
  
  
  
  
  

  1385تابستان، 56 ژوهش هاي جغرافيايي ـ شمارهپ
   103-113 صص

  

   بررسي مسائل زيست محيطي درياچه هامون 
  

   مشهد  فردوسي دانشگاهگروه جغرافيا،  دانشيار  - واليتي دكتر سعداهللا
    مشهد فردوسي   دانشگاه ، جغرافيا دكتريدوره    دانشجوي -غالمرضا ميري

       19/10/83: مقالهدريافت
  26/10/84:تأييد نهايي  

   چكيده
ظر اقتصادي،  آب شيرين شرق و جنوبشرق ايران بوده و از نةترين درياچ بزرگ هامون  ةدرياچ

هاي  هي به جنبهدر چند سال اخير به دليل كم توج. ز اهميت فراوان استئاجتماعي و فرهنگي حا
 نل مختلفي از قبيل آلوده شدئ مسااتي صورت گرفته كه سبب ايجادزيست محيطي درياچه اقدام

هاي  آب درياچه، از بين رفتن آبزيان، مسموم شدن پرندگان مهاجر، تخريب نيزارها و زمين
                   ترين  عمده. شده است  درياچه و در نتيجه مهاجرت تختك نشينان آنةكشاورزي حاشي

                   9/0 مكعب پساب شهري و حدود ميليون متر21رها كردن حدود : اين اقدامات عبارتند از
ويژه ه  بي فعال منطقه واحد معدنة نهميليون متر مكعب پساب صنعتي به درياچه، انتقال آب آلود

هاي كشاورزي آلوده به انواع مختلف كودهاي  معدن پنبه نسوز بندان به درياچه، ورود فاضالب
     لئمسا.  مورد از نيزارها51رياچه و تخريب حدود  آب اندازي ماهي ني خوار آمور به د،شيميائي

              هاي خالي   تعداد تختكعد ب1355و مشكالت ناشي از آلودگي درياچه باعث شده كه از سال 
 رأس 26181 همچنين تعداد گاوهاي سيستاني از . مورد افزايش يابد125 مورد به 63از سكنه از 

 قطعه 237790 كههمچنين تعداد پرندگان مهاجر.  برسد1375  رأس در سال780 به 1355در سال 
  .  رسيده است به صفر1382در سال بوده،  1358در سال 

، نيزار، پرندگان  ، اكولوژي فاضالب ، هيرمند، نشينان ، تختك  هامون ةدرياچ: ي كليدگانواژ
  .مهاجر

  

  مقدمه
 تا 61 ْو 17اين درياچه درطول جغرافيايي َ. آيد ار ميمش آب شيرين فالت ايران بةترين درياچ  بزرگ، هامونةدرياچ

  ).1شمارهشكل ( شمالي واقع است 31 ْو 30 تا 30َ ْو 45 شرقي و عرض جغرافيايي 61َ ْو 55َ
ارتفاع درياچه از سطح درياي .  برآورد شده است  كيلومتر مربع4800 حدود ي هامون در مواقع پرآبة درياچ سعتو
   دو بخش  به افغانستان، از شرق به بخش ميانكنگي سيستان، از جنوب  اين درياچه از شمال به كشور.باشد  متر مي480آزاد 
                    حوضچه بزرگيا به سه قسمت و  شيله محدود شده  ة رودخانيآب و از غرب به دشت ماورا  و شيب  آب پشت
شرق، شمال و غرب  تفكيك بوده كه به ترتيب در شمالهاي هامون پوزك، هامون صابري و هامون هيرمند قابل به نام

  ).84 ،ص1371ضياء توانا (باشند  سيستان مي
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   موقعيت جغرافيايي درياچه هامون، حوضه آبگيران-1شكل

  
  بيان مسئله و هدف

برند و آب شيرين از  دت رنج مياي از ايران واقع شده كه ساكنين آن از كم آبي به ش  هامون درست در نقطهةدرياچ
ت محيطي اين درياچه با ارزش، هاي زيس هاي اخير در اثر كم توجهي به جنبه در سال. اهميت زيادي برخوردار است

 آلودگي شديد آب درياچه،  آنهاهاي مختلف بوجود آمده است كه از جمله ل و مشكالت زيادي براي آن در زمينهئمسا
               ) تختك نشينان(د اقتصادي و به تبع آن مهاجرت روستائيان جزاير درياچه ودي پرندگان و ركوناباز بين رفتن نيزارها، 

