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 خلاصه

ه در دریاچه و تالاب بین المللی هامون به عنوان سومین دریاچه بزرگ ایران، هفتمین تالاب بین المللی جهان و یکی از ذخیره گاه های زیست کر

در این منطقه  گردد. وجود دریاچه هامونمتر یکی از نواحی خشک کشورمان محسوب میمیلی 07گی کمتر از ددشت سیستان با بارنکشور است. 

اما با گذشت زمان و خشکی این دریاچه  .بود تا حدودی از خشکی هوا در منطقه فوق کاسته و محیط مطلوبی را برای ساکنین به وجود آورده

د که در توجهی ها به این دریاچه سبب خواهد ش کمروند و از طرفی استمرار  همین بدون شک ادامهخسارات زیادی به این منطقه وارد شده است. 

در این مقاله ابتدا به ارزیابی خسارات ناشی از خشکی تالاب هامون آینده ای نه چندان دور، دریاچه هامون از فهرست منابع آبی کشور حذف شود. 

 گردد. این دریاچه ارائه می ءو در نهایت راهکارهای لازم جهت احیاشده پرداخته 

 

 ، تالابانالی، سیستدریاچه هامون، خشک سکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

، یاقتصاد یها در توسعهتالاب زیدر کشور ما ن .هستندحال توسعه  در یاز کشورها یاریبس یاقتصاد یمهم توسعه یعیاز منابع طب ییک ها تالاب

. رندیگیم مصرف قرارمورد  میرمستقییا غ میبه طور مستق ،کنندیم دیها تولکه تالاب ی. کالاها و خدماته اندداشت یاساس ینقش ملیو  یامنطقه ،یاجتماع

 یاکولوژیک یها، کارکردها تالاب یرفتن تنوع زیست نیبا از بها گردیده است.  اخیر سبب از بین رفتن تنوع زیستی در تالاب های سال هایسالیخشک 

 یمنافع زانیخواهد یافت. اطلاع از م لیتقل یفیه لحاظ کو هم ب یگردید، هم به لحاظ کمیجامعه م بیکه از طریق آنها نص یآنها مختل گردیده و خدمات

 یبرداره دهد. به منظور مدیریت و بهریها را در جامعه افزایش م حفاظت از آن زهیانگ ،از دسترس جامعه خارج خواهد شد یکه با تخریب منابع تالاب

 ها در دسترس باشد.  موجود تالاب یو تنوع زیست یاکولوژیک ،یطیمحزیست ،یاقتصاد یها از ارزش یاست اطلاعات زیاد یضرور ،ها پایدار از تالاب

ریکه اگر میانگین بارندگی دشت سیستان سرزمینی خشک با نزولات جوی بسیار کم است؛ به طو واقع شده است. ستانیتالاب هامون در منطقه س     

ملاحظه می شود که بارندگی در سیستان  ،ندگی سالانه سیستان مقایسه کنیممیلیمتر است، با متوسط بار 067در سطح کره زمین را که در حدود  سالانه

اقدامات و معاهدات صورت گرفته بر روی رود هیرمند در سده اخیر . ]1 [میلیمتر( متوسط بارندگی در سطح دنیاست 07کمتر از یک دوازدهم )حدود 

تالاب های هامون در برخی از سال ها و تاثیرات منفی بر محیط زیست دشت  سبب کاهش انتقال آب از رودخانه مرزی هیرمند به ایران و خشک شدن

. با توجه به وابستگی بیشتر روستاییان سیستان به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری، صید و شکار و غیره، حل نشدن مساله ]2[ سیستان شده است

در منطقه  ینزولات جو کاهش.]3 [آسیب پذیری و تغییرات شرایط محیطی خواهد شدمنجر به  ،حقابه رودخانه هیرمند برای جمهوری اسلامی ایران

کامل تالاب  یها باعث خشکافغان یاز سو رمندیحقابه رودخانه ه صیدیگر عدم تخص یچندین ساله از یک سو و از سوی یها یسال و خشک ستانیس

 یو نابود یاز دست داده است. همزمان با خشک (یمیو تنظ یاطلاعات ،یدیتول) خود را یکارکردها یتمام ،این تالاب که یربه طو ؛هامون شده است

 یبه طور ؛در سطح منطقه به وجود آمده است یاریبس مشکلات، هامون هیرمند و هامون پوزک( یا صابوری )هامون صابریهامون سه گانه  یها تالاب

 نیو همچن ه انده طور کامل از منطقه مهاجرت نمودو...(، ب ادانیص کشاورزان، دامداران،)تالاب هامون  هیبردار ساکن در حاش مختلف بهره یها که گروه
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 یماریبه انواع ب ستانیاز مردم منطقه س یاریبسکه باعث شده  ،آیدیبه وجود م ستانیها و رودخانه س که از بستر خشک تالاب یشن و خاک یها طوفان

تالاب  یریدارد. بنابراین لزوم آبگ گو تالاب هامون ارتباط تنگاتن رمندیبا رودخانه ه ستانیتوسعه منطقه سو  اتیمبتلا گردند. ح یو عفون یتنفس یها

مردم  یبرا اتیادامه ح ،تالاب هامون یتوان گفت با خشکیکه م یبه طور ؛است یو ضرور یاتیح یامر رد نظر،در منطقه مو رمندیهامون و رودخانه ه

