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  : چكيده

و آب ماده اي بي بديل  .و يك بيشتر با آن مواجه هستيمكمبود و بحران آب واژه اي است كه با ورود به قرن بيست    
منابع آب مي باشيم، چالش هايي كه ممكن  ن شاهد چالش هايي بر سرامروزه در سطح جها. جايگزين ناشدني است

يكي از .است، به راحتي و از طريق ديپلماسي نيز حل نشود و گاهي اوقات درگيري هاي عمده اي را شكل بخشيده است
ران هاي بححل ه تأمين آب مورد نياز به منظور مسائل عمده اي كه گريبانگير كشورهاي جنوب غربي آسيا است، مسئل

در اين ميان استان . با اين مشكل مواجه استنيز  كشور ايران و به ويژه حوزه شرقي آن .ناشي از كمبود آن است
كمبود خراسان جنوبي از جمله استان هاي شرقي ايران است كه به علل مختلف از جمله رشد جمعيتي و صنعتي، 

منابع آبي مواجه شده جدي با كمبود ... يرزميني وخشكسالي ، برداشت بي رويه از منابع آب زبارش و تداوم 
موجب كمبود آب عالوه بر تنش هاي محلي و منطقه اي، روند توسعه ي اين استان را با مشكل مواجه ساخته و .است
  به  بررسي وضعيت تحليلي،  -با استفاده از روش توصيفيدر اين پژوهش . در سطح استان شده استانواع ناامني ها بروز 
پرداخته شده است و همچنين مهمترين چالش هاي ناشي از كمبود و محدوديت هاي استان خراسان جنوبي بع آبي منا

به خصوص از منظر نقش آن در امنيت مورد بررسي قرار گرفته است؛ در پايان نيز طرح هاي انتقال آب به منابع استان 
   .استان و مزايا و محدوديت آن مورد توجه قرار گرفته است

  انتقال آبامنيت، خشكسالي، خراسان جنوبي، :اژگان كليديو
  

 :مقدمه) ۱ 
كه وجود آن براي توليد مواد غذايي، توسعه اقتصادي، ارتقاء سطح زندگي و بهداشت،  آب عنصري است        

چون سه چهارم  .مي شناسند "آبي"دانشمندان كره زمين را يك سياره . ضروري است... بقاي موجودات زنده و
سطح آن را آب مي پوشاند واز سياره هاي منظومه شمسي،تنها كره زمين است كه آب به اين صورت وبه اين 

درصد از سطح كرة زمين را آب پوشانيده است، اما همچنانكه  ۷۱ ).۲۳: ۱۳۸۳،واليتي(مقدار يافت مي شود 
بهاي شور تشكيل داده وكل درصد را آ ۵/۹۷در نمودار زير نشان داده شده است،از مجموع آبهاي كره زمين

ه ازاين مقدار بدرصد  ۷/۱).۱۰۱: ۱۳۸۰عيوضي، جداري(درصد است۵/۲حدودآب شيرين دنيا  تقريبيميزان 
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كمتر از  كل آب شيرين قابل دسترسبنابراين  .استفاده از ان توجيه پذير نيستبوده و قطبي هاي صورت يخ 
  ).۲۴: ۱۳۸۳،واليتي( هاي آب شيرين قرار دارد كه در زير زمين يا در رودها و درياچه استيك درصد 

  
  توزيع جهاني آب و سهم آب شيرين: ۱نمودار  

  Source: peter,1993: 33                              
در كنار محدوديت هاي شديد منابع آب، رشد روزافزون مصرف آب و وابستگي توسعه و رفاه ملت ها به      

در حال حاضر مسائلي . ي در بهره برداري بهينه از اين منابع محدود روبرو كرده استآب، بشر را با چالشي جد
... نشيني، گسترش صنايع، كشاورزي و نظير رشد جمعيت، ارتقاء سطح زندگي و بهداشت، گسترش شهر

 برابر و نسبت به ۱۷كه مصرف آب نسبت به اوايل قرن بيستم  طوري موجب افزايش مصرف آب شده است، به

هاي سازمان ملل  طبق اطالعات ذكر شده در گزارش). ۳۷: ۱۳۸۷مختاري،(برابر شده است ۴۵قرن قبل  سه
منابع آب در بيش از نيمي از كشورهاي جهان يا تحت فشار قرار مي گيرد يا اساساً  ۲۰۲۵متحد، تا سال 

وزافزون مردم باعث تحت فشار بودن منابع آب بدين معني است كه نياز ر. كمبود واقعي مشهود خواهد بود
آمارها بيانگر آن است كه تا نيمه قرن كنوني بيش از سه . پيشي گرفتن تقاضا از ظرفيت مطمئن آب مي شود

تاحدود به اعتقاد كارشناسان  ).۴۲: ۱۳۸۱كردواني،(چهارم جمعيت جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد
ر اساس تخمين ها در آينده نه چندان دور آب ولي ب سال پيش مهمترين سرمايه ملي كشورها انرژي بود،۲۰

برخالف انرژي آب هيچ و اين در حالي است كه  به عنوان مهمترين سرمايه ملي كشورها تبديل خواهد شد
   ).۱۰: ۱۳۷۳صداقت، (.جايگزيني ندارد

مره ي كشورهاي ايران با توجه به ريزشهاي كم جوي، و نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني بارندگي ها در ز     
سوم آن در مناطق قرار گرفتن دو  عبارتي با به،  )۱۵۲: ۱۳۸۱كردواني،(خشك و نيمه خشك جهان محسوب مي شود 

است و در  ۳۰۰تا  ۲۵۰متوسط بارندگي در ايران . جهان جاي ميگيردكشورهاي كم آب  بيندر خشك و نيمه خشك 
جمعيت و محيط زيست خود از آنها به عنوان كشورهايي كه  كشوري است كه در سازمان ملل در برنامه هاي ۱۰۰بين 