  .باشد و حواشي آن مي
كه پس است ها  چالش  هامون و عوامل مؤثر بر اينة زيست محيطي درياچلئ و مساها  چالش  ارزيابي  مقاله  اين هدف

هاي جلوگيري از آنها و احياء  ها و روش راه) دست بشر ة  ساخت هاي يژه آاليندهبه و(ها  از بررسي نقش مخرب آالينده
  . است  هامون پيشنهاد شدهةمجدد درياچ

  

  ها مواد و روش
در اين رابطه محل و نوع آلوده سازها يعني فاضالب . و تحليلي است علّي ،استقرايي به طور كليتحقيق  روش
             ها جمع آوري  و نتايج آزمايش شيميايي اين آب  هامون تعيين شدهةراف درياچها و شهرهاي اط ها و كارگاه كارخانه

                آنگاه با استفاده از روش آزمون و خطا، تأثير ماهي آمور بر نيزارها . و اثرات آن بر محيط زيست مشخص شده است
و علت مرگ و مير بررسي  نشينان و مهاجرت آنها همچنين علل مهاجرت تختك. و همبستگي بين آنها بررسي شده است

  . هاي مختلف تحقيق شده است  بين تعداد پرندگان مهاجر در سالةپرندگان و رابط
  شناسي وضعيت زمين

                    .  آن درخاك افغانستان قرار داردة بلوك هلمند است كه بخش عمدة هامون دنبالةشناسي، درياچ از نظر زمين
                   ساختي  طي رخدادهاي زمينشناسي سوم زمين وك در واقع يك فروافتادگي تكتونيكي است كه در دوراناين بل

صورت محيطي ه از اين دوران به بعد ب. )124 ،ص1362مهندسين مشاور فرپاك ( است صورت يك چاله ايجاد شدهه ب
 ةطوري كه ضخامت رسوبات دوره  ب، هيرمند در آمدهةويژه رودخانه ب هاي اطراف گذاري آورد رودخانهبراي رسوب

  كواترنري،  ةعالوه بر رسوبات آواري دور. )103،ص1367زمرديان (رسد  متر مي7500بيش از  كواترنري آن به
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همچنين . شود اي از كوه خواجه و شمالغربي درياچه مشاهده مي نيز در باريكه بازالتي متعلق به همين دوره هاي گدازه
  كيلومتري17كيلومتر در5/2 تا2 متر و ضخامتي معادل595ارتفاع حدود  اي شكل كوه خواجه با نقهزذو هاي بازالتي گدازه
 صورت يك اينسلبرگ،ه صورت يك جزيره، و در مواقع كم آبي به  در مواقع پرآبي ب شده وزابل واقع غربيجنوب

  .)11،ص1369نه مهندسين مشاور شهر و خا( رفولژي خاصي به منطقه بخشيده استم
   و هوا آب

  ة درج12 و 49   ترتيب  دما به مطلق گراد، حداكثر و حداقل  سانتي ة درج22 درجه حرارت هواي منطقه حدود  متوسط
  .)107 ،ص 1367  زمرديان و پوركرماني( شده است  خرداد و دي گزارش هاي گراد در ماه سانتي

متر را نشان   ميلي59رقم   آنة سال25  متوسط.  ايران بسيار كم است ط با ساير نقا در مقايسه  منطقه مقدار بارندگي
يكي از عوامل اساسي كمبود بارندگي باال . اي با اين مقدار بارندگي منابع آب بسيارمحدود خواهد بود در منطقه. دهد مي

  . بودن درجه حرارت هوا وپائين بودن رطوبت نسبي است
دهد كه اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق ايران داراي بيشترين  شده، نشان ميهايي كه در مورد باد انجام  بررسي

 120 منطقه با سرعتي معادلة روز120باد معروف . رسد  روز مي150تعداد آن در سال به . روزهاي باد و طوفان است
سد، سبب بروز مشكالت زياد ر هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور كه به اوج خود مي ويژه در ماهه كيلومتر در ساعت ب

  .)91 ،ص1364 اطلس اقليمي ايران(شود  زيست محيطي در منطقه مي
  

    هامون  درياچه  و ارزش  اهميت
                هاي بزرگي را  تمدن  آب شيرين فالت ايران در طول تاريخ خود،ةترين درياچ درياچه هامون به عنوان بزرگ