  .]4[ امکان ناپذیر است هیدر این ناح ستانیمنطقه س

لا، کم در کل، عوامل مهمی که باعث از بین رفتن تالاب هامون شده، عبارتند از: وابستگی تالاب به رودخانه مرزی هیرمند، بارندگی کم، تبخیر با     

در سطوح محلی، منطقه و استان لاب هامون ناشی از خشک شدن تاابتدا به ارزیابی خسارات  در این مقاله، .]5 [عمق بودن تالاب و بادخیز بودن منطقه

 گردد. می ارها جهت احیاء این دریاچه اشارهپرداخته شده و در نهایت به ارائه راهک

 هر کدام از تالاب های هامون را در سال های قبل از وقوع بحران، نشان می دهند.جغرافیایی ، وضعیت تالاب و موقعیت 2و  1تصاویر زیر، شکل     

      

                                                       
 ]2[، : تالاب های سه گانه هامون2شکل                                                           ]6[، 2002: تالاب هامون، سال 1شکل                

 
 

 ناشی از خشک شدن تالاب هامونو چالش های ارزیابی خسارات  .2
 

 .شودسالی تالاب هامون پرداخته می به طور مختصر به ارزیابی خسارات ناشی از خشک ،در ادامه

 های روان بسترخشک تالابهای روستایی از ماسهپذیری سکونتگاهآسیب -2-1

ایران  .]0[ گذارندجای می پذیری را برهای جبران نادهند و در مواردی آسیبهر سال در سراسر جهان مخاطرات طبیعی با شدت فراوانی رخ می

. در این ]9[ مخاطره در آن اتفاق افتاده است 37مخاطره طبیعی تاکنون  35نیز جزو ده کشور اول دنیا به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی است که از کل 

که سبب گسسته شدن روند زندگی مردم  آوردبه وجود می طبیعی( تغییراتی را در اوضاع زیست محیطییکی از انواع مخاطرات ) های روانزمینه ماسه

ای بر جوامع های اقتصادی، اجتماعی و محیطی گستردهگذارند و خسارتانسانی باقی می ، تاثیرات مخربی را در سکونتگاه هایشود. این مخاطراتمی

هوا، تخریب خاک سطحی، آسیب به حیوانات و های زراعی و مناطق مسکونی، آلودگی زمینتوده ماسه سبب دفن  ،ه بر این. علاو]17[ کنندتحمیل می

ی ها . بر این اساس، ماسه]11[ گردندعظیم می کند و سبب خرابی هایمی را تسریع ای بیابان زاییشود. این امر فرآیند هدیگر خسارت های فراوان می

 آید.ننده جوامع انسانی به شمار میاز عوامل تهدید ک ،ترین مخاطرات طبیعی است و حرکت و هجوم ماسه هاروان جزو یکی از مهم

هکتار(  229104استان ایران تحت تاثیر فرسایش بادی است که در این میان، استان سیستان و بلوچستان )با 14مطالعات انجام شده نشان می دهد که 

ای در این استان وجود دارد که شرایط ی ماسهکتار تپههم اکنون بالغ بر پنج میلیون هکتار بیابان و نزدیک به یک میلیون ه .]12[بالاترین رتبه را دارد 

. شهرستان هیرمند ]13[ ها به حالت بحرانی درآورده و زیست ساکنان این مناطق را با تهدیدی جدی مواجه کرده استزندگی را  در برخی از شهرستان

ای در سطح منطقه تغییرات اقلیمی، وابستگی عوامل ایجاد چنین پدیدهترین ای روان است. مهمه در شمال این استان نیز از جمله مناطق تحت هجوم ماسه

جوی، دما و  روزه، پایین بودن ریزش های 127بادهای های متناوب ماسه و رس، وزش منطقه به آب رودخانه هیرمند، دارا بودن خاک آبرفتی با لایه

ها، قطع درختان گز و )چرا دادن بیش از حد مراتع، کندن بوته نامناسب انسانی یهای اخیر و فعالیت هاسالی تبخیر بالا، فقر پوشش گیاهی، بروز خشک
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 ی روان درآورده استها مناسب برای حرکت ماسه یا است که این منطقه را به صورت عرصهتاغ و رفت و آمد وسایل نقلیه در بستر تالاب هامون( 

 ها، شناسایی روستاهای آسیبوستایی شهرستان هیرمند، کنترل، مدیریت و کاهش آسیبهای رای روان در سکونتگاهه توجه به آثار ماسه . با]13و9[

های پذیری سکونتگاهبحث آسیب ،ی اخیرها ذیر است. به هر حال در دههضرورتی اجتناب ناپ ،ای روانه های ناشی از هجوم ماسهپذیر و تحلیل آسیب

های قاعده سکونتگاهمتراکم و وضعیت نابسامان و بی های اقتصادی در نواحی وسیع وو فعالیت در نتیجه تمرکز جمعیت ،انسانی در برابر بلایای طبیعی

 .]14[ مداوم افزایش یافته است ،ساکنان کم درآمد در نواحی شهری و روستایی

        

 بین ایران و افغانستان ایجاد تنش -2-2

مورد آن ها موجب انفجار  30مورد مناقشه در زمینه آب در جهان رخ داده که  1037طبق گزارش های سازمان ملل متحد در نیم قرن اخیر، بیش از 

