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اثرات منفی خشکسالی و راهکارهاي مقابله با آن 

)سیستان:مطالعه موردي(

  

 فاطمه افروزه
1

غالمرضا چابکرو ،
2

، سید محمدرضا اکبري
3

  

  چکیده

به نحوي که باعث کمبود رطوبت در خاك و سبب  ،خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره اي بلند مدت

ند طبیعی فعالیتهاي انسانی حیـات گیـاهی و زنـدگی جـانوري را بـر هـم       رو ،کاهش آبهاي جاري و به این ترتیب

منطقه سیستان یکی از اعم مناطقی است که با دارا بودن آب  و هواي گرم و خشک همواره پدیده هاي طبیعی .میزند

ـ . سیل و خشکسالی به وفور در آن دیده می شده است . د و ساکنان آن خسارات بسیار زیادي را متحمل می شده ان

در مطالعه حاضر که بوسیله تحقیقات میدانی و گزارشات مکتوب ومصاحبات با مسوالن سازمانهاي مربوطه انجـام  

در 1377- 88واطالعاتی در مورد خشکسالی  و زیانهاي آن با اند ازه گیري بارنـدگی در طـی سـالهاي   .گرفته است 

اطال عات به تجزیه وتحلیل اثرات منفی خشکسالی امور  منطقه را در پیش روي ما قرار داده که ما با استفاده از این

وعالوه بر اینها پدیده خشکسالی باعث تشدید بال یاي .طیور وغیره می پردازیم،آبزیان ،دام ،منابع طبیعی ،کشاورزي 

وخـیم  ،هجوم آفـات وبیماریهـاي گیـاهی    ،شوري آب واراضی زراعی، دیگرازجمله کاهش شدید آبهاي زیر زمینی 

بطوریکه کال باعث از بین رفتن سفره هاي آبی زیر زمینی درمنطقه شده  ،وضاع چاه نیمه ها در منطقه گشتهساختن ا

کـه تـا ثیـرات آن بـر جوامـع      .خشکسالی در منا طق شهري وروستایی اثرات متفاوتی بر جا گذاشـته اسـت   .است 

                                               
  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت -1
   استادیار وعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس و مدرس دانشگاه آزاد شیراز و ارسنجان -2

  ی واحد مرودشتعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم- 3
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عامل خشکسالی بر منابع درآمد اغلـب  روستایی بسیار شدید تر از جوامع شهري است که آنهم بخاطر تاثیر مستقیم 

که کاهش درآمد روستاییان باعث مهاجرت آنها به شهرها به امید اینکه بتوانند به در آمد انتظـاري  .روستاییان میباشد

  .خود دست پیدا کنندشده است 

از ورودي دلیل اصلی خشکسالی همانطوراز مطالعه بر می آیدعالوه برشرایط جوي به دلیل ممانعـت کـردن افاغنـه    

هدف از . بین دولت ایران وافغانستان می باشد1352آب هیرمند به هامون و زیر پاگذاشتن مفاد قرا داد منعقده سال 

مطالعه ما شنا سایی اثـرات منفـی پدیـده خشکسـالی بـر روي اشـتغال ،مهـاجرت روسـتاییان،منابع آبـی ومقایسـه           

  .پایان نیز راهکارهایی را ارائه می کنیم خشکسالیهاي گذشته با خشکسالی هاي حاضر می باشد ودر 

  

  اثرات منفی، خشکسالی، سیستان ،افغانستان، قرار داد  :واژه کلید 

  

  مقدمه

گودالی نسـبتاً وسـیع اسـت کـه از آبرفتهـاي قـدیمی و کنـونی         .دشت سیستان که در جنوب شرقی ایران قرار دارد

بخشی از این گودال کویري هـر سـال توسـط    . شده استرودهاي هیرمند و فرارود و خاس رود و نهبندان تشکیل 

که این تاالب از . آید می گردد و بصورت تاالب در حجم زیادي آب که عمدتاً بصورت طغیان و سیل وارد منطقه می

به هامون ایـن دریاچـه   آید، گاهی نیز در اثر خشکسالی و قطع ورودیهاي  تاالبهاي جنوبی ایران بشمار میبزرگترین 

که  .ي منطقه رودخانه ي هیرمند است رودخانهمهم ترین . ودالی خشک و مملو از شنهاي روان می گرددبصورت گ

کیلـومتر   1050گیرد، طـول ایـن رودخانـه حـدوداً      جنوبی افغانستان سرچشمه میاز کوههاي هندوکش در قسمت 

د نیزارهـاي انبـوه دریاچـه    وجـو . آید دریاچه هامون به عنوان یک قطب زراعی و دامی شاخص بشمار می. باشد می

و مراتع وسیع حاشیه این دریاچه و نیز توان بالنسبه باالي منطقه در کشاورزي و در نتیجه قابل توجـه بـودن   هامون 

علوفه زمینه ساز تبدیل منطقه مورد مطالعه به قطب کشاورزي و دامداري بزرگی در جنوب شـرق کشـور گردیـده    
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.است
3

شـده   قدیم االیام یکی از مناطق عمده کشاورزي فالت ایـران محسـوب مـی    به برکت جریان این رودخانه از

در ارتباط با سابقه و اهمیت کشاورزي در منطقه سیستان همین بس که سیستان بـه عنـوان انبـار غلـه ایـران      . است

. باشـد  خشکسـالی مـی   که به وفـور در منطقـه رویـت میشـود     طبیعی ترین حوادث یکی از مهم. معروف بوده است

 مـی  زیست بشر، از دیرباز تحت تأثیر زیانبـار آن قـرار  ترین بالیاي طبیعی است که محیط  کسالی از جمله مهمخش

   )1377غیور  1996باري چورلی  1374 1376فرج زاده(.اند است و متخصان تعاریف بسیاري از آن ارائه نموده  گرفته

باعـث مهـاجرت    است کـه  )1349 – 1338 – 1328 – 1318( خشکسالیهاياز جمله خشکسالیهاي مهم در منطقه،

سـال اتفـاق افتـاده     30خشکسالی که با فاصله تقریبـی   چهاربعد از این  .اهالی منطقه به خراسان و مازندران شدند

سال پس از سومین خشکسالی اتفـاق افتـاده    30فرساي سیستان هم اکنون یعنی بعد از   چهارمین خشکسالی طاقت

  .است

ها در این منطقه  ترین خشکسالی شروع و تا کنون نیز ادامه دارد و یکی از بی سابقه 1377ال این خشکسالی که از س

و همچنـین خشـکی شـدید هـوا،      .هاي گذشته نبوده است بوده که از لحاظ شدت و مدت قابل قیاس با خشکسالی

ـ ها پراکنش نامناسب بارندگی دگی و منـابع آب اسـتان،   ، افزایش درجه حرارت، باال بودن میزان تبخیر، وضعیت بارن

. هاي شدید و هجوم ماسه بادي و گرد و غبار نیز بـر ابعـاد ایـن فاجعـه مصـیبت بـار افـزوده اسـت         ورزش طوفان

تر شدن مدت عدم بارش مفید منطقه و کل استان را با بحران شدید کم آبی مواجـه سـاخته و سـبب ایجـاد      طوالنی

لیدات کشاورزي و دامی و طغیان آفات و بیماریهاي گیاهی، مهاجرت اي، کاهش تو اختالل در برنامه ریزیهاي توسعه

نیـز مطالعـاتی در   در ایـن زمینـه   . ساکنین به دیگر مناطق کشور و اثرات سوء بر بهداشت و درمان مردم شده است

  :ترین آنها عبارتند از داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است که از جمله مهم

بـرداري آب کشـاورزي در منـاطق چهـار      توجه به بهره، در مطالعه خود به لزوم )1388اکبري، موسوي و رضایی، (

. هاي آبی در آن منطقه مورد بررسی قرار دادنـد  خشکسالی پرداخته و الگوي کشت مناسب را با توجه به محدودیت

                                               
  یافته هاي تحقیق -3
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لحاظ مصـرف آب  آنها عنوان کردند که شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی بایستی محصوالتی کشت شوند که از 

آنها بر لزوم جایگزینی محصوالت کم مصرف از لحاظ . در سطح پایین و از لحاظ اقتصادي توان باالیی داشته باشند

  .اند منابع آبی و پربازده از لحاظ اقتصادي تأکید نموده

بیرجند دشت  برداري آب کشاورزي در در مطالعه بحران آب و لزوم توجه به بهره ، )1387جعفري و فال سلیمان، (

هـا و   ها کـه علـت وجـود خشکسـالی     ي آبخوان ي صرف بر ذخیره که کمبود آب و تکیه .به این نتایج دست یافتند

کشور مانند خراسان جنوبی را با بحران جدي در تـأمین  گسترش نیازهاي بخش اقتصادي ـ اجتماعی مناطق خشک  

خش کشاورزي این مناطق با الویت نگـرش اقتصـاد   باید دیدگاههاي گوناگون مدیریت آب در ب. آب مواجه ساخته

در کنار سایر روشهاي مدیریت آب در ایـن بخـش مـورد     ازیست محیطی شاخصهاي بهره برداري آب کشاورزي ر

  .توجه قرار گیرد

بـرداري   کند کـه بهـره   آن تأکید و عنوان میکمیابی وري آب کشاورزي را به دلیل  بر لزوم افزایش بهره) 78خزائی، (

. درهاي دیگر در سطح نازلتري قـرار دا  کشاورزي در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با بخشآب 

وري دانسته و عنوان نمود که الزم اسـت ضـعف افـزایش     وي راندمان پایین آبیاري را عاملی براي پایین ماندن بهره

  .وري آب کشاورزي نیز ارتقاء یابد راندمان بهره

وري آب محصـوالت   اي به بررسی امنیت غذایی بوسیله بهبـود بخشـیدن بهـره    در مطالعه 4)2002و تونج،  کیجنی(

وري آب کشـاورزي و صـرفه    نتایج مطالعه آنها نشان داد که بوسـیله بهـره  . اند کشاورزي در شرایط بحرانی پرداخته

