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 يال 1998 يسالها يط يستانمنطقه س يمرز يتامن در يخشكسال  يرتاث
2010  

  

   3يبات درفش ، خه 2يميرح يدلقو ، يوسف* 1ياحمد محمود
  يبهشت يددانشگاه شه ياراستاد  -1
  مدرس يتدانشگاه ترب استاديار -2

  يبهشت يددانشگاه شه يعيطب يايارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3
ahmady4@gmail.com  

  

  چكيده
هاي اخير در منطقه سيستان توأم با توقف ورودي آب رودخانه هيرمند و خشكي درياچه آب و هوايي طي سالنوسانات 
 .هكتاري هامون اتفاقات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي حادي را در اين منطقه ايجاد نموده است 450000

كرده است و اين موضوع منجر به بروز پديده مهاجرت و  هاي زيادي را نيز براي ساكنين اين مناطق فراهمدرپي آن دشواري
توان عدم امنيت مرزي براي هاي كاذب منتقل شده كه از تبعات آن ميبه فعاليت... تغيير در اشتغال از كشاورزي، دامداري و 

ند دبي رودخانه هدف از اين پژوهش بررسي خشكسالي ده سال اخير منطقه هامون و رو. ساكنين را در تمام ابعاد نام برد
پذيري هاي فصلي منطقه و ارتباط آن با مهاجرت و افزايش فرآيند قاچاق و آسيبهيرمند از كشور افغانستان و ساير رودخانه

اي طي سه سال روش پژوهش بر مبناي تعيين محدوده آبي درياچه هامون از طريق تصاوير ماهواره. باشدامنيت مرزي مي
پس از اين فرآيند و با استفاده از . صورت گرفت  ERDAS Imagineزش اين تصاوير در محيطو پردا 2010و  2005، 1988

-هاي اقليمي و هيدرولوژي روند خشكساليچنين دادهاي و همآمار و تجزيه و تحليل دبي رودخانه هيرمند و اطالعات كتابخانه
ميليمتر ساليانه و كاهش شديد بارش با  5000ر قريب ها مورد ارزيابي و پايش قرار گرفت نتايج نشان داد با توجه به تبخي

اي در ميليمتر و بروز پديده خشكسالي در كشور افغانستان و خشكي مفرط رود هيرمند، تغييرات عمده 60متوسط قريب 
هاي مستقيم و غير مستقيم در ابعاد سياسي و اشتغال ساكنين منطقه به وجود آمده است كه خود موجب تحميل هزينه

  .نيتي مرزي به استان شده استام
  

  يماهواره ا يرتصاو يستان،س ي،مرز يتامن ي،خشكسال :يديواژگان كل
  
  مقدمه. 1

امـروزه  . اي داردامنيت از جمله مباحثي است كه همواره در محورهاي مباحث علوم سياسي و روابط بـين الملـل جايگـاه ويـژه    
مسـائل طبيعـي، زيسـت محيطـي، فقـر،      . گيـرد شئون انساني را در بر مـي  امنيت ابعاد فراگيرتري از گذشته دارد و بسياري از

پـور خسـرواني،   (المللي قـرار داده اسـت   تروريسم، مطالبات قومي و مسائل نژادي موضوع امنيت انساني را در متن مباحث بين
غرافيـايي بـا خطـر جـدي     ها را در يك مكان جتواند امنيت انسانيكي از مسائل طبيعي و زيست محيطي كه مي). 1387:217

ايـن پديـده از   . خشكسالي يكي از وقايع محيطي و بخش جدايي ناپـذير نوسـانات اقليمـي اسـت    . روبرو نمايد خشكسالي است
تعريـف از   150تـاكنون بـيش از    Wilhite;1997).(رود هـاي مختلـف بـه شـمار مـي     هاي اصلي و تكرار شونده اقليمويژگي

اين تعاريف خشكسالي يك دوره پيوسته و پايدار كه در آن مقدار آب موجود در يك منطقه  خشكسالي ارائه شده است؛ در همه
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خشكسالي داراي طبيعت پنهاني است و تـداوم وقـوع آن    Wilhite; 1985).(شود در حد قابل توجهي كاهش يافته بيان مي
بـه صـورت تـدريجي    ... يست محيطـي و  هاي مختلف كشاورزي، اجتماعي، اقتصادي، زطوالني و خسارات ناشي از آن در بخش

