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جامعه علمي دنيا هنوز نتوانسته است ثابت 
كند كه خشكسالي هاي اخير كاليفرنيا و ديگر 
نقاط جهان در اثر تغيير اقليم است. با اين حال 
مسووالن و مديران محيط زيس��ت ما، با تكيه 
بر محاسبات سرانگش��تي، نتايج پديده تغيير 
اقليم را در ايران ثابت ك��رده و بار ديگر مجامع 
علمي  دنيا را شگفت زده كرده اند. جالب توجه 
اين است كه مسووالن ما براي اثبات حقانيت 
قضاوت هاي اينچنيني خود به مطالعات ناسا و 
ديگرسازمان هاي بين المللي استناد مي كنند؛ 
گويي اي��ن مطالعات از دس��ترس مدي��ران و 
دانش��مندان كاليفرنيايي و بين المللي خارج 
بوده يا آنكه آنها به دليل عدم تس��لط كافي به 
زبان انگليسي از يافته هاي اين مطالعات چنان 
بي بهره ماندند كه نتوانستند پيش بيني كنند 
كه كاليفرنيا و ديگر نقاط جهان هم، مثل ايران، 
دچار سرنوشت محتوم خشكس��الي شده اند. 
از ۳۰ سال گذش��ته خشك تر و خشك تر شده 
و در ۳۰ س��ال آينده نيز به مراتب خش��ك تر 
خواهند ش��د. به عالوه ظاهرا مسووالن ايراني 
واحد سنجش جديدي به حوزه علمي مطالعات 
خشكسالي معرفي كرده اند كه با استفاده از آن 
مي توان به راحتي خشكسالي ها را با هم مقايسه 
كرد. اين يافته جديد به آنجا منتهي ش��د كه 
اعالم شد خشكسالي در سه دهه آينده ۱۱ برابر 
خواهد شد. اين درجه از سهولت در محاسبات و 
پيش بيني ها، متخصصان و پژوهشگران دنياي 
آب را ش��گفت زده كرده است چرا كه در دنياي 
علم كه ظاهرا از ش��تاب علمي مديران ماعقب 
افتاده است، براي سنجش خشكسالي تنها از 
معيارهايي نظير شدت، درجه، دوره بازگشت، 
مساحت تحت پوشش و… استفاده مي شود؛ 
متخصصان منابع آب هنوز براي تفسير و تفهيم 
اين يافته مبتكرانه شبانه روز در تالشند بي آنكه 

كوچك ترين پيشرفتي كرده باشند. 
ام��ا از طنز تلخ ماج��را كه بگذري��م، بايد 
س��وال كرد كه چرا قضاوت مدي��ران ايراني 
با قض��اوت مدي��ران كاليفرنياي��ي و مجامع 
علمي -پژوهشي بين المللي در مورد مسائل 
مشابه متفاوت اس��ت. به نظر دو دليل عمده 
وجود دارد؛ اول آنكه گوي��ي »ما« فرهنگ و 
س��نت درازآهنگي براي انداختن مشكالت 
بر گ��ردن ديگ��ران داري��م. بنابراي��ن براي 
مديران ما مرتبط كردن بحران آبي كشور به 
خشكسالي و تحريم ها بسيار راحت تر از نقد، 
تحليل و برط��رف كردن مش��كالت موجود 
در س��امانه هاي تحت مديريت ش��ان است. 
دوم آنك��ه به علت فق��دان ارتباطي معني دار 
و منس��جم بين جوامع پژوهشي و مديريتي 
كشور، مديران ما درك درس��تي از مفهوم و 
تمييز پديده هايي نظير خشكسالي، كم آبي، 

تغيير اقليم، بحران و... ندارند. 
»س��الي  كه خشك اس��ت« اين نخستين 
تعبيري است كه از واژه خشكس��الي به ذهن 
خواننده  عام متبادر مي شود كه نگاهي  سنتي  و 
غيرعلمي  را به اين پديده در بر دارد. خشكسالي  
يا به عبارت��ي دوره  امتداد خش��كي مي تواند از 
چند ماه تا چند سال باش��د. در واقع از نظرگاه 
علمي  عب��ارت دقيق تر و مناس��ب تر به جاي 
خشكسالي ، »دوره  كم آبي« است. به طور كلي ، 
دوره  كم آبي  دوره ممتدي است كه طي  آن يك 
منطقه با كمبود در منابع و ذخيره آبي  مواجه 

اس��ت. از اين تعريف، بالفاصله مي توان نتيجه 
گرفت كه دوره كم آبي  نس��بت به يك منطقه 
به خصوص و ويژگي  هاي مختلف آن سنجيده 
مي شود و به سادگي  نمي توان مفاهيم و مسائل 
مربوط يا برآم��ده از آن  را در طول زمان و مكان 

تعميم   بخشيد. 
مجموعه اي از تحقيقات بين المللي كه در 
اواخر دهه ۵۰ شمس��ي  صورت گرفت، حاكي  
از آن بود ك��ه بيش از ۱۵۰ تعري��ف متفاوت از 
خشكسالي  در نوشته هاي مختلف علمي  مطرح 
شده و به چاپ رسيده است. كثرت اين تعاريف 
بازتابي از تنوع و گستره  وسيع اين مقوله است 
كه نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين تعاريف بر 
حس��ب نيازدر نواحي مختلف و رهيافت هاي 
متعدد ب��ه اين پدي��ده در رش��ته هاي علمي  