داراي ارزش و اعتبار است كه در زير به بخشي از آنها  هاي مختلف ن درياچه در زمينهاي. در دامان خويش پرورانده است
  :شود  مي اشاره

هر ساله تعداد نسبتاً زيادي  .آيد حساب ميب  مكاني مقدس براي پيروان آن عنوان زادگاه زرتشته  هامون بة درياچ-1
  .) 195،ص 1363هوار (كنند  زائر، سياح و جهانگرد از آن ديدن مي

آورد  وجود ميسيستاني ب  گاوهاي اصيلخصوصه ب  وويژه ني محل مناسبي براي پرورش دامه  پوشش گياهي ب-2
   .)4 ،ص 2255رسالت، شماره (

  . هاي آب شيرين است  اين درياچه مكاني مناسب براي پرورش ماهي-3
ز اهميت ئنشينان حا ويژه تختكه ب ان منطقهزا براي بومي  استفاده از ني براي حصيربافي و صنايع دستي كوچك و اشتغال-4

  . فراوان است
روزنامه همشهري، (آيد شمار مي براي پرندگان مهاجر ب كويرية هامون محلي مناسب و امن در يك منطقة درياچ-5

   .)7 ،ص 710شماره 
در يك منطقه بسيار شيرين  نشينان دارد، زيرا آب آن شيرين بوده و آب  اين درياچه نقش مهمي در كشاورزي حاشيه-6

  .اي برخوردار است خشك از اهميت ويژه
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ساكنين آن در برابر مهاجمين  هاي درون درياچه در گذشته مكاني امن و قابل استفاده براي  جزاير كوچك يا تختك-7
  .ه استآمد بشمار مي

  

   هامون درياچهساز  منابع آلوده 
  د شهريئها و مواد زا پساب

. است نفر 505740 جمعيت شهري درحوضه بالغ بر لّك.  كانون شهري وجود دارد پنجامون هة آبريز درياچةدر حوض
قلعه، كوشك، بست و چهار برجك در افغانستان و زابل، زهك،  موسي توان به باميان، غور، از شهرهاي مهم حوضه مي

 28  معادل  هامون ة درياچ ةكل مصرف آب شهري حوض. اديمي و دوست محمد در ايران اشاره كرد بنجار، محمدآباد،
اين حجم آب، پس از مصرف . )89،ص1374مهندسين مشاور پارس و سيتا( در سال برآورد شده است   متر مكعب ميليون

از آنجا كه در اكثر شهرهاي مزبور . باشد  در سال مي ميليون متر مكعب21حجم آن حدود . آيد صورت پساب در ميه ب
              آن %25زيرزميني و حدود  ها در آب  از اين پساب%75ب وجود ندارد، لذا حدود  فاضالةآوري و تصفي جمع سيستم
  .شود هامون تخليه مي ة هاي آن به درياچ  هيرمند و شاخه ةرودخان از طريق

طور طبيعي ه  ب آن% 70 تنها حدود  است،  تُن در سال203061حدود كه  هامون ةد شهري حوضئ زا موادةتوليد روزان
               شود كه تمامي آنها   توليد مي  منطقه در شهرهاي هاي بيمارستاني تن زباله31000 مضافاً اين كه حدود ؛پذير است تجزيه

انتقال و دفع آنها نيز   وآوري زباله  جمعة نحوافزون بر اين. شود اً وارد آن مي هامون دفن و يا مستقيمةدرياچ يا در نزديكي
  .افزايد منطقه مي گيرد كه خود بر مشكالت زيست محيطي نجام نميصورت اصولي اه ب

هاي  هايي نيز در سال دخالت آيد، مي  هامون واردةهاي تصفيه نشده به درياچ عالوه بر فشارهايي كه از طريق پساب
 آن نقشآلودگي درياچه و تغييرات اكوسيستم  اكولوژي منطقه صورت گرفته كه در رويه در محيط طور بيه اخير ب

  .  است داشته
  

    صنعتي هاي فاضالب
   صنعتي ، شهرك  زاهدان صنعتي شهرك:  عبارتند از  وجود دارد كه ال فع  صنعتي  شهرك  آبريز هامون سه ةدر حوض

 شصت مجموعاً  كوچك، هاي  مزبور و ديگر كارگاه هاي  شهرك هاي تعداد كارگاه .  نهبندان  صنعتي  و شهرك زابل
   است برآورد شده  متر مكعب1684000ها   كارگاه  اين ة ساالن  مصرفي  آب حجم). 1  جدول (  است شده شمورد گزار

