
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

و  يکشاوررز کاهش اشتغال بخش يبر رو یاثر خشکسال یبررس 

  ستانیدر منطقه س یمنابع آب

فاطمه افروزه
 1

سید نعمت اله موسوي ، 
2

  

  دهیکچ

ن یریآب شـ  ياچه هـا یو از لحاظ دارا بودن در. ده استیران واقع گردیا یجنوب شرق ياست که در مرزها ینیستان سرزمیس

 يادیو ص ي، دامپرور يکشاورز يت هایت ساکنان آن به فعالیو اکثر. دیآ یران بشمار میا يکشاورز یاصل ياز قطب ها یکی

 یده خشکسـال ین منطقه در معرض پدیو همواره ا. ران شهرت داشته استیکه در گذشته به انبار غله ایبطور. مشغول بوده اند

  . ردیگ یقرار م

پـردازد و   یمـ )  1377-1388( در دهـه مـورد مطالعـه     ( Drought) یاز خشکسال یاثرات ناش یمطالعه حاضر که به بررس

با کارشناسان در منطقه و در مرکز اسـتان   يو مصاحبه حضور يو اسناد يکتابخانه ا -یدانیقات میاطالعات با استفاده از تحق

ـ آثـار ا  از آنسـت کـه   یج حاصله حـاک ینتا. میپرداز یف آنها میبه توص یلیو تحل یفیشده اند و بصورت توص يگرد آور ن ی

خشک شده  ین دوره تاالب هامون به کلیا یکه در طیبطور. مخرب تر بوده است یقبل يها ینسبت به خشکسال یخشکسال

ن خسارات بوجود آمدن طوفـان  یاز جمله ا. در منطقه شده است ياقتصاد يب هایمنشأ انواع خسارات و آس ن خود سریکه ا

از چاهها و چاهکها و  ياریه خشک شدن بسیرو یب يل چرایاهان مراتع به دلیروزه، کاهش گ 120 ياز بادها یمکرر شن ناش

ن یمقابله با ا يکه برا ییو تنها راهها. ده استیان به شهرها گردییو مهاجرت روستا)  1و 2و  3( يمه هایب رساندن چاه نیآس

و  1378از سـال   يت گلخانـه ا رفته کشت محصوالیربط صورت پذیز يو سازمانها يجهاد کشاورز يده توسط سازمانهایپد

ـ عوامـل مهـاجرت ، موظـف کـردن دو     یاصـل  یبررسـ هدف از مطالعه ما . بوده است 1379احداث چاهکها از سال  ت بـه  ل

ـ   ينابسامان که باعث کاهش اشتغال در بخش کشاورز اوضاعسروسامان دادن  آوردن جوانـان بـه    يو رو یو کاهش منـابع آب

  . گردد یارائه م ییز راهکارهایان نیو در پا .شده است بپردازد در منطقه ادیکاذب و اعت يشغل ها

                                               
1

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت - 

2
صاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتاستادیار گروه اقت - 
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٢

  ، مهاجرت ، اشتغال  یستان ، منابع آبی، سیکسالشخ :واژه کلید

  مقدمه

نفر در روزگـار نـه چنـدان دور     430000ت بالغ بر یلومتر مربع و با جمعیک 16195معادل  یستان با مساحتیدشت س

ن نقطـه  یتر ین شمالیکشور و فاصله ب ين استانهایاز پهناورتر یکیو .  بوده است يد محصوالت کشاورزیقطب تول

م کشته یکر. ( باشد یلومتر میک 1000ش از یعمان ب ياین نقطه در کنار دریتر یاچه هامون تا جنوبیه دریآن در حاش

 4800ر یـ بخمتر، متوسـط ت  یلیم 55انه یسال یمه خشک، متوسط بارندگین منطقه خشک و نیا  يآب و هوا) 1380، 

بهشـت مـاه هـر    یلومتر در ساعت از اواخـر ارد یک 70روزه با سرعت متوسط  120 یموسم يبادها يمتر و دارا یلیم

، يادید و صـ یصـ  یاشتغال غالب مردم در منطقـه تـا قبـل از خشکسـال    ) 1386، یمحمد قاسم. ( شود یسال آغاز م

به علت قطـع کامـل    یو کم آب یط خشکسالیاما شرا. بوده است یسطح يه بر آبهایبا تک يو دامدار یزراعت، باغبان

مـردم منطقـه بوجـود آورده کـه مهـم       يرا برا یو استمرار آن تاکنون مشکالت فراوان 1377رمند از سال یرودخانه ه

ندارد  يادیز یده خزنده است که تلفات انسانیک پدی یخشکسال. باشد یر بر اشتغال و مهاجرت آنها مین آنها تأثیتر

هـزار   115ون دام، صـد هکتـار بـاغ انگـور و     یلیم 2 یکه قبل از خشکسالیبطور. اد استیاش ز يات اقتصادتلف یول

هکتـار بـاغ انگـور و     420ن، یون دام سبک و سنگیلیک میاکنون  یول .وجود داشته استرکشت در منطقه یز یاراض

. رکشت در منطقه وجود داردیهزار هکتار سطح ز 20
3
تـوان   یستان میدر س یخشکسالطلوب ن اثرات نامیاز مهم تر 

منطقه ،  ين رفتن درختان و جنگل های، مهاجرت پرندگان، از بيش بادیش فرسای، افزایاهین رفتن پوشش گیبه از ب

ـ   یدات محصـوالت زراعـ  یـ و تول يکشاورز يت هاید فعالید و کاهش شدیمف يحذف گونه ها ، ی، کـاهش منـابع آب

. روان اشاره کرد يحرکت شنها
4
انجـام گرفتـه اسـت کـه از      یروند خشکسـال  يبر رو يمتعدد يها ین بررستاکنو 

  : اتن مطالعیجمله ا

                                               
مھندس مالشاھي  - ٣
احمد قنبري  - ٤
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٣

 يسـتگاهها یه ایبارش کل يدر کرمان از داده ها یخشکسال یبررس يبرا، ) 1379زاده و همکاران ،  يحجاز( مطالعه 

ـ العه درگمورد مط يدرصد سالها 40موجود در منطقه استفاده کرده و نشان دادند که منطقه در   یده خشکسـال یـ ر پدی

  . ش از نرمال بوده استیبارش ب يدرصد موارد دارا 7/16که فقط در یبوده در حال

از  ین رونـد وقـوع خشکسـال   یـی تع ين مطالعه برایدر استان مازندران، در ا یروند خشکسال ی، بررس) 1382زارع، (

ج حاصله نشان داد ینتا. دیاستفاده گرد 1376تا  1330 يسالها یط ين متحرك و شاخص کالسه بندیانگیم يروشها

سـالها   یست و روند آن نشاندهنده حالت نرمال بوده و در بعضـ یاد مشهور نیدر غرب استان ز یمیاقل یکه خشکسال

بـا شـدت    یاستان خشکسال يمرکز ید در نواحیشد ییاما نوسانات آب و هوا. دهد یرا نشان م یمعمول یخشکسال

  .دهد یرا نشان م يشتریب

ج یکه نتـا . را مورد مطالعه قرار داده است یاز خشکسال یبر خسارات ناش ي، مرور) 1384ان ، یشهبازبگ محمدرضا( 

از دانسـته  یـ و مـورد ن  يالزم را کـامالً ضـرور   ين پاسخهایو تدو یمقابله با خشکسال يحاصل از مطالعه آن طرحها

و شناخت ابعاد مختلـف آن مـورد    یاز خشکسال یک شناخت خوب از خسارات ناشینه داشتن ین زمیکه در ا. است