متر مكعب و در سال  ۲۱۶۰، ۱۳۷۵سرانه آب ايران در سال . استشده نام برده  ،سرانه آب شيرين آنها پايين است
 ).۷۳: ۱۳۷۸مسيبي،.(متر مكعب خواهد رسيد ۱۳۰۰به  ۱۴۰۰اين ميزان در سال . متر مكعب بود ۱۷۵۰، ۱۳۸۵
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نيز از جمله استانهاي كم آب ايران است كه شرايط اين استان به تدريج از لحاظ منابع آبي اسان جنوبي استان خر   
در مناطق خشك و نيمه خشك شرق كشور و همچنين  آن قرار گرفتن توجه به  با ،اين استان. وخيم تر ميگردد
صنعتي به نوعي با بحران روبرو شده از لحاظ منابع آبي و تامين آب شرب و كشاورزي و ، پي در پيهاي خشكسالي 

  .است كه نياز به مساعدت همه جانبه به منظور از بين بردن كاستي ها ي آن مي باشد

  :مباني نظري) ۲
خشكسالي عبارت است ازيك دوره ممتد كمبود بارش كه منجر به صدمه زدن به محصوالت “: خشكسالي  )۲-۱

خشكسالي پديده اي موقتي است ولي خشكي . است با خشكي خشكسالي متفاوت” زراعي و كاهش عملكرد ميشود
  ). ۶۶:۱۳۸۷مركباتي،(خشكسالي مي تواند در هر اقليمي رخ بدهد. پديده اي دائمي است 

به مطالعه اثر تصميم گيري هاي مربوط به استفاده از آب در شكل گيري سياسي روابط ميان  :هيدروپليتيك  )۲-۲
كمبود آب يا اجازه عبور از مرزهاي بين المللي، به گونه اي روز افزون در روابط . پردازد دولتها و ميان دولت و مردم مي

  ).۱۳۱:۱۳۸۱مجتهدزاده،(سياسي دولت ها با ملت خود و روابط كشورها با يكديگر اثر مي گذارد
و تعادل عناصر  مفهوم امنيت به آرامش ، قرار. امنيت با بقاي نفس و صيانت از حيات پيوند مي خورد :امنيت )۲-۳

در تعريف . )۳۲۶-۳۲۵: ۱۳۸۵حافظ نيا، . (ساختاري و كاركردي سيستم تامين كننده نيازهاي انسان مربوط مي شود
 )morz,1980:105(امنيت عبارت است از رهايي نسبي از تهديدات زيانبخش امنيت گفته اند،

تواند سر منشاء بسياري از تحوالت مثبت و آب به عنوان يكي از بزرگترين چالشهاي قرن حاضر بشريت است كه مي 
فشار بيشتري روي منابع آب وارد مي كند و سياستمداران و  ۲۱افزايش تقاضا براي آب در قرن .منفي جهان قرار گيرد

با توجه به ).۳۴: ۱۳۸۴عليزاده،(دولتها مجبور خواهند بود مسائل مربوط به آب را در راستاي برنامه هاي خود قرار دهند
سو و كاهش شديدتر منابع آبي از سوي ديگر، هيدروپليتيك و تاثير منابع آبي بر سياست  روزافزون به آب از يك نياز
عواملي كه باعث بروز تنش هاي مرتبط با آب در بخش .روز مشهودتر و چشمگيرتر مي شودملتها روزبه  دولتها و گذاري

  :شده است در قالب نمودار زير نشان دادهجهان مي شوند  هاي مختلف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل و زمينه هاي ايجاد كننده بحران آب :  ۲نمودار 
                



  
  

۷۲ 
 

 

 

 
      
  
نزاع محدود بـر سـر توزيـع و    . تنش ها و بحرانها در سطوح مختلفي روي مي دهند گاه اين تنش ها محلي يا ملي است 

به جايي و انتقال آب از يك منطقه به منطقه ديگـر  تقسيم آب يا اعتراض هايي كه در چارچوب يك واحد ملي بر سر جا
اما تنشهاي ناشي از كم آبي گاهي ابعاد گسـترده تـر يافتـه و بـه سـطوح      . روي ميدهند و در زمره ي اين تنشها هستند

مهمترين مسئله ي در رابطه آب و امنيت در سطح فراملي بـه آبهـاي مشـترك و    . منطقه اي و فراملي كشيده مي شوند
تي كشوري براي تامين آب مورد نياز خود بـه رودخانـه   وق. تقسيم، بهره برداري و مديريت آنها مربوط مي شودچگونگي 
ابسته است كه سرچشمه هاي آنها خارج از فضاي سرزميني اش قرار دارد يا به علت نياز فعلي يـا آتـي خـود بـه     هايي و
امنيتـي در سـطح منطقـه اي و فراملـي تبـديل      سياسـي و    آبهاي مشترك مبادرت مي ورزد، آب بـه موضـوعي    مهار
   ).     (Geroy,dolatyar,2000:24شودمي

 :روش تحقيق) ۳
اطالعات مورد نياز از طريق منابع اسنادي و اينترنتي رسمي . تحليلي است  –روش تحقيق در مطالعه حاضر ، توصيفي 

 .به دست آمده است 
   :يط شناسيحم)۴
 ۱۳هزار نفر مي رسد كه حدود  ۶۵۰و جمعيت اين استان به حدود  ايران قرار دارداستان خراسان جنوبي در شرق     

و متشكل از هشت شهرستان با نامهاي  ۸۶۵/۸۲مساحت استان. درصد جمعيت استان را عشاير تشكيل مي دهند
امه ريزي خراسان سازمان مديريت و برن(بيرجند، درميان، سربيشه، بشرويه، نهبندان، قائنات، فردوس و سرايان مي باشد

  ).جنوبي
       

  

۱۳۹۱نگارندگان،: منبع  
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  استان خراسان جنوبيتقسيمات سياسي   :۱نقشه 

  
درصد  ۳/۶۳درصد بياباني،   ۷/۲۲كه از اين ميزان، تشكيل مي دهد درصد وسعت استان را عرصه هاي طبيعي  ۹۵

 ۱۳۴ساالنه  استان  ميانگين بارندگي. جنگل تشكيل مي دهند را درصد ۶/ ۸ و درصد مراتع خوب ۲/۷مرتع بياباني،
، در ل شركت آب منطقه اي خراسان جنوبيمدير عامبه گفته .مي باشد ۱۷/ ۵ميليمتر و ميانگين دماي ساالنه آن 