گوناگون، شكل گرفته است. 
دونالد ويلهاي��ت، اقليم ش��ناس و مايكل 
گالنتز، دانشمند علوم اتمس��فر طي  تحقيق 
جامعي كه در مقاله اي با عن��وان »درك پديده 
خشكسالي : نقش تعاريف« به چاپ رساندند، 
اين تعاريف متعدد را ب��ر مبناي چهار رهيافت  
بنيادين براي س��نجش پديده  خشكس��الي  

آب وهواش��ناختي ،  كردن��د:  طبقه بن��دي 
هيدرولوژيكي )آب شناختي (، زراعتي و اقتصاد 
اجتماعي. سه دس��ته اول به بررسي روش هاي 
اندازه گيري و س��نجش دوره كم آبي  به عنوان 
يك پديده فيزيكي  مي پردازند. دسته چهارم، 
اما، دوره كم آبي را از منظر عرضه و تقاضا بررسي 
مي كند؛ اثرات كمبود آب را در نظام هاي اقتصاد 

اجتماعي، رد گيري مي كند. 
خشكساليآبوهوايي  

اين رده از خشكس��الي  عموم��ا بر مبناي 
درجه خش��كي-كه در مقايس��ه با يك مقدار 
»نرمال« يا متوسط سنجيده مي شود- و طول 
دوره خشكي تعريف مي شود. شرايط جوي يا 
اتمسفريك كه منتج به كاهش نزوالت جوي 
)ان��واع برف و ب��اران( مي ش��وند از منطقه اي 
به منطق��ه ديگ��ر تغيي��رات زي��ادي دارند. 
بنابراي��ن، تعاريف مختل��ف دوره كم آبي بايد 
به عنوان ش��اخصي  منطقه اي در نظر گرفته 
ش��وند. منظور از منطقه ، در اينجا، يك ناحيه 
جغرافيايي وسيع از يك كشور يا قاره است كه 
داراي ويژگي  هاي طبيعي و انساني  متمايزي 

نسبت به مناطق همسايه باشد. 
به عنوان نمونه، برخي  تعاريف خشكسالي  
آب و هوايي ، دوره هاي كم آب��ي  را بر پايه تعداد 
روزهاي همراه ب��ا ريزش هاي ج��وي كمتر از 
سرحدي معين بر مي  شمارند در حالي كه اين 
س��نجش تنها براي مناطقي مناسب است كه 
داراي رژيم ريزش هاي جوي مستمر در طول 
سال هستند از قبيل مناطق جنگلي  باران خيز 
استوايي، اقليم هاي نيمه گرم سيري مرطوب، يا 
اقليم هاي معتدل )يعني  مناطق مرطوب در حد 
فاصل بين مدارهاي قطب��ي ومدارهاي حاره(. 
الزم به ذكر اس��ت كه »اقليم« معيار و محكي 
از الگوهاي متوس��ط تغييرات دم��ا، رطوبت، 
فشار جوي، باد، بارندگي و ديگر مشخصه هاي 
آب و هواشناختي براي منطقه اي معين و عموما 

براي مدت زمان ۳۰ سال است. 

ديگر رژيم هاي اقليمي بر اس��اس الگوي 
بارندگي فصلي مشخص مي شوند. دوره هاي 
ممتد ب��دون بارندگي در بس��ياري از مناطق 
دنيا نظير بعضي نقاط ايران مرسوم است. براي 
اين مناطق تعريف پيش��ين، تع��داد روزهاي 
همراه با ريزش هاي جوي كمتر از حد معين، 
غيرواقع گرايانه و گمراه كننده است. بنابراين 
به تعاريف ديگري نياز اس��ت ك��ه مي توانند 
بين ميزان واقعي  ريزش ه��اي جوي و مقادير 
متوس��ط ماهانه، فصلي، يا س��االنه آن  رابطه  

برقرار كنند. 
   خشكساليهيدرولوژيكي)آبشناختي(
هيدرولوژي )يا آب شناسي ( شاخه اي از علم 
است كه به بررسي و شناخت چرخش، توزيع و 
كيفيت آب در باال، بر رو و در زير سطح كره  زمين 
مي  پردازد. بنابراين، اين قس��م از خشكسالي  با 
پيامدهاي كمب��ود دوره اي ريزش هاي جوي 
بر منابع و ذخاي��ر آبي روزمين��ي  و زيرزميني  
از قبيل جريان ه��اي رودخانه اي، س��طح آب 
درياچه ه��ا، آب ه��اي زيرزمين��ي و... مرتبط 
است. تواتر و شدت خشكسالي  هيدرولوژيكي 
عموما در مقياس حوضه آبريز تعريف مي شود. 
اگرچه تم��ام كم آبي ه��ا به نح��وي در نتيجه 
كمبود ريزش ه��اي ج��وي پدي��د مي  آيند، 
هيدرولوژيست ها توجه ويژه اي به اين موضوع 
دارند كه چگون��ه اين كمبود در يك س��امانه 
هيدرولوژيكي ايفاي نق��ش مي كند. اين گونه 
از خشكس��الي  ها به طور معمول خارج از دوره 
كم آبي  هاي آب و هوايي  و زراعتي بوده يا نسبت 

به آنها داراي تاخير فاز زماني  هستند. 
اثرات كمبود بارندگي بر مولفه هاي مختلف 
سيستم هيدرولوژيكي از قبيل رطوبت خاك، 
جريان هاي آبي و س��طح آب ه��اي زيرزميني 
و ديگر ذخاي��ر آبي به طور آني قابل مش��اهده 
نيس��ت به اين دليل كه اين دس��ته پيامد ها با 
اث��رات كمب��ود بارندگي بر ديگ��ر بخش هاي 
اقتصادي هم دوره نيس��تند. به عن��وان مثال، 