  .باشد یتوجه م

نت و آلستونیک( 
5
ج ینتـا . نمودنـد  یو اشتغال را بررس یشیجسم و روح و آسا یبر سالمت یر خشکسالیتأث) 2004،  

  . قرار داد یمورد بررس یبر سطح آموزش را به خوب یر خشکسالیحاصل از مطالعه آنها تأث

ز یمود( 
6
را  یندانسـته و خشکسـال   یرا کاف ی، کاهش در مقابل بارندگیجهان یش سازمان هواشناسدر گزار) 1995 

کند کـه   یاطالق من یانگیط می، کمتر از شرایعیبه آب طب یت دسترسیبا قابل يه ایک رخداد مستمر و ناحیبه عنوان 

  .ردیرا دربر گ ینیرزمیا آب زیان رودخانه و ی، جریبارندگ يک از فرمهایتواند هر  یم

 یآنها در قبل و بعد از بحران خشکسـال  ین منطقه و منابع آبیاشتغال ساکنان ا يت هایز در مطالعه خود به وضعیما ن

 يریدارند، جلـوگ  يکمتر یاز آبیکه ن يکشت گلخانه ا يم و اهداف مطالعه ما عبارتند از شناساندن روشهایپرداز یم

                                               
٥ - Kent and Alston    
٦ -Domeise   
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٤

،اسـتفاده از تسـهیالت بانکهـا بـراي      آنها فراوان است یاز آبیکشت که ن یسنت ياز روشها يریاز مهاجرت ، کناره گ

حفر نمودن چاهکها و ادامه دادن به فعالیتهاي کشاورزي می باشد بدلیل اینکه معیشت اکثر مردم منطقه بـا تکیـه بـر    

وامـل  و در نهایت راهکارهایی براي مقابله با ایـن ع .کشاورزي ان هم بدلیل بیسواد ي و مسن بودن کشاورزان است 

  .ارائه میگردد

  مواد و روشها

فـراهم نمـودن    يبـوده و در راسـتا   یلـ یتحل -یفین مقالـه از نـوع توصـ   ین ایه و تدویق بکاررفته در تهیروش تحق 

نهـا  یعـالوه بـر ا  . استفاده شده است یدانیم يو روش مطالعه  ياسناد -ياز از دو روش کتابخانه ایاطالعات مورد ن

  . مرتبط در خود منطقه و در مرکز استان بعمل آمد ياسان سازمان هان و کارشنیمصاحبه با مسئول

  منابع آبی 

ن یـ ز ایـ شـود و حوضـه آبر   ین مـ یرمند تـأم یرودخانه ه يانهایق جریستان از طریدشت س يکشاورزاز یآب مورد ن

ا قـرار  یـ رمتر از سطح د 5000ن حوزه در ارتفاع یاز وسعت ا یلومتر مربع است که بخشیک 360000رودخانه حدود 

مسـافت   یکه پس از ط. ردیگ یغرب کابل سرچشمه م يلومتریک 40غما واقع در ین رودخانه از ارتفاعات بابایا. دارد

 يمـه هـا  یسـتان و مخـازن چـاه ن   یان مشـترك و س یپر يق رودخانه مرزیران شده و از طریلومتر وارد مرز ایک 1050

شـود  ین مـ یستان تأمیس یآب اراض) 1و2و3(
7

سـتان و انهـار منشـعب از    یبـه رودخانـه س   يآب وروداز مجمـوع  . 

اسـتفاده   يون مترمکعب جهت مصـارف کشـاورز  یلیم 1250مه بطور متوسط یان مشترك و مخازن چاه نیرودخانه پر

 ين آب کشـاورز یمـه هـا در تـأم   یسهم چـاه ن . ون مترمکعب نوسان داشته استیلیم 1500تا  900ن یشده است که ب

  . باشد یون مترمکعب میلیم 600د یون متر مکعب و حجم مفیلیم 177بطور متوسط حدود 

درصـد کـل آب رودخانـه     6/36دهد کـه حـدود    یرمند نشان میستان با کل آب رودخانه هیسه آب رودخانه سیمقا

ران و دولت افغانسـتان سـهم   ین ایبراساس قرارداد منعقد ب یو از طرف .ت شده استیستان هدایرمند بر رودخانه سیه

                                               
7

  سازمان جهاد کشاورزي استان سیستان و بلوچستان  
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٥

سـتان  یبـه رودخانـه س   يکـل آب ورود  4/38ن شده است که معادل ییون مترمکعب تعیلیم 705/809ران را یحقابه ا

  . است

سـتان را  یرمند سیان هیو نسبت آن به متوسط جر يکسال عادیران در یزان حقابه ایم -1جدول شماره 

  .دهد ینشان م

  

  

  

ران یحقابه ا  ماه

M.C.M

ان آبگذر متوسط در یب

  ستگاه ده راوودیا

M.C.M  

 31زان متوسط یم

  ستگاه کهکیساله ا

M.C.M

درصد حقابه نسبت 

ستگاه یبه متوسط ا

  ده راوود

درصد حقابه نسبت 

ستگاه یبه متوسط ا

  کهک

  4,21  2,7  5,62  6,185  392,13  مهر

  7,50  9,15  1,65  6,207  97,32  آبان

  8,59  29  2,103  1,213  71,61  آذر

  7,86  3,42  107  1,219  86,92  يد

  140  9,74  135  1,252  085,189  بهمن

  7,111  30  4,175  726  871,195  اسفند

  3,21  4,5  2,378  1,1488  637,80  نیفرورد

  3,4  8,1  8,559  1,1326  186,24  بهشتیارد
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٦

  8,18  9  9,271  2,566  140,51  خرداد

  7,28  7,13  128  9,268  748,36  ریت

  1,35  5,14  5,71  4,173  097,25  مرداد

  7,9  8,3  9,61  6,158  013,6  وریشهر

  4,38  14  5,2119  6,5285  705,809  ساالنه

  ستان و بلوچستانیاستان س يآب منطقه ا یشرکت سهام: خذما

 26رمند را یران از رودخانه هیکه سهم ا 1351دولت افغانستان برخالف قرارداد منعقده در سال  1379سال  ياز ابتدا

ر یـ هکتـار سـطح ز   90500کـه  یرودخانه را مسدود نموده به نحون یان آب ایکرد، جر ین مییه تعیمتر مکعب در ثان

ن یا. کاهش داشته است 1باً یتقر یعنی 7600به  87تا  77 ين سالهاین شهرستان بیا یو باغ یکشت محصوالت زراع

از  يریـ عده کث يستان از سویاد منطقه موجب ترك منطقه سمو اعت ير به کشاورزیامر عالوه بر صدمات جبران ناپذ

با کـاهش سـطح    یرا در زمان خشکسالیز. باشد یم یاز عواقب معمول خشکسال یکیمهاجرت . ده استیم گردمرد

دا کـردن  یـ پ يکسب و کار و کشاورزان با مشکل مواجه شده و برا يدات کشاورزیر کشت و به تبع آن کاهش تولیز

تودارو. ( ندینما یمهاجرت م شهرهاگر و اکثراً به ید يد به روشهایکار جد
8
 1969(   

سـتان  یدر س یبحرانـ  یک خشکسـال یسال  30و هر  یک خشکسالیسال  10ن است که هر ید ایآ یآنچه از آمار برم

گذشـته   يهـا  یک از خشکسـال یـ چ یاز آنسـت کـه در هـ    ید حاکیآ یاز سوابق موجود برماما آنچه . افتد یاتفاق م

