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Abstract

دشت سيستان واقع در حوضه آبريز رودخانه هيرمند به عنوان تنها منبع آب موثر در اين
 عليرغم مطالعات انجام. از وابستهترين نواحي کشور به منابع آبهای مرزی است،دشت
، بخصوص با رويکرد تامين آب،شده به منظور تقويت مديريت منابع آب در اين محدوده
مشاهدات حاکي از ناپايداری اين ناحيه و آسيبپذيری شديد در اثر نوسانات آورد رودخانه
 مقاله، به منظور تحليل آسيبپذيری دشت سيستان به کاهش منابع آب.هيرمند است
 بر اساس چارچوب مزبور ابتدا.پيشرو چارچوب آسيبپذيری فوزل را به کار ميگيرد
 بدين ترتيب متغيرهای سرانه توليد ناخالص.مشخصه های نگراني بايد مشخص شوند
 اجتماعي و حجم-داخلي دشت سيستان و جمعيت ساکن در آن را معرف مؤلفه اقتصادی
 سپس به.آب تاالب هامون را به عنوان مؤلفه بيوفيزيکي سيستم آسيبپذير در نظر ميگيرد
 که با، رويکرد برگشتپذيری گذار را،منظور کاهش آسيبپذيری سيستم تحت مطالعه
 اين ناحيه به. پيشنهاد ميدهد،تغييرات خودسازمانيافته دشت سيستان قابل انطباق است
سوی افزايش سازگاری در برابر کاهش منابع آب از طريق کاهش فعاليت کشاورزی و
 در،جايگزيني آن با مشاغل کمتر وابسته به آب ولي در عين حال سازگار با مالحظات امنيتي
 و به دنبال برگرداندن سطح رفاه اقتصادی به دشت سيستان، در اين راستا.حال حرکت است
 تحقيق پيشرو به دنبال آنست که چگونه ميتوان ساختار اقتصاد محلي،در شرايط کم آبي
 بدين ترتيب با اجرای يک.را به گونهای تغييرداد که سطح رفاه به وضعيت پرآبي برگردد
مدل سيستم ديناميکي تحت دو مقدار حدی باال و پايين از آورد ساالنه رودخانه هيرمند به
، پنج سطح از مقادير مشخصههای نگراني، ميليون مترمکعب1000  تا9000 ،دشت سيستان
 با اجرای. به عنوان سطوح برگشتپذيری مرجع تعريف شد،تحت ساختار آسيبپذيری سابق
 مقادير1490 مدل تحت پنج آورد منتسب به سطوح برگشتپذيری مرجع تا سال
700  سپس با در نظر گرفتن عدد.مشخصههای نگراني هريک از سطوح مشخص گرديد
ميليون مترمکعب (متوسط مقادير آورد کمتر از ميانگين مشاهداتي آورد رودخانه هيرمند به
 و اجرای مدل تحت،  ) به عنوان مقدار بحراني1001  تا1371 دشت سيستان (بين سالهای
 مقادير متناظر ميزان بهرهوری آب،آن مقدار به همراه تغيير پارامترهای ساختار آسيبپذيری
مورد نياز و سقف آب مصرفي در دشت سيستان برای رساندن مقادير مشخصههای نگراني
 تحت عنوان گزينه سياستي با،به مقادير آنها در هريک از سطوح برگشتپذيری مرجع
 نتايج حاکي از آن است که گزينه سياستي توانايي نسبتا.رويکرد برگشتپذيری ارائه شد
بااليي در رساندن دو مشخصه نگراني جمعيت ساکن و متوسط ساالنه سرانه توليد ناخالص
داخلي در دشت سيستان تحت مخاطره کم آبي به مقادير متناظر آنها در هريک از سطوح
 به نحوی که با افزايش بهرهوری متوسط آب در منطقه به ميزان.مرجع پنجگانه دارد
) به ازای هر مترمکعب آب و محدود کردن سقف1930  ريال (به قيمت پايه سال16000
 ميتوان، ميليون مترمکعب140 تخصيص ساالنهی آب به کاربریهای اقتصادی به ميزان
 ميليون16  ميليون نفر با متوسط ساالنه سرانه توليد ناخالص داخلي1 به اسکان جمعيت
 اما نتايج مربوط. اميدوار بود1490 ) به ازای هر نفر تا سال1930 ريال (به قيمت پايه سال
به متوسط ساالنه حجم آب درياچه هامون حکايت از آن دارد که حجم آب اين درياچه قابل
.برگشت به حالت پرآبي نخواهد بود

Sistan plain is located in Hirmand River delta which is the only
source of water for the plain. The plain has therefore the highest level
of dependency on transboundary water resources in national scale. In
spite of many studies – mostly focusing on supply side management
practices - the observations are implying unsustainability and
vulnerability of the area to the Hirmand river discharge variations.
Analyzing the Sistan plain vulnerability to water scarcity, the paper
adopts the vulnerability framework developed by Fussel. To apply
the framework, the system attributes of concern in terms of socioeconomic and biophysical features need to be determined. Thus, the
value added and total population were considered to represent the
socio-economic features of the vulnerable system and the water
reservoir associated to Lake Hamoun was considered as the
biophysical feature. Then, in order to reduce the system vulnerability
to water scarcity, this study suggested applying the theory of
transition resilience which is in line with the real local conditions
towards self-organized changes in the area. The economic local
condition is transforming from purely agricultural towards activities
with less dependency on water which is, somehow, an adaptation to
the water scarcity conditions. In this way, the paper seeked for
economic changes to bring the local welfare in the water scarcity
conditions back to that associated to the water abundant conditions.
Therefore, five resilience levels have been defined as the reference
levels for the system associated to the input annual water discharge to
the area between 9000 to 1000 MCM. A system dymamic model was
applied to determine the values associated to the system attributes of
concern according to the five levels of the system resilience until
1010. Then, necessary changes were introduced to the system to
satisfy the reference resilience levels under the condition that the
river annual input discharge would decrease to 700 MCM (30 percent
of Iran’s water right from Hirmand River). The values of local water
productivity and also the total volume of allocated water to economic
uses necessary to satisfy the reference resilience levels were
represented in terms of two curves. For instance, to bring the system
into an equilibrium condition the model outputs suggested that
increasing water productivity to 16000 Rial per Cubic meter
(according to the base price of 1011) with 140 MCM of maximum
water volume supplly will lead to residence of 1 million inhabitants
with 16 million IRR annual income per capita (according to the base
price of 1011) till 1010. However, the water reservoir in Lake
Hamoun would never get back to its initial condition.
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تغيير سطح زير کشت کشاورزی متمرکز بودهاند .اما نتايج مطالعات
انجام شده در اين دشت حاکي از آسيبهای شديد وارده به سطح زير
کشت ،حجم آب درياچه هامون ،امنيت و نيز افزايش معضالت
کاذب
مشاغل
شيوع
جمله
از
اجتماعي
در ايــن دشت در هنگام مواجهه با کم آبي ميباشنـــد
( .)Mokhtari and Salehi, 1007لذا به نظر ميرسد که يکي از
خالءهای موجود در اين گونه مطالعات کمبود و يا نبود رويکرد
تحليل آسيبپذيری سيستم در ارائه سياستها ميباشد.

 -0مقدمه
دشت سيستان محصور در مرزهای سياسي دو شهرستان زابل و
هيرمند (شکل ،)1دو بدنه آبي رودخانه هيرمند و درياچه هامون (به
عنوان بزرگترين درياچه آب شيرين جهان و يکي از تاالبهای
بينالمللي) را در خود جای داده است .منابع تامين آب اين دشت به
صورت مستقيم يا غير مستقيم وابسته به منابع آب رودخانه هيرمند
ميباشد که در داخل مرز ايران رودخانه سيستان ناميده ميشود
(.)Beikmohammadi and Noori, 1007