می  را سده هیدروپلیتیک 21. اهمیت مساله آب در جهان امروز به اندازه ای است که ژئوپلیتسین ها قرن ]15[ سدهای آب و یا بروز جنگ شده است

به دلیل بحران ناشی از کمبود آب خواهد بود. در  ،و جنگ ها در جهان در سال های آیندهدانند و بر این باور هستند که اغلب درگیری های منطقه ای 

 نهرامقتد حاکمیت لعماو ا زیمر مناطقدر  منیتا تأمین. ]16[ مطالعه ستیز و همکاری میان کشورها بر سر تقسیم منابع آبی می باشد ،واقع هیدروپلیتیک

 مناطقدر  انبحرو  تنش ونبد ه،شد پایشو وا مطمئن یاـهزمر شتندا شک بی. ستراکشو مسائل ترینمهمز ا یکی ،مقوله نـیا ظـحفو  داـیجا ومزـلو 

 نشمناد لت هایخاو د دهستفاا ءوـسو از  تهـشدا هدـکنن یتاهدو  یکلید ربسیا نقشی ری،کشو هردر  لتدو حاکمیت لعماو ا امنیت اریبرقردر  زیمر

 زنیا کپاو  شیرینآب  به نه همگاـک نجاآ . ازتـسآب ا وددـمح منابع ،هارکشو هعمد تمشکالاز  ر یکیحاض لحا. در کاهدمی جیرخاو  خلیدا

آب  رـس رـب مورد درگیری بین کشورها 30 گذشته لسا 57در. دگیر رتصوآب  منابع سر رـب نجها هیندآ یها جنگ تا نیست هندور از ذ ،نددار

 سراسردر  دحا مشکلیآب  دکمبو ،متحد ملل نمازسا معالا قـطب هـک ناـچن؛ دشو می طمربو نهمیاورخا به ها آن ردمو 37 که ستا هشد ارشگز

 هـب بشر زنیاو  جمعیت ونفزروزا یشافزا با وزهمرا یـلو د،وـنب سمحسو وزمرا ازهندا به ،جمعیت دنبو کم علت به گذشتهآب در انبحر .ستامیانه ورخا

بودن در محیطی که نه تنها  ،سیستان به دلیل انزوای جغرافیایی ناشی از موقعیت نسبی و در واقع .ستا دمشهو هگذشتاز  یشـب انرـبح نـیا ،ترـبیش ایذـغ

پیوسته با مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادی  ،جزء مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور بوده است و ساکنین آن اعم از شهری و روستایی ههموار

سالی های دوره ای، کم آبی و بعضا سیلاب های کلان مواجه بوده است.  بعاد محیطی نیز با پدیده هایی نظیر خشکی هوا، خشکروبرو بوده اند، بلکه در ا

سالی که عمدتا با کاهش آب رودخانه هیرمند که حیات و ممات سیستان بدان وابسته است، این مشکلات شدت می یابد؛ بطوری  لذا در شرایط خشک

ر که با قطع کامل جریان آب رودخانه هیرمند همراه بوده و به تبع آن هامون نیز به کفه خشک تبدیل شده است، اثرات این سالی های اخی که خشک

کننده های مرزی به عنوان یکی از منابع تامینرودخانه. ]10 [و فاجعه اکولوژیکی پیش رفته استپدیده بر معیشت و اقتصاد مردم  منطقه تا حد بحران 

کشورها دارند که خشک شدن یا کم آب شدن آنها،  عیین کننده در توسعه کشاورزی و به دنبال آن توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیآب، نقشی ت

ای العادههای مرزی که اهمیت فوقشود. یکی از رودخانهمحیطی میهای اجتماعی، اقتصادی و زیستاندازد و باعث زیانهستی انسان ها را به خطر می

 ینا حیاتی گشاهر قعدر وا ن،بلوچستاو  نسیستاآب  تأمین مهم منابعاز  یکی انعنو بههیرمند  خانهرود رودخانه مرزی هیرمند است. کشور ما دارد، برای

 هـب نستاا ینا بستگیو وا نستاا ایبر هیرمند خانهرود همیتا لیلد هـبدارد.  هـخانرود ینآب ا نجریا به دییاز بستگیوا نستاا ینا و هشد بمحسو نستاا

در این رابطه  .ستا هتبدیلشد ملیای مسئله هـب ئلهـمس نـیا د،رـک ناـعاذ انوـتمی که ریطو بهدارد؛  نیواافر همیتا هیرمند مسئله ،هـخانرود نـیآب ا

ی ای زیست محیطبت به بروز فاجعهکار عمومی را نسهای اخیر، نه تنها توجه و نگرانی اف کاهش و یا قطع جریان آب هیرمند به داخل کشورمان طی سال

 خانهرود شده است.بدل برای مسئولان سیاست خارجی و نهادهای ذیربط  ای جدیدر استان سیستان و بلوچستان در پی داشته، بلکه این امر به دغدغه

در  که ریطو به ؛ستا دهبو نفغانستاو ا انیرا بطروا بر ارتأثیرگذ ملاعواز  یـیک ،گذشته یها دهه دارد، در که فیاییاجغر موقعیت به توجه با هیرمند

 سال های گرچها .ستداده ا ارقر تأثیر تحترا  روـکشدو  جانبهدو  بطروا و هشد رکشودو  بین مقطعی یهابحران وزبر باعث زمانی فـمختل مقاطع