مـاه   1-2بجز ( تاکنون  1378، از اسفندماه يجار یکه در خشکسالیستان قطع نشده، در حالیآب به منطقه س يورود

سـت کـه   ین در حالیو ا .ستان صفر بوده استیآب به س يان نداشته و ورودیآب در رودخانه جر) 1379در زمستان 

ه، یدر ارتفاعـات کشـور همسـا    يزان نزوالت جویات منطقه به میح یو بطور کل يو دامپرور يکشاورز يت هایفعال

( . هم وجود ندارد ینیرزمیچگونه منبع آب زیو ه.کامل دارد  یرمند وابستگیان آب رودخانه هیزان جریافغانستان و م

                                               
٨  - Todaro 
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٧

اسـتان بخصـوص در    ين عامـل محدودکننـده توسـعه کشـاورز    یهمانطور که آب مهم تـر ) 1386، یرضا کرباسیعل

ر یمـه هـا و سـراز   یچاه ن يریباعث آبگ 83-84 یرمند در سال آبیانات آب رودخانه هیاگرچه جر. باشد یستان میس

 يسـتان تـا انـدازه ا   یاز نقـاط س  ینه کشت در بعضـ یاچه هامون و فراهم شدن زمیشدن حجم محدود آب بداخل در

. دار گشـت یـ در منطقـه پد  یتاکنون مجدداً خشکسـال  85از سال  یول. را کاهش داد یاز خشکسال یناش يها ینگران

حفر چاهکهـا  . توان نام برد ین منطقه میدر ا یر خشکسالیخمهم دهه ا يکه به عنوان دستاوردها ییده هایاز پد یکی

ق بانک یاز طر ییالت اعطایخود کشاورزان و تسه يبا همکار يکم عمق ، دهانه گشاد توسط سازمان جهاد کشاورز

نـه از  یو اسـتفاده به  یسـطح االرضـ   يبه منابع محدود آبهـا  ین چاهک بمنظور دسترسیحفر ا. بوده است يکشاورز

ط ین چاهکهـا در شـرا  یـ ده و حفـر ا یـ شروع گرد 1379کم وسعت و پراکنده منطقه بوده که از سال ، یآب يره هاسف

  . منطقه را فراهم نموده است یهکتار از اراض 17000در حدود  يامکان کشاورز یخشکسال

   يت کشاورزیوضع

هکتار  14000لوب تا ط مطیهکتار و در شرا 11000حدود  یط نرمال آبیستان در شرایرکشت دشت سیز یکل اراض

بخود اختصـاص   یدرصد را محصوالت باغ 2و  یدرصد را محصوالت زراع 98ن سطح یاز ا .ز وجود داشته استین

و محصـوالت  %  71م یبطور مستق یرکشت محصوالت زراعیر سطح زیدهه اخ یده خشکسالیبا وقوع پد. داده است

سـتان  یمنطقـه س . ده استیز رسیدرصد ن 5/88ز به حدود یر نیاخ ین کاهش در سال زراعیافته و ایکاهش % 80 یباغ

در اسـتان مقـام اول را دارا بـوده     يو علوفـه ا  يزی، محصوالت جالید گندم و جو آبیرکشت و تولیاز لحاظ سطح ز

 ياز، توتون، تنباکو، دانه هایر محصوالت از جمله پید سایرکشت و تولین منطقه از سطح زیعالوه بر آن سهم ا. است

 ید برخـ یستان در تولیعالوه بر محصوالت ساالنه منطقه سز یقابل توجه بوده است و ن ی، کنجد و حبوبات آبیروغن

  . دارد یاز جمله انگور استعداد قابل توجه یاز محصوالت باغ

و .آمـده اسـت   یستان به عمـل م یز استان در سیدرصد جال 81درصد جو و  84درصد گندم،  70 یش از خشکسالیتا پ

  . ده شودیاستان نام يستان قطب کشاورزیباعث شده است که س ن امریهم
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٨

مه هـا و بعضـاً   یموجود در چاه ن یر آبیان با استفاده از ذخاییروستا 1377-78سال  یعنی یه خشکسالیاول يسالهادر 

امـا   .امـد یبدسـت ن  یسـتان اگرچـه محصـول   یر کشت بردند کـه در س یرا ز یاز اراض ی، بخشیسطح يحفر چاهکها

کشت بموقـع   1379سال  2مه یدر ن یبا ادامه روند خشکسال. دیف دامها حاصل گردیکاه و علوفه جست تعل يمقدار

بـروز و  ) 86، یکرباسـ (. ز با مشکل روبـرو شـد  ین یدنین آب آشامیروستاها تأم یدر بعض یمتوقف و حت یبطور کل

را  یات وحشـ یو جانور، ح یاهیده گحفاظت ش يگونه ها يرو یر منفیعالوه بر تأث منطقهن یدر ا یتداوم خشکسال

هـزار هکتـار    400را که حـدود   مونستم تاالب هایرمند نه تنها منابع آب و اکوسیقطع کامل ه. به خطر انداخته است

، مهاجر هندرهزار پ 200حدود  ينه ماندگاریدر زم یهزار تن ماه 12د ساالنه یگسترده دارد را نابود کرده است که ص

از  یمکرر شن که ناشـ  يطوفان ها. ن برده استیکردند از ب ین تاالب مهاجرت میهر سال به ا را هم که در زمستان

از  یاز چاهها و شور بـودن آب برخـ   ياریاهان مراتع، خشک شدن بسیهامون، کاهش گ یروزه ، خشک 120 يبادها

جملـه  ب شهرسـتانند از  از آ ین کننده بخش قابل تـوجه یکه تأم) 1و2و3( يمه هایب رساندن به چاه نیچاهها و آس

ن جنوب اسـتان،  یستان به شهر زابل و همچنیس يمهاجرت هزاران نفر از مردم روستاها. هستند یخشکسال يامدهایپ

هـزار نفـر در    50حـدود   یش از خشکسـال یستان پیدر منطقه س. ر کرده استییمنطقه را دستخوش تغ یتیبافت جمع

  .افته استی يدین رقم کاهش شدیکه االن ا مشغول به کار بودند يو دامپرور يحوزه کشاورز

  

  عملکرد در هکتار محصوالت زراعی در سالهاي قبل و بعد از خشکسالی-2جدول 

  راتییدرصد تغ  87-88  85-86  80-81  76-77 یسال زراع  محصول  فیرد

  -90  45/17  4273  2521  1621  گندم  1

  -38  3141  12808  2326  1449  جو  2

  0  707  60  25000  25000  ل جویقص  3
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٩

  -6  264  404  400  900  ونجهی  4

  + 9/5  5654  1342  8/1080  17000  خربزه  5

  -20  8481  35  2/1621  25000  نهاهندو  6

  - 44  5/71  5/183  162  360  ازیپ  7

  -81  49  5/34  83  270  جاتیسبز  8

  +1273  48  5/7  124  294  ریسا  9

  سازمان جهاد کشاورزي: ماخذ

جات تـازه و  یوه و سـبز یـ بخصوص م ییاز روز افزون به مواد غذایال جوانان، نمناسب اشتغ يت، الگویش جمعیافزا

 یمـ  يمتـراکم را ضـرور   يمناسب استان کشـت هـا   یمیط اقلید از جمله آب و شرایژه محدود بودن منابع تولیبه و

ـ یـ ل مصرف آب کـم و تول یباشد که بدل یم ییاز راهکارها یکیا گلخانه یبسته  يط هایکشت در مح. سازد اال در د ب