آسيبپذيری به طور معمول نشاندهندهی درجهای از آسيب است که
يک سيستم به دليل مواجهشدن با خطر ،تجربه ميکند
) .(Adger, 1006برای اولين بار به صورت علمي ،از مفهوم
آسيبپذيری ،در تحقيقات جغرافيايي و خطرات طبيعي استفاده شد
) .(Gilbert, 1331در ابتدا ،آسيبپذيری تنها به عنوان يــــک
مفهوم کلي که تقريباً برای توصيفهای دقيق غيرقابل استفاده
اســـت ،در حــــوزه علم جغرافيا مورد استفاده قرار گرفــــت
) .(Timmermann, 1331اما به مرور زمان اين مفهوم در حوزههای
ديگر چون اکولوژی )،(Valenzuela-Ceballos et al., 1011
سالمت عمومي ) ،(Vincent and Cull, 1019فقـر و تــــوسعــه
) ،(Gloede et al., 1011توسعــه پــايـــــدار
) ،(Collin and Melloul, 1009تغيير کاربـــری اراضــي
) ،(Biazin and Sterk, 1019تغييـــــر اقــليــم
) (Bardsley and Wiseman, 1011و حتي مديريت آبهای
مرزی ) (Varis et al., 1014نيز مورد استفاده قرار گرفته و به تبع
آن نوع مخاطرات نيز از انواع طبيعي به انواع انساني تغيير يافته است
) .(Burton et al., 1001گستردگي استفاده از مفهوم آسيبپذيری از
اقتصاد و جمعيتشناسي تا روانشناسي و مهندسي و متفاوت بودن
نگرش محققان اين شاخهها در استفاده از اين مفهوم ،تعاريف
متعددی از آسيبپذيری را به وجود آورده است .به عنوان مثال
 Blaikieو همکاران ( )1334اذعان نمودند که منظور از آسيبپذيری
ظرفيت شخصي يا گروهي در پيشبيني ،مقابله با ،مقاومت در برابر و
بازيابي درمقابل تاثيرات خطرات طبيعي ميباشد(Cutter, 1336) .
اظهار کرد که آسيبپذيری به عنوان ميزان پتانسيل برای صدمه
ديدن تعريف ميشود ،وی همچنين آسيبپذيری افراد ،جامعه و
محيط بيوفيزيکي را مطرح کرد IPCC .در سال  1001در گزارش
خود آسيبپذيری را به عنوان درجهای که يک سيستم طبيعي يا
اجتماعي مستعد به صدمه ديدن از تغييرات اقليم ميباشد معرفي
نمود .سپس در سال  1004و  1007تعريف مزبور را به سه جزء
در معرض خطر بودن ،حساسيت و ظرفيت سازگاری تجزيه کرد

شکل  0موقعيت جغرافيايی حوضه آبريز مورد مطالعه
)Iran water master plan (8600

از ســــوی ديگـــر ،دو شهرستان مزبور بيشترين حجم توليد
ناخــالص داخلي کشاورزی را در حوضه مورد مطالعه داشته و حيات
اقتصـــادی و اجتماعي محـــدوده مورد مطالعه ،به خصوص
بخـــش کشاورزی ،بستگي تام به حيات هيرمند و هامـــون دارد
) .(Iran water master plan, 1011کاهش و نهايتا قطع آورد
ساالنه رودخانه هيرمند و نيز کاهش سطح درياچه هامون تا حد
بحران و بروز فاجعهی اکولوژيکي ،اثرات منفي زيادی بر معيشت و
اقتصاد مردم منطقه گذاشته است ) .(Beek et al., 1003از آنجا که
شهرستانهای مزبور به لحاظ ميزان جمعيت ساکن ،موثرترين
شهرستانها در تامين امنيت دشت سيستان در قسمت مرزی ايران
با افغانستان محسوب ميشوند ،اهميت وابستگي به منابع آب در اين
حوضه آبريز دو چندان ميشود (.)Ahmadi and Derafshi, 1011
به همين دليل مطالعات زيادی برای تخفيف اثرات منفي کاهش
منابع آب بر دشت سيستان انجام شده است ;(Karimi, 1011
) .Kiyani et al., 1011; Reispour et al,. 1003مهمترين
مطالعات انجام شده در اين ناحيه مطالعاتي عبارت از مديريت
يکپارچه منابع آب دشت سيستان ( Kwadijk and Diermanse,
 )1006و نيز طرح جامع آب کشور (Iran water master plan,
) 1011است .سياستهای پيشنهادی منتج از اين مطالعات تاکنون بر
دو محور تامين منابع آب (با تاکيد بر افزايش حجم چاه نيمهها) و
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ميباشد؛ مشخصههای نگرانی :خصوصيتي از مجموعه يا گروه
آسيبپذير که در معرض تهديد قرار دارد؛ خطر :تهديدی که از جانب
عوامل خارج از سيستم بر مشخصههای نگراني سيستم مورد نظر
وارد ميشود؛ و مرجع زمانی :زمان يا دوره زماني که برای ارزيابي
آسيبپذيری مد نظر ميباشد .هدف از مشخص شدن ويژگيهای
مزبور آن است که به طور مشخص بتوان گفت که در بررسي
آسيبپذيری قرار است چه خصوصيتي از چه سيستمي تحت چه
خطری و در چه دوره زماني مورد تحليل قرار گيرد .در قدم دوم،
ويژگيهای چهارگانه مزبور به دو دسته کلي مؤلفههای بيوفيزيکي و
اقتصادی-اجتماعي تقسيمبندی ميشوند .مؤلفههای بيوفيزيکي
مربوط به خصوصيات سيستم هستند که بهوسيله علوم فيزيکي
مشخص ميشوند و از دو دستهی مجزای مؤلفههای فيزيکي و
محيطزيستي تشکيل ميشوند .مؤلفههای اقتصادی-اجتماعي در واقع
همان ساختار اقتصادی و اجتماعي بوده و مرتبط با منابع اقتصادی،
توزيع قدرت ،سازمانهای اجتماعي ،فعاليتهای فرهنگي و از اين
دست موارد ميباشند .اين تقسيمبندی در راستای بررسي دقيقتر
ابعاد و ناحيه تأثيرگذار و تأثيرپذير يک سيستم در معرض خطر انجام
ميشود .لذا مؤلفههای بيروني آسيبپذيری در واقع همان مؤلفههای
مخاطره يا شوک و مؤلفههای دروني ،مشخصههای نگراني سيستم
محسوب ميشوند .بهطور مشخص ،هر کدام از مؤلفههای تعيينشده
ميتواند به زير مؤلفههای کوچکتری تقسيمبندی شوند .بنابراين برای
ارزيابي آسيبپذيری پس از مشخص شدن مؤلفههای مورد نظر،
فضای ارزيابي آسيبپذيری در مقابل خطر ،معين ميگردد .به اذعان
خود فوزل از نقاط ضعف چارچوب مزبور آن است که روشي عملياتي
به منظور بررسي آسيبپذيری ارائه نکرده و تنها به ارائه چارچوبي با
مفاهيم جديد به منظور ارتقاء فهم محققان در هنگام بررسي
آسيبپذيری و اينکه اين بررسي در چه فضايي انجام خواهد شد،
اکتفا ميکند ).(Fussel, 1007

) .(Bates et al., 1003همچنين ) (Cutter, 1000آسيبپذيری را
خصوصيت بالقوه سيستم برای خسارت دارايي يا زندگي در مقابل
خطرات محيطي تفسير نمود.
آنچه مسلم است آن است که هريک از تعاريف مزبور نگرشها،
رويکردها و روشهای خود را برای مطالعه آسيبپذيری به کار
1
ميگيرد .بر اين اساس ،در دهه  70ميالدی رويکرد ريسک-خطر
) (Burton et al., 1373با تمرکز بر ارزيابي ريسک مؤلفههای معين
(واحدهای در معرض خطر) به خطراتي با نوع ،مقدار و احتمال
مشخص ارائه شد .از آن به بعد ،آسيبپذيری اقتصادی-اجتماعي وارد
چارچوبهای تحليل آسيبپذيری شد ( .(Wei et al., 1004بدين
ترتيب رويکرد اقتصاد سياسي 1به منظور تشريح اثرات اقتصادی و
سياسي قدرتها ،در بوجود آوردن آسيبپذيری توسعه داده شد
) .(Steckley, 1006دو رويکرد ريسک-خطر و اقتصاد سياسي به
ترتيب به جنبه فيزيکي و اجتماعي نگاه بخشي داشته و به ساير
جنبهها توجه ندارند .به همين دليل به منظور ايجاد پل ارتباطي بين
9
اين دو جنبه ) Blaikie et al. (1334مدل رويکرد فشار-و-رهايي
را با بررسي ريسک به عنوان تابعي از آشفتگي و محرکها و
آسيبپذيری واحدهای در معرض خطر ارائه دادند .اما نگاه حاکم بر
اين مدل ،بخشي و تمرکز به جنبههای اجتماعي با در نظر گرفتن
وقايع بيوفيزيکي ميباشد .به منظور تکميل رويکرد فشار-و-رهايي،
رويکردهای يکپارچه 4که از ترکيب رويکرد ريسک-خطر و
اقتصادی-اجتماعي حاصل ميشوند ،با ارائه رويکرد خطر-مکان 1که
توسط ) Cutter (1000توسعه داده شد ،مطرح شدند .در ادامه،
رويــکـــرد آسيبپذيری دوجانبه انسان-محيطزيست 6توســط
) Turner II (1009ارائه شد.
به منظور ارائه رويکردی که دربرگيرنده جنبههای مختلف
رويکردهای مزبور باشد ،فوزل با طرح يک سوال فرضي که کدام
يک از دو منطقه فلوريدا يا تبت در مقابل نوسانات آب و هوايي و
تغييراقليم بيشتر آسيبپذير است؟ ،مطرح ميکند که جوابهای
مختلفي با رويکردهای مزبور به اين سوال داده خواهد شد .نظر به
پاسخهای گوناگوني که به اين نمونه سواالت داده ميشود ،فوزل به
ارائه يک چارچوب نظری برای تحليل آسيبپذيری پرداخت
) .(Fussel, 1007چارچوب فوزل که درسال  1007توسعه داده شده
است ،در اولين قدم برای شناخت مسئله آسيبپذيری در يک سيستم
مشخص کردن چهار ويژگي سيستم مورد مطالعه بدين شرح را الزم
ميداند :سيستم :هر مجموعه يا گروه ،از قبيل سيستمهای طبيعي،
جمعيت و يا يک بخش اقتصادی که آسيب پذيری آن مد نظر