دي باالیی دارند و بتوانـد  توان به کاشت محصوالتی پرداخت که بازده اقتصا جویی آن در آب مصرفی کشاورزي می

  . نسبت به مصرف، محصول بیشتري تولید کند

و راهکارهایی را که . پردازیم در مطالعه حاضر ما به تأثیر اثرات خشکسالی بر روي هر کدام از عوامل گفته شده می

  .دهیم ی را ارائه میکنیم و در پایان ما نیز راهکارهای تا کنون براي مقابله با این بحران صورت پذیرفته ارائه می

  

                                               
٤ - Tuong and Kijne
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5

  

اي و گزارشـات داخلـی و    از خشکسـالی از تحقیقـات میـدانی و کتابخانـه    هاي حاصـل    و تخریب جهت شناسایی

بـدلیل  . مصاحبات با سازمانهاي عمران، و جهاد کشاورزي و مراکز تحقیقات در سطح منطقـه و اسـتان بعمـل آمـد    

خشـک از دیگـر   ستفاده از آب در تولیدات کشاورزي از یک سو و کمبود منابع آب در دسترس در مناطق اهمیت ا

جویی در آب کشاورزي براي  وري و صرفه اهمیت بهره. گرداند سو استفاده بهینه از این منابع کمیاب را ضروري می

بر موارد فوق عواملی که باعث حفظ عالوه . شود مناطق خشک و کم آب مواجه با خشکسالی روز به روز بیشتر می

وري آب کشـاورزي از جنبـه    در منطقه از جمله منابع آب، بهـره و توانمند سازي منابع زیست محیطی رو به بحران 

  .فوق العاده حائز اهمیت است.کاهش حجم مصرف آب و پایداري منابع آب را قوت بخشد 

ها یا اشتغال مورد  اه مختلف اقتصادي و اجتماعی و فرصتگدیدتوان از  غالباً اثرات ناشی از بحران خشکسالی را می

  .که ما در این مطالعه به بررسی سایر عوامل گفته شده میپردازیم)1387جعفري و فال سلیمان، . (بررسی قرار داد

  

  اثرات خشکسالی بر روي منابع آبی -3

                                               
5- Survy Research

www.SID.ir



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

6

زندگی نوع بشر، پایـداري نظـام زیسـت    آب به عنوان یک ماده حیاتی در حفظ و ارتقاء سطح محیط زیست و بقاء 

اي کـه بـه عنـوان یـک منبـع ضـروري و        اهمیت ویژه و فوق العـاده بـوده بـه گونـه    کره زمین داراي ) اکوسیستم(

ها  اهمیت فزاینده و تأثیر حائز اهمیت آب در حیات اقتصادي و اجتماعی ملت. غیرجایگزین در جامعه انسانی است

  .م جوامع بشري داردواریشه در قدمت و شکل گیري و تد

  رودخانه هیرمند -1-3

هندوکش و بابایغما در کشور افغانستان سرچشمه گرفته و حجم عظیم از آورد آن توسـط  این رودخانه از ارتفاعات 

کیلومتر در نقطه مرزي محل دو شاخه هیرمند بـه   700کنترل و پس از طی مسافتی حدود ) سد کجکی و ارغنداب(

  .گردد یستان و پریان بطور مشترك وارد میدو انشعاب رودخانه س

ترین بخش انتقال و تأمین آب شـرب   میلیارد مترمکعب در سال به عنوان مهم 1/2رودخانه سیستان با متوسط آورد 

هیرمنـد  » دریاچـه هـامون  «کیلومتر به  70کشاورزي منطقه سیستان محسوب که در نهایت پس از طی مسیر تقریبی 

.ریزد می
6

  

هـاي مختلـف حیـات     این تاالب در دوره. به عنوان هفتمین تاالب بین المللی شناخته شد 52در سال  تاالب هامون

ها و نیزارهایی بود که منبع تأمین معاش حاشیه نشینان دریاچـه هـامون و همچنـین زیسـت گـاه       تختکخود داراي 

 .ك و هیرمند تشکیل شده اسـت زوقسمت به نام هامون صابري، پ 3و از .ه استپرنده مهاجر بودهزار اصلی صدها 

کیلومتر مربع را شـامل   4000که در حدود  .دهند سه دریاچه تشکیل یک دریاچه واحد را می این که در زمان پرآبی

  .باشد میلیارد مترمکعب می 8تا  6هامون بین  3در حاالت عادي کل حجم آب موجود در این . شود می

این منطقه . باشد ننده فعلی آن آبهاي سطحی و مخصوصاً رود هیرمند میاي است که تنها منبع تغذیه ک منطقه سیستان

آبهاي زیرسـطحی فاقـد کیفیـت    . این منطقه فاقد چشمه و قنات است. باشد فاقد منابع آب زیرزمینی قابل توجه می

سالی قطع آب رودخانه هیرمند در اثر خشک بنابراین در چنین شرایطی .باشد الزم جهت کشاورزي و مصرف دام می

                                               
  ریزي معاونت امور اقتصادي و برنامه -6
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عدم بارش کـافی در  .دام و مهاجرت در منطقه نداردو از بین رفتن  هیچ مفهومی جزء نابودي این اراضی کشاورزي

دلیـل کـاهش چشـمگیر دبـی     آبریز رودخانه هیرمند و باالخص کوههاي هندوکش اصلی ترین و شاید تنهـا   حوزه

سـدهاي انحرافـی خـود بـه داخـل زمینهـاي        که این مقادیر ناچیز را افاغنه بـه کمـک  . رودخانه هیرمند شده است

شـور  کعلـت اینکـه در سـالهاي پـیش و در مواقـع پرآبـی، آب رودخانـه در        . نمایند کشاورزي خویش منحرف می

جـواب   ؟و ساالنه شاهد ورود حجم قابل توجهی آب ورودي به داخل خاك ایران بودیم دش افغانستان منحرف نمی

با وجود داشتن سدهاي انحرافی مختلف و مخزن بی نظیر سد کجکـی شـبکه    ها افغانو آن اینکه  بسیار ساده است

وابسته به سد را در اختیار نداشتند و بنابراین انحراف حجم زیاد آب نه تنها قابل استفاده براي ایشـان   مدرن آبیاري

ه و بـه داخـل خـاك    و در نتیجه مقدار مازاد را از بدنه سد خارج کـرد . نبوده بلکه مزاحم و دردسرآفرین بوده است

این سدها را پر اما در طی سالهاي متمادي استفاده از این سدها حجم زیادي از رسوبات مخزنی . فرستادند ایران می

اکنون به دلیل دبی کم . نموده که هم اکنون به کمک شرکتهاي خارجی ارتفاع مفید این سدها در حال افزایش است

حراف تمامی آب موجود در رودخانه بوده و ضمن استفاده کامل از آن حسـرت  ها قادر به کنترل و ان هیرمند، افغانی

و هیرمنـد خروشـان مبـدل بـه کانـالی مملـو از       .انـد   گذاشتهساکنان منطقه دیدن یک قطره از آب هیرمند را بر دل 

ورزي و با این خواب طوالنی گویی مرگ هزاران هکتار زمین کشـا  .رسوبات بادي شده و ساکت و آرام خفته است

تـوان گفـت    بطوریکه قاطعانه مـی . و احشام و دام، تشنگی و نومیدي اهالی و کوچ اجباري آنها را سبب شده است

. انـد  محصوالت کشاورزي سیستان در سال جاري از بین رفته و کشاورزان دچار خسارت خانمـان برانـدازي شـده   

ی و علوفه مورد نیاز تلف شدند یا که دامداران عالوه بر آن دام و احشام موجود در منطقه بعلت عدم وجود آب کاف

.مجبور به فروش اجباري دامهاي خود به بهاي ناچیز شدند
7
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 1379در سـال  . تن علوفه خشک در هکتار داشته اسـت  6در زمان پرآبی دریاچه، نیزارهاي هامون تولیدي برابر با 

ر هم در اثر چراي بی رویه کامالً از او همین مقد کیلوگرم کاهش یافته 400این تولید به دلیل فقدان آب دریاچه به 

  )1386علیرضا کرباسی، . (بین رفته است

  

  هاي موجود در سیستان و برآورد ساالنه برحسب میلیون مترمکعب در سال رودخانه - 1جدول 

  آورد ساالنه  رودخانه  آورد ساالنه  رودخانه

  1300  رود فراه  3100  پریان مشترك

  875  رود هاروت  75  خوسپاس

  1500  رود سیستان  590  خاسرود

  .طرح توسعه پایدار سیستان ـ سازمان عمران سیستان ـ گزارش منابع آب: مأخذ

  

  آبهاي سطحی -2-3

کمبود بارندگی نسبت به مقدار متعارف آن وقتـی  . گردد هاي جوي ایجاد می آبها از بارشبا توجه به این که جریان 

بنابراین واضح است که بـا کمبـود   . شود ل فراتر رود خشکسالی نامیده میکه مدت زیادي طول بکشد و از یک فص

که این کاهش و خشک شدن رودخانه اثرات مخربی بر حیـات   .بارندگی شاهد کاهش شدید آورد رودخانه هستیم

  .ساکنین نظام زیست و اکوسیستم منطقه داشته است

طی همین سال به ترتیب مقدار بارش باران به میـزان  از  1377به مواجه شدن با شرایط خشکسالی از سال با توجه 

  .کاهش پیدا کرده استقابل مالحظه اي 

  

  .ایستگاه سنجش باران را نشان میدهد 4میزان بارندگی در -1نمودار
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  سازمان آبیاري منطقه: مأخذ

  آبهاي زیرزمینی -3-3

ها را  خوان ي آب زیرزمینی، افت شدید سطح آبها برداري مستمر و بی رویه از سفره هاي جوي و بهره کمبود بارش

. به میزان شدید افت داشـته اسـت   تا کنون 1377بطوریکه سطح آب زیرزمینی دشت از سال . موجب گردیده است

هـاي منطقـه را باعـث شـده      ها و چاه خشک شدن قنوات، چشمه آمد آن طبعاً کاهش آبدهی و بعضاًواقعیتی که پی 