يك دوره كمب��ود بارندگ��ي مي تواند موجب 
كاهش فوري رطوبت خاك ش��ود كه اين امر 
طبعا در بخش كشاورزي به سرعت تشخيص 
داده مي شود. حال آنكه تاثير اين دوره كمبود 
بر س��طح ذخاير آبي ممكن است توليد نيروي 
برق -آبي  را تا ماه ها تحت الشعاع قرار ندهد. به 
عالوه اينكه آب موجود در سيستم هاي ذخيره 
هيدرولوژيكي )مانند ذخاير آبي و رودخانه ها( 
عموما براي مصارف مختل��ف )از قبيل كنترل 
س��يالب، آبياري، تفريحات، كشتيراني، برق -

آبي ، محيط زيست( در رقابت و تعارض هستند؛ 
اين امر موجب پيچيده تر شدن سلسله مراتب و 

سنجش اين پيامد هاي بارش كمتر مي شود. 
خشكساليزراعتي

اين رده از دوران كم آبي  در واقع به بررس��ي 
تاثير ويژگي  ه��اي مختلف خشكس��الي  آب  
و هواي��ي  )ي��ا هيدرولوژيك��ي( بر كش��اورزي 
مي  پ��ردازد، ب��ا تاكي��د و تمرك��ز بر كس��ري 
ريزش ه��اي ج��وي، اخت��الف مي��ان تبخير 
وتعرق بالق��وه و بالفعل، كس��ري محتواي آب 
خاك )رطوبت خاك(، تقليل س��طح آب هاي 
زيرزميني يا مخازن آبي  ديگر و غيره. از جمله 

موارد حاي��ز اهميت در كش��اورزي ميزان آب 
مورد نياز گياه است كه خود به شرايط متداول 
آب و هوا، مش��خصات بيولوژيكي ويژه هر گياه، 
مرحله رشد گياه و خواص فيزيكي  و بيولوژيكي 
خاك بستگي دارد. يك تعريف مناسب و جامع 
از خشكس��الي  يا كم آبي  زراعتي باي��د قادر به 
بر ش��مردن قابليت ها و حساسيت هاي متغير 
محص��والت كش��اورزي در ط��ول دوره هاي 

مختلف رشد گياه، از آغاز تا بلوغ باشد. 
   خشكسالياقتصاداجتماعي

تعريف خشكسالي  يا دوران كم آبي از منظر 
اقتصاد اجتماعي به ارتباط و پيوند ميا  ن عرضه 
و تقاضاي برخي  كااله��اي اقتصادي با عناصر 
خشكس��الي  هاي آب و هوايي ، هيدرولوژيكي 
و زراعتي مي  پردازد. اين قسم از خشكسالي  از 
آن جهت با س��ه مورد فوق الذكر متفاوت است 
كه رخداد آن مس��تقيما مبتني  بر فر آيندهاي 
زماني  و مكان��ي عرضه و تقاضاس��ت و به طور 
غيرمستقيم به كمبود ريزش هاي جوي مربوط 
است حال آنكه سه قسم ديگر كم آبي مستقيما 

با كمبود بارندگي در ارتباط هستند. 
تامين بس��ياري از كاالهاي اقتص��ادي از 
قبيل آب، علوفه، غالت، ماهي ، انرژي برق -آبي ، 
وابسته به آب و هواست. به علت تغييرات طبيعي 
اقليم، آب در برخي  س��ال ها فراوان است اما در 
سال هاي ديگر قادر به تامين نيازهاي انساني  و 
محيط زيستي  نيست. كم آبي اقتصاد اجتماعي 
زماني  رخ مي ده��د كه ميزان نياز ب��راي آب از 
ميزان عرضه آن پيشي مي گيرد كه در نهايت 
به ورشكس��تگي منابع آب منجر مي شود؛ اين 
نوع خشكسالي مي تواند به صورت غيرمستقيم 
از تغييرات وضعيت آب  و هوا تاثير بپذيرد اما در 
وقوع آن بس��ياري عوامل انساني و به خصوص 
مديريتي نقشي بسزا دارند. خشكسالي  اقتصاد 
اجتماعي بيشتر محصول طراحي و برنامه ريزي 
غيرعلمي  و مديريت ناسنجيده  منابع آب است 
و نه به دليل كم آب��ي ناش��ي  از كاهش مفرط 

ريزش هاي جوي. 
حال ك��ه ف��رق بين ان��واع خشكس��الي 
مشخص شد بايد از مديران مان سوال كرد كه 
در گفته هاي خود پيرامون خشكس��الي هاي 
ممتد در س��ه دهه گذشته و س��ه دهه آينده، 
دقيقًا از كدام نوع خشكسالي سخن مي گويند. 
مباحثي نظير خشكسالي ممتد ۳۰ ساله كامال 
غيرعلمي و غيرواقعي اس��ت مگر آنكه منظور 
خشكس��الي اقتصاد اجتماعي باشد كه خود 
محصول س��ال ها بي تدبيري و س��وءمديريت 
است. آيا پيش بيني امتداد خشكسالي از ادامه 
بي تدبي��ري و س��وءمديريت نوي��د مي دهد؟ 
شكي نيست كه در صورت عدم تدبير اقداماتي 
علمي -عملي  و اعمال آنها در سطح ملي ، بحران 
آب ايران روز به روز ش��ديدتر خواهد شد. پس 
بهتر است به جاي جس��تار براي يافتن عامل 
طبيعي و خارجي براي وضعيت اسفناك منابع 
آب اي��ران و ازهر نظر غيرعلمي به ش��ناختن 
ريش��ه هاي انس��اني و راه حل هاي عملي حل 