ـ  یـ در ا. مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   یمنطقه با توجه به بروز خشکسال در منطقـه   1378در سـال   5ن ین راسـتا اول

  .ب توسعه گلخانه ها در استان شروع شدین ترتیاحداث و بد

  

  

  

  

  

  

  88ت گلخانه ها تا سال یوضع -3جدول 
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١٠

  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  سال

  540  503  428  347  211  145  62  11  2  1  تعداد

  زیر سطح

  کشت

540  1080  5940  33480  78300  113940  187380  231120  271620  291600  

  اشتغالزایی

)نفر( 

2/1  4/2  013/2  074/4  174  253/2  416/4  513/6  630/6  660  

  سازمان جهاد کشاورزي: ماخذ

  یط خشکسالیت کشت در شرایمحدود

اکثـر سـاکنان   . باشد یه در منطقه میکمبود سرما یط خشکسالیدر شرا ت کشت و کارین محدودین و مهم تریاول -1

و  يت هـا یدر فعال یو جسمان یمال يها ییسواد هستند و توانایر و بیر، پیمشغولند از قشر فق يمنطقه که به کشاورز

شـت کننـد کـه    را ک یبتوانند محصوالت... ل گلخانه ویالت حفر چاه و وساید تسهیندارند تا با خر یمنبع درآمد مهم

  .داشته باشد يآنها درآمد يبرا

  ...کاذب مثل قاچاق کاال و سوخت و ياز ساکنان منطقه بخصوص جوانان به شغلها یاشتغال بعض -2

  و هم مرز بودن با افغانستان  یکینزد -3

  ن از راندمان وکاربرد چاهکها یساکن یکاف یعدم آگاه -4

   مربوطه يعدم اعتماد کشاورز به سازمانها -5

  آب و خاك  یر بخشیدر ز یاثرات خشکسال -4جدول 

  یبعد از خشکسال  یقبل از خشکسال  پارامتر

  %30  %100  یچاهها و قنات از نظر آبده

  صفر  انهیارد متر مکعب سالیلیم 3  رمندیه يرودخانه مرز یآبده
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  صفر  انهیارد مترمکعب سالیلیم 8/1  استان ينزوالت جو

  حلقه 600  حلقه 3/8  عالق فیمه عمیتعداد حلقه چاه، ن

  حلقه 4500  حلقه 5500  قیمه عمیتعداد حلقه چاه ن

  رشته 1000  رشته 13121  تعداد قنات

  دهانه 490  دهانه 693  تعداد چشمه

 یعیق آب طبیاز طر% 100  انیین آب شرب روستایمنابع تأم

  یزات آبرسانیامکانات و تجه

  یعدد تانکر آبرسان 920ق یاز طر

  هاد کشاورزيسازمان ج: ماخذ

  

  

  اشتغال  يبر رو یاثرات خشکسال

 يکشـاورز  يت هایانجام فعال يبر عهده دارد و برا ين سهم اشتغال در منطقه را بخش کشاورزیشتریکه ب ییاز آنجا

و مهـاجرت بـه    يو کاهش اشتغال در بخش کشـاورز  يکاریش بیباعث افزا یلذا خشکسال. میاز داریبه آب فراوان ن

در شـهرها   يکـار یزان بیکار م يش مهاجرت به شهرها در جستجویتوجه به موارد ذکر شده با افزا با.شود یشهرها م

لتون یابد هامی یش میافزا
9

 یخشکسال. م شدیمواجه خواه يکاریبا ب ینشان داد که با وقوع خشکسال 1982در سال  

لور ین و تایمارت. در جوامع کوچک دارد يکاریش بیدر افزا يدار یر معنیتأث
10
ن یـ دند که با وقوع ایجه رسین نتیبه ا 

  . ابدی یش میافزا شهرهاشتر به ید به درآمد بیش امیزان مهاجرت با افزایم یدر زمان خشکسال يکارینوع ب

  یاثرات بحران خشکسال -1نمودار

                                               
٩ -Hamilton

١٠ -Martin and taylor  
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مهاجرت روستاییان

افزایش بیکاري

افزایش جرم وجنایت

بحران خشکسالی
کاهش در آمد کاهش امنیت

گسترش قاچاق مواد مخدر

گسترش قاچاق سوخت

افزایش قیمت کاالهاي وارداتی
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   شنهاداتیو پ يریجه گینت

ت یـ و شـغل اکثر  .الت داردیو شـ  ی، دامـ  ينه کشاورزیزم در یستان استعداد قابل توجهین که منطقه سیبا توجه به ا

 یو اجتمـاع  يمختلـف اقتصـاد   يب هـا یاست و همواره خسارات و آس یسطح يو استفاده از آبها يمردم کشاورز

ده که مـردم روسـتاها دسـت از    یسبب گرد یده خشکسالیو با بوجود آمدن پد. گردد ین مین سرزمیب مردمان اینص

ج یکـه نتـا   يهمـانطور . کننـد  یمهـاجرت مـ   شهرهاخود را رها کرده و به  ينهایداشته و زمبر يکار وکسب کشاورز

م یت وخـ ین نشاندهنده وضـع یخشک شده و ا یرمند به کلیآب ه ین خشکسالیا یحاصل از مطالعه نشان داد در ط

شود و  یآغاز مل خردادماه هر سال یروزه که از اوا 120 يوزش بادها. در منطقه است يدر بخش کشاورز ياقتصاد

در منطقـه و خشـک شـدن تـاالب      یر با توجه به خشکسالیاخ يسالها یکه در ط .ابدی یورماه ادامه میتا اواخر شهر

سـتان در  یدر منطقه س يادیز يل هم روستاهاین دلیکه به هم .روان در منطقه شده است يهامون باعث حرکت شنها

  . ن منطقه بوجود آورده استیمردم ساکن ا يرا برا یتلفو مشکالت مخ.روان قرار گرفته اند  يمحاصره شنها

 يقـه  یتوانند با استفاده از حفر چاهک ها و کشت محصـوالت بـه طر   یم يل به کشاورزیکشاورزان در صورت تما

ـ باعـث گرد  ینیر زمیز يند که آن هم به خاطر کم شدن آبهاینما يد محصوالت کشاورزیاقدام به تول يگلخانه ا ده ی

نقاط شـور اسـت    یآن در برخ ين بوده اکنون آب چاههایریاز منابع مهم آب ش یکی يستان که روزگاریکه منطقه س

. ان به شهرها نقش داشته باشـند ییتوانند در مهاجرت روستا ین عوامل میهمه ا. ستیکشت و زرع مناسب ن يکه برا

رد تا از بروز یو عواقب آن بکار گ یجدال با خشکسال يتمام تالش خود را براست دولت یبا یرسد که م یبه نظر م

  .دیبعمل آ يریمشکالت ذکر شده جلوگ
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شود  یافغانستان شناخته مران و یان ایم) ین المللیب( مشترك  یک منبع آبیرمند و هامون به عنوان یاز آنجا که ه -1

اسفند مـاه   122 ، مادهدادقرار يایر و احین راهبرد انجام گفتگو و تعامل گسترده و فراگیتر ین و اساسیاکنون مهم تر

  . با دولت افغانستان است 1351

و  يبخـش کشـاورز   ییو شـکوفا  يت کشـاورز یفعال يداریو پا يغلبه بر مشکل آب کشاورز يتنها راه حل برا -2

باشـد   یشبکه انتقال آب با لوله در سطح منطقـه مـ   يستان اجرایدر س يبخش کشاورز يت هاینمودن فعال ياقتصاد