ها و خشـک شـدن    درصد آبدهی چاه 40ها،  درصد آبدهی چشمه 45قنوات حدود  درصد آبدهی 75کاهش . است

هـاي آب زیرزمینـی منطقـه بشـمار      اي سطح منطقه تنها قسمتی از اثرات سوء افت سفره تعدادي حلقه چاه مشاهده

رهاي افت شدید سطح آب عالوه بر آن موجبات کاهش سطح کیفی منابع آب قابل شرب را در قیاس با معیا. رود می

  .ذیرفته شده بهداشتی فراهم نموده استپ

  ها مخازن چاه نیمه -4-3

وسیله کانال ورودي طراحی شده  به که .در ساحل چپ رودخانه هیرمند واقع شده است) 1و2و3(مخازن چاه نیمه 

ازن ایـن مخـ  .گـردد   از ابتداي رودخانه سیستان آبگیري و از کانال خروجی مجدداً به رودخانه سیستان متصـل مـی  

میلیون مترمکعـب آن   320که از این میزان  .میلیون مترمکعب را در خود ذخیره می کند 660سیالبهاي آزاد با حجم 

در شـرف   4مخازن، مخزن چاه نیمه عالوه بر این . باشد برداري می به صورت ثقلی براي بخش کشاورزي قابل بهره

بطـور کلـی   . باشـد  میلیون مترمکعب مـی  600م مفید میلیون متر مکعب و حج 820که داراي حجم کل  .اتمام است

میزان بارندگی بین سالھای 1377-1387
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سـاله   30میلیـون مترمکعـب و متوسـط جریـان      5785آبدهی بلند مدت رودخانه هیرمند در خاك افغانستان حدود 

  )1377 آمار قبل از خشکسالی. (اندازه گیري شده است 2119رودخانه سیستان 

  

  خسارات خشکسالی -4

هاي اصلی کشـاورزي در کشـور    هاي آب شیرین یکی از قطب دارا بودن دریاچه با توجه به اینکه سیستان به خاطر

اما خشکسالیهاي اخیـر عرصـه را بـر     .و شغل اکثریت ساکنان آنان کشاورزي و دامپروري و صیادي است .باشد می

  .ساکنان آن تنگ نموده و باعث از بین رفتن دامها، ماهیان و زمینها شده است

وایت(
8

خسـارت وارده بـه دامـداران، چوپانـان،     :بندي نمـود کـه عبارتنـد از    نوع تقسیم 4را به  خشکسالی )1990، 

  کشاورزان، صیادان و روستاییان

  خسارت وارده به دامداران -1-4

اي که  به گونه .هاي مختلف فراهم نموده است شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه بستر مناسبی را جهت انجام فعالیت

نژاد گاو سیستانی، گاو دشتیاري، . محورهاي اشتغال و تأمین معاش مردم امور دامداري بوده استترین  یکی از عمده

دامی در زمـره   گوسفند بلوچی، شتر یک کوهانه و نژادهاي مرغ خزك و دشتیاري از جمله ذخایر با اهمیت ژنتیکی

به دلیـل آب فـراوان و وجـود     )1377، خشکسالی(تا پیش از . آمدند هاي استان در تولیدات دامی بشمار می قابلیت

در سـالهاي اخیـر کـه منطقـه بـا       .ندرسـید  رأس مـی  800000نیزارهاي حاشیه هامون تعداد گاو و گوساله به مـرز  

  .اي یافته است جمعیت دامی کاهش قابل مالحظه.خشکسالی مواجه شده است 

حصوالت زراعی، مرتـع و نیزارهـا کمتـرین    وضعیت دامپروري در زمان قبل از خشکسالی با عنایت به استفاده از م

که این امر باعث رونق دامداري، ایجاد اشـتغال، افـزایش   . شد هزینه را در برداشته و بیشترین سود عاید دامداران می

رأس  300000رأس گـاو و بـیش از    45000تولیدات دامی و معاش مردم منطقه گشته بطوریکـه هـر سـال تعـداد     

                                               
٨- White
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هاي دامی موجبـات   گردید و در نتیجه افت تولیدات فرآورده منطقه به سایر استانها صادر میگوسفند و بز مازاد نیاز 

.فروش دام، دامداران و تشدید روند مهاجرت آنها را از نقاط روستایی به شهرها فراهم نموده است
9

  

  

  

  

  زراعت و باغداري -2-4

اي بـراي   در زمینـه منـابع آب از امکانـات ویـژه    کشاورزي منطقه سیستان با توجه به امکانات و پتانسیلهاي موجود 

تواند  هاي تولید می یکپارچه سازي اراضی در اراضی عمران و در قالب تعاونی. جذب مشاغل جدید برخوردار است

  )1386علیرضا کرباسی، . (بستر مناسبی براي رشد تولید کشاورزي ایجاد کند

 65000د صدهزار هکتـار اسـت کـه بطـور متوسـط      در حال حاضر سطح زیر کشت محصوالت زراعی منطقه حدو

و ) درصد 2/9(نجه و اسپرس هکتار یو 1500) درصد 2/8(هکتار جو  11000به کشت گندم، ) درصد 2/63(هکتار 

درصـد گنـدم،   70تـا پـیش از خشکسـالی    . اختصـاص دارد مابقی به کشت جالیز، حبوبات و برخی اقـالم صـنعتی   

و همین موارد باعث شده که سیستان قطب .آمده است  سیستان بعمل می در  استاندرصد جالیز  81درصد جو و 84

انگور، خرما، پسته و انار از جمله درختان چند ساله هستند که امکان کاشت و توسـعه  .کشاورزي استان نامیده شود

  .استدرصد از سطح زیرکشت باغات به انگور اختصاص داده  85بطوریکه . آنها در شرایط سیستان وجود دارد

  شیالت -3-4

تـرین   هزار هکتار در زمان پرآبی مهم 5ها با وسعت  هزارهکتار و چاه نیمه 570حوزه آبی دریاچه هامون با وسعت 

نفـر صـیاد در منطقـه مـورد نظـر از طریـق        2517تعـداد  . شـدند  قابلیتهاي امور صید و صیادي منطقه محسوب می

در سالهاي قبل از خشکسالی بطور متوسط ساالنه . اند کرده عاش میهاي مرتبط با امور صید و صیادي امرار م فعالیت

                                               
هاي تحقیق یافته -9
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 در  ایـن در حـالی اسـت کـه    . شـده اسـت   هزار تن ماهی توسط آنان صید می 12هزار تن و حداکثر  7بین حداقل 

شرایط بحران خشکسالی و خشک شدن دریاچه هامون، صید فقط منحصر به استخرهاي پرورش مـاهی و حـداکثر   

  )1386،مدیریت طرح و برنامه. (گیرد تن صورت می 500در حدود 

  

  آموزش و مهاجرت -4-4

اثرات خشکسالی . باشد خشکسالی به لحاظ محدوده تأثیر به عنوان یکی از بالیاي طبیعی یا پیچیدگی بسیار زیاد می

هش محصوالت کشاورزي و یا کـا  تممکن است مستقیماً به خود خشکسالی مربوط بوده و بصورت کاهش تولیدا

و یا اینکه به اثرات غیرمستقیم خشکسالی برگشته و بصورت کـاهش درآمـد    .محصوالت دامی عمل نماید اتتولید

کشاورزان و مهاجرت آنان و یا کاهش سطح آموزش در اثر خشکسالی در کودکان و نوجوانان که خود اثرات سـوء  

در حقیقـت خسـارت ثانویـه و یـا     )1384،انمحمدرضـا شـهبازبگی  . (گر شود زیادي بر زندگی آینده آنان دارد جلوه

گیري غلط مدیران گرفته تا نحوه اجراي مجریـان و در نهایـت عکـس     غیرمستقیم در اثر رفتار خود مردم از تصمیم

کند  تبدیل می یاین رفتار خود مردم است که حوادث طبیعی را به حوادث. گیرد العمل ذینفعان ایجاد شده و شدت می

فارا. (ن غیرطبیعی نامیدو باید آنها را بحرا
10

کوفی عنان (و) 2001، 
11

یکی از اثرات بسیار منفی خشکسالی، ) 1999، 

کنـت و  . (شـوند  کاهش سطح آموزش در منطقه بوده و موجب افزایش مشکالت آموزشی بسـیاري در منطقـه مـی   

آلستون
12

ها،  در این بررسی. جسم و روح و آسایش و اشتغال را بررسی نمودندتأثیر خشکسالی بر سالمتی ) 2004، 

نشان دادند کـه بـراي مـردم     آنانهمچنین . آنها تأثیر خشکسالی بر سطح آموزش را بخوبی مورد بررسی قرار دادند

جوان علت اصلی کاهش سواد کار کردن آنها به مدت طوالنی در زمینهاي کشاورزي و عدم توجه به ادامه تحصـیل  

لـذا تنهـا   . باشـند  ي دور افتاده بدون هیچ کمکـی مشـغول بـه کـار مـی     افراد جوان در روستاها. باشد در مواردي می

که این امر در زمان خشکسالی به شدت ادامـه تحصـیل را بـراي     .توانند از تحصیل موقتی و نامنظم استفاده کنند می

                                               
١٠- Fara
١١- Kofi Annan 
١٢- Kent and Aleston 
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ر کشورهاي د. هیچ کشوري از برخورد با مسایل خشکسالی براي تهیه آب و غذا مصون نیست. سازد آنها مشکل می

و ایران نیز از ) 1376فر،  رستمی( .اند حال توسعه و حتی صنعتی جهان در چند دهده گذشته مورد تهاجم قرار گرفته

از تـأثیر خشکسـالی متضـرر    سالهاي متمـادي بـه نحـوي    این قاعده مستثنی نبوده و اغلب استانهاي کشور در طی 

ناشی از رشد طبیعی جمعیت و زاد و ولـد نبـوده    افزایش جمعیت شهرهاي ایران طی چند دهه اخیر صرفاً. اند شده

کاهش نزوالت جوي و به عبارتی ) 1382محمدي، ( .است بلکه در اثر مهاجرت شدید روستاییان بوجود آمده است