   و خنثي  فاضالب ة تصفي  سيستم كارگاه داراينه  مزبور تنها  هاي  كارگاه  در بين).57،ص1373 كشور   آب  جامع طرح(
   در سال  پساب حجم. كنند رها مي   تصفيه  خود را بدون بفاضال ها،  كارگاه ة بقي وباشند ها مي  آالينده سازي
  وارد  زيرزميني  از راه  و بخشي  سطحي  آب  از طريق ها قسمتي  پساب اين. شود برآورد مي  متر مكعب899000حدود
 برابر 50 تا 40در است قا فاضالب  هر متر مكعب  كه  اين  به با توجه. شوند  مي  آن  اطراف  زيست  و يا محيط  هامون ةدرياچ
                   زدن  را در لطمه  صنايع  فاضالب  نقش توان  مي)59 ،ص1373 كشور  آب  جامع طرح( كند  را آلوده  خود، آب حجم

  . نمود م تجس  هامون درياچه  زيست  و محيط  آب  منابع به
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    1382ونآبريز هام  ة موجود در حوز  صنعتي هاي  تعداد كارگاه-1 جدول

    صنعتي رشته  اه كارگاه تعداد  درصد   تعداد كاركنان  )  ريال ميليون( توليد  ارزش 

    و آشاميدني  غذايي صنايع  12  20  325  6156
    پوشاك-   نساجي صنايع  7  7/11  364  76734
    چوبي  و محصوالت چوب  2  3/3  24  4637
  كاغذ و مقوا  3  5  36  951

   ميايي شي صنايع  6  10  131  42966
    غيرفلزي كاني  20  4/33  607  67426

   آالت ماشين  10  6/16  241  59223
   جمع  60  100  1728  322012

  )59 : 1373 نيرو،  وزارت (
  

    معادن هاي آالينده
  سهم   و بيشترين  سفيد بوده  وگل  منيزيت  واحد از آنها معادننه. باشد  واحد ميهفده جمعاً   در حوضه  فعال تعداد معادن
 وارد   طريقي  آنها به  و پساب  نموده  مصرف  در فرآيندتوليد خود، آب  معادن  اين تمامي.  دارند  درياچه را در آلودگي

 ، در كنار  توليد ساالنه  تُنيكصد نفر كارگر و 249با   نسوز بندان  پنبه  بزرگ  معدن  كه اين  ويژهه  ب؛شود  مي  هامون درياچه
  .)78 ،ص1378   مشاورجاماب مهندسين(ريزد   مي  هامون ة درياچ  خود را به  و فاضالب  بوده واقع   هامون ةدرياچ

  

    كشاورزي هاي فاضالب
   فشارهاي  آفات  دفع  وسموم  شيميايي  كودهاي  از انواع و استفاده  هامون ة درياچ ة در حاشي  كشاورزي هاي فعاليت

   از انواع  تن18511   درياچه ة حوض  در سطح كه  استبرآورد شده. سازد  وارد مي  هامون ة درياچ  آب  بر كيفيت زيادي
  ، كود فسفره  تن10835،   اوره  كودهاي  از نوع  تن7162 مقدار حدود   از اين شودكه  مي  مصرف  در سال  شيميايي كودهاي

 غير  صورته ب  كودها اين. )146،ص1373زي  جهاد كشاور سازمان(باشد   مي  كيلو كود آهن230 و   كودپتاسه  تن514
  . دارند  زيادي  نقش  آن  و درآلودگي  شده  وارد درياچه  و زيرزميني  سطحي هاي ها و جريان آب  زه اي توسط نقطه

  بوط ليتر مر159000 مقدار از اين  كه  ليتر است226000 بر   بالغ  در حوضه  آفات  دفع  سموم  مختلف  انواع ة ساالن مصرف
 و   خاك  تحقيقات ةمؤسس(   است كش  و علف  قارچ  ليتر از نوع25000 و  كش  كنه  ليتر از نوع11800،  كش  حشره  سموم به

  .شود  مي  هامون  وارد درياچه  گوناگون  طرق  به  هر ساله  سموم  از اين مقداري. )26،ص 758  كشور، شماره آب
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    آن  محيطي  زيست و نقش   هامون ة درياچ  گياهي پوشش
  :شود  مي  تقسيم  دو دسته  به  هامون  گياهي پوشش