درصد  ۹۰ريزي و استفاده است، يعني  قابل برنامه ،درصد ميزان بارندگي ۱۰خراسان جنوبي به لحاظ وضعيت آن تنها 
حجم نزوالت جوي خراسان جنوبي را . رود تبخير باالي آن بالفاصله از بين ميميزان بارندگي خراسان جنوبي به لحاظ 

از دسترس خارج و تنها  درصد آن ۱۰.۹۶كه از اين مقدار حدود  ميليارد متر مكعب مي باشد ۱۲.۲۳به طور متوسط 
  .تفاده استهاي زير زميني قابل اس ميليون مترمكعب در قالب آب ۹۶۸ميليون متر مكعب آب سطحي و  ۴۶۸حدود 

ميليارد  ۱.۱۱اي خراسان جنوبي ميزان برداشت آب زير زميني استان در حال حاضر را  مدير عامل شركت آب منطقه" 
رشته قنات و  ۶هزار و  ۶هزار و يك حلقه چاه ،  ۳استان از  متر مكعب مي داند كه در حال حاضر برداشت آب در سطح

  . گيرد دهنه چشمه صورت مي ۵۲هزار و  ۲
  
متر  ۲۲.۲۹متر مكعب، صنعت  ۵۹.۱۳متر مكعب، كشاورزي  ۵۹.۱۳هاي شرب  ميزان مصرف آب استان در بخش    

 ۵.۵هاي زير زميني استان در بخش كشاورزي،  درصد آب ۹۱و مي باشد متر مكعب  ۲۲.۰۹مكعب و مصارف غيره را 
اين در حالي است كه، ميزان . ودش هاي صنعت و خدمات مصرف مي درصد آن در بخش ۳.۵درصد در بخش آب شرب و 

درصد در بخش صنعت و مابقي آن در بخش  ۲۰درصد و  ۷۰متوسط مصرفي آب در سطح جهان در بخش كشاورزي، 
ها، توسعه شهري و صنعتي  طبيعت خشك استان، اضافه برداشت چاه، به عقيده كارشناسان .شود آب شرب استفاده مي

  باشد مي هاي زير زميني خراسان جنوبي  آب و نابساماني در وز بحرانبراصلي هاي غير مجاز از عوامل  و چاه
زراعت استان عمدتا متكي به محصوالت باغي است كه استان خراسان جنوبي،  با توجه به شرايط خاص آب و هوايي    

ك وعناب، رتبه استان خراسان جنوبي رتبه اول توليد محصوالت باغي زرش. غالبا ازمنابع آب زيرزميني تغذيه مي شوند
ي دوم در توليد زعفران، سومين توليد كننده انار و در بين محصوالت زراعي در توليد چغندر  رتبه هشتم كشور را 



  
  

۷۴ 
 

 

 

اين موارد ضرورت رسيدگي و توجه بيشتر مسئولين و خود كشاورزان را به منظور پيشگيري يا بر طرف  .داراست
  .ساختن مسائل آبي استان را، توجيه مي نمايد

  

  :  يافته هاي تحقيق- ۵
و حتي بر امنيت يك جامعه تاثير گذار ، سياست خشكسالي پديده اي است كه عالوه بر تاثير بر طبيعت،بر اقتصاد 

در دهه هاي اخير از بين حوادث طبيعي كه . است، به همين دليل گفته مي شود جنگ هاي آتي بر سر آب است
راواني پديده ي خشكسالي از نظر درجه، شدت، طول مدت، مجموع فضاي جمعيت انساني را تحت تاثير قرار داده ، ف

تحت پوشش، خسارت هاي اقتصادي و آثار اجتماعي دراز مدت در جامعه بيش از ساير بالهاي طبيعي بوده است 
  .)مجيد جبل عاملي،بي تا(
  :استان آب بروز بحران و كمبود عوامل موثر بر )۵-۱

ر و قرار گرفتن در شرق ايران كه باعث مي شود رطوبت ابرهاي باران زايي كه دوري از مسير بادهاي باران آو •
از قسمت درياي مديترانه و اقيانوس اطلس مي آيند تا حد بسيار زيادي كاهش مي يابد و منجر به كاهش 

  .بارندگي ها مي گردد
با .جذب نزوالت آسماني  ارتفاعات دو مزيت عمده دارند ، يكي تعديل هوا و ديگري؛ عدم وجود ارتفاعات مهم •

توجه به اين شرايط عدم وجود ارتفاعات مهم در استان خراسان جنوبي به نوعي اين استان را از اين دو جهت 
  .با چالش مواجه ميكند

  .شده استرا سبب مجاورت با دشت كوير كه خشكي هوا و حاكم شدن فضاي بياباني بر استان  •
ماه در سال ميرسد كه دو پيامد عمده را در بردارد، شدت  ۲يا ۱روزهاي اندك ابري در سال كه به حدود  •

  .برد برد و هم چنين فرصت بارندگي را از بين مي تبخير را باال مي
ه در سيستان و بلوچستان مي وزد ژنظير بادهاي تابستانه كه در اقليم نواحي شرقي به وي؛ وزش بادهاي شديد •

  .هد و باعث خشكي بيشتر هوا مي گرددد كه اين ناحيه را نيز تحت تاثير قرار مي
معموال شروع فصل گرم از بهار شروع مي شود و در خرداد و تير به اوج ميرسد، اين  ؛طوالني بودن دوره گرما •

  .دارد را در پي طوالني بودن دوره ي گرما تبخير آب و هم چنين خشكي اقليم
ر فصل سرد سال مي بارد،يعني در فصلي كه بخش عمده ي بارندگي در اين منطقه د؛ رژيم نامناسب بارندگي •

  .كمبود منابع آبي احساس نمي شود و عمدتا محصوالت كشاورزي نياز زيادي به آب ندارند
كه از ويژگي مناطق بياباني است كه ضريب مزاياي بارندگي را كاهش ؛ سيالبي بودن بارندگي ها ناگهاني و •