در واقع اقتصاد خانوار روسـتایی بطـور   . خشکسالی یکی از عوامل اصلی و تشدید کننده مهاجرت روستاییان است

تـرین تـأثیر را در    از آنجا که آب عنصري حیاتی اسـت و مهـم  . طبیعت پیرامون خود قرار دارد مستقیم در ارتباط با

لذا هر عاملی که باعث اخـتالل و کـاهش آب در یـک منطقـه شـود زمینـه ایجـاد        . حفظ تعادل محیط زیست دارد

راعـت  زت خشکسالی و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی مراتع، حذف اراضی زیر کشت دیم، کاهش سطح زیر کش

برداري و معیشت ساکنان روستا است و تشدید و تـداوم   اختالل در نظام بهره کند که خود به معنی آبی را فراهم می

  )1383اصغر هاشمی،  علی. (شود آن مهاجرتهاي روستاییان را بصورت گروهی و انفرادي موجب می

کنند که بیشترین  ساکنان منطقه تحمیل می شماري بر پیکره اقتصادي و اجتماعی همچنین خشکسالیها خسارتهاي بی

طبق آمار سازمانی منطقه بهداري استان سیسـتان و  . تأثیرات خشکسالی در سیستمهاي اجتماعی منطقه اثرگذار است

هزار نفر حدود  55فراتر از  1349سال دربلوچستان 
3

1
جمیعت منطقه در آن زمـان بـه اسـتان گلسـتان مهـاجرت       

و شاید علتـی   .ولی خشکسالی اخیر تنها باعث مهاجرت روستاییان به داخل خود شهر زابل گردیده است .اند مودهن

خود مهاجرت نکنند و در  يکه باعث شده که آنها به شهرهاي دیگر در صورت از دست دادن کسب و کار کشاورز

ي زیادي از آنهـا از طریـق مـرز     وده است که عدهه خاطر نزدیکی آنها به مرز افغانستان بب .همین منطقه باقی بمانند

.کردند امرار معاش می
13
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اثرات ناشی از خشکسالی عالوه بر موارد گفته شده بر روي عوامل اجتماعی و اقتصادي موجود در منطقه نیز تـاثیر  

ربایی  بطوریکه در صورت عدم کشاورزي شغلهاي کاذب مانند قاچاق کاال و سوخت و حتی آدم. گذار  بوده است

. بین ساکنان شایع شدو ساکنین منطقه تحت تاثیر استرسهاي شدید روانی قرار گرفته و اعتیاد . در منطقه رواج یافت

  .  و تعدادي از جوانان به علت کارهاي سنگین و وقت گیر براي امرار معاش خودفرصت تحصیل را از دست دادند

  .این تاثیرات را نشان میدهند 3و2نمودارهاي 

  

  تأثیرات اجتماعی ناشی از خشکسالی - 2دار نمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاثیرات اقتصادي ناشی از خشکسالی- 3نمودار 

  

  

  

  

اجتماعی تأثیرات

تأثیر فرهنگیافزایش فقرتأثیربرامنیت اجتماعی  تأثیربرسالمت روانی

فرهنگی اختالل درسیستمهايمزارع از بین رفتنجوانان اعتیادنفس به کاهش اعتماد

وزشمشکالت آمدامها از بین رفتنکنندگان مصرف بین درگیريمرگ و میر

سوخت قاچاق کاال واسترس داشتن
صیدها بین رفتناز 

مهاجرت

کاهش دام و صید

کشاورزي کاهش اشتغال

نزول قیمت زمین زراعی

کاهش درآمد تولیدي

افزایش قیمت محصوالت غذایی

المت عمومیتهدید س

هاي روان هجوم شن

از بین رفتن روستاها

وقوع خشکسالی
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  :راهکارهاي انجام گرفته در مقابله با پدیدة خشکسالی در منطقه -5

ردار تغییر الگوي کشت منطقه جهت کشت گیاهانی که از سازوکارهاي قابل قبولی در مقابله با خشکسالی برخو -1

  .باشند

هاي بسته یا گلخانه، افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به مواد غذایی با وجود محدود  کشت محصوالت در محیط -2

اي یکـی از   کشـت محصـوالت گلخانـه   . سـازد  هـاي متـراکم را ضـروري مـی     بودن منابع آب و خاك نیاز به کشت

ها در منطقه ضرورت ترویج و  یر با وجود خشکسالیطی سالهاي اخ. باشد راهکارهاي مقابله با محدودیت منابع می

  .التحصیالن مرتبط با این رشته قرار گرفت و با استقبال کشاورزان و فارغ. گسترش این فعالیت نمایان گردیده است

هاي نـوین کشـاورزي و مانـدگاري آنهـا در روسـتا در شـرایط        به منظور حفظ اشتغال روستایی، ترویج فعالیت -3

پروري، زراعت و دامداري از طریـق حفـر چاهـک و استحصـال      سال اخیر طرح تلفیقی آبزي 7الی بحرانی خشکس

منابع آبهاي زیرزمینی در منطقه سیستان جهت پرورش آبزیان در اسـتخرهاي بتنـی ذخیـره آب تولیـد محصـوالت      

  . زراعی خارج از فصل، افزایش راندمان تولید در واحد سطح

  براي اولین بار در کشور اجراي طرح بیمه دام عشایر -4

سیستان و بلوچستان در منطقه خشک و پایین بودن نزوالت آسمانی حتی در شرایط ترسالی، فقـر   استان واقع شدن

به همین سـبب و بـه منظـور    . دهد مراتع و وقوع خشکسالی ادواري، همواره شغل دامداري را مورد تهدید قرار می
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سعه فرهنگ بیمه در جامعه عشایر و پیشگیري از مهاجرت عشایر به شهرها حمایت از قشر دامدار و تولیدکننده، تو

  .و تضمین بازگشت سرمایه عشایر در اثر حوادث قهریه

  گیري و پیشنهادات نتیجه -6

هـاي اصـلی کشـاورزي و دامـداري در کشـور       به علت دارا بودن دریاچه آب شیرین یکی از قطـب  سیستانمنطقه 

 30آید ساکنان این منطقه هر  چنانچه از مطالعه برمی. باشد و هواي گرم و خشک میو داراي آب . شود محسوب می

پدیـدة خشکسـالی، اشـتغال سـاکنین منطقـه را کـه کشـاورزي،        . شـوند  سال یکبار با بحران خشکسالی روبرو مـی 

ها در  بخش و باعث کاهش سهم این.بافی و صیادي است را تحت تأثیر قرار داده است  دامپروري، حصیربافی، قالی

  .تولیدات داخلی شده است

 .یابیم که اثرات ایـن خشکسـالی حـادتر بـوده اسـت      قبلی در می هاي اخیر با خشکسالیهه در مقایسه خشکسالی د

روزه موسـمی   120و بـا دمـاي    .بطوریکه رودخانه هیرمند بکلی خشکیده و به تلی از ماسه تبـدیل گردیـده اسـت   

و  .آورنـد  هاي روان را به طرف روستاها و شهر بـه حرکـت درمـی    و شن  دریا  هاي کف موجود در این منطقه، ماسه

اي کـه بـه ایـن     تنهـا مسـئله  . و از بین رفتند ،تعدادي از روستاها در اثر این جریانات زیر شن و ماسه مدفون شدند

ذاشتن مفاد عهدنامه ها از ورود آب رودخانه هیرمند به هامون و زیر پا گ زند ممانعت کردن افغانی موضوع دامن می

که این کار باعث از بین رفتن اراضی کشاورزي که روزگـاري بـه خـاطر    . بسته شده بود، است 52که در سال  151

وجود آبهاي شیرین از بهترین مکانهاي کشاورزي و با دارا بودن کشت محصوالت بـاغی مخـتص منطقـه همچـون     

بـه امیـد اینکـه در     .توانستند امرار معاش داشته باشند اها نمیو روستاییان که دیگر در روست. است شدهیاقوتی بوده 

شهر ما بتوانند درآمد مورد انتظار خود را کسب کنند به شهر هجوم آوردند و ایـن جریـان جمعیـت شـهر افـزایش      

 هـاي کـاذب   یافتنـد بـه شـغل    اي دیگر نمی با توجه به هم مرز بودن با افغانستان و پاکستان و چون راه چاره. یافت

ربایی دست زدنند ولی اکنون در زمان انجام این تحقیق حتی راه امرار  همچون قاچاق کاال و مواد مخدر و حتی آدم

اي بیندیشند آیا آنها مجبور به مهـاجرت   اند که باید چه چاره بسته شده، اکنون آنها مانده نیز معاش آنها از طریق مرز
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ي براي ممانعت از افزایش اثرات خشکسـالی و کـاهش اشـتغال در    هاي جهاد کشاورز اما ساکنان سازمان. شوند می

کـه بـا مصـاحباتی کـه بـا       .اي نمودنـد  ها و کشت متراکم محصوالت گلخانه بخش کشاورزي اقدام به حفر چاهک

برداري، نگهداري و بهسازي توزیع و  بهبود عملیات بهره. کشاورزان صورت گرفت آنها از این اقدامات راضی بودند

بـراي منطقـه مـورد نظـر     . آیـد  آب یکی از ابزارهاي بسیار مؤثر در مقابله با پدیدة خشکسالی به حساب میتحویل 

  :گردد اتخاذتمهیدات زیر پیشنهاد می

  .برداري و نگهداري تأسیسات آب بهبود عملیات بهره -1

  .انتخاب گیاهان دائمی مناسب در الگوي زراعی -2

محیطی با تأکید کنترل بیابانی شدن و مدیریت اثرات ناشی  وزشی زیستتشویق و گسترش مشارکت مردمی و آم -3

  .از خشکسالی

  .تقویت و پوشش کامل خدمات بیمه خشکسالی در بخشهاي مختلف اقتصادي -4

بین ایران و افانستان مبنی بر اختصاص  51المللی سال  گفتگو و مصاحبه با دولت افغانستان و رعایت قوانین بین -5