             شود و كمتر   مي  واقع  گوسفند و بزمورد استفاده ويژهه  دام ب  تعليف  و براي  بوده  مرتعي  درياچه ة حاشي  گياهي  پوشش-1
  .شود  مي برداري  گاوها بهره  علوفه عنوانه ب

   كه گياهاني) الف:است تفكيك   قابل ة دو دست  خود به  گياهي  پوشش  نوع ؛ اين  هامون  درياچه  داخل ياهي گ  پوشش-2
  پوشش) ، و ب  يا تزك  و جگن ، هزار ني  يا تميش  هندي ، ني  ياتوتك ، لويي گيرند مانند ني  قرار مي  آب باالتر از سطح

   علف آبي ، بارهنگ  يا اشك اويارسدرم:  عبارتند از  گياهان  نوع اين.  شناور هستند  و يا در آن آب  درون  كه گياهي
  .ها  جلبك بوريا و انواع

   داراي  گياهان هرچند از نظر نوع (  ساحلي  گياهي  با پوشش  در مقايسه  درياچه  داخل  گياهي  پوشش  كه بايد دانست
  ويژهه  ب،آيد  نيز بشمار مي  گياهي  پوشش ترين  و غني ترين مرغوب)   است  و لويي  با ني  و عموماً غلبه  بوده  اندكي عتنو

 و   كوچك ها و آبگيرهاي  بركه  و اطراف  ساحلي  در لجنزارهاي رسد و اغلب متر ميپنج  تا دو   به  آن  طول  كه نوعي
،   آبزيان  انواع  مأمن  دارد وهم ها مصرف  دام  در تعليف نيزارها هم.   است  نيزار معروف و بهرويد   مي  انبوه صورته ب  بزرگ

  ة درياچ  محل12 در   ني هاي توده. )102،ص1370 سحاب  مشاور تهران مهندسين(  هاست  و پالنكتون ، خزندگان پرندگان
  جدول( در  گيرد كه  خود مي  به  مخصوصي هاي ها نام  محل ز اينا  در هر يك رويند كه  يا نيزار مي  متراكم صورته  ب هامون
  .  است آمده) 2شماره

  )51 ،ص1374 ميري(  هامون  درياچه  نيزارهاي ترين  معروف  اسامي-2 جدول
   رديف   نيزار نام   رديف   نيزار نام

  1   طاليي  7   محمود ساراني
  2  گمشاد  8   كنيز تپه

  3    حيدرخان محمودي  9   مسجدك
  4    سرخ چنگ  10    ريگ چنگ
  5   شور چنگ  11    برفي چنگ
  6    ساراني ريگ  12    زيري لورگ

              
    هامون ة درياچ  نشينان  و تختك تختك
   آب  ميزان  آنها به وسعت.شود  مي  گفته  تختك ي محلّ  در اصطالح  هامون  درياچه كف) جزايري ( ها  برآمدگي به

  .اند ها بوده  از انسان  گروهي  معيشت  و محل  ازديرباز مأمن  و موقعيت  وسعت  به ها بسته تختك.  دارد بستگي  درياچه
   امكانها  در تختك  بود،اقامت  پوشيده  انبوه  از نيزارهاي  هامون ة درياچ  سطح  تمامي  دور كه  چندان  نه هاي در سال

  ة تهي عنوانه  بعد ب ة گاو و در مرحل  خوراك عنوانه  ب اول  ة را در درج  درياچه  ني بع بيشتر و كارآمدتر از منا برداري بهره
  .آورد  مي  فراهم حصير يا سوخت

             از شهر سوخته كه  و در آثاري  بوده  در سيستان ها همزاد تمدن  تختك  كه ذكر نمود  توان  مي  كلي  ارزيابي در يك
)  دامداري (  حرفه  نوع  اين  بقاي ة الزم  وجودگاو و تختك دهد كه  مي نشان،   است  مانده باقي)   قبل ل سا5600 (  آن و تمدن
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   و حفاظتي  امنيتي هاي ، بيشتر ناظر بر جنبه  ها آمده  محل  اين  به  راجع تاريخي  در كتب آنچه. ستا   بوده  منطقه در اين
 سوار   درياچه ة حاشي ،مردم گرفت  مي  صورت  منطقه  به  با خشونت  همراه  و تهاجمي  حمله  هرگاه ، چرا كه هاست مكان اين
 3 شماره ، نشريه  سيستان عمران  سازمان(بردند  مي آمد، پناه ميرشما ب  درياچه  درون  امن  نقاط ها كه  تختك  به1» توتن«بر 
   .)14،ص