دهـد و مشخصـات آن از يـك    اي است كه در تمامي آب و هواها و مناطق مختلـف رخ مـي  شود؛ لذا خشكسالي پديدهظاهر مي
بـر اسـاس تعريـف سـازمان هواشناسـي از ديـدگاه اجتمـاعي ـ اقتصـادي،          ). 1385آسيايي، (نقطه به نقطه ديگر متفاوت است 

جهت بـه حـداقل   . شودهاي اجتماعي و اقتصادي ميكه كمبود آب براي نيازهاي بشر موجب ناهنجاري خشكسالي يعني زماني
رساندن اثرات منفي خشكسالي واضح است كه انتقال مديريت بحران به مديريت ريسك امري اجتناب ناپذير بـوده و نظـارت و   

اي هـاي خشكسـالي از اهميـت ويـژه    لي نيـز شـاخص  باشد؛ براي نظارت و ارزيـابي خشكسـا  ارزيابي خشكسالي از ضروريات مي
رود در آينـده دمـاي هـوا افـزايش     انتظار مي IPCCطبق گزارشات هيئت دول تغيير اقليم ). WMO;1975(برخوردار است 

تغييرات در سيكل آب سبب ايجاد خشكسـالي  . هاي مختلف از جمله چرخه آب تأثير گذاردتر شدن جهان بر بخشيافته و گرم
افزايش درجه حرارت باعـث ازديـاد تبخيـر و تعـرق     . شوددر بعضي نواحي و نيز كاهش خشكسالي در ساير مناطق مي شديدتر

يابد كه سبب تغييراتي در مقدار بارش، توزيع فصـلي و چگـونگي ايجـاد آن    شده و تعداد روزهاي با دماي خيلي باال افزايش مي
تـا   1378هـاي  خشكسـالي بـين سـال   ). 1ص  1380خزانه داري (نمايد مياي براي بروز خشكسالي را فراهم شود و زمينهمي

هاي سطحي شد و در نهايـت  هاي آب زيرزميني و كاهش ذخائر آباستان بزرگ كشور منجر به افت شديد سفره 18در  1381
يـران، منطقـه   بـر اسـاس تحقيقـات انجـام شـده در ا     ). 1386فتاحي(نيمي از جمعيت كشور را با بحران كم آبي مواجه ساخت 

هاي پرفشار جنـب حـاره كـه    صرفنظر از تأثير سيستم). 1378اداره هواشناسي زابل،(در رتبه اول قرار دارد %  7/46سيستان با 
هاي اخير بيشتر منشاء هيدرولوژيكي دارد و دهد خشكساليهاي شرقي كشور در طول سال كاهش ميمقادير بارش را در بخش

اي اخيرتشديد يافته و وابستگي تام و تمام سيستان به آب غير مطمئن هيرمند سبب شده است تا هبا توجه به كاهش بارندگي
تحقيقات پيرامون استفاده از تصـاوير مـاهواره اي   . نوسانات هيدرولوژيكي اين رودخانه بر حيات سيستان تاثير زياد داشته باشد

هـاي دور سـنجي در كشـور    هاي زمينـي و داده تفاده از دادهپايش خشكسالي با اس 2000سابقه چندان طوالني ندارد؛ در سال 
در ) Yuan et all; 2005(يـوآن و همكـاران   . انجـام شـد    bayarjargal adyasuren munkhtuyaمغولسـتان توسـط  

هـاي لندسـت   مطالعه خود براي طبقه بندي پوشش اراضي و آشكار سازي تغييرات منطقه شهري مينـي سـوتا آمريكـا از داده   
به منظور بازسازي تغييـرات كـاربري و پوشـش اراضـي     ) Kamusoko et all;2006(كاميوسوكو و همكاران . ه كردنداستفاد
 سـحاب  تهـران  مشاور مهندسين 1373سال  نيز دردر ايران . بندي هيبريد استفاده كردنداي در زيمباوه از روش طبقهمنطقه
 آب منطقـه سيسـتان   منابع و هيدرولوژيكي شرايط مطالعاتي طرح ناي در اجرا درآورد؛ به را سيستان سيل كنترل جامع طرح

 توسـط  هيرمنـد  آبريز حوضه از قسمتي شونده تجديد منابع مديريت توجيهي مطالعات ).15:1373سحاب، تهران(شد  بررسي
در سـال  . )1375،10 ، ورزبـوم (اسـت   هـا ي اين پژوهشجمله از نيز گرفته صورت 1375 درسال كه بوم ورز مشاور مهندسين