  .آب در ثانیه به ایران به خاطر کاهش بحران آب در منطقه مشترك مرزي متر مکعب 26

  منظوره 2توسعه استخرهاي پرورش ماهی خصوصاً استخرهاي  -6

   .هاي پیشگیري از خسارت خشکسالی و حفر نمودن چاهکها تأمین  اعتبار براي اجراي پروژه -7

   .تر کشت محصوالت متنوع و محصوالت مقاوم -8

زدایی در منطقه به عنـوان   یري از فرسایش خاك و حرکت شنهاي روان، ایجاد و اجراي طرح بیابانجهت جلوگ -9

  .شود تنظیم اکولوژي منطقه توصیه می،یک طرح الزم و ملی براي استفاده بهتر از منابع آبی 

  .زایی باالي آن اي به دلیل پایین بودن مصرف آب و اشتغال توسعه کشت گلخانه -10

  .سهیالت بانکی کم بهره به بخشهاي تولیدياعطاي ت -11

.هاي کنترل شده کشت در محیط -12
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  منابع و مآخذ

، گزارش اولـین کارگـاه بررسـی ابعـاد فنـی،      )1381. (استانداري سیستان و بلوچستان و سازمان عمران سیستان -1

  .استانداري سیستان و بلوچستان، زاهدان. حقوقی و اقتصادي آب رودخانه هیرمند

وري آب در مناطق دچار خشکسالی  ، بحران آب و لزوم توجه به بهره)1388(. رضایی، ع. موسوي، ن. اکبري، م -2

  .دومین همایش ملی بحران آب، اصفهان. دشت سیدان ـ فاروق: مطالعه موردي

  .19-28صفحه . 33شماره . مجله نیوار 1990 هه، مسأله خشکسالی در د)1376. (ففر،  رستمی -3

، بررسی خشکسالی اخیر در سیستان و ارائه راهکارهاي )1379. (ن عمران سیستان، مدیریت طرح و برنامهسازما -4

  .مقابله با آن  

  ، مروري بر خسارت ناشی از خشکسالی)1384. (مشهبازبگیان،  -5

سـتان  ، خشکسـالی در ا )1381. (ریـزي و اقتصـادي   جهاد کشاورزي استان سیستان و بلوچستان، معاونت برنامه -6

  .سیستان و بلوچستان

وري آب کشاورزي در نـواحی خشـک    ، بحران آب و لزوم توجه به بهره)1387. (جعفریان، ج و فال سلیمان، م -7

  .11. دشت بیرجند، جغرافیا و توسعه ش: مطالعه موردي

رات مؤسسـه  وري کشاورزي، انتشا وري آب کشاورزي در ایران، مقاالت منتخب بهره ، بهره)1378. (خزائی، ش -8

  .ریزي و اقتصاد کشاورزي هاي برنامه پژوهش

شـماره  . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. ها در ایران ، بزرگی، گستره و فراوانی خشکسالی)1376. (غیور، حسنعلی -9

  .25-32صفحه . 2

صـفحه  . 1 و 2شـماره  . 4جلد . ، خشکسالی در ایران، مجله دانش کشاورزي تبریز)1374. (زاده، منوچهر فرج -10

53-31.  
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  55-67صفحه . 4شماره . مدرس هبینی احتماالت خشکسالی در ایران، مجل ، پیش)1376. (زاده، منوچهر فرج -11

  .، بررسی اقتصادي چاهکها در سیستان)1386. (کرباسی، ع-12

. 13و  14شماره . مجله آموزشهاي علمی کاربردي. ، خشکسالی و تشدید رشد شهرنشینی)1382. (محمدي، ع -13

  .38-41صفحه 

  .31-42صفحه . 11خشکسالی و مهاجرت روستاییان فصلنامه علمی ـ ترویجی شماره ) 1383. (هاشمی، ع -14

15- Alston, M & Kent, J 2004, The social impacts of draught: areport to the NSW 

Department of Agriculture and NSW premier’s Department, center for Rural social 

Research, wagga.

16- Barry, R.G. and chorley, R.J., 1992, ATM. Sphere, weather and climate, sixth 

edition, routedge

17- Fara, K. (2001) How Natural Are Natural Disasters? Vulnerability to Drought of 

communal farmersin southem namibio. Risk management 3(3) , 47-63.

18-Kijne, J.W. and Tuong, T.P at All, 2002. Ensuring food security via Improvement 
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اثرات منفی خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن 

(مطالعه موردی: سیستان)

فاطمه افروزه 
، غلامرضا چابکرو
، سید محمدرضا اکبری3

چکیده


خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت، به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آبهای جاری و به این ترتیب، روند طبیعی فعالیتهای انسانی حیات گیاهی و زندگی جانوری را بر هم میزند.منطقه سیستان یکی از اعم مناطقی است که با دارا بودن آب  و هوای گرم و خشک همواره پدیده های طبیعی سیل و خشکسالی به وفور در آن دیده می شده است. و ساکنان آن خسارات بسیار زیادی را متحمل می شده اند . در مطالعه حاضر که بوسیله تحقیقات میدانی و گزارشات مکتوب ومصاحبات با مسولان سازمانهای مربوطه انجام گرفته است .واطلاعاتی در مورد خشکسالی  و زیانهای آن با اند ازه گیری بارندگی در طی سالهای88 -1377در منطقه را در پیش روی ما قرار داده که ما با استفاده از این اطلا عات به تجزیه وتحلیل اثرات منفی خشکسالی امور کشاورزی ،منابع طبیعی ،دام ،آبزیان ،طیور وغیره می پردازیم.وعلاوه بر اینها پدیده خشکسالی باعث تشدید بلا یای دیگرازجمله کاهش شدید آبهای زیر زمینی ، شوری آب واراضی زراعی،هجوم آفات وبیماریهای گیاهی ،وخیم ساختن اوضاع چاه نیمه ها در منطقه گشته، بطوریکه کلا باعث از بین رفتن سفره های آبی زیر زمینی درمنطقه شده است .خشکسالی در منا طق شهری وروستایی اثرات متفاوتی بر جا گذاشته است .که تا ثیرات آن بر جوامع روستایی بسیار شدید تر از جوامع شهری است که آنهم بخاطر تاثیر مستقیم عامل خشکسالی بر منابع درآمد اغلب روستاییان میباشد.که کاهش درآمد روستاییان باعث مهاجرت آنها به شهرها به امید اینکه بتوانند به در آمد انتظاری خود دست پیدا کنندشده است .

دلیل اصلی خشکسالی همانطوراز مطالعه بر می آیدعلاوه برشرایط جوی به دلیل ممانعت کردن افاغنه از ورودی آب هیرمند به هامون و زیر پاگذاشتن مفاد قرا داد منعقده سال 1352بین دولت ایران وافغانستان می باشد. هدف از مطالعه ما شنا سایی اثرات منفی پدیده خشکسالی بر روی اشتغال ،مهاجرت روستاییان،منابع آبی ومقایسه خشکسالیهای گذشته با خشکسالی های حاضر می باشد ودر پایان نیز راهکارهایی را ارائه می کنیم .

کلید واژه : اثرات منفی، خشکسالی، سیستان ،افغانستان، قرار داد 


مقدمه

دشت سیستان که در جنوب شرقی ایران قرار دارد. گودالی نسبتاً وسیع است که از آبرفتهای قدیمی و کنونی رودهای هیرمند و فرارود و خاسُ رود و نهبندان تشکیل شده است. بخشی از این گودال کویری هر سال توسط حجم زیادی آب که عمدتاً بصورت طغیان و سیل وارد منطقه میگردد و بصورت تالاب درمیآید. که این تالاب از بزرگترین تالابهای جنوبی ایران بشمار میآید، گاهی نیز در اثر خشکسالی و قطع ورودیهای به هامون این دریاچه بصورت گودالی خشک و مملو از شنهای روان می گردد. مهم ترین رودخانه ی منطقه رودخانه ی هیرمند است. که از کوههای هندوکش در قسمت جنوبی افغانستان سرچشمه میگیرد، طول این رودخانه حدوداً 1050 کیلومتر میباشد. دریاچه هامون به عنوان یک قطب زراعی و دامی شاخص بشمار میآید. وجود نیزارهای انبوه دریاچه هامون و مراتع وسیع حاشیه این دریاچه و نیز توان بالنسبه بالای منطقه در کشاورزی و در نتیجه قابل توجه بودن علوفه زمینه ساز تبدیل منطقه مورد مطالعه به قطب کشاورزی و دامداری بزرگی در جنوب شرق کشور گردیده است.
به برکت جریان این رودخانه از قدیم الایام یکی از مناطق عمده کشاورزی فلات ایران محسوب میشده است. در ارتباط با سابقه و اهمیت کشاورزی در منطقه سیستان همین بس که سیستان به عنوان انبار غله ایران معروف بوده است. یکی از مهمترین حوادث طبیعی که به وفور در منطقه رویت میشود خشکسالی میباشد. خشکسالی از جمله مهمترین بلایای طبیعی است که محیط زیست بشر، از دیرباز تحت تأثیر زیانبار آن قرار می گرفته است و متخصان تعاریف بسیاری از آن ارائه نمودهاند.(فرج زاده1376 1374 باری چورلی 1996 غیور 1377) 

از جمله خشکسالیهای مهم در منطقه،خشکسالیهای (1318 – 1328 – 1338 – 1349) است که باعث مهاجرت اهالی منطقه به خراسان و مازندران شدند. بعد از این چهار خشکسالی که با فاصله تقریبی 30 سال اتفاق افتاده چهارمین خشکسالی طاقت فرسای سیستان هم اکنون یعنی بعد از 30 سال پس از سومین خشکسالی اتفاق افتاده است.