البي فرصت استفاده مناسب از آب هاي جاري شده بر اثر مي دهد با توجه به اينكه بارندگي ناگهاني و سي
قبل از استفاده مناسب وارد بيابان و زمين هاي لم يزرع مي شود و از ا از بين مي برد و اين آب بارندگي ر

  .از ديگر معايب اين نوع بارندگي به بار آوردن خسارت و هم چنين فرسايش خاك مي باشد. دست مي رود
كه برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ؛ )مجموع بارندگي ساالنه و ماهيانه نامشخص(دگي نوسانات شديد بارن •

  .بارندگي ها را با مشكل مواجه مي كند
با توجه به حاكم بودن شرايط اقليمي گرم و خشك بر منطقه روش ؛ روش سنتي آبياري و هدر رفتن آب •

 مين روش، روش غالب آبياري باغاتي متاسفانه هغرقابي روش مناسبي براي آبياري مزارع و باغات نيست،ول
احمديان، (و مزارع خراسان جنوبي است و باعث به هدر رفتن مقادير زيادي آب بر اثر تبخير مي گردد

۴۹:۱۳۷۴-۲۹(.  
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يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر وضعيت آبي خراسان جنوبي ، ؛ ساله منطقه ۱۴خشكسالي هاي حدود  •
  و طوالني كه بيش از يك دهه  گريبان گير اين استان است خشكسالي هاي مستمر 

  
  

  )با تاكيد بر استان خراسان جنوبي(كمبود و بحران آب پيامدهاي آثار و )۲- ۵
در مناطق مختلف جهان مي كمبود منابع آب و بروز بحران بي آبي و كم آبي موجب بروز انواع تنش ها و نابساماني ها 

تقسيم بندي ان سطوح تاثير گذار بحران آب را در سه سطح محلي،ملي و بين المللي در يك نگرش كلي مي تو. شود
  . كه در قالب نمودار زير نشان داده شده است كرد

  
  سطوح مختلف بحران آب: ۳نمودار 

 
بحران آب چه ناشي از كمبود بارش و خشكسالي هاي متعدد باشد و چه ناشي از افزايش  شديد و بي رويه برداشت     

از سفره ها و منابع زير زميني، به عنوان يك تهديد جدي در بردارنده پيامد هاي منفي اقتصادي، اجتماعي، زيست 
هاي اقتصادي در ظرف چندين دهه  در شرق و شمال شرق كشور، جمعيت و فعاليت .امنيتي است - محيطي و سياسي

به حداكثر رسيده است و به علت بر داشت بي  در نتيجه كنترل و برداشت از آبهاي سطحي. چندين برابر گشته است
شكل مي همه با ئشرق كشور به جز در موارد استثنا .رويه چاه ها، سفره هاي زير زميني با بحران روبه رو شده است

استان خراسان جنوبي هم به دليل قرار گرفتن در منطقه  ).۱۳۹:۱۳۹۰پاپلي يزدي،( كمي و كيفي آب روبه رو هستند
ني و كمبود شديد بارش و بروز خشكسالي هاي پي در پي و هم به دليل عدم مصرف بهينه منابع آبي خشك و بيابا

امنيتي را به همراه دارد كه در -دچار بحران شده است و اين بحران پيامد هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي
  .  ادامه مطلب به آن مي پردازيم

 
: پيامدهاي اقتصادي ) الف  
فعاليت غالب حاشيه نشينان استان خراسان جنوبي مربوط به :صاد محلي و فقر بيشتر حاشيه نشينان فروپاشي اقت -۱

با توجه به خشكسالي هاي پي در پي اين موضوع با چالش جدي مواجه . فعاليت هاي كشاورزي و دامداري است 
  .شه دار ساخته استبه طوري كه درآمد و يا به طور كل اقتصاد حاشيه نشينان استان را خد. شده است 

با توجه به مورد اول كه مسئله فروپاشي اقتصاد محلي است ، خشكسالي موجب : كاهش توليد غذا و مواد غذايي  -۲
مي شود كه رونق و آباداني كاهش يابد و يا به طور كلي از بين برود ، اين مسئله موجب بروز مشكالت در توليد 
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ان هاي داخل و يا حتي خارج از كشور به منظور تامين منابع غذايي مواد غذايي ميگردد و نوعي وابستگي به است
  .مي گردد

  :پيامد هاي اجتماعي ) ب
خشكسالي كه امنيت منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد بيكاري و كمبود آب و از جمله پيامدهاي اجتماعي : بيكاري -۱

ا اين وضعيت تهديد شده اند ، كشاورزي ، دامداري مهم ترين اين مشاغل كه ب. از بين رفتن مشاغل در اين مناطق است
  .كوچ نشيني منطقه مي باشد و فعاليتهاي مرتبط با، شكار و حتي زندگي 

آب در مناطق بياباني و نيمه بياباني ماده اي ارزشمند و در عين حال چالش برانگيز : نزاع هاي محلي و منطقه اي  -۲
تر آب و منابع آب برخوردهاي بين روستايي و يا بين روستا ها و شهرها به با توجه به خشكسالي ها و اهميت بيش.است 

  .منظور دسترسي به آب افزايش يافته است
فروپاشي (با توجه به مسائلي كه در اثر خشكسالي وضعيت منطقه را با مشكل مواجه ساخته :تغيير شيوه ي زندگي  -۳

، به نوعي به تغيير زديكي به مرزهاي ناامن افغانستانبا توجه به نز و ني...)اقتصاد محلي ، كاهش مواد غذايي ، بيكاري و
  .مواد مخدر و سوخت كمك نموده استكاال،دامداري به سمت قاچاق  شيوه ي زندگي از سمت فعاليت هاي كشاورزي و

بحران آب در استان مهاجرت خشكسالي و جدي يكي از پيامدهاي :شديد جمعيت كاهش مهاجرت گسترده و  – ۴
  .سترده به خصوص از مناطق روستايي و خالي شدن اين مناطق از جمعيت استگ
قطعا وضعيت بهداشتي و سالمتي استان تحت تاثير خشكسالي و كاهش منابع آب : كاهش سطح بهداشت و سالمت -۵