بايد توجه داشت که تحليل آسيبپذيری مبتني بر دو مؤلفه دروني و
بيروني آسيبپذيری به نحوه تفکر در تحليل آنها بستگي دارد .لذا
بسته به رويکردهای فکری به کار رفته در تحليل آسيبپذيری از
منظر تفکر خطي و غير خطي ،به تبع آن ارائه سياستها نيز متفاوت
خواهد بود .در تفکر خطي ،علتهای مرتبط با معلول به صورت خطي
ليست و بر اساس درجه اهميت عوامل ،ضريبي به آنها تعلق ميگيرد
( .(Richmond, 1339از رويکردهای خطي در تحليل آسيبپذيری
7
منابع آب ميتــوان بــه استفــاده از شاخصهايي همچون WTA
در ) 3WSSI ، (Vörösmarty et al., 1019در
3
) WST ، (Hybel et al., 1011در )(Paroissien et al., 1011
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و  10PESIدر ) (Pedro-Monzonís et al., 1011اشاره نمود .در
نقطه مقابل تفکر خطي ،تفکر سيستمي قرار ميگيرد که تحليل
روابط را به صورت ديناميک و در گذر زمان انجام ميدهد .سيستمي
ديدن روابط کمک به بررسي دقيقتر دنيای واقعي و در نظر گرفتن
اثر مؤلفههای مختلف بر هم ميکند ).(Sterman, 1011

انعطــــافپذيری و سازگاری با پيامدهای مخاطرات ميپــردازد
).(Polsky et al., 1007
جـــايگزيني فعاليتهای اقتصادی غير وابسته به آب به جـــای
فعاليـــت کشاورزی در دشت سيستان هنگام وقوع کم آبــــي
( ،)Mokhtari and Salehi, 1007حکايت از آن دارد که اين ناحيه
به صورت خود سازمان يافته در حال گذار از ساختار اقتصادی -
اجتماعي مبتني بر فعاليت صرف کشاورزی به ساختاری جديد و کمتر
وابسته به منابع آب ميباشد که بسيار منطبق با مفهوم برگشتپذيری
گذار است .اما دغدغه مهم آن است که بيشتر فعاليتهای اقتصادی
جايگزين فعاليت کشاورزی از نوع مشاغل غير رسمي از جمله مبادله
کاال از مرز افغانستان همچون قاچاق بنزين ،گازوئيل ،سيمان و آرد
ميباشند که برای امنيت اجتماعي-سياسي منطقه بسيار نامطلوب
محسوب ميشوند ) .(Bezi, 1003همچنين نتايج مطالعاتي که بر
توسعه بخش غير کشاورزی دشت سيستان از جمله توسعه فرودگاه
زابل ( ،)Dahmardeh and Aryaie, 1010تقويت فعاليت
گردشگردی ( ،)Sadeghi and Shahbazbegian, 1019راهاندازی
حمل و نقل ترانزيت ( )Bouyeh and Sharifi, 1010و تقويت
بازارچههای مرزی دشت سيستان )(Ebrahimzadeh, 1001
متمرکز ميباشند حکايت از جدیتر شدن اين موضوع و تالش برای
هدايت نظاممند اين جريان خود سازمانيافته به سوی فعاليتهای
اقتصادی مطلوب دارد .مسلماً ارائه توصيههايي از اين نوع که بر
ايجاد تنوع اقتصادی تاکيد دارند ناشي از عدم توانايي رويکرد تامين
منابع آب در کاهش آسيبپذيری دشت سيستان با حفظ ساختار
اقتصادی-اجتماعي کنوني و نگراني از ايجاد تنوع اقتصادی نامطلوب
و در نتيجه کاهش امنيت در اين ناحيه است.

براين اساس ،به منظور استفاده کاربردیتر از چارچوب فوزل برای
کاهش آسيبپذيری دشت سيستان در برابر کم آبي ،مقاله پيشرو به
جای ارائه تک شاخص برای تحليل و کاهش آسيبپذيری از مفهوم
برگشتپذيری 11به عنوان خصوصيت واکنشي يک سيستم پيچيده با
روابط و تعامالت غيرخطي در برابر يک شوک بهره ميگيرد .آنچه
قابل توجه است آن است که مفاهيم آسيبپذيری و برگشتپذيری در
تحقيقات مختلف به طرق مختلف تفسير ميشوند ).(Adger, 1006
آسيبپذيری خصوصيات ذاتي و کنشي سيستم با بار معنايي منفي
ميباشد ،در صورتي که برگشتپذيری يک خصوصيت واکنشي است
) .(Rose, 1007برگشتپذيری توانايي يک سيستم اجتماعي يا
اکولوژيکي در پاسخ به يک خطر (انساني يا طبيعي) و برگشت
بــه حالت اوليه را  ،پس از تجربه کردن يک شوک ،نشان ميدهد،
به طـــوری کــــه تغييــــری در حالت سيستم اتفـــــاق
نيفتد ) .(Gloede et al., 1011در بسياری از موارد برگشتپذيری
متضاد آسيبپذيری تعبير ميشود .مشکل اين تعريف گرفتار دور
تسلسل شدن است به نحوی که جامعه آسيبپذير است چون
بــــرگشتپذير نيست و برگشـــتپذير نيست چون آسيبپذير
است ) .(Rafieian et al., 1010لذا به نظر ميرسد که بهتر است دو
مفهوم مزبور به عنوان دو روی يک سکه در نظر گرفته شوند.
محققان بسته به چگونگي سازگاری و انطباق جوامع با مخاطرات،
رويکردهای برگشتپذيری را به سه دسته تقسيم نمودهاند:
برگشتپذيری در مفهوم پايداری :توانايي بازگشت به حالت قبل؛
برگشتپذيری در مفهوم بازيابي :مدت زمان بازگشت به حالت قبل؛ و
برگشتپذيری در مفهوم گذار :11توانايي سيستم در تغيير به حالتي
جديد و نه لزوما حالت اول ) .(Rafieyan et al., 1010دو رويکرد
اول درکي قطعي از برگشتپذيری را بيان ميکنند بدين صورت که
نتيجه تحقيق مبتني بر دو رويکرد مزبور اين خواهد شد که جامعه
برگشتپذير هست يا نيست .اما رويکرد سوم با تمرکز بر تعامل بين
انسان و محيط ،به نوعي از پويايي و نوآوری بيشتری نسبت به دو
رويکرد ديگر برخوردار است و به جای تمرکز بر آسيبپذيری جامعه
به ظرفيتهای پيشرو ،به خصوص ايجاد تنوع وابستگي در جوامع،
به سازگاری بيشتر در برابر مخاطرات ميپردازد .رويکرد برگشت-
پذيری گذار به جای تالش برای حفظ و بقاء در برابر مخاطرات به

به منظور افزايش سازگاری دشت سيستان نسبت به کم آبي و
حرکت به سوی يک وضعيت جديد و نسبتاً ايمن با توجه به
مالحظات فوق الذکر ،تحقيق پيشرو از تلفيق مفهوم برگشتپذيری
گذار با چارچوب آسيبپذيری فوزل استفاده مينمايد .بدين ترتيب
اين سوال مطرح ميشود که :چگونه ميتوان با تغيير نظاممند ساختار

مؤلفههای دروني چارچوب آسيبپذيری فوزل يا همان مشخصههای
نگراني ،بدون تمرکز بر تخفيف مخاطره کم آبي يا همان مؤلفههای
بيروني ،مقادير مشخصههای نگراني تحت آن مخاطره را به مقادير
آن قبل از وقوع مخاطره يا در حالت پر آبي ارتقآء بخشيد؟ با مقايسه
سياستهای ارائه شده قبلي برای کاهش آسيبپذيری دشت سيستان
با رويکرد صرف مهندسي منابع آب ،همچون کاهش سطح زير
کشت ،افزايش حجم چاهنيمهها يا تلفيق اين دو با يکديگر توسط
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( )Kwadijk and Diermanse, 1006و مطالعات انجام شده حاکي
از تغييرات خودسازمانيافته در اين دشت در پاسخ به کمآبي ،ميتوان
به اين درک رسيد که رويکردهای سياستگذاری با ابزار صرف
مهندسي منابع آب در دشت سيستان مبتني بر رويکردهای خطي
آسيبپذيری بودهاند و تحقيق پيشرو به دنبال تحليلي غير خطي از
آسيبپذيری دشت سيستان و به تبع آن هدايت نظاممند تغييرات
خودسازمانيافته دشت سيستان با رويکرد برگشتپذيری گذار مي-
باشد.