در منطقه زابل پرداخت؛ نتايج حاصله نشـان داد    ASTERصفري به بررسي خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي 1382
شمسـي پـور در   . باشـد كاهش سطح آب هامون، دبي رودخانه هيرمند و كاهش شاخص گياهي در طي شرايط خشكسالي مـي 

در طـول دوره آمـاري    NOAAاي لي كاشان با استفاده از تصاوير ماهوارهدر رساله دكتري خود به بررسي خشكسا 1386سال 
 بادهاي سازوكار به) 1384(همكاران  و خسروي .سال داراي شرايط خشكسالي متوسط و شديد بودند 12ساله پرداخت كه  36

 سنجش هايداده از فادهاست با چنينپرداختند؛ هم سيستان محيطي دشت زيست و اكولوژيك شرايط بر آن و تأثير روزه 120
 در پژوهشـي ديگـر  ). ب 1387 خسروي،(دادند  قرار تحليل مورد منطقه را در و غباري گرد هايطوفان شدت محدوده، دور از

 شـده  ارزيـابي  آنهـا  كنش برهم و روزه 120 بادهاي با آن متقابل به ويژه ارتباط اقليمي، درشرايط هيرمند آب ورودي اهميت
   ).الف 1387خسروي، (است 

هـاي  چنين اهميت بررسي خشكسالي در درياچه هامون، روند خشكسالي درياچههاي ذكر شده در باال و همبا توجه به پژوهش
 .، مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتTMبا استفاده از تصاوير  سه گانه
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  سرزمين پژوهش. 2
آن متعلق به خاك % 40به دو قسمت تبديل گرديد؛ ميالدي  1872هزار كيلومتر مربع در سال  30چاله سيستان با وسعت 

 32تا  29كيلومتر مربع با مختصات  15197منطقه مورد مطالعه در ايران با وسعت . به افغانستان تعلق يافت% 60ايران و 
وير درجه طول شرقي از شمال به افغانستان از جنوب به زاهدان و از غرب و شمال غرب به ك 64تا  60درجه عرض شمالي و 

  ).1شكل شماره (لوت و بيرجند محدود است 
  

  
  موقعيت منطقه: 1شكل شماره 

  

  
  اي درياچه هاموننماي ماهواره: 2شكل شماره 
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ترين درياچه آب شيرين حدود نيمي از منطقه سيستان را درياچه هامون به خود اختصاص داده است كه در زمان پر آبي بزرگ
ميليمتر و تبخير و تعرق قريب  50درجه سلسيوس و بارش  22با متوسط درجه حرارت  دشت سيستان. باشدفالت ايران مي

هر  1378تا  1318بر اساس مطالعات انجام شده از سال . ميليمتر در سال، از شرايط نامساعد اقليمي برخوردار است 5000
ي به درياچه هامون و كاهش با قطع جريان ورود 1378در سال . سال يكبار يك خشكسالي كشنده تكرار شده است 10

قطبي و همكاران، (نزوالت جوي رطوبت نسبي هوا كاهش و در نتيجه دماي هوا افزايش يافته و به خشكي هوا افزوده است 
هاي كويري و بياباني شرق كشور و شامل سه قسمت هامون پوزك در شمال شرقي، درياچه هامون يكي از درياچه). 1388

  ).2شكل شماره (باشد بي و هامون هيرمند در غرب و جنوب غرب سيستان ميهامون صابري در شمال غر
  مباني نظري. 3

 سرشاخه كجكي، اصلي سرشاخه 5 پيوستن بهم از باشد؛ اين رودخانهرودخانه هيرمند شريان حياتي هامون مي

 كهك به نام ليمح در سپس و آيدمي بوجود قلعه سرشاخه موسي و ترنكد سرشاخه ارغستان، سرشاخه ارغنداب،

 .شودمي منتهي هامون به نهايتاً و مشترك منشعب پريان و سيستان رود شاخه دو به افغانستان و ايران مرز در
 150000 آن مساحت حوضه و كيلومتر 1050 انشعاب از قبل تا آن هايسرشاخه و هيرمند رودخانه طول

 اندازه اين باشد؛مي دست در اطميناني قابل و دقيق نسبتاً آمار هيرمند اصلي سرشاخه از .باشدمي مربع كيلومتر