بحران آب  بپردازيم. 
٭پژوهشگر منابع آب و هيدرولوژي 
در دانشگاه ملبورن، استراليا 
٭٭استاد مديريت محيط زيست 
در مركز سياست هاي محيط زيست    
امپريال كالج   لندن، انگلستان

كاوه   مدني٭٭سينا  خاتمي٭

خشكس�الي، تغيير اقليم، كمب�ود وبح�ران آب واژگاني هس�تند كه به ك�رات در س�خنراني ها و 
مصاحبه هاي مس�ووالن آب و محيط زيس�ت كش�ور ش�نيده مي ش�وند. در حالي ك�ه كاليفرنيا براي 
چهارمين سال متوالي با خشكسالي بي س�ابقه اي در قرن اخير مي جنگد و دانشمندان امريكايي هنوز 
نمي دانند كه امسال و س�ال ديگر چقدر خش�ك خواهد بود، مديران ايراني از خشكسالي در سه دهه 
آتي خبر مي دهند؛ گويي خشكسالي پديده اي است كه به راحتي از مدت ها قبل قابل پيش بيني  است. 

 خشكسالي  چيست؟
شناخت علمي پديده  كم آبي : گام بنيادين در حل بحران آب در ايران

ظاهرامس�ووالن ايراني 
واحد س�نجش جديدي 
به حوزه علمي مطالعات 
معرف�ي  خشكس�الي 
كرده اند كه با اس�تفاده 
از آن مي توان به راحتي 
خشكس�الي ها را ب�ا هم 
مقايس�ه كرد. اين يافته 
جديد به آنجا منتهي شد 
كه اعالم شد خشكسالي 
آين�ده  ده�ه  س�ه  در 
۱۱ براب�ر خواه�د ش�د

 باي�د از مديران مان س�وال 
كرد ك�ه در گفته ه�اي خود 
پيرام�ون خشكس�الي هاي 
ممتد در س�ه دهه گذش�ته و 
سه دهه آينده، از كدام نوع 
خشكسالي سخن مي گويند. 
خشكس�الي  نظير  مباحثي 
ممتد ۳۰ ساله كامال غيرعلمي 
اس�ت مگ�ر آنك�ه منظور 
خشكسالي اقتصاد اجتماعي 
باش�د ك�ه خ�ود محصول 
س�ال ها بي تدبي�ري اس�ت

ايرانشهر

  مان�ا يزدان�ي امي�ري٭/ پرداختن به 
موضوع سيستان و مساله زيست محيطي حايز 
اهميت در اين ناحيه مس��اله ت��ازه و جديدي 
نيست ولي به مانند بس��ياري از مسائل زيست 
محيطي حل نش��ده به حال خود رها ش��ده و 
پرداختن به آن ممكن اس��ت تلنگري باش��د 
براي ب��ه ي��اد آوردن مردمي كه اي��ن روزها به 
س��ختي روزگار مي گذرانند. خش��ك ش��دن 
درياچه هامون به يك معضل منطقه اي تبديل 
شده، ش��رايط زندگي در جنوب ش��رقي ايران 
به دش��وار ترين وضعيتي رسيده است. مسائل 
زيست محيطي ناشي از خشكسالي در منطقه 
سيستان به فقر، ش��يوع بيماري هاي تنفسي، 
آس��يب هاي مختل��ف محيط��ي و همچنين 
مهاجرت دامن زده اس��ت. )الزم به ذكر است با 
توجه به كم آبي و بيكاري، بسياري از مردم اين 
ناحيه مجبور به ترك زاد بوم خود و پناه بردن به 
استان هاي همجوار شده اند. براي سامان دادن 

به وضعيت نابسامان خود.( 
ش��ايد بتوان گفت سرمنش��ا تمامي اين 
مس��ائل كه حال ب��ه مانند كالفي س��ردرگم 
ش��ده اس��ت خش��كي درياچه اي اس��ت كه 
ت��االب زيس��ت محيطي آن ج��زو 22 تاالب 
عضو كنوانس��يون رامسر به ش��مار مي رود و 
به عنوان منطقه حفاظت ش��ده تعريف شده 
اس��ت و زماني تمام بار حاصلخيزي منطقه را 
به دوش داشت و عنوان انبار غله ايران را براي 
منطقه سيستان به ارمغان آورده بود. اهميت 
اين درياچه به خاطر آب ش��يرين آن و امكان 
پرورش و صي��د ماهي در س��ال هاي پرآبي و 
تامين علوفه دام ها از طريق حاشيه و نيزارهاي 
آن بود و ت��ا س��ال ۱۳78 با حجم��ي بالغ بر 
هش��ت ميليارد مترمكع��ب آب، عامل اصلي 
حيات در منطقه سيستان شناخته شده بود. 
با وجود آب كافي بيشتر زمين ها به زيركشت 
مي رفت و تداوم زراع��ت و حاصلخيزي زمين 
باعث سرسبزي زمين و نشاط ساكنان آن بود، 
پيشه اكثر ساكنان دامپروري و كشاورزي بود 
و پيشه هاي جانبي مانند ماهيگيري و حصير 
بافي ه��م از رونق خوب��ي برخوردار ب��ود. اين 
تاالب به دليل قرارگرفت��ن در مناطق كويري 
و نيمه كويري كش��ورهاي ايران، افغانستان 