هايي مانند سياستهای کشور افغانستان و نيز سياستهای تاثيرگذار
ساير کشـــورهـــا به عنوان عوامــل تاثيرگذار بينالمللـــي است
( .)Sadeghi and Shahbazbegian, 1019همچنين در فضای
بيروني ،پديدههای طبيعي از جمله خشکسالي از مهمترين عوامل
بيوفيزيکي بيروني تاثيرگذار بر آسيبپذيری دشت سيستان است .در
تحقيق پيشرو ،تأثير مؤلفههای بيروني آسيبپذيری دشت سيستان
به عنوان پيشرانهای حاکم بر جريان آب در رودخانه سيستان ،تنها
در قالب سناريوهای خوشبينانه و بدبينانه از ورود منابع آب به دشت
سيستان در نظر گرفته خواهند شد .بر اساس مدل مفهومي ارائه شده،
توسعه کشاورزی وابسته به منابع آب ،اقتصاد کشاورزی و عوامل
اجتماعي-اقتصادی همچون جمعيت ساکن و اشتغال از مؤلفههای
اقتصادی-اجتماعي دروني محسوب ميشوند .همچنين در اين مدل،
درياچه هامون و ميزان منابع آب در دسترس دشت سيستان نيز به
عنوان مؤلفههای بيوفيزيکي دروني تلقي شدهاند .در اين مقاله ارائه
سياست با محور تغيير در ساختار مؤلفههای مرز دروني مدل مفهومي
انجام خواهد شد .لذا در ادامه الزم است تا مشخصههای نگراني
دشت سيستان از دو نقطه نظر بيوفيزيکي دروني و اقتصادی-
اجتماعي دروني به طور مفصلتر مورد بررسي قرار گيرند.

-8تحليل آسيبپذيری دشت سيستان

 -0-8مشخصههای نگرانی

به منظور تحليل مؤلفههای آسيبپذيری دشت سيستان بر اساس
چارچوب فوزل ،يک مدل مفهومي از مؤلفههای آسيبپذيری دشت
سيستان در شکل  1ترسيم شده است .همان طور که از روی مدل
مفهومي شکل  1پيداست منابع آب هيرمند به شدت متاثر از مقدار
آب رها شده درکشور افغانستان و مؤلفه اقتصادی-اجتماعي بيروني
است ) .(Beek et al., 1003اين مؤلفه قابل تجزيه به زير مؤلفه-

مهمترين مؤلفه بيوفيزيکي دروني آسيبپذيری دشت سيستان و از
نوع محيط زيستي آن همانطور که پيشتر اشاره شد ،حجم آب
درياچه هامون است .همچنين مهمترين مؤلفه بيوفيزيکي دروني و از
نوع فيزيکي آن ،منابع آب قابل دسترس دشت سيستان ميباشد که
بسيار تاثيرگذار بر حجم آب درياچه هامون بوده و مطالعات زيادی بـه

در اين مقاله با استناد به تحقيقات علمي ،ابتدا به تبيين مؤلفههای
آسيبپذيری دشت سيستان مطابق چارچوب فوزل با ترسيم يک
مدل مفهومي پرداخته شده ،سپس بر اساس آن ارائه سياست با
رويکرد برگشتپذيری گذار انجام ميشود .در مرحله بعد ،ارزيابي
سياستهای ارائه شده با استفاده از مدلسازی پويايي سيستمها که
توانايي شبيهسازی سيستمهای پيچيده و پسخوری را دارد انجام
ميشود .در نهايت بر اساس نتايج بدست آمده در خصوص کارآيي
سياستهای ارائه شده در مورد تحقق برگشتپذيری گذار و
امکانسنجي اعمال سياستها بحث خواهد شد.

شکل  -8مدل مفهومی آسيبپذيری دشت سيستان بر اساس چارچوب فوزل )(Fussel, 8662
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کاهش منابع آب رودخانه هيرمند به سمت ايران است
 .)(Najafi, 1010); Nakhaei and Akbar, 1019عالوه بر مطرح
شدن اين موضوع به عنوان يکي از دغدغههای دشت سيستان در
مطالعات انجام شده تا کنون ،شکل( 9ب) با ترسيم نمودار سری
زماني کل توليد ناخالص داخلي توليدی در منطقه مورد مطالعه در
برابر سری زماني جريان آب ورودی به دشت سيستان و رفتار
همسان دو نمودار با يکديگر در طول زمان ،وابستگي شديد و به تبع
آن آسيبپذيری اقتصاد مبتني بر کشاورزی منطقه به کاهش منابع
آب را تأييد مينمايد .در اين تحقيق به منظور اضافه نمودن بعد
اجتماعي به متغير توليد ناخالص داخلي ،از متغير سرانه توليد ناخالص
داخلي دشت سيستان به عنوان سومين مشخصهنگراني اين محدوده
استفاده شده است.

مقدار کاهش قابل توجه حجم آب درياچه هامون به دليل کاهش
منابع آب ورودی به دشت سيستان به عنوان يکي از مهمترين
دغدغههای اين دشت مينگرند ) .(Najafi, 1010به عالوه ،از
ترسيم سری زماني جريان آب ورودی به سيستان که متاثر از شيوه
مديريت منابع آب در اين دشت است ،در برابر سری زماني حجم آب
درياچه هامون در شکل ( 9ج) ميتوان به رابطه علت و معلولي بين
اين دو مؤلفه بيوفيزيکي دروني پي برد .لذا ،حجم آب درياچه هامون
ميتواند به عنوان يکي از مهمترين مشخصههای نگراني دشت
سيستان مطرح باشد.
مطابق مطالعات انجام شده ،از نقطه نظر مؤلفههای اقتصادی-
اجتماعي دروني ،مهمترين مشخصه نگراني اجتماعي -ملي در منطقه
مورد مطالعه که متاثر از آورد رودخانه هيرمند است ،مهاجرت ميباشد
) .(Ebrahimzadeh, 1001با توجه به واقع شدن محدوده مورد
مطالعه در يک منطقه مرزی ،عدد جمعيت ساکن از اهميت بالقوهای
برخوردار است ) (Kiyani et al., 1011و ميتواند به عنوان يکي از
مهمترين مؤلفههای اقتصادی-اجتماعي دروني و دومين مشخصه
نگراني دشت سيستان مطرح باشد .همچنين شکل( 9الف) با ترسيم
نمودارهای سری زماني مهاجرت خالص (يعني مهاجرت به خارج از
محدوده منهای مهاجرت به داخل منطقه ،که به تبع عالمت منفي
نشانه غالبيت مهاجرت به داخل است) و سری زماني جريان ورودی
رودخانه هيرمند به ايران ،تاثير خشکساليهای تاريخي بر روی
مهاجرت خالص و به تبع آن جمعيت ساکن در دشت سيستان را
تبيين مينمايد .همان طور که در شکل  9قابل مشاهده است با
کاهش جريان رودخانه هيرمند به سمت ايران بين سالهای  1970تا
 ،1974خيل عظيمي از مهاجرت به خارج از دشت سيستان در سال
 1971اتفاق افتاد .همچنين همان طور که مشاهده ميشود با وقوع
يک ترسالي نسبتا مطلوب در سال  ،1976رفتار منحني مهاجرت
خالص دشت سيستان از همان سال مقداری تعديل شد .نکته قابل
توجه از رفتار نمودارها در برابر يکديگر آن است که با کاهش مجدد
جريان ورودی رودخانه هيرمند از سال  1977تا سال  ،1934رفتار
منحني مهاجرت خالص با همان روند سابق ادامه يافت .يک عامل
توجيه کننده چنين رفتاری ميتواند افزايش سازگاری مردم ساکن در
دشت سيستان در برابر وقوع کم آبي نسبت به سالهای قبل باشد که
خود مبين گسترش فعاليتهای اقتصادی غير وابسته به کشاورزی
است .سومين مشخصه نگراني از مؤلفههای اقتصای-اجتماعي
دروني دشت سيستان ،کل توليد ناخالص داخلي در دشت سيستان
بوده که به شدت متاثر از فعاليت کشاورزی در اين دشت ميباشد
) (Iran water master plan, 1006و مستقيماً و بيدرنگ متاثر از