  . ستان داردیم همه دلسوزان جامعه ساز به عزیکه ن

جـاد  یو ا يکه توسعه کشت گلخانه ا. باشد یم يستان کشت گلخانه ایرسد که تنها راه نجات مردم س یبه نظر م -3

  .شود یم یمهم تلق يامر يدات گلخانه ایتنوع در تول

   يمحصوالت کشاورز يمه ایتوسعه پوشش ب -4

  ن یو ناظر یشخص يدر قالب شرکتها يرزالن بخش کشاویفارغ التحص يریبکارگ -5

شـده و   یو دامـ  يدار در بخـش کشـاورز  یـ ق پایاحداث چاهکها که موجـب تشـو   يالت برایفراهم آوردن تسه -6

  . را خواهد داشت ییدر سطح جامعه روستا يکاریموجبات کند شدن نرخ ب

   يدیتمد يامهاسود و کارمزد و یو بخشودگ یپس از بحران خشکسال يکشاورز يد وامهایتمد -7

  

  منابع 

ستان یس ییبر اقتصاد روستا 1377-78 یاثرات خشکسال ،)1384( .ج  ،ه ، بذرافشان ،يو نور  ، حيک محمدیب  -1

  مقابله با آن  يو راهکارها

اسـفند مـاه    7-16کرمان، صـفحه   یدر کرمان، کنفرانس خشکسال یخشکسال ینیش بیپ ،)1379.(ز ،زاده يحجاز -2

1379  
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١٥

  ستان یاحداث چاهک ها در س ياقتصاد یابیارز ،)1386. (ع، یکرباس -3

و توسـعه سـال    يستان،فصلنامه اقتصاد کشاورزیاستفاده از آب رودخانه س ،)1380(.ا یمی، کییکوهپام کشته، یکر -4

   35نهم شماره 

   یاز خشکسال یبر خسارات ناش يمرور ،)1384. (ان ،میبازبگهش -5

  استان  ير اقتصادو امو يزیمعاونت برنامه ر -6

 یپژوهش یستان فصلنامه علمیدر منطقه س يده محصوالت کشاورزیفا -نهیل هزیتحل ،)1386. (م ،یمحمد قاسم -7

  58ص  11روستا و توسعه شماره 

و  ی، پر آب یانه آبیت میوضع 3 يمطالعه مورد( دار یپا ياثرات بحران آب در کشاورز،)1388. (م ،یمحمد قاسم -8

  پوستر  -ين کنفرانس اقتصاد کشاورزی، هفتم)ستان یقه سمطلوب در منط

9- Alston , m & kent , J.2004 , The social impacts of drought: are port to the nsw 

Depart ment of Agrical ture and nsw premieres Department , center for rural social 

Research wagge.                                                                                                         

10- Demesie , N. Disoter , threat to social development , stop Disaster , the IDNDR 

Magazine No 23 , winter General                                                                                  

11- Hamilton, David E.(1982).Herbert Hoover and Great Drought of 1930.     American 

History. 68(4) , 85 . 875                                                                 

12- Todaro , G. (2005)The impact of the 2002-2003 Drought on Australia. policy

modeling. 27 ,285 – 305                                                                                          

13- Taylor J.E , martin ph.1. nondate. Human capital: Migration and Rural population 

change , Department of Agricultural and Resource Economics , university of 

California , Davis                                                                                                          
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بررسي اثر خشکسالي بر روي کاهش اشتغال بخش کشاوررزي و 

منابع آبي در منطقه سيستان

فاطمه افروزه 
 ، سید نعمت اله موسوی


چکيده


سيستان سرزميني است که در مرزهاي جنوب شرقي ايران واقع گرديده است. و از لحاظ دارا بودن درياچه هاي آب شيرين يکي از قطب هاي اصلي کشاورزي ايران بشمار مي آيد. و اکثريت ساکنان آن به فعاليت هاي کشاورزي ، دامپروري و صيادي مشغول بوده اند. بطوريکه در گذشته به انبار غله ايران شهرت داشته است. و همواره اين منطقه در معرض پديده خشکسالي قرار مي گيرد. 


مطالعه حاضر که به بررسي اثرات ناشي از خشکسالي (Drought ) در دهه مورد مطالعه ( 1388-1377 ) مي پردازد و اطلاعات با استفاده از تحقيقات ميداني- کتابخانه اي و اسنادي و مصاحبه حضوري با کارشناسان در منطقه و در مرکز استان گرد آوري شده اند و بصورت توصيفي و تحليلي به توصيف آنها مي پردازيم. نتايج حاصله حاکي از آنست که آثار اين خشکسالي نسبت به خشکسالي هاي قبلي مخرب تر بوده است. بطوريکه در طي اين دوره تالاب هامون به کلي خشک شده که اين خود سر منشأ انواع خسارات و آسيب هاي اقتصادي در منطقه شده است. از جمله اين خسارات بوجود آمدن طوفان مکرر شن ناشي از بادهاي 120 روزه، کاهش گياهان مراتع به دليل چراي بي رويه خشک شدن بسياري از چاهها و چاهکها و آسيب رساندن چاه نيمه هاي (3 و 2و 1 ) و مهاجرت روستاييان به شهرها گرديده است. و تنها راههايي که براي مقابله با اين پديده توسط سازمانهاي جهاد کشاورزي و سازمانهاي زيربط صورت پذيرفته کشت محصولات گلخانه اي از سال 1378 و احداث چاهکها از سال 1379 بوده است. هدف از مطالعه ما بررسي اصلي عوامل مهاجرت ، موظف کردن دولت به سروسامان دادن اوضاع نابسامان که باعث کاهش اشتغال در بخش کشاورزي و کاهش منابع آبي و روي آوردن جوانان به شغل هاي کاذب و اعتياد در منطقه شده است بپردازد. و در پايان نيز راهکارهايي ارائه مي گردد. 

کلید واژه: خشکسالي، سيستان ، منابع آبي ، مهاجرت ، اشتغال 


مقدمه


دشت سيستان با مساحتي معادل 16195 کيلومتر مربع و با جمعيت بالغ بر 430000 نفر در روزگار نه چندان دور قطب توليد محصولات کشاورزي بوده است . و يکي از پهناورترين استانهاي کشور و فاصله بين شمالي ترين نقطه آن در حاشيه درياچه هامون تا جنوبي ترين نقطه در کنار درياي عمان بيش از 1000 کيلومتر مي باشد. ( کريم کشته ، 1380) آب و هواي  اين منطقه خشک و نيمه خشک، متوسط بارندگي ساليانه 55 ميلي متر، متوسط تبخير 4800 ميلي متر و داراي بادهاي موسمي 120 روزه با سرعت متوسط 70 کيلومتر در ساعت از اواخر ارديبهشت ماه هر سال آغاز مي شود. ( محمد قاسمي، 1386) اشتغال غالب مردم در منطقه تا قبل از خشکسالي صيد و صيادي، زراعت، باغباني و دامداري با تکيه بر آبهاي سطحي بوده است. اما شرايط خشکسالي و کم آبي به علت قطع کامل رودخانه هيرمند از سال 1377 و استمرار آن تاکنون مشکلات فراواني را براي مردم منطقه بوجود آورده که مهم ترين آنها تأثير بر اشتغال و مهاجرت آنها مي باشد. خشکسالي يک پديده خزنده است که تلفات انساني زيادي ندارد ولي تلفات اقتصادي اش زياد است. بطوريکه قبل از خشکسالي 2 ميليون دام، صد هکتار باغ انگور و 115 هزار اراضي زيرکشت در منطقه وجود داشته است. ولي اکنون يک ميليون دام سبک و سنگين، 420 هکتار باغ انگور و 20 هزار هکتار سطح زيرکشت در منطقه وجود دارد. 
 از مهم ترين اثرات نامطلوب خشکسالي در سيستان مي توان به از بين رفتن پوشش گياهي، افزايش فرسايش بادي، مهاجرت پرندگان، از بين رفتن درختان و جنگل هاي منطقه ، حذف گونه هاي مفيد و کاهش شديد فعاليت هاي کشاورزي و توليدات محصولات زراعي، کاهش منابع آبي، حرکت شنهاي روان اشاره کرد. 
 تاکنون بررسي هاي متعددي بر روي روند خشکسالي انجام گرفته است که از جمله اين مطالعات :