، مسئله اينجاست كه افزايش سطح وجود به منظور افزايش سطح بهداشتعلي رغم گرايش هاي م. قرار مي گيرد 
  .، با مشكل مواجه مي شودصرفه جويي در مصرف آب ضروري است بهداشت در شرايطي كه

  
  :پيامدهاي زيست محيطي )ج
خشكسالي هاي چندين كمبود بارش و  ،استباني نيمه بياو ، بياباني اغلب فضاي استان: ه بيابان زاييتشديد پديد -۱

  .داردهمراه به  يپيامدهاي مخصوصشده كه خود سترش قلمرو بياباني گسبب ساله در اين منطقه 
در اين شرايط . ران زندگي خود را مديون آب هستند، تمام جانداآب مايه حيات است: يب محيط زيستتخر -۲

  .خشكسالي ها و كمبود بارشها در نابودي حيات گياهان و نباتات تاثيرگذار است
ت گياهي ، ، عالوه بر از بين رفتن و تخريب حيابا توجه به موضوع فوق الذكر: يات وحشبين رفتن زاد و ولد در ح از -۳

تحت تاثير قرار ميگيرد و فعاليت هاي مرتبط با آن همچون شكار را تحت تاثير قرار مي  ،حيات جانوري و وحش نيز
  .دهد

:امنيتي –سياسي پيامدهاي  )د   
جنـگ و بـي ثبـاتي    طي چـون  افغانستان به دليل وجـود شـراي  . مرز استهم انستان افغكشور با استان خراسان جنوبي  

گذشته همواره منشـاء صـدور   طي سه دهه در ... سياسي، ناامني، فقر، توسعه نيافتگي، كشت و توليد وسيع مواد مخدر و
سـو و   كط مـذكور از يـ  فغانستان با شـراي امجاورت با . )۴۵: ۱۳۸۰كريمي پور، (بحران به كشورهاي همسايه بوده است

بيكاري و سطح نامطلوب رفاه در اين منطقـه در اثـر   نرخ باالي ، قتصاد محلياي چون ضعف و فرو پاشي مولفه هايوجود 
از سوي ديگر منجر به بروز برخي فعاليتهاي ضد امنيتي همچون قاچاق كاال،قاچاق مـواد  خشكسالي و كمبود منابع آبي 

شده است و ضريب نا امني در برخي نقـاط اسـتان بـه    ... ر مجاز مرزي ومخدر،قاچاق انسان، گروگان گيري،تردد هاي غي
خشكسـالي موجـب گرويـدن مرزنشـينان از     كمبود آب و به عبارت دقيق تر . خصوص مناطق مرزي افزايش يافته است
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 ،همچون قاچـاق كـاال  ناسالم اقتصادي كشاورزي و دامداري به سمت فعاليت هاي سالم اقتصادي در بخش فعاليت هاي 
  .داده استامنيت و نظم منطقه را تحت تاثير قرار شده و مواد مخدر و سوخت 

  
از مناطق گسترده مهاجرت  ، خشكسالي و بحران آب به خصوص در مناطق شرقي و مرزي استان سبب عالوه بر اين   

اين . استابل كنترل در نواحي مرزي شده و موجب پديدار شدن حفره هاي دولت و مناطق غير قه است مرزي شد
ضمن اينكه خشكسالي زندگي عشاير نشينان . مناطق فضاي مناسبي را براي توسعه ي ناامني و قاچاق فراهم مي آورد

اختالل . ،عشاير به عنوان پاسداران مرز هابا توجه به نقش  .مرزي به ويژه در منطقه ي نهبندان را مختل ساخته است
و يك جانشيني پيامدهاي امنيتي براي مرزهاي استان در بر خواهد  در زندگي آنان و روي آوردن آنها به مهاجرت

نياز روز افزون به تامين منابع آبي از و ، خشكسالي هاي پي در پي مورد توجه قرار گيردمسئله ي ديگر كه بايد   .داشت
به منبع تامين آب اين وضعيت مساوي است با وابستگي بيشتر و شديد تر .ساير مناطق كشور و يا خارج از مرزها است 

در داخل و يا كشور باال دستي در تامين آب كه در اين صورت وضعيت نامطلوبي در منطقه يا در سياست خارجي 
  .جمهوري اسالمي ايران پديد مي آيد

 
 
      :امين آبسناريوهاي ت )۳- ۵
  :كشور انتقال آب از داخل تامين و سناريوهاي  ) ۵-۳-۱

تاكنون . بحران آب، تامين آب مورد نياز منطقه از منابع خارج از حوضه آبريز منطقه است يكي از راهكارهاي مقابله با
  :سه مورد از اين طرح ها عبارتند از. براي تامين آب مناطق كم آب كشور طرح هاي مختلفي پيشنهاد شده است

 تامين آب شرق از طريق انتقال آب از غرب كشور  •
 به كوير مركزي  خزر تامين آب از طريق انتقال آب درياي  •
 آبهاي جنوبتامين آب از طريق انتقال آب از  •

  
غرب به شرق چند نكته بايستي مورد توجه قرار گيرد از جمله اينكه غرب كشور آنقدر منابع آب مازاد  از در انتقال  آب

توجه به توپوگرافي فالت كشور انتقال دهيم و همچنين با از آن را به شرق بر مصرف ندارد كه بتوان ميزان قابل توجهي 
 ،عالوه براين به فرض اينكه اين انتقال صورت گيرد. ايران اين انتقال نياز به تكنولوژي پيشرفته  و سرمايه عظيمي دارد

تقال از در مورد ان .بايد مورد توجه قرار گيرند، ي در طول مسير انتقال به شرق نيزمناطق دچار كمبود آب و تشنگ
و همچنين پيامدهاي زيست خزر ره شود كه اين طرح به علت اعتراضات استانهاي ساحلي درياي بايد اشاخزر درياي 

در نهايت انتقال آب از آبهاي جنوب نيز با توجه به هزينه و تكنولوژي باال مورد  .محيطي آن مورد چالش واقع شده است
سه طرح انتقال آب مطرح شده در داخل ايران . ترديد است، عالوه بر اينكه هزينه شيرين سازي بااليي را نيز مي طلبد