دارد؛   ارقر همسایه رکشودو  شپذیر ردمو نسیستادر  هیرمندد رو صلیا شاخه میانهدر  ،نتاـفغانسو ا انرـیا نمیا لمللیا بین یهازمر دنبو که ستا دییاز

 .]10 [للی هنوز حل نشده استالم بین هـخانرود ینا به طمربو قحقو یگرو د هیرمند خانهآب رود تقسیم هنحو سر بر فختالا ماا
 

 اثرات نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی -2-3

. بسیاری از اثرات اقتصادی در دانستطی و اجتماعی محی اقتصادی، زیست هایآسیبتوان ون را میاثرات نابودی دریاچه هام یکی دیگر از

باشد. اثرات زیست محیطی تکیه این بخش به منابع آب سطحی و زیرزمینی می گیرد. دلیل این موضوع،کشاورزی و بخش های وابسته به آن، صورت می
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یستگاه حیات وحش و خسارت به تنوع زیستی و فرسایش خاک است. اثرات اجتماعی شامل درگیری ی گیاهی و جانوری، زها شامل خسارت به گونه

کاذب  خارج از کشور و روی آوردن به شغل هایبین استفاده کنندگان از آب، کاهش کیفیت زندگی و مسئله مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت به 

 باعث افزایش جابجایی شن های ،های اخیرشش گیاهی و نیزارها و کم شدن رطوبت خاک در سالباشد. کاهش سطح دریاچه هامون، از بین رفتن پومی

نشان داده  1352و  1342، 1335های هوایی در سالهای انجام شده با استفاده از عکس و سوزان ناحیه گردیده است. بررسی های روان با بادهای خشک

سالی  ، در طی خشکتحقیقات صورت گرفته طی. ]19[ پیوسته رو به توسعه است ،ثبیتی انجام شدهای شنی علی رغم اقدامات ته که دامنه گسترش تپه

. در طی ]27[میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است  157سالی های اخیر،  دریاچه هامون، میزان درآمد صیادان هامون به علت خشک 1303تا  1309های 

انه هامون و کم شدن و از بین رفتن مشاغلی چون صید ماهی، دامداری، صنایع دستی و سایر مشاغلی گای سهه ای دریاچهه سالی سال های اخیر، خشک

موجب شده است که علاوه بر مهاجرت ساکنین اطراف دریاچه، موجب روی آوردن برخی از ساکنان به  ،اندکه به نوعی با این دریاچه در ارتباط بوده

تالاب هامون با داشتن چشم انداز های متنوع طبیعی و مصنوعی از جمله کوه  .]21[ شوندرار معاش خود قاچاق کالا، جهت امشغل های کاذب همچون 

ل خواجه و دیگر آثار باستانی و فراهم نمودن امکانات تفرجگاهی همچون قایق رانی، شکار پرندگان و پرورش و صید ماهی از ارزش توریستی قاب

سبب افزایش رطوبت  ،لاب به لحاظ تعدیل آب و هوای منطقه نیز تاثیر شگرفی دارد و تبخیر از سطح دریاچه. همچنین این تاتوجهی برخوردار می باشد

 .]5[ و تلطیف هوا می شود

های اما به صورت عمده، چهار گروه اجتماعی در سیستان، بطور مستقیم حیات اقتصادی و اجتماعی شان به این دریاچه وابسته بوده است که در سال

 ]22[ باشند. این گروه های اجتماعی عبارتند از:ای از دریاچه نداشته و منفعل میسالی و از بین رفتن نیزارها، عملا این اقشار، بهره اثر خشک اخیر بر

 ریجزا یهامون و بر رو هاچیداخل در از سه هزار خانوار با استقرار در یشب ،در گذشته نه چندان دورگاوداران تختک نشین در دریاچه:  -1

 یمه خواند "کتخت"  یو در اصطلاح محل  بود   دهپراکن  رمندیو هامون  ه  یرهامون  صاب اچهیکه در دل در ییاه یو برجستگ ککوچ

 کشاما متأسفانه پس از خکردند. یم تیشمع نیآن، تأم یزارهایهامون و ن هاچیاز در میمستق وربه ط ند؛ وا به پرورش گاو اشتغال داشته ود،ش

و بعضًا هم  دندیشهر زابل گرد هیروستاها و عمدتاً در حاش ریسا و استقرار  در اچهیمجبور به ترک در ز،ین نانشین کاوداران و تختگ نیا ،یسال

 ور مهاجرت نمودند.شک یشهرها  ریو به  سا همنطقه را ترک کرد ان،یشهاروش دامفبه اجبار با 

که  ،باشند که عمدتا با صید ماهی و شکار انواع مرغابیردار از دریاچه هامون میب رهصیادان و شکارچیان از دریاچه: دومین گروه اجتماعی به -2

نیازهای پروتئینی خود و خانواده شوند، به امرار معاش پرداخته و ضمن تامین در زمان پرآبی و رونق نیزارهای هامون به وفور در آن یافت می

گونه از انواع پرندگان دریایی در  197 ،ند. در مجموعدرساناهای منطقه به فروش می، بخش زیادی از صید و شکار را در شهر و روستهایشان

شان به این  که مستقیما معیشت یصیادان و شکارچیان ،به هر ترتیب نوع ماهی در دریاچه شناسایی شده است. 0این منطقه و همچنین بیش از 