و پاكستان و در مس��ير پرواز پرندگان در واقع 
تنها مامن زيس��تي پرندگان مهاجر در شرق 

كشور بود. 
وجود اين درياچه آب ش��يرين با نيزارهاي 
وس��يع و منابع غني غذايي باعث مي ش��د تا 
درزمان پرآب��ي اين تاالب، ش��اهد صدها هزار 
گونه پرنده مهاجر باشيم كه از تاالب به عنوان 
زيستگاه موقت خود استفاده مي كردند. درياچه 
هامون دركنار اهميت ه��ا و ارزش هاي فراوان 
زيس��تگاهي، حفظ س��يماي محيط زيست 
و منابع اراضي، كنترل فرس��ايش و توفان هاي 
ش��ن، بيابان زدايي و كنترل س��يالب ها داراي 
ارزش هاي جهاني، اش��تغالزايي، پژوهش��ي و 
توليد فرآورده هاي طبيع��ي و در نهايت داراي 
اهميت گردش��گري )تفرج و توريسم( بود. در 
يك نگاه اهميت تاالب هامون : تعديل آب و هوا، 
نگهداري رسوبات، تامين علوفه دام ها، پناهگاه 
حيات وح��ش، جلوگي��ري از نفوذ آب ش��ور، 
بهره برداري و اش��تغال، تامين آب ودر نهايت 

تفرج و توريسم است. 
منبع اصلي درياچه هامون، رودخانه بزرگ 
هيرمند يا هلمند اس��ت كه از اس��تان هلمند 
افغانستان روان مي شود. سرچشمه هاي اصلي 
اين رودخانه بزرگ در »كوه هاي بابا« از رش��ته 
كوه »هندوكش« در افغانس��تان است. دولت 
افغانستان متعهد است كه طبق معاهدات بين 
دو كشور از جمله قرارداد گلداسميت و معاهده 
۱۳۱۵تقسيم آب هيرمند تقس��يم ۵۰ به ۵۰ 
باش��د و با توجه به قرارداد ۱۳۵۱، حقابه ايران 
از هيرمند 2۶ مترمكعب در ثانيه باشد. در اين 
قرار داد مقرر شد تاسيساتي با توافق دو كشور 
روي رودخانه احداث شود و افغانستان، تامين 
حقابه ايران را تضمين ك��رد. اين قرارداد با يك 
معاهده در خص��وص آب هيرمند و دو پروتكل 
در تاريخ 22 اس��فندماه ۱۳۵۱ توافق شد و به 
امضاي طرفين رس��يد. در تيرماه سال ۱۳۵2 
با تغييرات داخلي آن كش��ور رژيم پادش��اهي 
افغانستان به جمهوري تغيير يافت و در نهايت 
در خردادماه ۱۳۵۶ دولت جمهوري افغانستان 

نيز اي��ن معاه��ده را الزم االجرا اع��الم كرد. در 
دوره طالبان مس��ير رود هيرمند به روي ايران 
بسته شد. پس از سقوط طالبان، با وجود تغيير 
حكومت در افغانستان هيرمند همچنان بسته 
نگه داشته شده و افغانس��تان به تعهدات خود 
عمل نمي كند. طي مذاكراتي كه در سال هاي 
اخير بين مقامات دو كش��ور ص��ورت گرفته، 
دولت ايران خواستار اجراي دوباره قرارداد سال 
۱۳۵۱ اس��ت كه به درس��تي از سوي مقامات 
كشور افغانستان اجرا نمي ش��ود و عمال دولت 
ايران حتي به حقوق مندرج در اين معاهده نيز 
دس��ت نمي يابد. درگيري هاي به وجود آمده 
منجر به بسته شدن سرچشمه حيات هامون 
شد و هامون رو به خشكي رفت. درياچه هاموني 
كه زماني منبع غذايي مردمان سيستان و حتي 
مردم ايران بوده، همچنان تش��نه قطره اي آب 

براي سيراب شدن است. 
مديريت آب در »سد كجكي« در افغانستان 
نيز يكي از مسائلي اس��ت كه به محدود شدن 
حقابه درياچه هامون منجر ش��ده اس��ت. سد 
كجكي يكي از س��دهاي اصلي در افغانس��تان 
اس��ت كه روي رودخانه هيرمند ساخته شده 
است. در سال هاي اخير و با افزايش خشكسالي 
در افغانس��تان، دريچه هاي آب س��د كجكي 
بسته ش��دند و آب ورودي به هيرمند كاهش 

بسيار محسوسي يافته اس��ت. عوامل جوي و 
خشكس��الي نيز تاثيرمهمي در خشك شدن 
هامون داشته اند ولي نقش پررنگ را بسته شدن 
شريان حياتي هيرمند و نرسيدن آب به هامون 