الف) نمودارآورد رودخانه هيرمند به ايران و مهاجرت خالص در سيستان
) Sistan Census Bureau (1006و )(Kwadijk and Diermanse, 1006

ب) نمودار جريان ورودی به سيستان در برابر کل توليد ناخالص داخلي دشت
سيستان (نسبت به شاخص قيمت سال پايهIran statistical center (1006) )30

و ()Kwadijk and Diermanse, 1006

ج) نمودار جريان رودخانه هيرمند به سمت ايران در برابر حجم آب درياچه هامون

()Kwadijk and Diermanse, 1006
شکل  -4نمودارهای مبين مشخصههای نگرانی دشت
سيستان
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همچنين توجيه کننده هرگونه توسعه منابع آب و اقتصاد در دشت
سيستان است و مشاهده هرگونه رفتار رشد سرانه توليد ناخالص
داخلي (اعم از منفي يا مثبت) ،به عنوان يکي از مشخصههای نگراني
دشت سيستان در طي سال ،منتج از فعاليت اين حلقه ميباشد .حلقه
تقويتي  ،R1ديگر حلقه تقويتي مکانيزم سيستمي حاکم بر مشخصه-
های نگراني دشت سيستان است که مسئول تقويت فرآيندهای
اجتماعي وابسته به فعاليتهای اقتصادی وابسته به آب در دشت
سيستان همچون مهاجرت و اشتغال است .اين حلقه تقويتي با استناد
به ارتباط مستقيم بين فعاليتهای اقتصادی وابسته به آب و اشتغال
در دشت سيستان ( )Sadeghi and Shahbazbegian, 1019آغاز
شده و ادامه اين ارتباط عليتي تا مهاجرت به خارج از سيستان به
عنوان يکي از عناصر تأثيرپذير از اشتغال در اين ناحيه ادامه مييابد.
همچنين فرآيند مهاجرت به عنوان مهمترين فرايند تأثيرگذار بر
جمعيت در دشت سيستان ( )Parvaneh and Dehghani, 1003با
يک رابطه معکوس با آن مرتبط ميشود .در نهايت با ايجاد ارتباط
بين امنيت متاثر از جمعيت ساکن در اين ناحيه مرزی به عنوان يکي
از مهمترين عوامل فعاليت اقتصادی پايدار در دشت سيستان
( ،)Shahverdi and Kiyani, 1011حلقه تقويتي  R1تشکيل مي-
شود .اين حلقه تقويتي وابستگي اقتصادی-اجتماعي به منابع آب
هيرمند را افزايش داده ،عامل اصلي افزايش جمعيت از طريق
مهاجرت به دشت سيستان ميباشد .فعاليت حلقههای تقويتي مزبور با
فعال شدن دو حلقه تعادلي  B1و  B1در اثر محدوديت منابع آب
دشت سيستان ،يا همان سهم ايران از آورد رودخانه هيرمند ،تعديل
ميشوند .حلقه تعادلي B1مسئول اصلي متوقف کردن هرگونه فعاليت
وابسته به منابع آب در دشت سيستان به دليل کاهش منابع آب بوده،
به تبع آن حلقه سيستمي  B1نيز عامل اصلي کاهش جريان آب به
سمت درياچه بين المللي هامون و سربرآوردن مشخصهی نگراني
بيوفيزيکي دروني يا همان حجم آب درياچه هامون ميباشد .رفتار دو
نمودار ترسيم شده آورد رودخانه هيرمند به ايران و نيز حجم آب
درياچه هامون در برابر يکديگر در شکل 9تصديق کننده فعاليت دو
حلقه مزبور است .حلقه تعادلي  B1با ايجاد ارتباط
بين برداشت آب از رودخانه هيرمند توسط افغانستان که ارتباط
معکوسي با سهم آب در دسترس رودخانه سيستان دارد
( )Haghighatjou and Behniya, 1006شروع ميشود .حلقه
سيستمي مزبور با ايجاد ارتباط مستقيم بين جريان ورودی رودخانه
هيرمند به ايران و فعاليت اقتصادی مبتني بر کشاورزی به عنوان
مهمترين عامل برداشت آب از رودخانه سيستان و به تبع آن نياز به
برداشت از منابع آب هيرمند ادامه مييابد و سپس با ايجاد يک ارتباط
معکوس بين برداشت آب و سهم آب قابل دسترس در اين دشت

پس از شناسايي سه مشخصه نگراني شامل جمعيت ساکن ،حجم آب
درياچه هامون و سرانه توليد ناخالص داخلي دشت سيستان ،به منظور
ارزيابي گزينههای سياستي مبتني بر برگشتپذيری گذار نياز به
شبيهسازی ساختار حاکم بر مشخصههای نگراني در چارچوب
مؤلفههای دروني چارچوب فوزل ميباشد .همان طور که از مدل
مفهومي شکل  1مشخص است مشخصههای نگراني معرفي شده و
اجزای آنها در يک سيستم پسخوران محصور ميباشند .پيچيدگي و
ارتباط با اجزاء مؤلفههای آسيبپذيری با يکديگر و ارتباط آن با منابع
آب دشت سيستان نياز به ابزاری که توانايي بيان و شبيهسازی چنين
پيچيدگي را داشته باشد خواهد داشت .به همين دليل ،تحقيق پيشرو
از مدلسازی به سبک پويايي سيستمها که توانايي شبيهسازی
سيستمهای پسخور را دارد استفاده نموده است.
 -8-8مکانيزم سيستمی حاکم بر مشخصههای نگرانی

در اينجا از ابزار حلقههای عليتي ارائه شده در تفکر پويايي سيستمها
برای نمايش مکانيزم سيستمي حاکم بر مشخصههای نگراني استفاده
شده است ) .(Senge, 1337از ترکيب حلقههای عليتي ،مکانيزم
سيستمي بوجود ميآيد که رفتار منتسب به آن نتيجه برآيند فعاليت
حلقههای تشکيل دهنده خود ميباشد .بدين ترتيب با استفاده از
اصول ترسيم حلقههای عليتي تفکر سيستمي و نيز رفتارهای مشاهده
شده از مشخصههای نگراني که در پويايي سيستم به آنها نمودارهای
رفتار 16گفته ميشود ،مکانيزم سيستمي دربرگيرنده مشخصههای
نگراني در شکل 4ترسيم شده است .همان طور که در شکل  4قابل
مشاهده است مکانيزم سيستمي ترسيم شده متشکل از دو حلقه
تقويتي  R1و  R1و دو حلقه تعادلي  B1و  B1است .حلقههای
تقويتي مسئول رفتار رشد و حلقههای تعادلي مسئول رفتار هدفجو
در يک سيستم ميباشند ) .(Sterman, 1000خاستگاه زايش حلقه
تقويتي R1ارتباط مستقيم بين فعاليتهای اقتصادی وابسته به
کشاورزی و به تبع آن توليد ناخالص داخلي در دشت سيستان است
) .(Beek et al., 1003اثر مستقيم توليد ناخالص داخلي در دشت
سيستان نيز به صورت مستقيم بر امنيت دشت سيستان که
تاميـــن کننده فعاليت اقتصادی پايدار است تأثير ميگــــذارد
( )Sahraie and Tahmasbi, 1011و اين مسير چرخه عليتي اين
حلقه را تکميل مينمايد .بدين صورت که فعاليت اقتصادی در اين
ناحيه و افزايش توليد ناخالص داخلي موجب افزايش امنيت
اقتصادی-اجتماعي شده که خود موجب تقويت مجدد فعاليت
اقتصادی و به خصوص کشاورزی در اين دشت ميشود
( .)Baranpour and Bandariyan, 1011بايد در نظر داشت که
اين مکانيزم ميتواند به صورت عکس نيز عمل نمايد .اين حلقه
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تشکيل ميشود .متعاقبا حلقه تعادلي  B1نيز از ارتباط مستقيم بين
جريان آب ورودی رودخانه هيرمند به ايران ،جريان ورودی به
دريــاچــه هامــون و به تبع آن حجم آب درياچه هامون
( )Jalilvand and Jalilvand, 1010آغاز شده ،با تأثير مستقيم بر
فعاليتهای اقتصادی و به خصوص بخش کشاورزی ،مشابه مسير
عليتي حلقه تعادلي  ،B1تا سهم آب قابل دسترس ايران ادامه
مييابد .دو نوع رفتار رشد و هدفجو مشاهده شده از رفتار نمودارهای
متغيرهای اقتصادی-اجتماعي همچون مهاجرت و جمعيت ساکن در
واقع برآيند فعاليت حلقههای تقويتي و تعادلي معرفي شده ميباشند
که در قالب مکانيزم سيستمي شکل  4ترسيم شدهاند.
+