 باشند.خانوار می 1357، بیش از دریاچه وابسته بوده است

باشد. دریاچه هامون علاوه بر این گروه اجتماعی عمدتا منطبق بر گروه دوم یعنی صیادان می :اچهیدر ه هایاز فرآورد ه برداربهر ربافانیحص -3

نیز تولید  ،شوندشوند، نوع خاصی نی که در اصطلاح محلی توتک یا خلک نامیده میها واقع می انواع نی و گیاهان آبزی که مورد چرای دام

داران طایفه صیاد از نیزارهای آن بریده شده و پس از پوست کندن و خشک نمودن آن، اقدام به بافت می شده است که عمدتا توسط بهره بر

 ند.ا ودهنم و تهیه حصیر از آن می

خانوار، گروه  1477ند و بز و عشایر گوسفنددار حاشیه دریاچه: این قشر اجتماعی نیز با بیش از یک میلیون و دویست هزار راس گوسف -4

های دریاچه هامون و حاشیه های آن وابسته است. متاسفانه  هایشان به مراتع و علفزار دیگری هستند که عمدتا زندگی و معیشت آنها و دام

ر سلب شده است، شاهد سالی در منطقه روبرو هستیم و امکان بهره برداری از مراتع حاشیه دریاچه از اینگونه عشای اینک که با بحران خشک

 های ناچیزی به واسطه ها و دلالان فروخته شده و خطر از بین رفتن عشایر و دامها تلف شده و مابقی نیز با قیمت درصد دام 57آنیم که بیش از 

و پروتئینی حاصل از آن  از امکان استفاده از مواد لبنی ،اعم از شهر و روستا کند که در نتیجه آن، کل منطقههایشان، منطقه را تهدید می

 محروم شده اند.

 

 ایجاد ناامنی در مناطق شرقی کشور -2-4

ر علی رغم مطالعات انجام شده در این منطقه برای کاهش آسیب پذیری به کمبود منابع آب، تاکنون مطالعات چندانی با دیدگاه آمایش سرزمین د

 وژیکی از اصلی ترین علل ایجاد کم آبی و توسعه ناپایدار در دشت سیستان می باشداین خصوص انجام نشده است. عدم قطعیت های سیاسی و هیدرول

های به خصوص در بخش ،توان گفت که هر عاملی که سبب کاهش جمعیت در مناطق مرزی کشوربه لحاظ آمایش سرزمین و دفاعی نیز می .]23[
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تهدید خارجی ناشی از ضعف تواند گردد. به ناامنی در مناطق مرکزی کشور نیز می شرقی کشور گردد، سبب ایجاد ناامنی در این مناطق و در نتیجه منجر

منجر به فراهم شدن زمینه ای برای بحرانی تر شدن مساله در رابطه با تامین آب  ،دیپلماسی افغانستان و دخالت بیگانگان برای وارد کردن فشار بر ایران

مهاجرت افراد از این  ،یری دریاچه هامون در قلمرو مرزی کشور و سوابق زیاد ناامنی در این مناطققرارگ با توجه به .]24[ دریاچه هامون شده است

 تیآن بر امن ریمنطقه و تأث نیا تیدر رابطه با امن ،از همه شیآنچه ب .خواهد بود ، همواره یک موضوع نگران کنندههای مرکزی کشورمناطق به بخش

استان در  نیا یافتگیتوسعه  یو بـه طــور کلـ ملی )همانند آب(از توسـعه و منــابع کمتر  یبرخــوردار ـزانیم ـرد،ـیمــورد توجـه قـرار گ ـدیبا یملـ

قرار  یافتگیسطح توسعه  نیتر نییدر پا استان کشور، 37و بلوچستان در میان  سـتانیاسـتان س اسـت. یو بخصوص بخـش مرکـز ینواح گریبا د سهیمقا

ها خود را در سرنوشت  عوامل فوق، موجب شـده انـد کـه بلوچ گریبه همراه د ،ها در توسعه استان گرید از یعقب ماندگ یعنیعامـل  ـنیا گرفته است.

به و لذا نیاز  رنـدیبـه عهـده نگ ینقش قابل توجه ران،یا یدرتحولات بزرگ درون جامعه مل ،یرانـیاقـوام ا گـریبداننـد و بـر خـلاف د کیکمتر شـر ی،مل

 .]25[ بسیار ضروری استرسیدگی و اهمیت بیشتر و سرمایه گذاری مناسب در این منطقه، 

رامسر ثبت  ستیعنوان در ل 24تالاب را در قالب  25است و تاکنون  وستهیرامسر پ یالملل نیب ونیبه کنوانس 1905از سال  رانیاست که ا یگفتن

 ونو هام یقرمز( قرار دارد که هر سه تالاب هامون، شامل هامون پوزک، هامون صابر ستیرو )لمونت ستیتالاب در ل 6تعداد،  نینموده است که از ا

 نشان می دهد. دریاچه هامون رافعلی ضعیت ، و3شکل .]26[ قرار دارند ستیل نیدر ا رمندیه

 
 ]26[های سه گانه هامون،  : وضعیت فعلی تالاب3شکل                                                                  

 
 

 و احیای آن تالاب هامون یخشکدر برابر  ارائه راهکارهای پیشگیرانه .3

 
 ]0[ :ستا یرز ارقر به ،دکر پیگیری باید مینهز یندر ا که هاییرهکارا مهمترین

 1351ل سا اردادقر به تا کنند مقید را افغانستان رکشو ،یجد یپیگیر با باید ملی انمدیر ؛ملی انمدیر طریقاز  خشک سالی علل یپیگیر -1