این خشکسالی که از سال 1377 شروع و تا کنون نیز ادامه دارد و یکی از بی سابقهترین خشکسالیها در این منطقه بوده که از لحاظ شدت و مدت قابل قیاس با خشکسالیهای گذشته نبوده است. و همچنین خشکی شدید هوا، پراکنش نامناسب بارندگیها، افزایش درجه حرارت، بالا بودن میزان تبخیر، وضعیت بارندگی و منابع آب استان، ورزش طوفانهای شدید و هجوم ماسه بادی و گرد و غبار نیز بر ابعاد این فاجعه مصیبت بار افزوده است. طولانیتر شدن مدت عدم بارش مفید منطقه و کل استان را با بحران شدید کم آبی مواجه ساخته و سبب ایجاد اختلال در برنامه ریزیهای توسعهای، کاهش تولیدات کشاورزی و دامی و طغیان آفات و بیماریهای گیاهی، مهاجرت ساکنین به دیگر مناطق کشور و اثرات سوء بر بهداشت و درمان مردم شده است. در این زمینه نیز مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:


(اکبری، موسوی و رضایی، 1388)، در مطالعه خود به لزوم توجه به بهرهبرداری آب کشاورزی در مناطق چهار خشکسالی پرداخته و الگوی کشت مناسب را با توجه به محدودیتهای آبی در آن منطقه مورد بررسی قرار دادند. آنها عنوان کردند که شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی بایستی محصولاتی کشت شوند که از لحاظ مصرف آب در سطح پایین و از لحاظ اقتصادی توان بالایی داشته باشند. آنها بر لزوم جایگزینی محصولات کم مصرف از لحاظ منابع آبی و پربازده از لحاظ اقتصادی تأکید نمودهاند.

(جعفری و فال سلیمان، 1387) ، در مطالعه بحران آب و لزوم توجه به بهرهبرداری آب کشاورزی در دشت بیرجند به این نتایج دست یافتند. که کمبود آب و تکیهی صرف بر ذخیرهی آبخوانها که علت وجود خشکسالیها و گسترش نیازهای بخش اقتصادی ـ اجتماعی مناطق خشک کشور مانند خراسان جنوبی را با بحران جدی در تأمین آب مواجه ساخته. باید دیدگاههای گوناگون مدیریت آب در بخش کشاورزی این مناطق با الویت نگرش اقتصاد زیست محیطی شاخصهای بهره برداری آب کشاورزی را در کنار سایر روشهای مدیریت آب در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

(خزائی، 78) بر لزوم افزایش بهرهوری آب کشاورزی را به دلیل کمیابی آن تأکید و عنوان میکند که بهرهبرداری آب کشاورزی در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با بخشهای دیگر در سطح نازلتری قرار دارد. وی راندمان پایین آبیاری را عاملی برای پایین ماندن بهرهوری دانسته و عنوان نمود که لازم است ضعف افزایش راندمان بهرهوری آب کشاورزی نیز ارتقاء یابد.

(کیجنی و تونج، 2002)
 در مطالعهای به بررسی امنیت غذایی بوسیله بهبود بخشیدن بهرهوری آب محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی پرداختهاند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که بوسیله بهرهوری آب کشاورزی و صرفه جویی آن در آب مصرفی کشاورزی میتوان به کاشت محصولاتی پرداخت که بازده اقتصادی بالایی دارند و بتواند نسبت به مصرف، محصول بیشتری تولید کند. 


در مطالعه حاضر ما به تأثیر اثرات خشکسالی بر روی هر کدام از عوامل گفته شده میپردازیم. و راهکارهایی را که تا کنون برای مقابله با این بحران صورت پذیرفته ارائه میکنیم و در پایان ما نیز راهکارهایی را ارائه میدهیم.

1- اهداف تحقیق

1- تعیین الگوی کشت مناسب با توجه به شرایط خشکسالی در منطقه 


2- بررسی وضعیتهای منابع آبی منطقه


3- اتخاذ سیاستهایی برای حفظ منابع و افزایش آبهای سطحی در منطقه


4- آشنا کردن کشاورزان با چاهکها و صرفهجویی در میزان آب


5- ارائه راهکارهایی در جهت مقابله با اثرات خشکسالی

2- روش تحقیق


جهت شناسایی و تخریب های حاصل از خشکسالی از تحقیقات میدانی و کتابخانهای و گزارشات داخلی و مصاحبات با سازمانهای عمران، و جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات در سطح منطقه و استان بعمل آمد. بدلیل اهمیت استفاده از آب در تولیدات کشاورزی از یک سو و کمبود منابع آب در دسترس در مناطق خشک از دیگر سو استفاده بهینه از این منابع کمیاب را ضروری میگرداند. اهمیت بهرهوری و صرفهجویی در آب کشاورزی برای مناطق خشک و کم آب مواجه با خشکسالی روز به روز بیشتر میشود. علاوه بر موارد فوق عواملی که باعث حفظ و توانمند سازی منابع زیست محیطی رو به بحران در منطقه از جمله منابع آب، بهرهوری آب کشاورزی از جنبه کاهش حجم مصرف آب و پایداری منابع آب را قوت بخشد .فوق العاده حائز اهمیت است.

غالباً اثرات ناشی از بحران خشکسالی را میتوان از دیدگاه مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرصتها یا اشتغال مورد بررسی قرار داد. (جعفری و فال سلیمان، 1387)که ما در این مطالعه به بررسی سایر عوامل گفته شده میپردازیم.

3- اثرات خشکسالی بر روی منابع آبی

آب به عنوان یک ماده حیاتی در حفظ و ارتقاء سطح محیط زیست و بقاء زندگی نوع بشر، پایداری نظام زیست (اکوسیستم) کره زمین دارای اهمیت ویژه و فوق العاده بوده به گونهای که به عنوان یک منبع ضروری و غیرجایگزین در جامعه انسانی است. اهمیت فزاینده و تأثیر حائز اهمیت آب در حیات اقتصادی و اجتماعی ملتها ریشه در قدمت و شکل گیری و تداوم جوامع بشری دارد.

1-3- رودخانه هیرمند

این رودخانه از ارتفاعات هندوکش و بابایغما در کشور افغانستان سرچشمه گرفته و حجم عظیم از آورد آن توسط (سد کجکی و ارغنداب) کنترل و پس از طی مسافتی حدود 700 کیلومتر در نقطه مرزی محل دو شاخه هیرمند به دو انشعاب رودخانه سیستان و پریان بطور مشترک وارد میگردد.

رودخانه سیستان با متوسط آورد 1/2 میلیارد مترمکعب در سال به عنوان مهمترین بخش انتقال و تأمین آب شرب کشاورزی منطقه سیستان محسوب که در نهایت پس از طی مسیر تقریبی 70 کیلومتر به «دریاچه هامون» هیرمند میریزد.


تالاب هامون در سال 52 به عنوان هفتمین تالاب بین المللی شناخته شد. این تالاب در دورههای مختلف حیات خود دارای تختکها و نیزارهایی بود که منبع تأمین معاش حاشیه نشینان دریاچه هامون و همچنین زیست گاه اصلی صدها هزار پرنده مهاجر بوده است.و از 3 قسمت به نام هامون صابری، پوزک و هیرمند تشکیل شده است. که در زمان پرآبی این سه دریاچه تشکیل یک دریاچه واحد را میدهند. که در حدود 4000 کیلومتر مربع را شامل میشود. در حالات عادی کل حجم آب موجود در این 3 هامون بین 6 تا 8 میلیارد مترمکعب میباشد.


سیستان منطقهای است که تنها منبع تغذیه کننده فعلی آن آبهای سطحی و مخصوصاً رود هیرمند میباشد. این منطقه فاقد منابع آب زیرزمینی قابل توجه میباشد. این منطقه فاقد چشمه و قنات است. آبهای زیرسطحی فاقد کیفیت لازم جهت کشاورزی و مصرف دام میباشد. بنابراین در چنین شرایطی قطع آب رودخانه هیرمند در اثر خشکسالی هیچ مفهومی جزء نابودی این اراضی کشاورزی و از بین رفتن دام و مهاجرت در منطقه ندارد.عدم بارش کافی در حوزه آبریز رودخانه هیرمند و بالاخص کوههای هندوکش اصلی ترین و شاید تنها دلیل کاهش چشمگیر دبی رودخانه هیرمند شده است. که این مقادیر ناچیز را افاغنه به کمک سدهای انحرافی خود به داخل زمینهای کشاورزی خویش منحرف مینمایند. علت اینکه در سالهای پیش و در مواقع پرآبی، آب رودخانه در کشور افغانستان منحرف نمیشد و سالانه شاهد ورود حجم قابل توجهی آب ورودی به داخل خاک ایران بودیم؟ جواب بسیار ساده است و آن اینکه افغانها با وجود داشتن سدهای انحرافی مختلف و مخزن بی نظیر سد کجکی شبکه آبیاری مدرن وابسته به سد را در اختیار نداشتند و بنابراین انحراف حجم زیاد آب نه تنها قابل استفاده برای ایشان نبوده بلکه مزاحم و دردسرآفرین بوده است. و در نتیجه مقدار مازاد را از بدنه سد خارج کرده و به داخل خاک ایران میفرستادند. اما در طی سالهای متمادی استفاده از این سدها حجم زیادی از رسوبات مخزنی این سدها را پر نموده که هم اکنون به کمک شرکتهای خارجی ارتفاع مفید این سدها در حال افزایش است. اکنون به دلیل دبی کم هیرمند، افغانیها قادر به کنترل و انحراف تمامی آب موجود در رودخانه بوده و ضمن استفاده کامل از آن حسرت دیدن یک قطره از آب هیرمند را بر دل ساکنان منطقه گذاشتهاند .و هیرمند خروشان مبدل به کانالی مملو از رسوبات بادی شده و ساکت و آرام خفته است. و با این خواب طولانی گویی مرگ هزاران هکتار زمین کشاورزی و احشام و دام، تشنگی و نومیدی اهالی و کوچ اجباری آنها را سبب شده است. بطوریکه قاطعانه میتوان گفت محصولات کشاورزی سیستان در سال جاری از بین رفته و کشاورزان دچار خسارت خانمان براندازی شدهاند. علاوه بر آن دام و احشام موجود در منطقه بعلت عدم وجود آب کافی و علوفه مورد نیاز تلف شدند یا که دامداران مجبور به فروش اجباری دامهای خود به بهای ناچیز شدند.