ايفا مي كند. 
 اين روزها در سيستان، خبري از دامداري 
و كشاورزي و حصير بافي و ماهيگيري نيست... 
شهر در سكوتي غمناك فرو رفته است، هجوم 
ريزگردها از بس��تر خش��ك تاالب هم��راه با 
توفان هايي با س��رعت ۵۰ تا ۱2۰ كيلومتر كه 
همواره با شن و ماسه خشك همراه است، باعث 
به زير تل خاك رفتن خانه هاي روستايي و بسته 
ش��دن جاده ها مي ش��ود. درصد بيماري هاي 
ريوي و س��ل نيز روبه افزايش گذاشته تا آنجا 
كه به گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي زابل 
ابتالي س��االنه ۵۰۰ نفر به بيماري »س��ل«، 
سيستان را در رتبه نخس��ت از نظر ميزان ابتال 
به اين بيماري قرار داده اس��ت، در صورتي كه 
بيماري سل در جهان و بيشتر شهرهاي ايران 
ريشه كن شده اما به دليل سرايت بيماري سل 
كلينيك مبارزه با بيماري سل در سيستان داير 
شده است. پايين آمدن س��طح آب و در نهايت 
خشك شدن آن باعث مرگ ميليون ها ماهي در 
اين تاالب شده اس��ت. ماهي  اصلي ترين منبع 
غذايي مردم سيستان بوده است. بوي نامطبوع 

فاضالب كه بيشتر ش��ب ها به مشام مي رسد 
و نب��ودن آب و ب��رق و حمل و نقل مناس��ب، 
بيكاري ه��زاران صياد و كش��اورز و دامدار و باز 
ماندن جوان ها از كار و نداش��تن ممر درآمدي 
مناسب، باعث به وجود آمدن شغل هاي كاذب 
و روي آوردن آنها به هرگونه خالفي شده است. 
دست به گريبان بودن با تمامي اين ناخوشي ها 
و ناخوش احوالي ها در نهايت به گزينه مهاجرت 
ختم مي ش��ود. منطقه پهناور سيستان روز به 
روز از س��كنه خالي مي شود، اكثريت جمعيت 
سيستان به استان هاي همس��ايه پناه بردند تا 
راهي دوباره را براي زندگي خود بگشايند. پديده 
مهاجرت و خالي ش��دن روس��تا خود باعث به 
وجود آمدن نا امني و ضعف امنيتي در مرزهاي 
شرقي شده اس��ت. ش��ايد بسته ش��دن مرز 
ارتباطي ميان ايران و افعانس��تان هم ضربه اي 
ديگر بر پيكره اقتصاد و معيشت مردم اين ناحيه 
بود. با كم شدن دامداري و كشاورزي، مردم به 
كار تجارت و تبادل كاال با افغانستان پرداختند. با 
برقراري بازارچه هاي كوچك هفتگي در نواحي 
مرزي سعي داشتند كه وضعيت اقتصادي شان 
در حد متوس��ط نگ��ه دارند ك��ه از معايب آن 
مي توان به قاچاق كاال اشاره كرد. تاثير خشكي 
هامون در بخش اجتماعي بس��يار چشمگير و 
قابل توجه است. تاثير بر سالمت رواني، امنيت 
اجتماعي، فرهنگ و افزايش فقر از اصلي ترين 

آنها به شمار مي رود. 
ح��ال راه��كار موث��ر چ��ه خواه��د بود؟ 
چگونه مي ش��ود حيات را دوباره به سيستان 
بازگرداند؟ نخستين و موثرترين كار اقدامات 
حقوقي و قانوني با كش��ور افغانس��تان براي 
گرفت��ن حقابه اي��ران از هيرمند اس��ت كه با 
توجه به مس��ووالن ب��ا تدبي��ر وزارت خارجه 
كاري فراچنگ است. با رسيدن آب به هامون 
مي توان به رش��د دوباره سيستان و برگشتن 
زندگي به اين ناحيه اميدوار بود. برنامه ريزي 
صحيح و توسعه محلي و همه جانبه مي تواند 
به مديريت صحيح منابع در سيستان كمك 
بكند كه اين مديريت خود به ش��ناخت كامل 

از موقعي��ت طبيع��ي سيس��تان و دانس��تن 
پتانس��يل هاي بالقوه منطقه وابس��ته است. 
با داش��تن دركي درس��ت مي توان به توسعه 
صحي��ح منطقه و رش��د هماهن��گ در تمام 
زمينه ها رس��يد. با توجه ب��ه بادهاي منطقه 
سيستان مي توان از كاشت درخت هاي مقاوم 
به خش��كي براي جلوگيري از توف��ان و گرد 
و خاك در هنگام خش��كي درياچه اس��تفاده 
ك��رد. گزينه ايج��اد توربين هاي ب��ادي براي 
بهره گيري از انرژي باد در اين منطقه نيز راهي 
براي استفاده اي صحيح از پتانسيل بالقوه اي 
اين منطقه و افزايش بهره وري س��امانه انرژي 
كش��ور اس��ت. پر كردن چاه هاي ايجاد شده 
در اين منطق��ه و پرآب بودن آنه��ا در تمامي 
سال مي تواند كمكي باش��د در زمان خشكي 
احتمالي درياچه كه بتوان با اين دورانديش��ي 
اندكي خ��أ نب��ود آب را جبران ك��رد. تغيير 
الگوي اشتغال نيز مي تواند يكي از راهكارهاي 
عملي براي اي��ن منطقه باش��د. بازارچه هاي 
كوچك محلي و مرزي  بودنش بهتر از نبودنش 
بود و بي ش��ك با ي��ك مديري��ت نظام مند و 
نظارت درس��ت در راس��تاي بهبود وضعيت 
زندگي مردم منطقه مي ت��وان اين بازارچه ها 
را گسترش داد و سيس��تان را به يك منطقه 
تجاري گس��ترده و فعال تبديل كرد كه شايد 
طرح مطرح ش��ده منطقه آزاد تجاري بس��تر 
مناس��بي براي رس��يدن به اين منظور باشد، 
مرزي بودن سيستان و زمينه مساعد صادرات 
به كشور افغانس��تان مي تواند از نكات مثبت 