 متر مکعب آب در ثانیه به سیستان عمل نمایند. 21مبنی بر اختصاص 

، شکن هادبا کاشت ردیف هایپس  ،دهبو لشما و شرقی لشما و غربی لشما و لشما ترتیب به ه هاما متما در غالب دبا جهت که نجااز آ -2

 لشما ،قشر و غربی بجنو ،بغر یهاجهت در به ترتیب یعنی ،باشد دبا بر دعمو می بایست ،شخم جهت همچنین و عیزرا تمحصوال

 .باشد قشر به بغر و غربی لشما به غربی بجنو ،شرقی

 .سکنبیلا ،گز غ،تا م،گورسو نظیر خشکی به وممقا نخشادر و عیزرا تمحصوال کاشت توسعه -3
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 بسیال با لسا پنج هرو  بیآ با کم ،ریکبا لسادو  هر هیرمند که هددمی ننشا هیرمندرود  گشتزبادوره  محاسبه ؛ب هاسیال ه سازیخیرذ -4

 میو ...  دوم و سوم و چهارم نیمههای  هچا ن،هامو یاچهدر ،نیمه هچا زنمخا مانند منطقهدر  دموجو طبیعی ل هایداگو الذ. دشومی جهامو

 باشند. منطقه خشک سالی سال های ایبر خوبی ربسیا هخیرذ منابع ننداتو

  شیله(.رود )آب  جیوخرراه  ندنمو ودمسد -5

 تمد بلند و تمد هکوتا رتخسا انجبر از بیشتر ،انیرا قشر ایبر برهاا مصنوعی دننمو رداربا هزینه ،خشک سال های پیش بینی به توجه با -6

 .دبو هدانخو خشک سالی

 معبر رکشو به اً شدیدو  دهبو خشکی در رصومح ریکشو نفغانستاا ینکها به توجه با ن؛فغانستاا رکشو با ریتجا- دیقتصاا تتباطاار دیجاا -7

 حیاتی نشریا ،ریتجا یکاالهاو  نزیتیاترراه  تخدما ئهارا با نداتومی انیرا الذ ،دارد زنیا نجهاآزاد و  یبهاآ به سترسید جهت ،(انیرا)

 نماید. حلآب را  معضل ،یپایاپا معامله رتصو بهو  گرفته سترا در د نفغانستاا

 ستا یکدنز انیرا به ربسیا ،فرهنگ و یند ن،باز نظراز  نفغانستاا رکشو آن است که ،توان اشاره کردمی فرهنگی کهیکی از راهکارهای  -8

 نیایرا شبکه یک تأسیس با انتومی. دکر وعشر نفغانستاا بارا  یجدید بطروا ،رکشو ینا به انیرا فرهنگ ذنفو با انتو می طریق یناز ا که

 این کار میبا . شد رکشو ینا دممر نمیادر  فرهنگ یجوتر باعث ،رکشو ینا به انیرا یها نامهو روز تمجالد ورو و نفغانستاا نیوزیتلودر 

نشین این ری برای مردم حاشیهبرای مثال استفاده از تالاب صاب توان اطلاعات مردم را درباره منافع حاصل از احیای تالاب هامون بالا برد.

 ق کشاورزی، ماهی گیری، صنایع دستی و بسیاری از مشاغل دیگر که باعث رونق زندگی مردم در افغانستان میاز طری ،دریاچه در افغانستان

 .]20 [شود

، گامت، بافت و غیره DNAاستفاده از زیست فناوری برای حفظ تنوع زیستی منطقه و ذخایر ژنتیکی؛ ایجاد بانک داده های ژنتیکی شامل  -9

 می شوند.که در دماهای بسیار پایین فریز 

 .حذف سموم شیمیایی و آلاینده های حاصل از صنایع مانند فلزات سنگین -11

آموزش و افزایش آگاهی و درک مردم منطقه در خصوص اهمیت احیای تالاب هامون و در نتیجه استفاده مناسب و اصولی از منابع آبی  -11

 .موجود و کمک به احیای دریاچه

 .زیرزمینیسطحی و بی رویه از منابع آبی های هره برداری بکنترل سدسازی و  پروژه های محدود نمودن -12

بطوریکه وزارت نیرو در تامین آب تالاب، وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با اراضی بالادست، تثبیت  ایجاد مدیریت یکپارچه و سیستمی؛ -13

پساب های صنعتی که به نوعی بر روی تالاب  خاک، نحوه آبیاری و کاشت، وزارت کشور در رابطه با پسماندها و وزارت صنایع در رابطه با

اثر گذارند، فعالیت هایشان تحت مدیریت یکپارچه با مرکزیت و مدیریت اصلی سازمان محیط زیست قرار گیرند که در این صورت آسیب 

 ها به حداقل رسیده و باعث تقویت تالاب می شود.