مطالعه ( حجازي زاده و همکاران ، 1379) ، براي بررسي خشکسالي در کرمان از داده هاي بارش کليه ايستگاههاي موجود در منطقه استفاده کرده و نشان دادند که منطقه در 40 درصد سالهاي مورد مطالعه درگير پديده خشکسالي بوده در حاليکه فقط در 7/16 درصد موارد داراي بارش بيش از نرمال بوده است. 

(زارع، 1382) ، بررسي روند خشکسالي در استان مازندران، در اين مطالعه براي تعيين روند وقوع خشکسالي از روشهاي ميانگين متحرک و شاخص کلاسه بندي طي سالهاي 1330 تا 1376 استفاده گرديد. نتايج حاصله نشان داد که خشکسالي اقليمي در غرب استان زياد مشهور نيست و روند آن نشاندهنده حالت نرمال بوده و در بعضي سالها خشکسالي معمولي را نشان مي دهد. اما نوسانات آب و هوايي شديد در نواحي مرکزي استان خشکسالي با شدت بيشتري را نشان مي دهد.


( محمدرضا شهبازبگيان ، 1384) ، مروري بر خسارات ناشي از خشکسالي را مورد مطالعه قرار داده است. که نتايج حاصل از مطالعه آن طرحهاي مقابله با خشکسالي و تدوين پاسخهاي لازم را کاملاً ضروري و مورد نياز دانسته است. که در اين زمينه داشتن يک شناخت خوب از خسارات ناشي از خشکسالي و شناخت ابعاد مختلف آن مورد توجه مي باشد.

( کينت و آلستون
 ، 2004) تأثير خشکسالي بر سلامتي جسم و روح و آسايشي و اشتغال را بررسي نمودند. نتايج حاصل از مطالعه آنها تأثير خشکسالي بر سطح آموزش را به خوبي مورد بررسي قرار داد. 

( دوميز 
 1995) در گزارش سازمان هواشناسي جهاني، کاهش در مقابل بارندگي را کافي ندانسته و خشکسالي را به عنوان يک رخداد مستمر و ناحيه اي با قابليت دسترسي به آب طبيعي، کمتر از شرايط ميانگين اطلاق مي کند که مي تواند هر يک از فرمهاي بارندگي، جريان رودخانه و يا آب زيرزميني را دربر گيرد.

ما نيز در مطالعه خود به وضعيت هاي اشتغال ساکنان اين منطقه و منابع آبي آنها در قبل و بعد از بحران خشکسالي مي پردازيم و اهداف مطالعه ما عبارتند از شناساندن روشهاي کشت گلخانه اي که نياز آبي کمتري دارند، جلوگيري از مهاجرت ، کناره گيري از روشهاي سنتي کشت که نياز آبي آنها فراوان است ،استفاده از تسهیلات بانکها برای حفر نمودن چاهکها و ادامه دادن به فعالیتهای کشاورزی می باشد بدلیل اینکه معیشت اکثر مردم منطقه با تکیه بر کشاورزی ان هم بدلیل بیسواد ی و مسن بودن کشاورزان است .و در نهایت راهکارهایی برای مقابله با این عوامل ارائه میگردد.

مواد و روشها

 روش تحقيق بکاررفته در تهيه و تدوين اين مقاله از نوع توصيفي- تحليلي بوده و در راستاي فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز از دو روش کتابخانه اي- اسنادي و روش مطالعه ي ميداني استفاده شده است. علاوه بر اينها مصاحبه با مسئولين و کارشناسان سازمان هاي مرتبط در خود منطقه و در مرکز استان بعمل آمد. 

منابع آبي 

آب مورد نياز کشاورزي دشت سيستان از طريق جريانهاي رودخانه هيرمند تأمين مي شود و حوضه آبريز اين رودخانه حدود 360000 کيلومتر مربع است که بخشي از وسعت اين حوزه در ارتفاع 5000 متر از سطح دريا قرار دارد. اين رودخانه از ارتفاعات بابايغما واقع در 40 کيلومتري غرب کابل سرچشمه مي گيرد. که پس از طي مسافت 1050 کيلومتر وارد مرز ايران شده و از طريق رودخانه مرزي پريان مشترک و سيستان و مخازن چاه نيمه هاي (3و2و1) آب اراضي سيستان تأمين مي شود
. از مجموع آب ورودي به رودخانه سيستان و انهار منشعب از رودخانه پريان مشترک و مخازن چاه نيمه بطور متوسط 1250 ميليون مترمکعب جهت مصارف کشاورزي استفاده شده است که بين 900 تا 1500 ميليون مترمکعب نوسان داشته است. سهم چاه نيمه ها در تأمين آب کشاورزي بطور متوسط حدود 177 ميليون متر مکعب و حجم مفيد 600 ميليون مترمکعب مي باشد. 

مقايسه آب رودخانه سيستان با کل آب رودخانه هيرمند نشان مي دهد که حدود 6/36 درصد کل آب رودخانه هيرمند بر رودخانه سيستان هدايت شده است. و از طرفي براساس قرارداد منعقد بين ايران و دولت افغانستان سهم حقابه ايران را 705/809 ميليون مترمکعب تعيين شده است که معادل 4/38 کل آب ورودي به رودخانه سيستان است. 

جدول شماره 1- ميزان حقابه ايران در يکسال عادي و نسبت آن به متوسط جريان هيرمند سيستان را نشان مي دهد.


		ماه

		حقابه ايران M.C.M

		بيان آبگذر متوسط در ايستگاه ده راوود


M.C.M

		ميزان متوسط 31 ساله ايستگاه کهک


M.C.M

		درصد حقابه نسبت به متوسط ايستگاه ده راوود

		درصد حقابه نسبت به متوسط ايستگاه کهک



		مهر

		392,13

		6,185

		5,62

		2,7

		4,21



		آبان

		97,32

		6,207

		1,65

		9,15

		7,50



		آذر

		71,61

		1,213

		2,103

		29

		8,59



		دي

		86,92

		1,219

		107

		3,42

		7,86



		بهمن

		085,189

		1,252

		135

		9,74

		140



		اسفند

		871,195

		726

		4,175

		30

		7,111



		فروردين

		637,80

		1,1488

		2,378

		4,5

		3,21



		ارديبهشت

		186,24

		1,1326

		8,559

		8,1

		3,4



		خرداد

		140,51

		2,566

		9,271

		9

		8,18



		تير

		748,36

		9,268

		128

		7,13

		7,28



		مرداد

		097,25

		4,173

		5,71

		5,14

		1,35



		شهريور

		013,6

		6,158

		9,61

		8,3

		7,9



		سالانه

		705,809

		6,5285

		5,2119

		14

		4,38





ماخذ: شرکت سهامي آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان

از ابتداي سال 1379 دولت افغانستان برخلاف قرارداد منعقده در سال 1351 که سهم ايران از رودخانه هيرمند را 26 متر مکعب در ثانيه تعيين مي کرد، جريان آب اين رودخانه را مسدود نموده به نحويکه 90500 هکتار سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي اين شهرستان بين سالهاي 77 تا 87 به 7600 يعني تقريباً 1 کاهش داشته است. اين امر علاوه بر صدمات جبران ناپذير به کشاورزي و اعتماد منطقه موجب ترک منطقه سيستان از سوي عده کثيري از مردم گرديده است. مهاجرت يکي از عواقب معمول خشکسالي مي باشد. زيرا در زمان خشکسالي با کاهش سطح زير کشت و به تبع آن کاهش توليدات کشاورزي کسب و کار و کشاورزان با مشکل مواجه شده و براي پيدا کردن کار جديد به روشهاي ديگر و اکثراً به شهرها مهاجرت مي نمايند. ( تودارو
 1969) 