   اين طور كليه  ب  كه اجتماعي-   اقتصادي تر از آن، تحوالت هم درياچه و م  نيزارهاي  كاهش  دليل  حاضر به در حال
                  در جدول.  است  روبرو ساخته  و انهدام  نشينان را باخطر زوال  تختك گيرد، زندگي  مي  پرسش  را به  معيشت نحوة
  .  است  آمده1355-83  هاي  سال هامون طي ة  درياچ هاي  تختك  به  مربوط  اطالعات)3( شماره

   به  نسبت  سرشماري  درهر دوره  از سكنه  خالي هاي شود، تعداد تختك  مي  مالحظه)3(  شماره  در جدول  كه گونه همان
 بعد بايد   به1365   را خصوصاً از سال  از سكنه  خالي هاي تختك  افزايش ة عمد دليل.   است  شده  مواجه  قبل با افزايش ةدور

  ني  در اثر كاهش ويژهه  ب و بعد  به1365  هاي  سال  طي  هامون ة درياچ  محيطي  زيست هاي  وچالش  اكولوژيكي در تغييرات
   و پرورش  بر نگهداري متكي  توليد كننده  گروه  اقتصاد اين  چرا كه؛ دانست...  و   دام  خوراك  فقدان  آن  تبع  و به درياچه

   از قبيل  مختلف هاي  در زمينه  حيوان  از اين  منطقه ساكنين.)29،ص1368 و بلوچستان   سيستان دانشگاه(   است گاو بوده
  .كردند  مي  و امرار معاش ، استفاده  و پوست ، گوشت شير، لبنيات ة  بار، تهي ، حمل  اراضي شخم

  و نيز حفر كانال  و ماسه  شن ةروي بي  در اثر برداشت  هامون ة درياچ  و اكولوژي  طبيعي  در وضعيت  اخير كه هاي در سال
   نشينان  تختك  براي خصوصه  را ب  زيادي هاي ، مهاجرت ايجاد شده  زيادي  تغييرات  از ني رويه  بي برداري  بهره هويژه ها ب

   آن ر زير به د  كه  علفخوار بوده  آمور و ساير ماهيان  ماهي  اندازي  آب ها به  دخالت از اين يكي.   است  داشته بدنبال
  .شود مي اشاره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14،ص  نشينان ، تختك  سيستان  عمران سازمان( 1355-83  هاي  سال  طي  هامون ة درياچ هاي  تختك  به  مربوط  اطالعات-3   جدول
                                                      

 . توتن نوعي قايق محلي دست ساز است كه از ني ساخته مي شود- 1
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  مقطع زماني
1383  1375  1365  1360  1355 

  رديف نوع اطالعات

  1    تختك تعداد كل  145  131  131  131  131
  2    از سكنه  خالي تعداد تختك  63  74  99  101  125

  3    سكنه  داراي تعداد تختك  82  57  32  30  6
  4  ها  در تختك  خانوار ساكن تعداد كل  3500  2664  1922  781  65

  5  تعداد گاو  ــــ  26181  11085  3870  780
  6  تعداد گوسفند و بز  ــــ  324577  19869  70750  2020

  

   آمور ماهي
 قرار داد و   را مورد تغذيه  ني  وريزوم  جوانه  ماهي اين.  شد  ريخته  درياچه  به آمور  نام  به  واردي  تازه اهي م1362  در سال
   از بين  اصلي مل عا  ادعا كه  اين  اثبات براي.  نهاد  كاهش رو به  نيزارها طور عمدهه  و ب  گياهي  پوشش  كوتاهي ةدر فاصل
 از  پس.  شد  آمور قُرق  هكتار در برابر ماهي  يك  وسعت  به  از درياچه  آمورهستند، قسمتي هاي  ماهي نيزارها رفتن
   از بين  اصلي  عامل شود كه مي  معلوم  ترتيب  اين به.  و نيزارها احياء شدند  رشد كرده  به ها شروع حدود صد روز ني مدت
  .)145 ،ص 1374 ميري(  ت اس  آمور بوده ، ماهي  هامون ة در درياچ  ني رفتن
  