 .یاستفاده از خرد جمعی به ویژه مشارکت شهروندان و بخش خصوص -14

 .ایجاد اشتغال و گسترش فرصت های جدید شغلی در این مناطق با هدف مبارزه با بیکاری و افزایش سطح درآمد -15

 .ایجاد جاذبه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی -16

 .به جهت انجام اقدامات سریع و موثر جهت احیای تالاب استفاده از نیروی متخصص و کارآمد -17

 .سند ملی توسعه مناطق آزاد ایجاد منطقه آزاد تجاری در چارچوب -18

 .و در نتیجه توسعه منطقه های تولیدی و خدماتی از مناطق مرکزی به مناطق مرزی ایجاد زمینه برای انتقال برخی فعالیت -19

 لیهمکاری های بین الملت کننده تالاب )از جمله تقویت جایگاه پژوهشکده تالاب بین المللی هامون( و مدیری و سازمان های تقویت مراکز -21

 .و درخواست کمک در خصوص احیای تالاب

 .در خصوص پیشرفت فعالیت های مثبت صورت گرفته در جهت احیای منطقه و تهیه و ارائه گزارش های دوره ایپیگیری جدی مسئولین  -21

موثر و مناسب اقدامات  انجامعکس العمل فوری و شاهد این که  علیرغمایجاد ستاد احیای دریاچه هامون همانند ستاد احیای دریاچه ارومیه؛  -22

، این استهمانند دریاچه ارومیه  یاچه هامون که اهمیت آنمسئولین دولتی در خصوص دریاچه ارومیه هستیم، اما در رسیدگی های و نیز

 از جانب مسئولین واقع شده و مغفول مانده است. مورد بی لطفی و بی توجهی همه

 ص دریاچه هامونبرگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی در خصو -23

 و مشخص کردن حقابه برای استفاده های گوناگون از آب تالاب هامون بهبود قوانین و مقررات -24
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 0

 جلوگیری از نی بری و قطع درختان خودرو مناطق حفاظت شده -25

 نابع آبی با لحاظ حقابه های زیست محیطیکمک به اجرایی شدن پیمان های بسته شده با کشورهای مجاور در جهت توزیع م -26

 و سازمان حفاظت محیط زیست ها، مراتع و آبخیزداری اقدامات مورد نیاز در این خصوص توسط سازمان جنگل ؛بیابان زاییکنترل  -27
 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .4

 

و استفاده بی  افغانستان امروزه با گسترش سدسازی در کشور است. هیخزر و اروم یها اچهیپس از در رانیبزرگ ا اچهیدر نیهامون، سوم اچهیدر

باعث تغییر اکوسیستم محیطی و تخریب  که این امرشده است  مونمحیطی تالاب هاباعث لطمه خوردن به حقابه زیست ،هارویه از منابع آبی رودخانه

خواهد منطقه  واین منطقه گردیده است. خشک شدن دریاچه هامون تاثیرات منفی زیادی را بر این منطقه و حتی کل کشور زیست بوم های طبیعی 

تواند منجر به مهاجرت روزه می 127ها و از طرفی افزایش ریزگردها در اثر بادهای داشت. کاهش رونق کشاورزی، دامداری و اشتغال در سایر بخش

های داخلی گردد. ر بخشتواند سبب کاهش امنیت در مناطق مرزی و به تبع آن کاهش امنیت دها گردد. این امر در نهایت میبومیان منطقه به سایر بخش

تا علاوه بر ایجاد اشتغال در این  ،توان به احیاء این تالاب پرداختکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می ا و اقداماته یزیر در نتیجه با انجام برنامه

حب صا و متخصصین وه ها نشگادا ،لتود ،سالمیا رایشو مجلس هماهنگی ،قفو افهدا به نسیدر مسلماًبر امنیت مرزهای شرقی کشور افزود.  ،بخش

آن  به لحصو در تمددراز  و عملی ،علمی تمااقدا ،خیرا یها لسا خشک سالی تلخ تجربه است تا میدا که می طلبدرا  ملی معز مهمتر همهاز  و اننظر

 .باشد شتهدا اههمر بهرا اهداف 

 

 

 مراجع .5
 

اثرات تغییرات سطح دریاچه هامون بر اقلیم محلی سیستان، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان (. 1309سلیقه، م.، خسروی، م. و پودینه، الف. )  .1

 .21-14جهان اسلام، زاهدان، جلد دهم، شماره اول، ص 

فرامرزی هیرمند و (. مروری بر توافقنامه های ایران و افغانستان در خصوص حقابه رودخانه 1392.  حاجی حسینی، م.، حاجی حسینی، ح. و مرید، س. )2

 راسگان.تاثیر معاهدات بر بحران آبی ایجاد شده در تالاب بین المللی هامون، اولین همایش ملی بحران آب، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو

ند بر فعالیت های کشاورزی (. بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرم1309.  ضیاءتوانا، م.، رحمانی فضلی، ع.، گنجی،م. و اصغری لفمجانی، صادق. )3

 ، بهار.01نامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره در روستاهای سیستان، فصل

(. ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم گیاهی و جانوری تالاب، مجله علمی 1394دهمرده، م. و شهرکی، ج. )  .4

 .30-21د هفتم، شماره چهار، ص جل پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی،

(. مرگ تالاب هامون و چاش های محیطی و انسانی آن بر منطقه سیستان، اولین همایش حفاظت از تالاب ها و 1392.  میرلطفی، م. و احمدی، غ. )5

  اکوسیستم های آبی ایران، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.

پیامدهای تغییر اقلیم و خشکسالی بر توانهای زیست محیطی تالابهای دشت سیستان، کنفرانس علوم کشاورزی و  (.1392.  حیدری، ک. و آسیابی، م. )6

 محیط زیست، شیراز.