طرح انتقال آب از حاشيه ي بندرعباس به )الف: نند طرحهاي مطرح شده فوق مي باشدكه تا حد زيادي ما
ساحل (طرح انتقال خزر)جو  طرح انتقال خزر به طرف قم، سمنان، كاشان و اصفهان)ب، هرمزگان،سيرجان و كرمان

هزار ميليارد تومان برآورد شده  ۷تا۶هزينه اين سه طرح . جنوبي و نهايتا يزدبه سمت خراسان رضوي،) گلستان
  ).www.inn.ir(است
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   :از فراسوي مرزها  كشورآب شرق تامين  سناريوهاي  ) ۵-۳-۲
يكي ديگر از راهكار هاي تامين آب در مناطق كم آب به خصوص در نيمه شرقي كشور، انتقال آب از فراسوي مرزها   
در بند ج ماده چنانكه . رورت اين موضوع باعث شده است حتي در برنامه پنجم توسعه نيز به آن توجه شودض. است
، البته شده استديده اين موضوع دات و صادرات آب با كشورهاي منطقه برنامه پنجم توسعه تحت عنوان وارقانون  ۱۴۰

   ).۹۰:۱۳۹۰دي،پاپلي يز(بايد توجه داشت كه ما آب چنداني براي صادرات نداريم
  
  

  سناريوهاي انتقال آب از فراسوي مرزها: ۴نمودار 

  
از گزينه هاي انتقال آب به كشور مي توان به سه مورد يعني انتقال آب از كشور تاجيكستان،افغانستان و تركمنستان 

  .اشاره كرد

 
رودخانه آمودريا:۲هنقش  
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انتقال آب از هريرود: ۳نقشه   

در  ،طرح اول:چنين مي گويد مدير عامل شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضويتقال آب در مورد اين طرح هاي ان
اي به نام رودخانه پنج در مرز تاجيكستان و افغانستان و انتقال آب از طريق افغانستان با ايجاد خط انتقال به  منطقه
از : طرح دوم. ن طريق منتقل مي شودآب از اي ميلياردمتر مكعب ۱مي باشد كه حدود  كيلو متر تا تايباد ۹۰۰طول 
ميليون متر مكعب آب به ۶۰۰ قابليت انتقال ساالنه است كه احداث سد روي رودخانه مرغاب در افغانستان طريق 

كيلومتر لوله گذاري  ۵۰۰كه بااست و انتقال آب از طريق تركمنستان و كانال قره قوم  تامين:طرح سومو  كشور را دارد
با اجراي طرح انتقال آب آمودريا همچنين . مي كندمكعب آب آمودريا را از كانال قره قوم وارد كشور تا يك ميلياردمتر 

به استانهاي خراسان منتقل  آب متر مكعبهزار  ۵۰۰ وميليون ۱از تاجيكستان مي توان ساالنه 
ايد بعيد به نظر مي نكته اي كه بايد توجه داشت اين است كه انتقال آب از آمودريا ش). www.econews.ir(كرد

  )۱۶۴: ۱۳۹۰پاپلي يزدي، (ي اين انتقال  مي باشدساله توجيه كننده  ۲۰چشم انداز  رسد اما نياز شديد شرق به آب در

  
مسير رودخانه مرغاب به تركمنستان و هريرود به مرز ايران و تركمنستان: ۴نقشه  

 

اگر قرار باشد آبي از آمودريا از طريق افغانستان  .تدر زمينه اين طرح هاي انتقال آب چند نكته مهم قابل ذكر اس
منتقل شود، از نظر طبيعي و اقتصادي الجرم از طريق هريرود بايد باشدكه با ساختن يك سد جديد و پمپاژ آب به 

خريد از سهم  .بايد به دو نكته توجه داشت انتقال آب از طريق تركمنستانهمچنين در زمينه  .داخل ايران عملي است
آن را به داخل  ميليارد متر مكعب را خريداري و سپس ۴تا  ۲با مذاكره  مي توانكه  )ميليارمترمكعب۲۲(ركمنستانت
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از كانال قره قوم تا مقابل سرخس و تركمن يد را مي توان سهم آبي كه از آمودريا به دست مي آكرد و ايران منتقل 
   ).۱۶۸: ۱۳۹۰،يزديپاپلي (ردو از آنجا به داخل ايران پمپاژ كآورد صحرا 

بدين شرح  ستاننمحدوديتها ومعايب انتقال آب از تركم.درمقابل اين طرح ها داراي محدوديت ها و معايبي نيز است   
   :است

  و تاجيكستان به گر روزي آب وارداتي از افغانستانتركمنستان بزرگترين مصرف كننده آب است، ا •
  بديل به يك بيابان بزرگ خواهد شدتركمنستان به هر دليلي قطع شود اين كشور ت

  .تركمنستان رود دائمي ندارد •
هزينه تصفيه آب به خصوص براي مصرف ، به علت آلودگي هاي شديد شيميايي انتقال آب از كانال قره قوم •

  .  شرب  را باال مي برد
  .  ده ي آبنه يك منبع تامين كننم، رانزيت آب نگاه كنيما بايد به تركمنستان به عنوان يك منبع ت  •

، ازنظر پاپلي يزدي در يك  در اين زمينه پيشنهادي كه دكتر پاپلي يزدي ارائه مي دهند نيز بايد مد نظر قرار گيرد   
يك سوم آب مرغاب را خريداري شود و كه اين انتقال از سه طريق ) تركمنستان، افغانستان و ايران(معاهده سه جانبه
  :پيشنهاد مي شود

پاژ آب و باز گرداندن آب به حوضه هريرود و تحويل گرفتن در مرز ايراناز طريق پم )الف  
از طريق تونلي كه بتواند آب را به صورت ثقلي از پشت سد مرغاب به هريرود در مرز ايران منتقل كند)ب  
من ها شايد بهترين راه اين باشد كه ما آب خريداري شده را به تركمن ها تحويل دهيم ولي در عوض از سهم ترك )ج