Afghanistan water withdrawal
from the Hirmand river

زيستي (شامل سيستم فيزيکي درياچه هامون) ،حلقه R1در قالب دو
بخش اقتصادی-کشاورزی (شامل سيستم بخش کشاورزی و توليد
ناخالص داخلي بخش متبوع) و اقتصادی-غير کشاورزی (شامل
بخش غير کشاورزی و توليد ناخالص داخلي بخش متبوع) و حلقه
 R1در قالب بخش اقتصادی-اجتماعي (شامل سيستم جمعيت،
مهاجرت و اشتغال) ساخته شد .نهايتا ،فرآيند آموزش و واسنجي و
صحتسنجي مدل به ترتيب بين سالهای  1964تا  1974و
1974تا سال 1934انجام شده است .نتايج شبيهسازی شده توسط
مدل و مقادير مشاهداتي به تفکيک دورههای واسنجي و صحت-
سنجي ،برای سه متغير معرف مشخصههای نگراني شامل سرانه
توليد ناخالص داخلي دشت سيستان شکل (1الف) ،حجم آب درياچه
هامون شکل (1ب) ،و جمعيت ساکن شکل (1ج) ترسيم شدهاند.
همچنين مقايسه رفتارهای شبيهسازی شده با رفتارهای مشاهداتي در
دوره زماني يکسان انجام شد و فراز و فرودهای رفتار نمودارهای
منتج از مدل شبيهسازی شده و همچنين ميزان تغييرات آنها در
مقاطع زماني خاص و هنگام بروز شوکهای وارده به سيستم با
واقعيت مقايسه و ميزان توانايي مدل در بازتوليد اين رفتارها مورد
بررسي قرار گرفت .همچنين بقيه آزمونهای معمول مدل سيستمي،
همچون آزمون حالت حدی و آناليز حساسيت نيز بر روی مدل انجام
شد که حاکي از نتايج قابل قبولي ميباشد.

Inflow to the
Lake hamun

Iran share of the
Hirmand river
discharge

B2

+
The lake hamun
water volume

-

Water
withdrawal

+
B1

+

Economical activities
based on water resources
+

Economical units
need for water
+

+

Sistan
employment

R1

-

R2

Emigrant from
Sistan

Sistan security
++

Sistan population

+
Sistan value added

شکل  -0مکانيزم سيستمی آسيبپذيری دشت سيستان

نهايتا ،در تاييد حاکم بودن سازوکار سيستمي مزبور ميتوان به
سازوکار سيستمي مشابه معرفي شده توسط )Beek et al. (1111
اشاره نمود که در آن مطالعه از دو حلقه تقويتي و تعادلي برای ترسيم
مکانيزم سيستمي حاکم بر محدوديت توسعه دشت سيستان استفاده
شد.
الف) واسنجي و صحت سنجي ارزش افزوده توليدی دشت سيستان

-4مدلسازی سيستمی

پس از ترسيم و تبيين مکانيزم سيستمي حاکم بر مشخصههای
نگراني دشت سيستان ،فرآيند مدلسازی در نرم افزار  Vensimانجام
شد .بدين ترتيب نمودار جريان از روی مکانيزم سيستمي ترسيم شده
در شکل 4به عنوان مدل مفهومي برای ساخت مدل ،در نرم افزار
 Vensimنيز ترسيم شد .متعاقب مکانيزم سيستمي مزبور ،مدل
شبيهسازی شده در نرم افزار از چهار حلقه سيستمي تشکيل شد که
در قالب شش بخش مرتبط با هم در نرم افزار  Vensimترسيم شد.
بدين ترتيب ،حلقه B1در قالب دو بخش منابع آب (شامل سيستم
منابع آب رودخانه هيرمند و رودخانه سيستان تا چاهنيمهها) و
تخصيص آب (شامل سيستم تخصيص آب به چهار بخش شرب،
صنعت ،کشاورزی و محيط زيست)  ،حلقه  B1در قالب بخش محيط

ب) واسنجي و صحت سنجي حجم آب درياچه هامون

ج) واسنجي و صحت سنجي جمعيت ساکن
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شکل  -0واسنجی )0420-0400( 02و صحت سنجی

02

الزم به ذکر است که مقادير مشاهداتي آورد رودخانه هيرمند طي چند
سال اخير حاکي از آورد بسيار کمتری از موارد مزبور ميباشد .لذا به
منظور به کاربردن مقدار دقيقتری از آورد بحراني ،ميانگين بلند
مدت آورد رودخانه هيرمند به دشت سيستان بين سالهای  1371تا
 1001طبق مقادير مشاهداتي ارائه شده در گزارش هيدرولوژی
) (Kwadijk and Diermanse, 1006محاسبه شد که مقدار آن
 1100ميليون مترمکعب بدست آمد .سپس ميانگين مقادير کمتر از
 1100ميليون مترمکعب محاسبه و به عنوان آورد بحراني رودخانه
هيرمند به دشت سيستان در نظر گرفته شد .ميانگين مقادير مزبور
برابر  700ميليون متر مکعب در سال (معادل با  130حقابه ساالنهی
ايران از رودخانهی هيرمند طبق معاهدهی سال  )1911به دست آمد.
بدين ترتيب مخاطره کم آبي در اين تحقيق معادل آورد  700ميليون
متر مکعب در نظر گرفته شد .بنابراين در مرحله بعد در نظر است تا با
تغيير پارامترهای موثر در ساختار اقتصادی – اجتماعي دشت سيستان
تحت مخاطره کم آبي و يا همان  700ميليون مترمکعب در سال،
مقادير مشخصههای نگراني را به هريک از سطوح برگشتپذيری
مرجع (جدول  )1رساند.

( )0420-0426مدل شبيهساز بر اساس مشخصههای
نگرانی
-0اعمال گزينهی سياستی

تحقيق پيشرو تفسير ايجاد تنوع وابستگي و تقويت سازگاری در
تعريف ارائه شده از برگشتپذيری گذار ) (Cutter et al., 1003را
اعمال سياست با محوريت افزايش بهرهوری آب در دشت سيستان به
ازای تخصيص مقدار مشخصي از منابع آب به دشت سيستان در
سال ،به عنوان برآيند منتج از تغييرات مؤلفههای اقتصادی-اجتماعي
در آن ناحيه ،ميداند .لذا نياز به تغيير زيرمؤلفهها و يا پارامترهای
موثر در مؤلفه اقتصادی-اجتماعي دروني در مدل شبيهساز ،تا آنجا
که نتيجه مطلوب حاصل شود ،ميباشد .به عبارت ديگر ،انجام چنين
فرآيندی به منظور ارائه ساختار اقتصادی-اجتماعي است که بتواند
تحت مخاطره کم آبي مقادير مشخصههای نگراني را به مقادير
مطلوب برگشت دهد .برای گسترش فضای تصميمگيری نياز به ارائه
يک نرم طبقهبندی شده از سطوح برگشتپذيری يا همان سطوح
مطلوب از مشخصههای نگراني به عنوان مرجع تغييرات ميباشد.
برای ارائه چنين نرمي ،تحقيق حاضر دو مقدار  9000و 1000
ميليون مترمکعب را به ترتيب به عنوان دو کران بدبينانه و خوشبينانه
از متوسط آورد رودخانه هيرمند به دشت سيستان در نظر گرفته و بر
آن اساس پنج سطح از برگشتپذيری مورد انتظار تحت عنوان
"سطوح برگشتپذيری مرجع" را طبق جدول  1ارائه مينمايد.
مقادير مزبور در گزارش ارائه شده توسط ( Kwadijk and
 )Diermanse, 1006بر اساس عدم قطعيتهای هيدرولوژيکي و نيز
توسعهی طرحهای منابع آبي افغانستان محاسبه شدهاند .بدين ترتيب
که عدد  1000ميليون متر مکعب با در نظر گرفتن وقوع ترسالي در
حوضه آبريز هيرمند و روندی کند در توسعه طرحهای آبي افغانستان
که منجر به افزايش حجم آب سرريزی به سمت دشت سيستان
ميشود ،بدست آمده و عدد  9000ميليون مترمکعب در سال در
شرايط وقوع خشکسالي در آن حوضه آبريز و عدم رعايت حقابه ايران
از سوی افغانستان 13ارائه شده است.

 -0نتايج و بحث

ابتدا برای مشاهده مقادير مشخصههای نگراني متناظر با هريک از
سطوح برگشتپذيری مرجع ،مدل شبيهساز تحت مقادير آورد متناظر
با هريک از سطوح مزبور تا افق 1490هجری شمسي ( 1010م) اجرا
و نتايج آن در شکل 6ترسيم شد.
با توجه به رويکرد سياستگذاری ،ارائه ساختار اقتصادی – اجتماعي
جديد تحت عنوان گزينه سياستي در نظر گرفته شد و از توانايي نرم
افزار  Vensimدر تغيير پارامترهای مؤلفههای مشخصههای نگراني،
تحت مخاطره کم آبي تا رسيدن به مقادير مطلوب آنها استفاده شد.
به منظور تسهيل در تحليل ساختار اقتصادی-اجتماعي دشت
سيستان ،دو بخش اقتصادی-کشاورزی و اقتصادی -غير کشاورزی،
هردو معرف فعاليت حلقه ،R1با يکديگر ادغام و به يک بخش
اقتصادی تبديل شدند.