آنچه از آمار برمي آيد اين است که هر 10 سال يک خشکسالي و هر 30 سال يک خشکسالي بحراني در سيستان اتفاق مي افتد. اما آنچه از سوابق موجود برمي آيد حاکي از آنست که در هيچ يک از خشکسالي هاي گذشته ورودي آب به منطقه سيستان قطع نشده، در حاليکه در خشکسالي جاري، از اسفندماه 1378 تاکنون ( بجز 2-1 ماه در زمستان 1379) آب در رودخانه جريان نداشته و ورودي آب به سيستان صفر بوده است. و اين در حاليست که فعاليت هاي کشاورزي و دامپروري و بطور کلي حيات منطقه به ميزان نزولات جوي در ارتفاعات کشور همسايه، افغانستان و ميزان جريان آب رودخانه هيرمند وابستگي کامل دارد .و هيچگونه منبع آب زيرزميني هم وجود ندارد. ( عليرضا کرباسي، 1386) همانطور که آب مهم ترين عامل محدودکننده توسعه کشاورزي استان بخصوص در سيستان مي باشد. اگرچه جريانات آب رودخانه هيرمند در سال آبي 84-83 باعث آبگيري چاه نيمه ها و سرازير شدن حجم محدود آب بداخل درياچه هامون و فراهم شدن زمينه کشت در بعضي از نقاط سيستان تا اندازه اي نگراني هاي ناشي از خشکسالي را کاهش داد. ولي از سال 85 تاکنون مجدداً خشکسالي در منطقه پديدار گشت. يکي از پديده هايي که به عنوان دستاوردهاي مهم دهه اخير خشکسالي در اين منطقه مي توان نام برد. حفر چاهکها کم عمق ، دهانه گشاد توسط سازمان جهاد کشاورزي با همکاري خود کشاورزان و تسهيلات اعطايي از طريق بانک کشاورزي بوده است. حفر اين چاهک بمنظور دسترسي به منابع محدود آبهاي سطح الارضي و استفاده بهينه از سفره هاي آبي ،کم وسعت و پراکنده منطقه بوده که از سال 1379 شروع گرديده و حفر اين چاهکها در شرايط خشکسالي امکان کشاورزي در حدود 17000 هکتار از اراضي منطقه را فراهم نموده است. 

وضعيت کشاورزي 

کل اراضي زيرکشت دشت سيستان در شرايط نرمال آبي حدود 11000 هکتار و در شرايط مطلوب تا 14000 هکتار نيز وجود داشته است. از اين سطح 98 درصد را محصولات زراعي و 2 درصد را محصولات باغي بخود اختصاص داده است. با وقوع پديده خشکسالي دهه اخير سطح زيرکشت محصولات زراعي بطور مستقيم 71%  و محصولات باغي 80% کاهش يافته و اين کاهش در سال زراعي اخير نيز به حدود 5/88 درصد نيز رسيده است. منطقه سيستان از لحاظ سطح زيرکشت و توليد گندم و جو آبي، محصولات جاليزي و علوفه اي در استان مقام اول را دارا بوده است. علاوه بر آن سهم اين منطقه از سطح زيرکشت و توليد ساير محصولات از جمله پياز، توتون، تنباکو، دانه هاي روغني، کنجد و حبوبات آبي قابل توجه بوده است و نيز علاوه بر محصولات سالانه منطقه سيستان در توليد برخي از محصولات باغي از جمله انگور استعداد قابل توجهي دارد. 

تا پيش از خشکسالي 70 درصد گندم، 84 درصد جو و 81 درصد جاليز استان در سيستان به عمل ميآمده است .و همين امر باعث شده است که سيستان قطب کشاورزي استان ناميده شود. 

در سالهاي اوليه خشکسالي يعني سال 78-1377 روستاييان با استفاده از ذخاير آبي موجود در چاه نيمه ها و بعضاً حفر چاهکهاي سطحي، بخشي از اراضي را زير کشت بردند که در سيستان اگرچه محصولي بدست نيامد. اما مقداري کاه و علوفه جست تعليف دامها حاصل گرديد. با ادامه روند خشکسالي در نيمه 2 سال 1379 کشت بموقع بطور کلي متوقف و حتي در بعضي روستاها تأمين آب آشاميدني نيز با مشکل روبرو شد. (کرباسي، 86) بروز و تداوم خشکسالي در اين منطقه علاوه بر تأثير منفي روي گونه هاي حفاظت شده گياهي و جانور، حيات وحشي را به خطر انداخته است. قطع کامل هيرمند نه تنها منابع آب و اکوسيستم تالاب هامون را که حدود 400 هزار هکتار گسترده دارد را نابود کرده است که صيد سالانه 12 هزار تن ماهي در زمينه ماندگاري حدود 200 هزار پرنده، مهاجر را هم که در زمستان هر سال به اين تالاب مهاجرت مي کردند از بين برده است. طوفان هاي مکرر شن که ناشي از بادهاي 120 روزه ، خشکي هامون، کاهش گياهان مراتع، خشک شدن بسياري از چاهها و شور بودن آب برخي از چاهها و آسيب رساندن به چاه نيمه هاي (3و2و1) که تأمين کننده بخش قابل توجهي از آب شهرستانند از جمله پيامدهاي خشکسالي هستند. مهاجرت هزاران نفر از مردم روستاهاي سيستان به شهر زابل و همچنين جنوب استان، بافت جمعيتي منطقه را دستخوش تغيير کرده است. در منطقه سيستان پيش از خشکسالي حدود 50 هزار نفر در حوزه کشاورزي و دامپروري مشغول به کار بودند که الان اين رقم کاهش شديدي يافته است.

جدول 2-عملکرد در هکتار محصولات زراعی در سالهای قبل و بعد از خشکسالی


		رديف

		محصول

		سال زراعي 77-76

		81-80

		86-85

		88-87

		درصد تغييرات



		1

		گندم

		1621

		2521

		4273

		45/17

		90-



		2

		جو

		1449

		2326

		12808

		3141

		38-



		3

		قصيل جو

		25000

		25000

		60

		707

		0



		4

		يونجه

		900

		400

		404

		264

		6-



		5

		خربزه

		17000

		8/1080

		1342

		5654

		9/5 +



		6

		هندوانه

		25000

		2/1621

		35

		8481

		20-



		7

		پياز

		360

		162

		5/183

		5/71

		44 -



		8

		سبزيجات

		270

		83

		5/34

		49

		81-



		9

		ساير

		294

		124

		5/7

		48

		1273+





ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی


افزايش جمعيت، الگوي مناسب اشتغال جوانان، نياز روز افزون به مواد غذايي بخصوص ميوه و سبزيجات تازه و به ويژه محدود بودن منابع توليد از جمله آب و شرايط اقليمي مناسب استان کشت هاي متراکم را ضروري مي سازد. کشت در محيط هاي بسته يا گلخانه يکي از راهکارهايي مي باشد که بدليل مصرف آب کم و توليد بالا در منطقه با توجه به بروز خشکسالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا اولين 5 در سال 1378 در منطقه احداث و بدين ترتيب توسعه گلخانه ها در استان شروع شد.