 در پشت سد دوستي برداشت كنيم
به ويژه انتقال از  معايب و محدويت هاي انتقال آب از خارج كشورصاحب نظران برخي از مهمترين همچنين از ديدگاه 

  : به شرح زير است آمودريا
گي  تامين آب از طريق انتقال آن از كشور ديگر وابست: بحث وابستگي به كشور صادر كننده و ترانزيت كننده •

  .  به كشور مبدا را پديد مي آورد كه به نوعي موجب تبعيت از سياستهاي كشور انتقال دهنده مي گردد
يكي از شاخص هاي اصلي آسيب پذيري در برابر كمبود آب در يك كشور، ميزان وابستگي به جريانهاي     •

ايران به آب رودخانه  اين وابستگي در زندگي مردمان شرق. سطحي و ورودي از آن سوي مرزها مي باشد
هاي مرزي مشترك و نيز قرار گرفتن سرچشمه ي اين رودخانه ها در آن سوي مرزهاي سياسي موجب نقش 

در اين ميان تاريخ دو سده . فريني آبهاي مرزي در روابط سياسي بين دو كشور ايران و افغانستان شده استآ
نه تنها در روابط دو كشور به عنوان يك  ،ك هيرمندمناقشه ايران و افغانستان بر سر رودخانه ي مرزي مشتر

بلكه به گونه اي اثرگذار، بحران هايي مانند فقر و بيكاري،قاچاق مواد  ،عامل عمده تاثيرات منفي زيادي داشته
مخدر و از همه مهمتر موضوع نا امني در اين منطقه از كشور را با خطر جدي و اساسي مواجه ساخته است 

  ).۳۴: ۱۳۸۴عليزاده،(
با توجه به مورد فوق، آب تبديل به اهرم فشار مي گردد : كنترل آب و وارد آوردن فشار به منظور امتياز گيري •

ساخت سد، منحرف كردن رود، برداشت  ماننداقدامات كنترلي . به منظور امتيازگيري از كشور وابسته به آن
  .زمينه را براي امتياز گيري فراهم مي آورد اند، مي توازمندبا توجه به وابستگي كشور ني... و ببيشتر از آ

پيچيده اي است كه مستلزم  درگيري وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و امنيتي، فرآيند انتقال آب فرآيند •
، اقتصاد، كشور، اطالعات است وهمچنين  نه هايي همچون، وزارت امور خارجهو درگيري وزارتخادخالت 
  .نددر اين فرآيند تاثير گذار ،ست نيزمحيط زي هايي نظيرسازمان
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امنيتي و  -انتخاب مسير عالوه بر اينكه يك امر فني است، يك كار ديپلماتيك، سياسي، اقتصادي، اجتماعي •
به اين معني كه قبل از تعيين مسير انتقال آب كه بيشتر مسئله اي فني است، ابتدا . توسعه اي هم است
امنيتي و اقتصادي -ي اجتماعيو با در نظر گرفتن پيامدهاو ديپلماتيك ق فعاليت هاي سياسي بايستي از طري

  .خود موضوع انتقال آب مورد توافق واقع شودآن 
در انتقال آب از كشورهاي ديگر ..) : تركيه و.اسرائيل، آمريكا،روسيه،(اثر گذاري رقباي جمهوري اسالمي ايران •

ايد به تاثير گذاري كشورهاي منطقه اي و فرا منطقه اي به جمهوري اسالمي ايران به ويژه منطقه شرق آن ، ب
به صورت چشمگيري در منطقه ي ... امروزه كشورهايي مثل آمريكا، روسيه، اسرائيل، تركيه و. نيز توجه شود

  .آسياي مركزي نفوذ دارند كه اين مسئله موجب تاثيرگذاري و سنگ اندازي در زمينه انتقال آب مي گردد
مهمترين رودخانه اي ): عضو پيمان آلماتي ۵+ افغانستان(كشور  ۶ودريا منوط به مذاكره با استفاده از آب آم •

مسئله اينجاست كه رودخانه . كه به منظور انتقال آب به شرق ايران مطرح شده است رود خانه ي آمودرياست
از تعيين مرز در واقع  منشا اين رودخانه  افغانستان  است و پس . آمودريا متعلق به يك كشور نيست

در اين فرآيند .ريزد مي رالآدر نهايت به درياچه  تاجيكستان و افغانستان وارد تركمنستان مي شود و
  .كشورهاي افغانستان،تركمنستان، قرقيزستان،تاجيكستان،قزاقستان و ازبكستان مستقيما درگيرند

اي زيست محيطي و مردم هNGOبرداشت بيشتر از آب آمودريا با مخالفت سازمان جهاني محيط زيست و •
با توجه به اينكه برداشت بيشتر از رودخانه ي آمودريا باعث كاهش بيشتر آب ورودي . منطقه مواجه مي شود
خشك شدن (يست محيطي عمده اي اين مسئله موجب پيامدهاي ز. رال مي گرددآبه درياچه ي 

مي شود كه مخالفت ...) اري هاوه،پخش گردوغبار،برهم خوردن اكوسيستم منطقه، شيوع انواع بيمچدريا
  .هاي زيست محيطي و مردم منطقه را در بر خواهد داشتNGOسازمان جهاني محيط زيست و 

آسياي مركزي و در نتيجه كاهش محصوالت، بحران زيست محيطي كه تقريبا با فقر  ۲۱خشكسالي هاي قرن  •
منطقه . اي طوالني مي كندگسترده و تنش هاي امنيتي همراه شده است منطقه را مستعد كشمكش ه

پديد نمي آورد و ممكن است در ، راي انتقال مستمر و بدون وقفه رامستعد كشمكش ضمانت مناسبي ب
  .صورت اجراي طرح انتقال، چالشهاي امنيتي در اين فرآيند پديد آيد

وجه به توپوگرافي مسئله بسيار مهم در باره طرح هاي انتقال آب با ت: انتقال آب نيازمند تكنولوژي پيشرفته  •
تكنولوژي پيشرفته به منظور دره ها و بيابانهاست، وجود  منطقه آسياي مركزي كه تركيبي از كوهستانها،