    هامون ة درياچ  بر پرندگان  محيطي  زيست هاي تأثير چالش
  ويژهه  پرندگان ب  براي مطمئني  گاه، پناه  گسترده  گياهي خاطر پوشش   به  طرف  اين  دور به هاي از گذشته   هامون ةدرياچ
  گذاري  و تخم سازي ، النه ، استراحت  تغذيه  به  گياهي نبوها  پوشش  اين البالي در  پرندگان.   است  مهاجر بوده پرندگان

ه  ب، شده  مهاجر نيز كاسته ندگان پر ويژهه  ب  از تعداد پرندگان  تدريج  به   گياهي  پوشش تنرف  از تحليل پس. پرداختند مي
   پرندگان  روند كاهش)4(شماره  دولج.  است  نشده  ديده  هامون ة در درياچ اي  پرنده  نوع  هيچ1382   در سال  كه طوري

  .دهد  مي مهاجر را نشان
.  رسيدند  هالكت  به  طرزمرموزي  مختلف به  از انواع  پرنده3000 از   بيش1373   سال  در مهرماه  كه بار اين  تأسف ةنكت

.  يافتند  انتقال  درياچه  جنوب  به غربل باد از شما  توسط پرندگان هاي  افتاد و الشه  اتفاق  صابري  هامون ة در چال  حادثه اين
  .اند ها داشته ، درنا و اردك پليكان  را انواع  تلفات بيشترين

  نيزارها پرندگان در اثر كاهش  كافي  تغذيه  و عدم  از حد آب  بيش  را شور شدن  آن  زيست علت  محيط كارشناسان
   و كشاورزي  شهري هاي  فاضالب  مختلف هاي ، آالينده پرندگان گ مر  اصلي رسد علت  بنظر مي  كه  در حالي؛ذكر كردند

  .  است دهگردي  پرندگان  شدن  مسموم  باعث  كه است
  بحثگيري و  نتيجه

. ن وارد شـده اسـت     آ هامون فشارهاي زيـادي بـه        ةهاي زيست محيطي درياچ     در چند سال اخير در اثر كم توجهي به جنبه         
عوامـل و اقـداماتي كـه در ايـن          .  اسـت  به آلودگي آب درياچه و تبعات زيست محيطـي آن         ترين اين فشارها مربوط       عمده

  :اند عبارتند از زمينه نقش اساسي داشته
   ؛ شهري و صنعتي در درياچهةهاي تصفيه نشد ـ  رها سازي حجم قابل توجهي از پساب
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  ؛ن به درياچهويژه معدن پنبه نسوز بنداه هاي معادن ب ـ انتقال حجم قابل توجهي از پساب
  ؛هاي مزروعي مشرف به درياچه و ايجاد آلودگي آب آن ـ استفاده از انواع كودهاي شيميايي در كشت زمين

  .مور در درياچه و از بين بردن نيزارهاآـ رها سازي ماهي ني خوار 
بودي نيزارها ـ حاصل عملكرد اقدامات مزبور آلوده شدن آب درياچه، مسموم شدن آبزيان، مردن پرندگان مهاجر، نا

،كاهش درآمد تختك نشينان درياچه و مهاجرت آنها به نقاط ديگر  - گاوهاي سيستانية علوفةعنوان تأمين كننده ب
  . باشد مي

  
  )194 ،ص1374 ،ميري (1358-82  هاي  سال  طي  هامون ةدرياچ  مهاجر  تعداد پرندگان  روند تغييرات-4  جدول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاپيشنهاد
  :شود  مي  ارائه زير ياه هامون پيشنهاد ة درياچ ة رفت  از دست هاي منظور احياء ارزش به

 و  بايد با همكاري  مي  رابطه  دراين؛  آن  طبيعي  اكوسيستم  خوردن  از بهم  و جلوگيري  درياچه  اكولوژيكي ة چرخ  حفظ-1
   و سازگار را تقويت  بومي  ماهي هاي ، گونه  ذيربط اجرايي  هاي  و نيز دستگاه  و دانشگاهي  مراكز علمي هماهنگي

  . نمود  حذف  درياچه  اكولوژيكي ة از چرخ  تدريج  رابه  غير بومي يها  و گونه نموده
   و انجام  درياچه  داخل به   و اديمي ، زهك ، نهبندان  زابل  شهرهاي  و صنعتي  شهري هاي  از ورود فاضالب  جلوگيري-2