براي عملي كردن اين طرح به شمار برود. 
داشتن يك استراتژي و سياست مشخص 
براي نجات سيس��تان امري ض��روري به نظر 
مي رس��د و ب��راي اجرايي ش��دن و ب��ه عمل 
رس��يدن تمام راهكارها و پيش��نهادها راهي 
جز برنامه ريزي دقيق و پش��توانه قوي علمي 
و مديريتي وج��ود ندارد. سختكوش��ي وافر و 
مستمر براي رسيدن به آنچه برنامه ريزي شده 
است بسيار نقشي مهم و كليدي خواهد داشت. 
ايران با داش��تن منابع طبيع��ي غني مي تواند 
جايگاهي به مراتب موثرتر از آنچه اكنون در آن 

ايستاده است به دست بياورد. 
 ٭پژوهشگر و متخصص محيط زيست

بيابانيكهزمانينهچنداندورانبارغلهايرانبود!

ميراث فرهنگي

حقايقي درباره گرمايش جهاني كه بايد بدانيد
اثرات گرمايش جهاني بر محيط زيست 

گرمايش جهاني دقيقا به چه معناس��ت؟ گرمايش جهاني 
به طور اصولي به معناي افزايش درجه حرارت زمين است، اين 
پديده مختص قرن بيستم و بيست و يكم نيس��ت. در واقع اين 
موضوع در زمان هاي گذش��ته و قبل از به وجود آمدن اتمسفر 
زمين، توده هاي زميني و اقيانوس ها به وقوع پيوسته است. دماي 
س��طح زمين به طور متوس��ط ۵9 درجه فارنهايت است و طي 
صدها سال گذشته اين درجه حرارت حدود يك درجه افزايش 
يافته است. تا س��ال 2۱۰۰ ميانگين تغييرات در درجه حرارت 

زمين مي تواند از دو و نيم درجه فارنهايت تا ده درجه فارنهايت باشد كه به نظر مي رسد براي 
ذوب كردن يخچال ها و توده هاي يخي قطب كافي باشد. 

عللگرمايشجهاني
گرمايش جهاني تاكنون به طور طبيعي رخ داده و پس از اين هم رخ خواهد داد. اينكه چرا 
در اين زمان به نگراني ما تبديل شده، اين است كه اقدامات و اعمال انساني به طور گسترده اي 
به درصد وقوع و شدت آن دامن زده است. با ظهور پديده صنعتي شدن و بي توجهي به محيط 
زيست، انسان ها با تسهيل كردن انتشار اثرات گازهاي گلخانه اي موجب باال رفتن ميانگين 

درجه حرارت جهاني شدند. 
 اين روند حدود 24۰ سال پيش، يعني با تولد انقالب صنعتي ش��روع شد. با استخراج و 
سوزاندن بيشتر و بيشتر سوخت هاي فسيلي، گازهاي استخراج شده همراه آن در جو زمين 
آزاد ش��دند. اخيرا برآورد شده اس��ت كه 7۵ درصد از افزايش ميزان دي اكسيد كربن در جو 

زمين در اثر احتراق اين سوخت هاي فسيلي به وجود آمده است. 
 پديده گرمايش جهاني متاثر از انتش��ار گازهاي گلخانه يي اس��ت و با تغييرات در اثرات 
گازهاي گلخانه يي مرتبط اس��ت. تركيب گازها به طور طبيعي در جو زمي��ن رخ مي دهد و 
اين عمل براي محافظت و نگهداري از گرما اس��ت. اين گازها شامل دي اكسيد كربن، متان، 
اكس��يد نيتروژن و بخار آب اس��ت. از اين تعداد، بخار آب گاز گلخانه اي غالب و شايع در فضا 
است. گرمايش كره زمين و اثرات گلخانه اي يكسان نيستند. اثرات گلخانه اي اشاره به يك روند 
طبيعي است كه در جو زمين رخ مي دهد. اگر اين فرآيند مختل شود، آنگاه مي تواند منجر به 

گرم شدن كره زمين شود. 
  همان طور كه اشعه هاي خورش��يد به زمين اصابت مي كند، گرماي حاصل به جو زمين 
برمي گردد، جايي كه در آن اين گازها تشكيل گرما مي دهند و كره زمين را گرم مي كنند. اين 
يك روند طبيعي اهميت دار است و شرايط بقا و رش��د و ترقي را براي اشكال مختلف حيات 
فراهم مي كند. اشكاالت تنها زماني رخ مي دهد كه اين گازها تركيب مي شوند و حرارت بيش از 

حدي توليد مي كنند و در نتيجه موجب گرم شدن جو زمين مي گردند. 
  با باال رفتن ميانگين درجه حرارت كره زمين اثرات آن بر توده هاي زميني و س��طح آب 
دريا ها ظاهر مي شود. پوشش يخي قطب همراه با يخچال هاي قطبي ذوب مي شوند و منجر به 
باال آمدن سطح آب درياها و گرم تر شدن آن مي شوند. در صورتي كه روند گرمايش زمين كند 

نشود، برآورد مي شود در انتهاي قرن سطح درياها از 4 اينچ به 4۰ اينچ افزايش يابد. 
  گرمايش جهاني همچنين مي تواند بر رفتار بادها تاثيرگذار باشد و نيز رخدادهاي آب و 
هوايي خشك تر و خشن تر، همراه با وقوع مكرر توفان هاي شديد تر را تقويت نمايد. با وجود 
هواي گرم تر بر روي زمين، آب هاي ناشي از باران هاي سنگين نمي توانند زياد بر سطح زمين 
باقي مانده و زمين را آبياري كنند بلكه به س��رعت تبديل به بخار آب مي شوند. اين امر تاثير 