جدول  -0سطوح برگشتپذيری مرجع
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شکل -0نتايج مدل برای مشخصههای نگرانی متناظر با سطوح مرجع آسيبپذيری جدول0

که در بخش اجتماعي و تخصيص آب مدل تاثير گذار ميباشد ،تعيين
مينمايد.

بر اين اساس شماتيک بخش اقتصادی در مدل  Vensimدر شکل7
ترسيم شد .مشابه هريک از بخشهای اقتصادی کشاورزی و غير
کشاورزی ،بخش اقتصادی تلفيقي ،براساس نياز شاغلين بخشهای
مختلف کشاورزی و غير کشاورزی به اشتغال ،تعداد واحد اقتصادی
مورد نياز را تعيين مينمايد .سپس نرخ ايجاد واحد اقتصادی تعيين
کننده پتانسيل راه اندازی تعداد واحد اقتصادی در يک سال در دشت
سيستان ميباشد .همچنين تعداد واحد اقتصادی به فعليت رسيده،
ميزان آب مورد نياز برای فعاليتهای اقتصادی را مشخص نموده که
در بخش تخصيص آب مدل و تعيين تقاضای آب ،تاثير گذار خواهد
بود .بدين ترتيب درصد تامين حجمي منتج از بخش تخصيص آب
مدل ،تعيين کننده کارآيي واحدهای اقتصادی ايجاد شده و توليد
ناخالص داخلي به لحاظ محدوديت آبي در بخش اقتصادی مدل
ميباشد .ميزان کل توليد ناخالص داخلي توليدی بر اساس ميزان
توليد ناخالص داخلي به ازای هر واحد اقتصادی محاسبه شده و با
تقسيم آن بر حداقل توليد ناخالص داخلي مورد انتظار برای ادامه
فعاليت اقتصادی در دشت سيستان ،کل ظرفيت اشتغال در دشت را

بر اساس بخش اقتصادی مدل (شکل ،)7سه پارامتر موثر در ساختار
اقتصادی -اجتماعي ،با در نظر گرفتن قيد بزرگتر يا مساوی صفر،
برای ايجاد تغييرات به مدل معرفي شدند (جدول.)1
در ادامه ،مدل تحت آورد  700ميليون مترمکعب به دشت سيستان و
با تغيير پارامترهای مشخصههای نگراني (جدول )1از سال  1934به
بعد (به عنوان سال اعمال سياست) به صورت متواتر و با استفاده از
مدول سياستگذار 10نرم افزار  Vensimتا سال  1490تا تحقق
نزديکترين حالت ممکن از مقادير مشخصههای نگراني به مقادير
آنها در هريک از سطوح مرجع اجرا شد .بدين ترتيب و به منظور ارائه
نتايج بدست آمده از مدل ،جدول 9با چهار رديف مجزا ارئه شده
است.

Total water demand
of economical units

Water need per
economical unit

Rate of capacity
building

Annual
Enterprenurship

Extending
economical units

Total number of
economical units

Additional need for
the economical units

<People with
agricultural job
>concerns

Rate of setting up
economical units
Rate of dissmising
economical units

Employment per
economical unit

Total people to
demand job

<People with non
agricultural job
>concerns

<Water volume certainty
>of economical units
Efficient
economical units

Value added per
economical unit

Atleast value added
needed to being
sustainable in job

Duration of
capacity building

Total units value
added

Potential of generating
economical job
oppertunity
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Total potential of
generating economical
units

شکل -2بخش اقتصادی مدل سيستمی از تلفيق دو بخش اقتصادی کشاورزی و غير کشاورزی
جدول  - 8مقادير پارامترهای مؤلفههای اقتصادی-اجتماعی دشت سيستان
نام متغير در مدل شبيهسازی شده

مالحظات

Minimum value added needed to feel
sustainable in job

حداقل توليد ناخالص داخلي يک واحد اقتصادی در سال برای ادامه فعاليت هر نفر در يک واحد اقتصادی ،مقدار اوليه  110ميليون ريال در
سال .واقع در بخش اقتصادیIran water master plan (1011) .

Value added per economic unit

توليد ناخالص داخلي به ازای هر واحد اقتصادی در سال .مقدار اوليه  1000ميليون ريال در سال به ازای هر واحد اقتصادی( .معادل يک
واحد صنعتي متوسط به لحاظ توليد توليد ناخالص داخلي)Iran Ministry of Industry (1019
مصرف آب به ازای هر واحد اقتصادی در سال .مقدار اوليه  10000متر مکعب به ازای هر واحد اقتصادی( .معادل يک واحد صنعتي پر
مصرف آب)Iran Ministry of Industry (1019

Water consumption per economic unit

متغير مزبور پرداخته است .نهايتا به منظور مشاهده اثر بخشي رويکرد
برگشتپذيری گذار مقادير مشخصههای نگراني پس از اعمال گزينه
سياستي در رديف چهارم جدول 9ارائه شدهاند .از آنجا که احتمال
قرائتهای مختلفي به لحاظ عملياتي بودن تحقق مقادير پارامترهای
سهگانه وجود دارد ،لذا تحقيق پيشرو بدون هيچگونه قضاوتي در
خصوص راهکارهای تحقق مقادير پارامترهای سهگانه ،بر روی
ساختار پيشنهادی منتج از تغييرات پارامترهای مزبور يا همان رديف
سوم جدول  4بحث مينمايد.

بر آن اساس ،رديف اول به مقادير مشخصههای نگراني منتسب به
هريک از سطوح مرجع تا افق شبيهسازی و رديف دوم به مقادير
تغيير يافته پارامترها اختصاص داده شد .همچنين از آنجا که برآيند
منتج از تغييرات پارامترهای مزبور در قالب تغييرات دو متغير کليدی
متوسط ساالنه بهرهوری آب و متوسط ساالنه حجم آب مصرفي در
دشت سيستان تا افق شبيهسازی قابل بيان ميباشد ،رديف سوم
تحت عنوان ساختار اقتصادی-اجتماعي منتج از تغيير پارامترها و يا
همان ساختار مورد نياز برای گذار به وضعيت جديد ،به ارائه مقادير دو

جدول  -4نتايج ارائه شده پس از اجرای مدل تحت گزينه سياستی
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وضعيت درياچه هامون ،نتايج حاکي از موفقيت نسبتاً باالی اين
رويکرد در ارتقای دو مشخصهی نگراني جمعيت ساکن و سرانه توليد
ناخالص داخلي به مقاديری نزديک به سطح مرجع  Aميباشند .به
گونهای که با ارتقای بهرهوری آب به ميزان  16000ريال (به قيمت
پايه سال  )1930به ازای هر مترمکعب و سقف تخصيص آب
مصرفي به ميزان  140ميليون مترمکعب ،جمعيت ساکن به يک
ميليون نفر 11و متوسط ساالنه سرانه توليد ناخالص داخلي به 16
ميليون ريال (براساس قيمت پايه سال  )1930به ازای هر نفر در
سال 11تحت مخاطره کم آبي خواهد رسيد.

بدين صورت دست سياستگذار برای تحقق ساختار جديد تنها محدود
به تغيير پارامترهای مزبور و يا حتي مقادير پيشنهادی آن نبوده و
متمرکز بر ايجاد ساختار اقتصادی -اجتماعي پيشنهادی با دو محور
اصلي متوسط ساالنه بهرهوری آب ومتوسط حجم آب مصرفي
دردشت سيستان خواهد بود .همانطور که از نتايج برميآيد به تناسب
افزايش انتظار از برگشتپذيری گذار ،اثربخشي گزينه سياستي در
بهبود حجم آب درياچه هامون تقليل يافته و اين موضوع مويد آن
است که هيچ يک از گزينههای سياستي بـه عنوان سياستهای
داخلي ايران نه تنها توانايي بهبود حجم آب درياچه هامون به اندازه
حداکثر پتانسيل حجم درياچه يعني  4700ميليون مترمکعب
) (Najafi, 1010را ندارد ،بلکه توانايي تحقق ميزان حجم آب
درياچه هامون منتسب به هيچ يک از سطوح برگشتپذيری مرجع را
نيز نداشته به طوری که اعمال سياستهای سختگيرانه داخلي برای
تحقق باالترين سطح برگشتپذيری مرجع (سطح  ،(Aتحت مخاطره
کم آبي ،حتي با تخصيص  130ميليون مترمکعب از  700ميليون
مترمکعب آب ورودی به دشت سيستان به استفادههای اقتصادی،
مقدار متوسط ساالنه حجم آب درياچه هامون را نهايتا به حدود 490
ميليون متر مکعب ميرساند .اين موضوع لزوم وارد شدن بحثهای
حقوق بين الملل و به خصوص حقوق مربوط به تاالبها و و نقش
افعانستان در اين خصوص را روشن ميکند.