 دست در آماري متأسفانه ارغنداب سرشاخه از). 1388تقوايي ابريشمي، (انجام شده است  50الي  30دهه  در هاگيري

 از بيش و شده ساخته مترمكعب ن ميليو 400 حدود گنجايش با ارغنداب مخزني سد سرشاخه اين در نيست؛

 اثر رسوبات در سد اين آمده بدست اطالعات به توجه با .گذردمي آن برداري بهره زمان از هك است سال 32

 رود :از عبارتند ها آبراه اين .هاي ديگري نقش اساسي در تغذيه هامون دارنددر منطقه آبراهه. است شده پر ورودي

 داراي و زيادي داشته بتاًنس وسعت آن آبريز حوضه است، گرفته قرار حوضه غربي شمال بخش در كه شور

 جريان صابري هامون به آن هايسيالب و شده منتهي افغانستان خاك به هاآبراهه اين باشدمي فصلي جريان

 آب كه جريان نيز حوضه غرب ارتفاعات در آباد حسين رود و مكو بي آباد، حيدر نهبندان، هايمسيل .يابدمي

 در نيز ديگري هايرودخانه .گردندمي متصل هيرمند هامون به هاسيلم اين .افتدمي به ندرت اتفاق هاآن در

 فرآه هاروت، هارودخانه اين ترينمهم .گردندمي متصل پوزك هامون نهايتاً به كه است جاري افعانستان خاك

 تخليه صابري و پوزك هايهامون به افعانستان خاك شمالي از جبهه از و باشندمي پودائي و خاسپوش خاش،

 اين در مردم ماندگاري براي مهم عاملي ، آب تأمين منبع عنوان به سيستان در هانيمه چاه وجود. شوندمي

 به ها نسبتنيمه چاه به منطقه اين مردم نياز .سيستان در خشكسالي بحران اثرتداوم بر. رودمي شمار به منطقه

  )3شكل شماره ( است شده چندان صد گذشته هايسال
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  شبكه زهكشي حوضه هامون: 3 شكل شماره

توان نتيجه گرفت درياچه هامون دو ارزش مهم و حياتي دارد؛ يكي منابع وابسته به آب به لحاظ دامداري وكشاورزي و مي
توان اين دالئل را در بررسي دالئل خشكسالي هامون مي. ها و پرندگان و درآمد حاصل از حصير بافي براي بوميانديگري ماهي
 :ته تقسيم نمودبه چند دس

 گرفتن قرار شديداست، هايخشكسالي بروز عوامل از يكي: هاهامون بودن عمق كم و زياد تبخير كم، بارندگي .1

 شرايط در سيستان در بارندگي متوسط سبب شده تا جهان هاياقليم ترينخشك و گرم يكي از در هامون تاالب

 كم وعمق )سال در ميليمتر 4747 (زياد بسيار بخيرت همراه به بارش كمبود .باشد ميليمتر 59 معمولي

 .گرددمي آب سريع رفتن دست از باعث درياچه،

 بين كه هيرمند رودخانه به سيستان حيات بودن متكي به توجه با: هيرمند مرزي رودخانه به تاالب وابستگي .2

 دو هايدولت بين قرارداد چندين شمسي هجري 1310 سال از باشد،مي مشترك و افغانستان ايران كشور دو

 دوره چندين افغانستان، در حكومت ثباتيبي دليل به متأسفانه كه منعقدشد هيرمند آب تقسيم مورد در كشور

 اجتماعي و اقتصادي زيانبار اثرات كه ايمشديد بوده هايخشكسالي ايجاد و ايران به هيرمند آب قطع شاهد

 .است داشته همراه به را زيادي

 باالترين زابل ايستگاه كشور، هواشناسي ايستگاه 60 در باد پتانسيل شديد بررسي در: منطقه بودن زخي باد. 3

 را رتبه باالترين هكتار 229174 با بلوچستان و سيستان استان. است داده اختصاص به خود را سرعت و فراواني
 سيطره تحت نظر مناطق از تاناس اين در سيستان منطقه سهم و است داده اختصاص خود بادي به در فرسايش

  .باشدمي كشور بيشتر مناطق ساير به نسبت غبارزا، هايطوفان وقوع فراواني و بادي فرسايش
 اين تأثير تحت كه بوده فاكتوري اولين گياهي پوشش و شده خشكسالي دچار مكرراً هامون درياچه: گياهي پوشش كاهش. 4