  .استاجراي اين طرح ها
افغانستان، قرقيزستان، تركمنستان و  مثل كشورهاي جلب نظر ساير كشورهايي كه از آمودريا منفعت مي برند •

 ).۵۰۰: ۱۳۸۱عسكري،(نافع آنها نيز تامين گرددروسيه نيز مهم است كه نظر و م
  

  :نتيجه گيري)  ۶
براي يك كشور به معناي توسعه در بخش كشاورزي، غذاي كافي، رشد اقتصادي و رفاه عمومي كافي همواره منابع آب  

و پتانسـيل  ت خورداري از ظرفيـ ربه معناي ب) از نظر كمي و كيفي(دستيابي به منابع آبي كافي قابل اعتمادو  استبوده 
نيمه شـرقي  . مي باشدو در يك كالم  بهبود استانداردهاي زندگي ورفاه جامعه  الزم براي توسعه ي اقتصادي واجتماعي

رو كمبـود آب و   كشور در طي تاريخ نسبت به نيمه غربي و شمالي همواره بارش كمتري را دريافت كرده است و از ايـن 
راسان جنوبي همراه با ساير بخش هاي كشور در دهه هاي اخير در عرصـه  استان خ. خشكسالي همزاد اين مناطق است

هاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي پيشرفت هايي خوبي را داشته است و از آنجا كه توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي    
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لش جوامع عمدتا همراه با افزايش شديد مصرف آب به خصوص در بخش هاي شهري و خانگي است، اين اسـتان بـا چـا   
  . جدي در موضوع منابع آب برخوردار است

توسعه نتيجه اي جز عدم رو فقدان وجود منابع آبي كافي  به عقيده صاحب نظران آب الفباي توسعه است و از اين       
بـه  كمبود شديد منـابع آب در كشـور و   همچنانكه در بخش هاي قبلي مقاله ذكر شد، . خواهد داشتنيا توسعه محدود 

دربردارنـده پيامـد هـا و تهديـدات مختلـف اقتصـادي،       هاي نيمه شرقي همانند استان خراسان جنـوبي  ن استاخصوص 
از بين رفتن زمينه هاي اشتغال در بخش هاي كشاورزي و افزايش نـرخ بيكـاري،   . مي باشداجتماعي، سياسي و امنيتي 

رها و اسـتان هـاي مجـاور و خـالي شـدن      ،افزايش مهاجرت به شـه ...افزايش شغل هاي كاذب، قاچاق كاال، مواد مخدر و
امنيتـي  -بخشي از اين تهديدات به خصوص در حـوزه سياسـي  ... مناطق مرزي از جمعيت و ايجاد حفره هاي امنيتي و 

سو به اصالح سـاختار معيـوب مصـرف آب بـه      بايستي از يك براي مقابله با بحران آب در استان خراسان جنوبي،. است
اخت و از سوي ديگر به فكر استفاده از منابع آبي ساير نقاط كشـور و حتـي فـرا سـوي     خصوص در بخش كشاورزي پرد

        . ن در سال هاي آتي بيشتر آشكار خواهد شده اول بعيد مي نمايد اما ضرورت آامري كه اگر چه در وهل. مرزها بود
 

  :منابع   
 ان قدس رضوي،جغرافياي شهرستان بيرجند، انتشارات آست)۱۳۷۴(احمديان، محمدعلي •

، آب، امنيت و خاورميانه، ترجمه پيروز ايزدي، چاپ اول، پژوهشكده علوم دفاعي و استراتژيك )۱۳۷۲(بس كرنر، ناتاشا  •
  دانشگاه امام حسين، تهران

 نگاهي بر ديپلماسي آب، انتشارات پاپلي يزدي )۱۳۹۰(پاپلي يزدي، محمدحسين ، وثوقي، فاطمه •

  ا، بي تا جبل عاملي،مجيد، فصلنامه احي •
 ، اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، انتشارات آستان قدس رضوي)۱۳۸۵(حافظ نيا، محمدرضا •

  انتشارات دانشگاه تربيت معلم: ، ايران و همسايگان، تهران)۱۳۸۰(كريمي پور، يداهللا،   •
  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي  •
 سال سوم، شماره دوم، فصلنامه روابط خارجي، )۱۳۹۰(سينايي، وحيد   •

.، انتشارات پاپلي يزدي )۱۳۸۳(خراسان و ژئوپليتيك توسعه ، پاپلي يزدي، محمدحسين،وثوقي،فاطمه  

، هيدروپليتيك هيرمند و تاثير آن بر روابط سياسي يران و افغانستان، پايان نامه كارشناسي )۱۳۸۴(عليزاده، جعفر •
 .ارشد، دانشگاه تربيت مدرس

  منابع و مسائل آب در ايران، انتشارات سمت)۱۳۸۱(كردواني،پرويز •
  انتشارات دانشگاه تهران،چاپ نهم.جغرافياي آبها)۱۳۸۰(،جمشيد؛عيوضيجداري  •
 منابع ومسائل آب در ايران،انتشارت پيام نور)۱۳۷۳(؛محمودصداقت، •

ش هاي ، هيدروپليتيك هيرمند،آثار،داليل و پيامدها، فصلنامه پژوه)۱۳۹۱(طاعت، جواد، ورزش، اسماعيل •
 ۱۳۹۱، تابستان۸۰جغرافياي انساني، شماره

  ، خشكسالي تهديد يا فرصت، نشريه علمي محيط و توسعه، سال دوم، شماره سوم،) ۱۳۸۷(مركباتي،انسيه •
،سال چهارم، ژئوپليتيك،فصلنامه م ۲۰۲۵، هيدروپليتيك خاورميانه در افق )۱۳۸۷(، قادريحسينمختاري، •

  شماره اول
 ديباچه اي بر منابع آب، اصفهان، اردكان اصفهان، )۱۳۷۸(مسيبي، محمد   •

 ميالدي، فصلنامه ژئوپليتيك، سال چهارم، شماره اول  ۲۰۲۵، هيدروپليتيك خاورميانه در افق )۱۳۸۷(مختاري حسين  •
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