بسزايي روي عمليات كشاورزي در سرتاسر دنيا دارد. 
  پديده ديگري كه با گرمايش جهاني مرتبط  است پديده النينو است. پديده النينو براي 
هزاران سال رخ داده است و به طور مستقيم در نتيجه گرمايش جهاني نبوده است. با اين حال، 

تغيير در ميانگين درجه حرارت كره زمين مي تواند بر تكرار و شدت آن تاثيرگذار باشد. 
انقالب در كشاورزي نيز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر گرمايش جهاني به شمار مي رود. با 
نياز روز افزون جوامع انساني به زمين براي تبديل جنگل ها به مناطق مسكوني و تجاري، 
زيست توده ها كمتر و كمتر مي شوند و اين موضوع موجب افزايش دي اكسيد كربن در اين 
مناطق مي ش��ود. از آنجايي كه مقدار دي اكسيد كربن توس��ط درختان و گياهان كنترل 

مي شود، نبود اينها به افزايش اين گاز كمك مي كند. 

 برآورد مي شود حدود 2۵درصد افزايش س��االنه دي اكسيد كربن كه در جو زمين يافت 
مي شود در اثر تغييرات شديد و استفاده بيش از حد از منابع طبيعي زمين است. همچنين 
اقدامات ديگر از قبيل جنگل زدايي، شوركردن آب ها، بيابان زايي و چراي بي رويه به گرمايش 
جهاني كمك مي كنند. با اين حال، بسياري از دانش��مندان گمان مي برند و موافقند كه اين 

مساعدت ناچيز و غير مستقيم است. 
 كشورهاي سراسر جهان در مواجهه با حقايق گرم شدن كره زمين صرفا به اثرات منفي 
آن، نه تنها بر سياست و اقتصاد جهاني بلكه نسبت به شرايط و وضعيت بشر به طور كلي اذعان 
كرده اند. بسياري از دولت هاي جهان دست زدن به برخي اقدامات براي مقابله با مشكل گرم 
شدن كره زمين از طريق معيارهاي دقيق و شيوه هاي طراحي شده براي محافظت و احترام به 

محيط زيست را مورد تشوق و ترغيب قرار داده اند. 
  اينكه اين اقدامات چگونه مي تواند به حفاظت طوالني مدت از سياره ما كمك و مساعدت 
٭كارشناس  ارشد  روابط بين الملل كند موضوعي است كه به زمان نياز دارد. 
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خانه تاريخي كارخانه چي كاشان مرمت شد
سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاشان از مرمت خانه تاريخي 

كارخانه چي در قالب طرح خانه هاي ايراني خبر داد. 
»مهران س��رمديان« با اعالم خبر فوق اف��زود: مرمت خانه تاريخ��ي كارخانه چي 
با اعتباري بالغ بر 2۵۰ميليون ريال از محل اعتبارات ملي به پايان رس��يد. س��ر مديان 
اظهار داشت: شهرستان كاش��ان از نظر دارا بودن خانه هاي تاريخي جايگاه ويژه اي در 
منطقه دارد كه بيشتر در اين خانه ها همه فضاهاي بزرگ و كوچك متناسب با اهميت 
و كاركردش��ان با نظم و ترتيبي خاص پيرامون حياطي باصفا با حوض��ي در ميانه آن و 
باغچه هايي پر درخت نشسته اند. اين فضاها همگي با اش��كال و اندازه هاي متناسب در 
هندسه اي متقارن و موزون چيده شده و در عين تنوع و تعدد همگي تحت يك انتظام 
فضايي خاص، تركيب همسان و يكپارچه اي را ايجاد كرده اند. حتي المقدور سعي شده 
هيچ فضايي ساده رها نشده و تزيينات گوناگون كه همگي برگرفته از پيچش اسرارآميز 

روح و تخيل انساني اند همه جا را آراسته اند. 
سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاشان ادامه داد: خانه 
تاريخي كارخانه چي متعلق به دوره قاجار و در مجاور تكيه ولي سلطان در گذر دروازه 
فين قرار گرفته اس��ت. فضاهاي مس��كوني اين خانه در دو جبهه شمالي و غربي واقع 
شده و مش��خصه بارز اين بنا بادگيرهاي مدوري اس��ت كه در جبهه شمالي آن وجود 
دارد. در پشت اين جبهه يك كارگاه شعر بافي نيز به چشم مي خورد. سرمديان اضافه 
كرد: نحوه اجرا به صورت مش��اركتي با مالك خانه اس��ت كه بيشتر آيتم هاي اجرايي 
مربوط به استحكام بخشي ديوار محيطي خانه كه خطر واژگوني داشت شامل پي بندي 
و زيربندي ديوار با آجر فش��اري و همچنين اجراي اندود كاهگل و س��يم گل روي آن 
و همچنين مرمت بادگيرهاي منحصر به فرد خانه ش��امل تراشيدن بدنه هاي بادگير، 
اصالح تيغه هاي بادگير، نماس��ازي بادگير با طرح قديم و همچنين برداشت اليه هاي 
گاه كل فرسوده بام ها و اجراي اندود كاه گل حفاظتي روي آن از جمله اقدامات مرمتي 
است. خانه تاريخي كارخانه چي در تاريخ ۱9 مرداد س��ال ۱۳84 با شماره۱29۶9 در 

فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است. 
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