 از كلي به سيستان دشت مرتعي خوراك خوش هايگونه از بسياري تا است شده ثباع هامون نابودي .است گرفته فرآيند قرار
 و تاغ گز درختي هايگونه عمدتاًاز كه مصنوعي كاشت جنگل دو سيستان دشت شرقي و جنوب شرق در چنينهم.برود  بين
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 دشت در كه پده نام به نوبرص ارزش با گونه است ذكر قابل .گذاشتند نابودي به رو خشكسالي نتيجه در بودند، شده تشكيل
  .است رفته بين از و خشكيده خورد، م چشم به توجهي قابل ميزان به ها آبراهه كناره در افكني سايه خاطر به سيستان

 مشكالت با آب آن، به شديدي وابستگي با توجه به را منطقه كشاورزي هامون شدن خشك: زراعت بخش بر اثرخشكسالي. 5
 به بسياري داشت رونق آن در و كشاورزي بود گرفته نام خاورميانه غله انبار زماني كه سيستان دشت.جدي روبروساخت 

 فقر سبب كشاورزي كشت محصوالت زير اراضي ميزان كاهش شد و اين مواجه توليد راندمان نظر از شديدي افت با يكباره
 كه است حالي در مسائل اين .بود منطقه اين در محصوالت كشت و اراضي به وابسته هاآن همه درآمد كه گرديد مردمي شديد

درصد  79 درصدجو آبي، 81 آبي، درصد گندم 72 حدود 1364سال ودر بوده استان كشاورزي منطقه ترينمهم سيستان
  .است آمدهمي عمل و به كشت منطقه اين در علوفه استان كل درصد 36 و جاليزي محصوالت

 استفاده هاتاالب منابع از كه و بزي تعداد گاو، گوسفند نبود، خشك هاتاالب كه گاميهن در: دام بخش خشكسالي بر اثرات .6
-مي تأمين آن به وابسته مراتع هايتاالب خود را از غذايي مايحتاج كه شدمي زده تخمين رأس يك ميليون حدود كردندمي

 واحد علوفه 300 متوسط به طور دام ست، هرا موجود 1366 جغرافيايي تحقيقات نشريه در كه محاسباتي برحسب كردند اگر
 كه رسيدهمي هادام مصرف ها بهتاالب اين خدادادي از نعمت علوفه واحد ميليون 300 بر بالغ نمايد، رقمي مصرف درسال

 چنينهم. است شده منهدم گياهي رفتن پوشش بين از خاطر به هاتاالب اقتصادي درآمد از ريال ميلياردها متأسفانه
 اثرات از. اندشده حساس هابيماري در برابر بدني ضعف علت به هاشده ودام هادام براي شرب منابع كاهش سبب اليخشكس
 را نام هادام شدن تلف و حتي زاد و ولد وگوشت، كاهش شير نظير دامي توليدات وزن ،كاهش كاهش به توانمي دام ضعف
  .برد
 زندگي هاآن ها يا حواشيتاالب اكثراً در كه حيوانات زيستگاه رفتن ازبين علت هابهخشكسالي از پس: وحش حيات بر اثرات .7

 مثال اند؛ براياز بين رفته هاگونه اين از بسياري اند،بوده زيستگاه اين به وابسته و آب غذايي منابع نظر از و بخصوص كردندمي
و  وحش حيات مهاجرت، در توليد مثل، تغيير در اختالل باعث خشكسالي چنينهم .شد منقرض منطقه اين در آهو نسل

 اثرات گرازها از حمله آب، مانند كمبود دليل به به روستاها وحشي حيوانات حمله .است شده منطقه در زيستي تنوع كاهش
  .است منطقه وحش حيات بر خشكسالي

ن بومي منطقه كه به دامداري، اي از اشتغال ساكنابدليل خشكسالي بخش عمده: اثرات خشكسالي بر اشتغال منطقه. 8
  .اي مواجه شده استاند با مشكالت عديدهكشاورزي و صيادي مشغول بوده

  
  روش پژوهش. 4

در سه دوره زماني  TMاي هاي سه گانه هامون از تصاوير ماهوارهدر پژوهش حاضر، به منظور تعيين مرز محدوده آبي درياچه
هاي و با استفاده از نقاط كنترل برروي نقشه 1998اي سال ناي تصوير ماهوارهبر مب. استفاده گرديد 2010و  2005، 1998