جدول 3- وضعيت گلخانه ها تا سال 88


		سال

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88



		تعداد

		1

		2

		11

		62

		145

		211

		347

		428

		503

		540



		سطح زیر


کشت

		540

		1080

		5940

		33480

		78300

		113940

		187380

		231120

		271620

		291600



		اشتغالزایی

 (نفر) 

		2/1

		4/2

		013/2

		074/4

		174

		253/2

		416/4

		513/6

		630/6

		660





ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی

محدوديت کشت در شرايط خشکسالي

1- اولين و مهم ترين محدوديت کشت و کار در شرايط خشکسالي کمبود سرمايه در منطقه مي باشد. اکثر ساکنان منطقه که به کشاورزي مشغولند از قشر فقير، پير و بيسواد هستند و توانايي هاي مالي و جسماني در فعاليت هاي و منبع درآمد مهمي ندارند تا با خريد تسهيلات حفر چاه و وسايل گلخانه و... بتوانند محصولاتي را کشت کنند که براي آنها درآمدي داشته باشد.


2- اشتغال بعضي از ساکنان منطقه بخصوص جوانان به شغلهاي کاذب مثل قاچاق کالا و سوخت و...


3- نزديکي و هم مرز بودن با افغانستان 


4- عدم آگاهي کافي ساکنين از راندمان وکاربرد چاهکها 


5- عدم اعتماد کشاورز به سازمانهاي مربوطه 

جدول 4- اثرات خشکسالي در زير بخشي آب و خاک 


		پارامتر

		قبل از خشکسالي

		بعد از خشکسالي



		چاهها و قنات از نظر آبدهي

		100%

		30%



		آبدهي رودخانه مرزي هيرمند

		3 ميليارد متر مکعب ساليانه

		صفر



		نزولات جوي استان

		8/1 ميليارد مترمکعب ساليانه

		صفر



		تعداد حلقه چاه، نيمه عميق فعال

		3/8 حلقه

		600 حلقه



		تعداد حلقه چاه نيمه عميق

		5500 حلقه

		4500 حلقه



		تعداد قنات

		13121 رشته

		1000 رشته



		تعداد چشمه

		693 دهانه

		490 دهانه



		منابع تأمين آب شرب روستاييان

		100% از طريق آب طبيعي امکانات و تجهيزات آبرساني

		از طريق 920 عدد تانکر آبرساني





ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی

اثرات خشکسالي بر روي اشتغال 


از آنجايي که بيشترين سهم اشتغال در منطقه را بخش کشاورزي بر عهده دارد و براي انجام فعاليت هاي کشاورزي به آب فراوان نياز داريم. لذا خشکسالي باعث افزايش بيکاري و کاهش اشتغال در بخش کشاورزي و مهاجرت به شهرها مي شود.با توجه به موارد ذکر شده با افزايش مهاجرت به شهرها در جستجوي کار ميزان بيکاري در شهرها افزايش مي يابد هاميلتون 
 در سال 1982 نشان داد که با وقوع خشکسالي با بيکاري مواجه خواهيم شد. خشکسالي تأثير معني داري در افزايش بيکاري در جوامع کوچک دارد. مارتين و تايلور 
 به اين نتيجه رسيدند که با وقوع اين نوع بيکاري در زمان خشکسالي ميزان مهاجرت با افزايش اميد به درآمد بيشتر به شهرها افزايش مي يابد. 

نمودار1- اثرات بحران خشکسالي



نتيجه گيري و پيشنهادات 


با توجه به اين که منطقه سيستان استعداد قابل توجهي در زمينه کشاورزي ، دامي و شيلات دارد. و شغل اکثريت مردم کشاورزي و استفاده از آبهاي سطحي است و همواره خسارات و آسيب هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نصيب مردمان اين سرزمين مي گردد. و با بوجود آمدن پديده خشکسالي سبب گرديده که مردم روستاها دست از کار وکسب کشاورزي برداشته و زمينهاي خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت مي کنند. همانطوري که نتايج حاصل از مطالعه نشان داد در طي اين خشکسالي آب هيرمند به کلي خشک شده و اين نشاندهنده وضعيت وخيم اقتصادي در بخش کشاورزي در منطقه است. وزش بادهاي 120 روزه که از اوايل خردادماه هر سال آغاز مي شود و تا اواخر شهريورماه ادامه مي يابد. که در طي سالهاي اخير با توجه به خشکسالي در منطقه و خشک شدن تالاب هامون باعث حرکت شنهاي روان در منطقه شده است. که به همين دليل هم روستاهاي زيادي در منطقه سيستان در محاصره شنهاي روان قرار گرفته اند .و مشکلات مختلفي را براي مردم ساکن اين منطقه بوجود آورده است. 


کشاورزان در صورت تمايل به کشاورزی مي توانند با استفاده از حفر چاهک ها و کشت محصولات به طريقه ي گلخانه اي اقدام به توليد محصولات کشاورزي نمايند که آن هم به خاطر کم شدن آبهاي زير زميني باعث گرديده که منطقه سيستان که روزگاري يکي از منابع مهم آب شيرين بوده اکنون آب چاههاي آن در برخي نقاط شور است که براي کشت و زرع مناسب نيست. همه اين عوامل مي توانند در مهاجرت روستاييان به شهرها نقش داشته باشند. به نظر مي رسد که مي بايست دولت تمام تلاش خود را براي جدال با خشکسالي و عواقب آن بکار گيرد تا از بروز مشکلات ذکر شده جلوگيري بعمل آيد.

1- از آنجا که هيرمند و هامون به عنوان يک منبع آبي مشترک ( بين المللي) ميان ايران و افغانستان شناخته مي شود اکنون مهم ترين و اساسي ترين راهبرد انجام گفتگو و تعامل گسترده و فراگير و احياي قرارداد، ماده 122 اسفند ماه 1351 با دولت افغانستان است. 

2- تنها راه حل براي غلبه بر مشکل آب کشاورزي و پايداري فعاليت کشاورزي و شکوفايي بخش کشاورزي و اقتصادي نمودن فعاليت هاي بخش کشاورزي در سيستان اجراي شبکه انتقال آب با لوله در سطح منطقه مي باشد که نياز به عزم همه دلسوزان جامعه سيستان دارد. 


3- به نظر مي رسد که تنها راه نجات مردم سيستان کشت گلخانه اي مي باشد. که توسعه کشت گلخانه اي و ايجاد تنوع در توليدات گلخانه اي امري مهم تلقي مي شود.


4- توسعه پوشش بيمه اي محصولات کشاورزي 

5- بکارگيري فارغ التحصيلان بخش کشاورزي در قالب شرکتهاي شخصي و ناظرين 


6- فراهم آوردن تسهيلات براي احداث چاهکها که موجب تشويق پايدار در بخش کشاورزي و دامي شده و موجبات کند شدن نرخ بيکاري در سطح جامعه روستايي را خواهد داشت. 

7- تمديد وامهاي کشاورزي پس از بحران خشکسالي و بخشودگي سود و کارمزد وامهاي تمديدي 
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