(. اثرات اقتصادی اجتماعی آب دریاچه هامون، اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، ابرکوه، دانشگاه آزاد 1397فرجی، م. و عزیزاقلی، م. ).  0

  واحد ابرکوه.اسلامی 

Dyke, G.; Gill, S.; Davies, R.; Betorz, F.; Andalsvik, Y. ; Cackler, J.; DosSantos, W. ; Dunlop, K. ;  .8

Starzewski, S.; Sakita, M. and -Ferreira, I.; Kebe F.; Lamboglia, E.; Matsubara, Y. ; Nikolaidis, V. ; Ostoja

project: Applications of earth observations to disaster risk management. Acta  . Dream(2011)Verstappen, N. 

315.-301: 68Astronautica,  

(. بررسی خسارت های ناشی از حرکت ماسه های روان در شرق زابل با استفاده ار تصاویر ماهواره ای، فصل نامه 1300نگارش، ح. و لطیفی، ل. ).  9

 00.-60: 03طبیعی، پژوهش های جغرافیای 
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 0

(. فرآیند مدیریت بلایای طبیعی در دو شیوه بومی و جدید: روستاهای بخش خورش 1300؛ وزین، ن. و پورطاهری، م. )..  رکن الدین افتخاری، ع17

 .94-63: 1فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا،  )شهرستان خلخال(، رستم

(. بررسی غلظت طوفان های گردوغبار منطقه ی سیستان و بار رسوبی حمل شده 1309رشکار، ر. )؛ درخشانی، ع. و می.؛ گنجعلی، م..  راشکی، ع11

 توسط آنها، دومین همایش فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، دانشگاه یزد.

رات آنها در طوفان های منطقه ی (. بررسی مناطق برداشت ذرات گردوغبار و ویژگی های انتشا1304اکرم، م. )؛ عرب خدری، م. و ..  ایرانمنش، ف21

 .33-25: 60سیستان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای، نشریه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 

جغرافیا ، (. نقش پلایاهای سیستان در گسترش طوفان های غبارزا )با استفاده ار تصاویر ماهواره ای(1304.  رنجبر، م.؛ ایرانمنش، ف. و دهقان، ع. )31

 .01-69: 6پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، -)نشریه ی علمی

(. تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی )مطالعه موردی: شهر 1391.  زنگی آبادی، ع. و اسماعیلیان، ز. )41

 .129-113: 4اصفهان(، جغرافیا و مخاطرات طبیعی، 

(. تهدیدات زیست محیطی در کشورهای منطقه خلیج فارس با تاکید بر بحران منابع آب، 1393می، ک. و پیشگاهی فرد، ز. ).  مهکویی، ح.، جاجر51

 .143-133، ص 13فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، سال چهارم، شماره 

 خاورمیانه. (. بحران آب در خاورمیانه، تهران، مرکز مطالعات استراتژیک1300.  نهازی، غ. )61

 113.-173، ص 59(. بررسی زیست محیطی دریاچه هامون، پژوهش های جغرافیایی، شماره 1305.  ولایتی، س. )01

(. بررسی اختلاف های مرزی ایران و افغانستان )مطالعه موردی: رودخانه هیرمند(، فصلنامه 1393.  ستاره، ج.؛ پناهی، ح. و شیخی کوهسار، ع. )01

 .52-20: 17 ،یشکده علوم و فنون مرزترویجی دان-علمی

 نشر تهران قلم.(. دریاها و دریاچه های ایران، سازمان زمین شناسی کشور، 1303.  شهرابی، م. )91

: 2وسعه، (. استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی بر صید از دریاچه هامون، فصلنامه روستا و ت1305.  عمرانی، م. و اسماعیلی، ع. )27

1-10. 

(. بررسی وضعیت واردات و صادرات استان سیستان و بلوچستان با نگرشی بر نقش بازارچه های مرزی و منطقه آزاد چابهار در 1309.  شهنوازی، آ. )21

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار. منطقه، پایان نامه کارشناسی،

(. ارزیابی و تحلیل بحران های حاصل از طوفان های گرد و خاک بر روی دریاچه 1392ینه پیر، ه. ).  حیدری مکرر، ح.؛ صادق بیگی، ن. و پود22

 هامون، اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.

زوکارهای موثر بر پایداری استان سیستان در برابر کم آبی با تاکید بر آمایش (. تحلیل سیستمی سا1392.  صادقی، م.، خالدی، ش. و شهبازبگیان، م. )32

 سرزمین، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

 ، شماره اول، زمستان.4ش نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال (. تحلیلی بر هیدروپولیتیک ایران، فصلنامه پژوه1397.  عزتی، ع. و خضری، م. )42

(. چالش ها و راهکارهای آمایش سرزمین در مناطق مرزی جنوب شرق 1393.  خیرخواه صادق، ط.، باباخانی لشکان، ل.، بهرامیان، ع. و صابر، ز. )52

ین، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران، دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزم

 نجف آباد.

 .http://www.ramsar.org، رامسر ونیکنوانس تیوب سا.  62

تالاب بین  (. تالاب هامون در معرض نابودی، اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، زابل، دانشگاه زابل، پژوهشکده1300.  قلعه بان تکمه داش، م. )20

 المللی هامون.

 
 

 

 