اين تصاوير در . ها انجام شداي جهت تصحيح خطاي هندسي آن، زمين مرجع كردن تصاوير ماهواره1:25000توپوگرافي 
 1نه با روش احتمال كليهاي سه گاپردازش شدند؛ آنگاه استخراج و تعيين محدوده آبي درياچه  ERDAS Imagineمحيط

كند كه هاي طبقات استفاده ميو واريانس 2هاي برآوردهايي مانند ميانگين متوسطبندي از دادهاين روش طبقه. صورت گرفت
هاي برآورد براي كند كه احتمالالگوريتم احتمال كلي حداكثر فرض مي. شوندهاي برآورد بكار برده ميمنظور احتمالبعداً به
. باشندقات برابر هستند و هيستوگرام باندهاي ورودي جهت بدست دادن يك خروجي دقيق، داراي توزيع نرمالي ميهمه طب

هاي زميني بدست اي از دادههاي طيفي هر كالس را به عنوان مجموعهها و تغييرپذيري در ارزشاين روش متوسط، واريانس

                                            
1. Maximum Likelihood 
2. Means of Estimating Averages 
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پوشاني مزيت اصلي اين روش آمار مبنا بودن آن است كه برآوردي از هم. ستهاي زميني دقيق ادهد؛ بنابراين، نيازمند دادهمي
هاي بدست آمده در ها و محدودهبنديپس از اين فرآيند، طبقه). Suriya and Mudgal, 2011(كند نواحي را فراهم مي

  .دست آيدهاي مورد بررسي بهاي مورد مطالعه براي سالرقومي شدند تا نقشه مرز حوضه  ARC Mapمحيط
  
  تجزيه و تحليل. 5

هاي ، در حال حاضر چهار شهر عمده در منطقه، سكونتگاه1389دهد كه بر اساس آمار پاييز سال بررسي نتايج نشان مي
آن را روستائيان تشكيل % 50از اين تعداد قريب ). 4شكل شماره(باشد هزار  نفر مي 300مناسب جهت جذب جمعيتي بالغ بر 

پراكنش روستاها نشان مي دهد حيات آن ارتباط مستقيم به منابع آب در  ).1389فصلنامه كار،) (5اره شكل شم(دهد مي
  ).6شكل شماره .(اگرچه در حال حاضر بخشي از اين روستاها فاقد سكنه و موجب تخريب شده است. حوضه هامون دارد

  پراكندگي روستاهاي منطقه مورد مطالعه: 5هپراكندگي شهرهاي منطقه هامون                شكل شمار: 4شكل شماره 
  

هاي آبرفتي مناسـب، عمـده وسـعت منطقـه بـه      وري زمين به دليل شرايط خاص طبيعي منطقه و وجود خاكدر ارزيابي بهره
تـر منطقـه تحـت    هاي شديد، بيشهاي اخير به لحاظ خشكسالياگرچه طي سال. كشت گياهان زراعي و باغات اختصاص دارد

ايش بادي قرار گرفته و ضمن كاهش محصوالت كشاورزي در زمينه اشتغال سـاكنين منطقـه، موجبـات مهـاجرت     سيطره فرس
  ).1جدول شماره(ساكنين را فراهم نموده است 

  وضعيت مساحت زمين هاي زير كشت به هكتار طي دو دوره آماري 1جدول شماره 
  درصد كاهش  1385-86  1376-77  نوع متغيير

  1/72  33375  119624  ت زراعيسطح زير كشت محصوال
  4/86  313  2306  مساحت باغات

  2/69  226350  1052792  ميزان توليد محصوالت زراعي
  793/  834  13254  ميزان توليد محصوالت باغي
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  بهره وري زمين در منطقه هامون: 6شكل شماره 

  
مجموع مساحت پوشيده از آب در منطقه  1998ل توان گفت در سااي ميبر مبناي نتايج حاصل از ارزيابي سه تصوير ماهواره

 1614اين مقدار به  2005كه بر اساس تصاوير سال كيلومتر مربع بوده است در صورتي 3881هامون صابري و هلمند بالغ بر 
كيلومتر مربع  880به  2010بر مبناي شدت خشكسالي و استمرار آن اين مقدار در سال . كيلومتر مربع كاهش يافته است

  ).2و جدول شماره  8الي 6هاي شكل. (ترين حد خود بوده استسيده و سطح آب در هامون طي اين سال در كمر
توان تأثيرات اين كاهش مساحت آبي را هاي سه گانه، به طور كلي ميبا توجه به نتايج بدست آمده و كاهش مساحت درياچه