  . آنها  كامل ة تصفي  براي  الزم تمهيدات

  سال  تعداد پرندگان مهاجر
237790  1358  
24871  1359  

287142  1360  
215037  1362  
169656  1363  
88500  1364  
50000  1365  
9477  1366  

16189  1367  
27000  1369  
26061  1371  
19191  1373  
6452  1377  

0  1382  
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   رودخانه  اين  و مقدار آب شود وميزان  مي  هيرمند تأمين ة رودخان  از طريق  هامون  درياچه آب% 95 از   بيش  از آنجا كه-3
 از   ايران  دولت  است  دارد، الزم  افغانستان  دولت ة مأخوذ  و تصميمات  و افغانستان  ايران  سياسي  روابط  به نيز بستگي

   آب ة پاي  دبي حداقل  و تأمين   تعيين  به  نسبت المللي  بين  قبول  و قابل  محكم  و عقد قراردادهاي سياسي  مذاكرات طريق
  . نمايد  اقدام  سال  مختلف  در فصول  رودخانه اين

  .   هامون ة هيرمند و درياچ ة بستر رودخان  حريم  عدواني ف از تصرّ  جلوگيري-4
 هرز  گودزره تا با حفظ  در داخل زي سرري هاي  شيله به منظور جلوگيري از ورود آبة احداث سد بر روي رودخان-5

   در وضعيت  و تغييراتي  برده  زير آب  بهيزرع پائين دست تاسوكي را روي آب بتوان بسياري از اراضي لم
  . ايجاد كرد ميكروكليمائي

  
  : و مĤخذ منابع

  .  آماري ةسالنام، )1375-82( زابل  هواشناسي  اداره-1
 -    انوشه حسن  ،ترجمه  صفاريان  دولت  تا بر آمدن  تا زيان  از آمدن  سيستان تاريخ، )1359(، ادمو كليفورد  بارسوث-2

  . ، تهران  دوم بخش
  .، تهران  پنجم  ، چاپ1-2، جلد   اقبال ، انتشارات  ايران  مفصل جغرافياي)1372 ( ، ربيع  بديعي-3
  نامه ، ويژه»  وبلوچستان  سيستان  ژئوموفولوژي  پيرامون بحثي«)1367 تابستان(، محمد جعفر  و زمرديان ، محسن ي پوركرمان-4

  .9   مسلسل ،شماره  جغرافيائي  تحقيقات ، فصلنامه  زابل  و خاك آب
   در جامعه  اجتماعي-  اقتصادي  ساختارهاي  تغييرات بررسي « ، دفتر پژوهشي  و بلوچستان  سيستان  دانشگاه-5

  . يك ، شماره دفتر اول»  ) 1368(وستايير
  .2255  ، شماره1372 آبان 5  ، چهارشنبه  رسالت  روزنامه-6
  .710  ، شماره1374 خرداد 30   شنبه ، سه  همشهري  روزنامه-7
  .3 شماره  ، نشريه»  نشينان  تختك مهاجرت«،   سيستان  عمران  سازمان-8
 ايرانپور   اهتمام  به گنجي  دكتر محمد حسن امهن ، جشن» نشينان  چاله  طبيعي ويژگيهاي «)1371(  ضياء توانا، محمد حسن-9

  .ران، ته ، گيتاشناسي جزني
  .، جلد اول ، تهران  مجلس ، انتشارات  ايران  مفصل  جغرافياي)1310(، مسعود  كيهان-10
  رسي، بر  دوم ،كتاب  و بلوچستان  سيستان  استان  محيطي  زيست ، مطالعات)1374( و سيتا  مشاور پارس  مهندسين-11

  .  هامون  پايدار از درياچه وري بهره
  . هيرمند  رودخانه  از آب  بهينه برداري  بهره ، طرح )1370( سحاب  مشاور تهران  مهندسين-12
  . نيرو  آبريز هيرمند، وزارت  كشور، حوزه  آب  جامع ، طرح )1378( مشاور جاماب  مهندسين-13
  .  اول ت، قسم  سيستان اي  منطقه ح، طر) 1369( مشاور شهر و خانه  مهندسين-14
،   قراء سيتان كليه  مشروب  آب  شبكه  و احداث  تأمين ، طرح  اول  مرحله ، گزارش )1362( مشاور فرپاك  مهندسين-15

  . شناسي  زمين  مطالعات بخش
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