در زمان پرآبی دریاچه، نیزارهای هامون تولیدی برابر با 6 تن علوفه خشک در هکتار داشته است. در سال 1379 این تولید به دلیل فقدان آب دریاچه به 400 کیلوگرم کاهش یافته و همین مقدار هم در اثر چرای بی رویه کاملاً از بین رفته است. (علیرضا کرباسی، 1386)

جدول 1- رودخانههای موجود در سیستان و برآورد سالانه برحسب میلیون مترمکعب در سال


		رودخانه

		آورد سالانه

		رودخانه

		آورد سالانه



		پریان مشترک

		3100

		فراهرود

		1300



		خوسپاس

		75

		رود هاروت

		875



		خاسرود

		590

		رود سیستان

		1500





مأخذ: طرح توسعه پایدار سیستان ـ سازمان عمران سیستان ـ گزارش منابع آب.

2-3- آبهای سطحی

با توجه به این که جریان آبها از بارشهای جوی ایجاد میگردد. کمبود بارندگی نسبت به مقدار متعارف آن وقتی که مدت زیادی طول بکشد و از یک فصل فراتر رود خشکسالی نامیده میشود. بنابراین واضح است که با کمبود بارندگی شاهد کاهش شدید آورد رودخانه هستیم. که این کاهش و خشک شدن رودخانه اثرات مخربی بر حیات ساکنین نظام زیست و اکوسیستم منطقه داشته است.

با توجه به مواجه شدن با شرایط خشکسالی از سال 1377 از طی همین سال به ترتیب مقدار بارش باران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.

نمودار1-میزان بارندگی در 4 ایستگاه سنجش باران را نشان میدهد.
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مأخذ: سازمان آبیاری منطقه

3-3- آبهای زیرزمینی


کمبود بارشهای جوی و بهرهبرداری مستمر و بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی، افت شدید سطح آبخوانها را موجب گردیده است. بطوریکه سطح آب زیرزمینی دشت از سال 1377 تا کنون به ميزان شديد افت داشته است. واقعيتي كه پي آمد آن طبعاً كاهش آبدهي و بعضاً خشك شدن قنوات، چشمهها و چاههاي منطقه را باعث شده است. كاهش 75 درصد آبدهي قنوات حدود 45 درصد آبدهي چشمهها، 40 درصد آبدهي چاهها و خشك شدن تعدادي حلقه چاه مشاهدهاي سطح منطقه تنها قسمتي از اثرات سوء افت سفرههاي آب زيرزميني منطقه بشمار ميرود. افت شديد سطح آب علاوه بر آن موجبات كاهش سطح كيفي منابع آب قابل شرب را در قياس با معيارهاي پذيرفته شده بهداشتي فراهم نموده است.

4-3- مخازن چاه نيمهها


مخازن چاه نيمه (3و2و1) در ساحل چپ رودخانه هيرمند واقع شده است. كه به وسيله كانال ورودي طراحي شده از ابتداي رودخانه سيستان آبگيري و از كانال خروجي مجدداً به رودخانه سيستان متصل ميگردد .اين مخازن سيلابهاي آزاد با حجم 660 ميليون مترمكعب را در خود ذخيره مي كند. كه از اين ميزان 320 ميليون مترمكعب آن به صورت ثقلي براي بخش كشاورزي قابل بهرهبرداري ميباشد. علاوه بر اين مخازن، مخزن چاه نيمه 4 در شرف اتمام است. كه داراي حجم كل 820 ميليون متر مكعب و حجم مفيد 600 ميليون مترمكعب ميباشد. بطور كلي آبدهي بلند مدت رودخانه هيرمند در خاك افغانستان حدود 5785 ميليون مترمكعب و متوسط جريان 30 ساله رودخانه سيستان 2119 اندازه گيري شده است. (آمار قبل از خشكسالي 1377)

4- خسارات خشكسالي


با توجه به اينكه سيستان به خاطر دارا بودن درياچههاي آب شيرين يكي از قطبهاي اصلي كشاورزي در كشور ميباشد. و شغل اكثريت ساكنان آنان كشاورزي و دامپروري و صيادي است. اما خشكساليهاي اخير عرصه را بر ساكنان آن تنگ نموده و باعث از بين رفتن دامها، ماهيان و زمينها شده است.


(وايت
، 1990) خشكسالي را به 4 نوع تقسيمبندي نمود كه عبارتند از:خسارت وارده به دامداران، چوپانان، كشاورزان، صيادان و روستاييان


1-4- خسارت وارده به دامداران


شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه بستر مناسبي را جهت انجام فعاليتهاي مختلف فراهم نموده است. به گونهاي كه يكي از عمدهترين محورهاي اشتغال و تأمين معاش مردم امور دامداري بوده است. نژاد گاو سيستاني، گاو دشتياري، گوسفند بلوچي، شتر يك كوهانه و نژادهاي مرغ خزك و دشتياري از جمله ذخاير با اهميت ژنتيكي دامي در زمره قابليتهاي استان در توليدات دامي بشمار ميآمدند. تا پيش از (خشكسالي، 1377) به دليل آب فراوان و وجود نيزارهاي حاشيه هامون تعداد گاو و گوساله به مرز 800000 رأس ميرسيدند. در سالهاي اخير كه منطقه با خشكسالي مواجه شده است .جمعيت دامي كاهش قابل ملاحظهاي يافته است.

وضعيت دامپروري در زمان قبل از خشكسالي با عنايت به استفاده از محصولات زراعي، مرتع و نيزارها كمترين هزينه را در برداشته و بيشترين سود عايد دامداران ميشد. كه اين امر باعث رونق دامداري، ايجاد اشتغال، افزايش توليدات دامي و معاش مردم منطقه گشته بطوريكه هر سال تعداد 45000 رأس گاو و بيش از 300000 رأس گوسفند و بز مازاد نياز منطقه به ساير استانها صادر ميگرديد و در نتيجه افت توليدات فرآوردههاي دامي موجبات فروش دام، دامداران و تشديد روند مهاجرت آنها را از نقاط روستايي به شهرها فراهم نموده است.


2-4- زراعت و باغداري


كشاورزي منطقه سيستان با توجه به امكانات و پتانسيلهاي موجود در زمينه منابع آب از امكانات ويژهاي براي جذب مشاغل جديد برخوردار است. يكپارچه سازي اراضي در اراضي عمران و در قالب تعاونيهاي توليد ميتواند بستر مناسبي براي رشد توليد كشاورزي ايجاد كند. (عليرضا كرباسي، 1386)

در حال حاضر سطح زير كشت محصولات زراعي منطقه حدود صدهزار هكتار است كه بطور متوسط 65000 هكتار (2/63 درصد) به كشت گندم، 11000 هكتار جو (2/8 درصد) 1500 هكتار يونجه و اسپرس (2/9 درصد) و مابقي به كشت جاليز، حبوبات و برخي اقلام صنعتي اختصاص دارد. تا پیش از خشکسالی 70درصد گندم، 84درصد جو و 81 درصد جالیز استان در  سيستان بعمل ميآمده است .و همين موارد باعث شده كه سيستان قطب كشاورزي استان ناميده شود.انگور، خرما، پسته و انار از جمله درختان چند ساله هستند كه امكان كاشت و توسعه آنها در شرايط سيستان وجود دارد. بطوريكه 85 درصد از سطح زيركشت باغات به انگور اختصاص داده است.


3-4- شيلات

حوزه آبي درياچه هامون با وسعت 570 هزارهكتار و چاه نيمهها با وسعت 5 هزار هكتار در زمان پرآبي مهمترين قابليتهاي امور صيد و صيادي منطقه محسوب ميشدند. تعداد 2517 نفر صياد در منطقه مورد نظر از طريق فعاليتهاي مرتبط با امور صيد و صيادي امرار معاش ميكردهاند. در سالهاي قبل از خشكسالي بطور متوسط سالانه بين حداقل 7 هزار تن و حداكثر 12 هزار تن ماهي توسط آنان صيد ميشده است. اين در حالي است كه در  شرايط بحران خشكسالي و خشك شدن درياچه هامون، صيد فقط منحصر به استخرهاي پرورش ماهي و حداكثر در حدود 500 تن صورت ميگيرد. (مديريت طرح و برنامه،1386)