در ادامه ،به منظور افزايش درک از رابطه بين ساختار آسيبپذيری
مورد نياز و آورد منتسب به هر يک از سطوح مرجع برگشتپذيری و
نيز تعميم نتايج به طيف گستردهتری از سطوح برگشتپذيری ،گزينه
سياستي به همان ترتيب قبل ،برای تحقق سطوح ديگری از
برگشتپذيری متناظر با مقادير متوسط ساالنه آورد رودخانه هيرمند
بين  9000تا  ،19 700ميليون مترمکعب در سال اجرا شد و دو متغير
متوسط ساالنه بهرهوری آب و حجم آب مصرفي ساالنه در برابر
متغير آورد رودخانه هيرمند به دشت سيستان در شکل  3تحت عنوان
نمودار ارائه طريق ترسيم شد .همانطور که از رفتار منحنيهای
متوسط ساالنه بهرهوری آب و نيز آورد رودخانه هيرمند پيداست ،اين
نمودار تا رسيدن به سطح مرجع  9000ميليون مترمکعب رفتاری
هدفجو داشته ،از آن به بعد با يک رفتار نمايي افزايش مييابد.

بــر خالف اثـربخشي ضعيف رويکرد برگشتپذيری گذار در بهبــود

شکل  -2نمودار ارائه طريق برگشتپذيری دشت سيستان
تحقيقات منابع آب ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،0بهار 0460
)Volume 11, No. 1, Spring 1016 (IR-WRR

11

تنوع اقتصادی متمرکز بر مؤلفه اقتصادی-اجتماعي دروني بررسي
شد .به منظور اعمال سياستها و ارزيابي آنها از مدلسازی پويايي
سيستمها استفاده شد .پس از ساخت مدل شبيهساز سيستمي شامل
شش بخش مرتبط با هم ،بخش منابع آب ،بخش تخصيص آب،
بخش اقتصادی کشاورزی ،بخش اقتصادی غير کشاورزی ،بخش
درياچه هامون و بخش اجتماعي به همراه انجام آزمونهای مربوطه،
مدل تحت پنج سناريو از مقدار آورد ساالنهی رودخانه هيرمند بين
 9000تا  1000ميليون مترمکعب تا افق سال  1490اجرا شد .نتايج
بدست آمده برای مشخصههای نگراني تحت عنوان مقادير منتسب
به پنج سطح مرجع برگشتپذيری يا سطوحي که قرار است با ارائه
گزينه سياستي تحت مخاطره کم آبي به آنها رسيد ،در نظر گرفته
شدند .سپس به منظور اعمال گزينه سياستي ،با توجه به محوريت
ايجاد تنوع اقتصادی ،ابتدا دو بخش اقتصادی کشاورزی و غير
کشاورزی مدل با يکديگر تلفيق و به يک بخش تحت عنوان بخش
اقتصادی تبديل شدند و مدل تحت آورد  700ميلون متر مکعب ،به
عنوان مخاطره کم آبي ،تا افق  1490اجرا شد .سپس با تغيير سه
پارامتر کليدی بخش اقتصادی مدل ،ساختار مورد نياز برای نزديک
شدن مقادير مشخصههای نگراني به مقادير آنها در هريک از سطوح
مرجع ،با ارائه ميزان بهرهوری آب مورد نياز و سقف آب مصرفي،
معرفي شد .بدين ترتيب به ازای هريک از سطوح مرجع ،ساختار مورد
نياز يا همان الزامات تحقق گزينه سياستي به همراه اثربخشي آن در
مخاطره کم آبي ارائه شد .نتايج حاکي از کارايي نسبتا باالی گزينه
سياستي در تحقق مقادير جمعيت ساکن و سرانه توليد ناخالص داخلي
در دشت سيستان بود .همچنين نتايج بهدست آمده مؤيد آن بود که
اعمال سياستهای سختگيرانه داخلي همچون رساندن سقف
تخصيص مصارف آب به 130ميليون متر مکعب از  700ميليون متر
مکعب آورد رودخانه هيرمند ،يارای احيای درياچه هامون نبوده ،برای
اين منظور موثرترين راهکار افزايش آورد رودخانه هيرمند از
افغانستان به سمت ايران خواهد بود .همچنين به منظور تعميم نتايج
گزينه سياستي برای سطوح کمتری از برگشتپذيری گذار ،اعمال
گزينه سياستي برای مقادير متوسط ساالنه آورد رودخانه هيرمند بين
 9000تا  700ميليون مترمکعب ،به همان ترتيب انجام و دو مقدار
متوسط ساالنه بهرهوری آب و سقف آب مصرفي در دشت سيستان
در برابر آوردهای ديگر ترسيم شد .نتايج حاکي از آن بود که تحقق
برگشتپذيری منتسب به آوردهای بيش از  9000ميليون متر مکعب
مستلزم افزايش بهرهوری آب به صورت نمايي بوده ولي از  700تا
 9000ميليون مترمکعب مستلزم افزايش آن با يک روند هدف جو تا
حدود 16000ريال (بر حسب قيمت پايه سال  )1930در هر مترمکعب
و سقف تخصيص به مصارف آب تا حدود  140ميليون مترمکعب در

بر اين اساس ميتوان اظهار داشت که برای اعمال گزينه سياستي
جهت تحقق سطوح برگشتپذيری متناظر با بيش از  9000ميليون
مترمکعب تا  1000ميليون مترمکعب نياز به افزايش نمايي در
بهرهوری آب تا حدود 170000ريال به مترمکعب بوده ولي برای
مقادير  700ميليون مترمکعب تا  9000ميليون مترمکعب ،اين مقدار
نيازمند به افزايشي هدفجو تا حدود  1000ريال به ازای هر متر
مکعب ميباشد.
در اين خصوص بايد گفت که مقادير بهدست آمده برای ميزان
بهرهوری آب در هر يک از سطوح مرجع ،تنها در صورت تقويت
بخشهای اقتصادی غير کشاورزی همچون صنعت ،خدمات و
گردشگری ممکن بوده ،تبديل دشت سيستان به يک قطب صنعتي
ميتواند به عنوان يکي از راهکارهای تحقق گزينه سياستي و به تبع
آن رسيدن به نتايج فوقالذکر ،مطرح باشد .همچنين ،در صورت
محاسبه هزينههای تحقق هريک از الزامات ارائه شده در نمودار ارائه
طريق برگشتپذيری ،برای رسيدن به سطح برگشتپذيری مورد
نظر ،ميتوان به ارائه يک نمودار ارائه طريق ديپلماسي آب برای
نظاممندتر شدن مذاکرات بين دو کشور ايران و افغانستان بر سر
رودخانه هيرمند به خصوص مذاکرات در خصوص خريد آب پرداخت.
بدين ترتيب که با در دست داشتن هزينه مورد نياز برای تحقق
الزامات مزبور به عنوان سياست جايگزين افزايش آورد رودخانه
هيرمند به سمت ايران ،با در نظر گرفتن ميزان اثربخشي آن ،ميتوان
به صورت نظاممندتری وارد معامالت احتمالي با کشور افغانستان بر
سر آورد رودخانه هيرمند به سمت ايران شد .در آن صورت توانايي
تشخيص چگونگي تلفيق ديپلماسي خارجي و سياست داخلي برای
کاهش آسيبپذيری دشت سيستان افزايش خواهد يافت.
-0جمعبندی و نتيجهگيری

در اين مقاله آسيبپذيری دشت سيستان بر اساس چارچوب فوزل
مورد تحليل و بررسي قرار گرفت .بدين ترتيب مؤلفههای اقتصادی-
اجتماعي و بيوفيزيکي آسيبپذيری در دو مقياس دروني به عنوان
مشخصههای نگراني دشت سيستان و بيروني مخاطره کم آبي در
دشت سيستان طبق چارچوب مزبور شناسايي شد .بر اساس منابع و
آمار ،متغيرهای سرانه توليد ناخالص داخلي و جمعيت ساکن به عنوان
مؤلفههای اقتصادی-اجتماعي و حجم آب درياچه هامون به عنوان
مؤلفه بيوفيزيکي دروني مشخصههای نگراني دشت سيستان در نظر
گرفته شدند .ارائه سياست بر پايه مفهوم برگشتپذيری گذار و با
تمرکز بر دو مؤلفه اقتصادی-اجتماعي و بيوفيزيکي دروني انجام شد.
سياستهای پيشنهادی تحت عنوان گزينه سياستي با محوريت ايجاد
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