 .گرددج ميدر دو بعد انساني و طبيعي جستجو نمود كه در ادامه تشري

  
  عامل انساني) الف

 عوض و در كاهش گذاشت به رو خشكسالي علت به و دامداري كشاورزي هايفعاليت در اشتغال سهم بتدريج درسيستان
اين موضوع امنيت .يافت افزايش با افغانستان كشور مرزهاي دراطراف كاال و خروج ورود گريو واسطه بازرگاني مانند مشاغلي

را  محدوده اين دامداران ويژه به هاحرفه كليه كشاورزي، در اشتغال سهم كاهش. ش جدي مواجه ساخته استمنطقه را با چال
 يعني كنند مهاجرت منطقه مردم و اگر.است نموده كاذب هايشغل به آوردن و روي شغل ترك ومهاجرت و يا كوچ به مجبور

 كه مطرح است تريبزرگ نيست، مسأله مطرح زيستي وتنوع مونها مسأله ديگر و اينجا ايمداده را ازدست مرزبانان سيستان
 كه شد هامون درياچه كشور شرق در مخدر مواد عبور معبرهاي از يكي هامون درياچه خشكي با .باشدمنطقهمي امنيت آن

 انتظامي نيروي مهم و بزرگ هايپروژه از يكي لذا شد؛ تبديل صاف كامالً اتوبان يك به منطقه اين خشكسالي به دليل امسال
 فقر، بيكاري، كلي به طور .است بوده درياچه اين در باني ديده هايبرجك ايجاد كشور شرق در مرزها انسداد زمينه در

 منطقه در كه است اجتماعي اتفاقات ازجمله ... و كاذب مشاغل رشد سوخت، قاچاق جمعي، دسته هايمهاجرت بيماري،
؛ اگرچه روند مهاجرت به ساير است افتاده اتفاق و هامون شدن هيرمند خشك با آن پي در و خشكسالي بحران با سيستان
  .رسدها يك روند چشمگيري بنظر مياستان
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  عامل طبيعي) ب
 است، اما شدهمي حرارت درجه وكاهش تلطيف منطقه، داخل به مرطوب هواي انتقال باعث زماني روزه 120 بادهاي وزش

 هر چه شدت با را تاالب هامون، خاك بستر خشك بر بستر روزه 120 باد تاالب، وزش شدن حاضر با خشك حال در متأسفانه
ايجاد  سبب گرد و خاك هايطوفان اين كوبد كهمي منطقه كوچك هايوآبادي جمعيتي مراكز و رنجور نحيف پيكره بر ترتمام

 شده اعالم آمار بنابر باشد؛مي خاك هايفانطو عوارض از آسم يكي نظير تنفسي هايبيماري.شود مي هابيماري و گسترش
 از دقيقي برآورد هيچ كمااينكه.اندشده مبتال سل بيماري به سيستان مردم منطقه از نفر 577 تعداد 1380 سال در فقط

 .ستا نشده انجام اواخر اين تا سيستان روزه 120 و بادهاي هامون درياچه خشكي علت به منطقه اين در وارده خسارات ميزان
 ساكنان از بسياري و گيرد قرار الشعاع تحت درياچه پيرامون روستاهاي از مردم بسياري بينايي و سالمت تا شده منجر امر اين
يكي ديگر از تأثيرات خشكسالي بر روي صنعت  .آورند روي استان تربزرگ شهرهاي به خود ادامه حيات براي روستاها اين

تا  90هاي خشكسالي بين از يك ميليون و هفتصد هزار دام وجود داشته كه طي سالدامداري بوده است؛ در گذشته بيش 
هزار گاو در سيستان نيز وجود داشته ولي در حال حاضر فقط تعداد  120اگرچه بيش از . خسارت در بر داشته است% 100

توان تغيير در بافت مساكن را مي ها ي بادي به مناطق مسكوني وهجوم ماسه. شودهاي صنعتي ديده ميمحدودي در گاوداري
نيز بخشي ... هاي اقتصادي مثل فرودگاه، پل، مدارس و خسارات زير ساخت. از جمله ديگر خسارات وارده در منطقه تلقي نمود

خسارت وارده به بخش كشاورزي و باغداري نيز طي  هاي زراعي،تخريب زمين. باشداز ديگر تأثيرات ايجاد شده در منطقه مي
  . هاي اخير با رشد چشمگيري همراه بوده استلسا