4-4- آموزش و مهاجرت


خشكسالي به لحاظ محدوده تأثير به عنوان يكي از بلاياي طبيعي يا پيچيدگي بسيار زياد ميباشد. اثرات خشكسالي ممكن است مستقيماً به خود خشكسالي مربوط بوده و بصورت كاهش توليدات محصولات كشاورزي و يا كاهش توليدات محصولات دامي عمل نمايد. و يا اينكه به اثرات غيرمستقيم خشكسالي برگشته و بصورت كاهش درآمد كشاورزان و مهاجرت آنان و يا كاهش سطح آموزش در اثر خشكسالي در كودكان و نوجوانان كه خود اثرات سوء زيادي بر زندگي آينده آنان دارد جلوهگر شود. (محمدرضا شهبازبگيان،1384)در حقيقت خسارت ثانويه و يا غيرمستقيم در اثر رفتار خود مردم از تصميمگيري غلط مديران گرفته تا نحوه اجراي مجريان و در نهايت عكس العمل ذينفعان ايجاد شده و شدت ميگيرد. اين رفتار خود مردم است كه حوادث طبيعي را به حوادثی تبديل ميكند و بايد آنها را بحران غيرطبيعي ناميد. (فارا
، 2001) و( کوفی عنان
، 1999) يكي از اثرات بسيار منفي خشكسالي، كاهش سطح آموزش در منطقه بوده و موجب افزايش مشكلات آموزشي بسياري در منطقه ميشوند. (كنت و آلستون
، 2004) تأثير خشكسالي بر سلامتي جسم و روح و آسايش و اشتغال را بررسي نمودند. در اين بررسيها، آنها تأثیر خشکسالی بر سطح آموزش را بخوبی مورد بررسی قرار دادند. همچنین آنان نشان دادند که برای مردم جوان علت اصلی کاهش سواد کار کردن آنها به مدت طولانی در زمینهای کشاورزی و عدم توجه به ادامه تحصیل در مواردی میباشد. افراد جوان در روستاهای دور افتاده بدون هیچ کمکی مشغول به کار میباشند. لذا تنها میتوانند از تحصیل موقتی و نامنظم استفاده کنند. که این امر در زمان خشكسالي به شدت ادامه تحصیل را برای آنها مشکل میسازد. هیچ کشوری از برخورد با مسایل خشكسالي برای تهیه آب و غذا مصون نیست. کشورهای در حال توسعه و حتی صنعتی جهان در چند دهده گذشته مورد تهاجم قرار گرفتهاند. (رستمیفر، 1376) و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اغلب استانهای کشور در طی سالهای متمادی به نحوی از تأثیر خشكسالي متضرر شدهاند. افزایش جمعیت شهرهای ایران طی چند دهه اخیر صرفاً ناشی از رشد طبیعی جمعیت و زاد و ولد نبوده است بلکه در اثر مهاجرت شدید روستاییان بوجود آمده است. (محمدی، 1382) کاهش نزولات جوی و به عبارتی خشکسالی یکی از عوامل اصلی و تشدید کننده مهاجرت روستاییان است. در واقع اقتصاد خانوار روستایی بطور مستقیم در ارتباط با طبیعت پیرامون خود قرار دارد. از آنجا که آب عنصری حیاتی است و مهمترین تأثیر را در حفظ تعادل محیط زیست دارد. لذا هر عاملی که باعث اختلال و کاهش آب در یک منطقه شود زمینه ایجاد خشكسالي و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی مراتع، حذف اراضی زیر کشت دیم، کاهش سطح زیر کشت زراعت آبی را فراهم میکند که خود به معنی اختلال در نظام بهرهبرداری و معیشت ساکنان روستا است و تشدید و تداوم آن مهاجرتهای روستاییان را بصورت گروهی و انفرادی موجب میشود. (علیاصغر هاشمی، 1383)

همچنین خشکسالیها خسارتهای بیشماری بر پیکره اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه تحمیل میکنند که بیشترین تأثیرات خشکسالی در سیستمهای اجتماعی منطقه اثرگذار است. طبق آمار سازمانی منطقه بهداری استان سیستان و بلوچستان درسال 1349 فراتر از 55 هزار نفر حدود 
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 جمیعت منطقه در آن زمان به استان گلستان مهاجرت نمودهاند. ولی خشکسالی اخیر تنها باعث مهاجرت روستاییان به داخل خود شهر زابل گردیده است. و شاید علتی که باعث شده که آنها به شهرهای دیگر در صورت از دست دادن کسب و کار کشاورزی خود مهاجرت نکنند و در همین منطقه باقی بمانند. به خاطر نزدیکی آنها به مرز افغانستان بوده است که عدهی زیادی از آنها از طریق مرز امرار معاش میکردند.


اثرات ناشی از خشکسالی علاوه بر موارد گفته شده بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجود در منطقه نیز تاثیر گذار  بوده است. بطوریکه در صورت عدم کشاورزی شغلهای کاذب مانند قاچاق کالا و سوخت و حتی آدم ربایی در منطقه رواج یافت. و ساکنین منطقه تحت تاثیر استرسهای شدید روانی قرار گرفته و اعتیاد بین ساکنان شایع شد. و تعدادی از جوانان به علت کارهای سنگین و وقت گیر برای امرار معاش خودفرصت تحصیل را از دست دادند.  


نمودارهای 2و3 این تاثیرات را نشان میدهند.

نمودار 2- تأثیرات اجتماعی ناشی از خشکسالی






نمودار 3-تاثیرات اقتصادی ناشی از خشکسالی



5- راهکارهای انجام گرفته در مقابله با پدیدۀ خشکسالی در منطقه:

1- تغییر الگوی کشت منطقه جهت کشت گیاهانی که از سازوکارهای قابل قبولی در مقابله با خشکسالی برخوردار باشند.


2- کشت محصولات در محیطهای بسته یا گلخانه، افزایش جمعیت، نیاز روزافزون به مواد غذایی با وجود محدود بودن منابع آب و خاک نیاز به کشتهای متراکم را ضروری میسازد. کشت محصولات گلخانهای یکی از راهکارهای مقابله با محدودیت منابع میباشد. طی سالهای اخیر با وجود خشکسالیها در منطقه ضرورت ترویج و گسترش این فعالیت نمایان گردیده است. و با استقبال کشاورزان و فارغالتحصیلان مرتبط با این رشته قرار گرفت.


3- به منظور حفظ اشتغال روستایی، ترویج فعالیتهای نوین کشاورزی و ماندگاری آنها در روستا در شرایط بحرانی خشکسالی 7 سال اخیر طرح تلفیقی آبزیپروری، زراعت و دامداری از طریق حفر چاهک و استحصال منابع آبهای زیرزمینی در منطقه سیستان جهت پرورش آبزیان در استخرهای بتنی ذخیره آب تولید محصولات زراعی خارج از فصل، افزایش راندمان تولید در واحد سطح. 


4- اجرای طرح بیمه دام عشایر برای اولین بار در کشور


واقع شدن استان سیستان و بلوچستان در منطقه خشک و پایین بودن نزولات آسمانی حتی در شرایط ترسالی، فقر مراتع و وقوع خشکسالی ادواری، همواره شغل دامداری را مورد تهدید قرار میدهد. به همین سبب و به منظور حمایت از قشر دامدار و تولیدکننده، توسعه فرهنگ بیمه در جامعه عشایر و پیشگیری از مهاجرت عشایر به شهرها و تضمین بازگشت سرمایه عشایر در اثر حوادث قهریه.

6- نتیجهگیری و پیشنهادات

منطقه سیستان به علت دارا بودن دریاچه آب شیرین یکی از قطبهای اصلی کشاورزی و دامداری در کشور محسوب میشود. و دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد. چنانچه از مطالعه برمیآید ساکنان این منطقه هر 30 سال یکبار با بحران خشکسالی روبرو میشوند. پدیدۀ خشکسالی، اشتغال ساکنین منطقه را که کشاورزی، دامپروری، حصیربافی، قالیبافی و صیادی است را تحت تأثیر قرار داده است .و باعث کاهش سهم این بخشها در تولیدات داخلی شده است.


در مقایسه خشکسالی دهه اخیر با خشکسالیهای قبلی در مییابیم که اثرات این خشکسالی حادتر بوده است. بطوریکه رودخانه هیرمند بکلی خشکیده و به تلی از ماسه تبدیل گردیده است. و با دمای 120 روزه موسمی موجود در این منطقه، ماسههای کف دریا و شنهای روان را به طرف روستاها و شهر به حرکت درمیآورند. و تعدادی از روستاها در اثر این جریانات زیر شن و ماسه مدفون شدند، و از بین رفتند. تنها مسئلهای که به این موضوع دامن میزند ممانعت کردن افغانیها از ورود آب رودخانه هیرمند به هامون و زیر پا گذاشتن مفاد عهدنامه 151 که در سال 52 بسته شده بود، است. که این کار باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی که روزگاری به خاطر وجود آبهای شیرین از بهترین مکانهای کشاورزی و با دارا بودن کشت محصولات باغی مختص منطقه همچون یاقوتی بوده شده است. و روستاییان که دیگر در روستاها نمیتوانستند امرار معاش داشته باشند. به امید اینکه در شهر ما بتوانند درآمد مورد انتظار خود را کسب کنند به شهر هجوم آوردند و این جریان جمعیت شهر افزایش یافت. با توجه به هم مرز بودن با افغانستان و پاکستان و چون راه چارهای دیگر نمییافتند به شغلهای کاذب همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی آدمربایی دست زدنند ولی اکنون در زمان انجام این تحقیق حتی راه امرار معاش آنها از طریق مرز نیز بسته شده، اکنون آنها ماندهاند که باید چه چارهای بیندیشند آیا آنها مجبور به مهاجرت میشوند. اما ساکنان سازمانهای جهاد کشاورزی برای ممانعت از افزایش اثرات خشکسالی و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی اقدام به حفر چاهکها و کشت متراکم محصولات گلخانهای نمودند. که با مصاحباتی که با کشاورزان صورت گرفت آنها از این اقدامات راضی بودند. بهبود عملیات بهرهبرداری، نگهداری و بهسازی توزیع و تحویل آب یکی از ابزارهای بسیار مؤثر در مقابله با پدیدۀ خشکسالی به حساب میآید. برای منطقه مورد نظر اتخاذتمهیدات زیر پیشنهاد میگردد:


1- بهبود عملیات بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آب.

2- انتخاب گیاهان دائمی مناسب در الگوی زراعی.

3- تشویق و گسترش مشارکت مردمی و آموزشی زیستمحیطی با تأکید کنترل بیابانی شدن و مدیریت اثرات ناشی از خشکسالی.

4- تقویت و پوشش کامل خدمات بیمه خشکسالی در بخشهای مختلف اقتصادی.

5- گفتگو و مصاحبه با دولت افغانستان و رعایت قوانین بینالمللی سال 51 بین ایران و افانستان مبنی بر اختصاص 26 متر مکعب آب در ثانیه به ایران به خاطر کاهش بحران آب در منطقه مشترک مرزی.

6- توسعه استخرهای پرورش ماهی خصوصاً استخرهای 2 منظوره


7- تأمین  اعتبار برای اجرای پروژههای پیشگیری از خسارت خشکسالی و حفر نمودن چاهکها. 


8- کشت محصولات متنوع و محصولات مقاومتر. 


9- جهت جلوگیری از فرسایش خاک و حرکت شنهای روان، ایجاد و اجرای طرح بیابانزدایی در منطقه به عنوان یک طرح لازم و ملی برای استفاده بهتر از منابع آبی ،تنظیم اکولوژی منطقه توصیه میشود.

10- توسعه کشت گلخانهای به دلیل پایین بودن مصرف آب و اشتغالزایی بالای آن.

11- اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به بخشهای تولیدی.

12- کشت در محیطهای کنترل شده.
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