  2005در سال  TMاي تصوير ماهواره: 7شكل شماره               1998در سال  TMاي تصوير ماهواره: 6شكل شماره 
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  2010در سال  TMاي تصوير ماهواره: 8تصوير شماره 

  
  ومتر مربعمساحت گستره هامون به تفكيك در سه تصوير به كيل: 2جدول شماره 

2010  2005  1998  
 مساحت نام منطقه مساحت نام منطقه مساحت نام منطقه

 1541/3 كهامون پوز 1243/6 كهامون پوز 769/1 هامون پوزك

 1971/8 يهامون صابر 1425/2 يهامون صابر 821/6 يهامون صابر

 1910 هامون هلمند 189/5 هامون هلمند 59/6 هامون هلمند

  
  نتيجه گيري. 6
هاي سه گانه هامون نشان داد با توجه به اي در سه سال مورد بررسي براي درياچهايج بدست آمده از پردازش تصاوير ماهوارهنت

هاي پي در پي و كاهش حجم آب ورودي هيرمند، وضعيت سكونت و اشتغال در اين حوضه دستخوش تغييرات خشكسالي
هيدرولوژي بوده و اثرات فرواني بر تحركات مرزي بين ايران و ها آنچه مسلم است اين خشكسالي. شديد گرديده است

  .باشدهاي مرزي چند سال اخير مطرح ميافغانستان داشته كه اين تحركات در قالب ناامني
  
 پيشنهادها. 7

 :باشدمي زير قرار به كرد پيگيري بايد زمينه اين در كه راهكارهايي ترينبر اساس نتايج، مهم
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كننـد   مقيـد  را افغانسـتان  كشـور  جـدي  پيگيـري  بـا  بايـد  ملـي  مـديران  ملـي؛  مـديران  طريق از كساليخش علل پيگيري. 1
 .نمايند عمل سيستان به ثانيه در آب مكعب متر 21 اختصاص بر مبني 1351 سال قرارداد به تا
كاشـت   هـاي پـس رديـف   بوده وشمال شرقي وشمال غربي و شمال شمال ترتيب به هاماه درتمام غالب باد جهت آنجاكه از. 2

جنـوب   غـرب،  هـاي درجهـت  به ترتيب يعني باشد؛ بر باد عمود بايستمي شخم جهت چنينوهم زراعي ها، محصوالتبادشكن
 .شرق باشد به وغرب غربي شمال به غربي شرقي، جنوب و شمال غربي، شرق

 .اسكنبيل سورگوم، تاغ، گز، نظير خشكي به مقاوم و درخشان زراعي محصوالت كاشت توسعه. 3
پنج  هر و آبي با كم يكبار سال دو هر هيرمند كه دهدمي نشان هيرمند رود بازگشت دوره محاسبه ها؛سيالب سازي ذخيره. 4

 و نيمـه  چـاه  هـامون،  درياچـه  چاه نيمه، مخازن مانند منطقه در موجود طبيعي هايگودال لذا. شودمي مواجه سيالب با سال
  .باشند منطقه خشكسالي هايبراي سال خوبي بسيار ذخيره منابع توانندمي... و خاتم گودال

-سـال  در هامون و درياچه هيرمند بستر شدن خشك و خشكسالي بروز عليرغم ؛)شيله رود( آب خروجي راه نمودن مسدود. 5
 ذكـر  بـه  الزم .دباشمي از آب مملو خاك افغانستان در گودزره دهدمي نشان 1380 فروردين ايماهواره هايعكس اخير، هاي
 زمينـه  در را كارآمـد  مديريت عدم مسئله اين و ريزدمي اين گودال به شيله رود طريق از هامون درياچه خروجي آب كه است

 .دهدمي نشان درياچه آب كنترل
 كوتاه تخسار از جبران تربيش ايران شرق براي ابرها مصنوعي نمودن باردار خشك، هزينه هايسال بيني پيش به توجه با. 6

  .بود نخواهد خشكسالي مدت و بلند مدت
  

  منابع
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، حكومت جهـاني توسـعه و امنيـت انسـاني، انتشـارات پژوهشـكده       )1382(توماس، كارولين، ترجمه مرتض بحراني  .8

 .11-17راهبردي تهران ص
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  .هاي كوير ايرانزايي و توسعه پايدار تاالبهاي پر آبي و خشكسالي اولين همايش مقابله با بياباندوره
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