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حمیدرضا عباسی*

شاخه داخل دشت سیستان جاری می شود و اراضی بخشی از آن و 
چاه نیمه  ها را، که گودال های طبیعی زمین  شناسی هستند، تغذیه می  کند. 
درمجموع، هامون های شش  گانه و مساحت آنها در شکل و جدول 1 

ارائه شده است.
هامون  های  در  آب  گردش 
رود  و  سیستان  شش  گانه 
هیرمند به  گونه  ای است که ابتدا 
وارد هامون پوزک و لبریز آن 
داخل  در  آبراهه  هایی  توسط 
هامون  داخل  به  برینگک، 
اگر  می  شود.  وارد  صابوری 
حجم آب ورودی زیاد باشد، 
هامون های برینگک و چنگ 
می  شوند.  آبگیری  نیز  سرخ 
لبریز هامون صابری، به  داخل 
و  یک  هیرمند  هامون های 
سپس دو، وارد و در نهایت، 
رودخانه  توسط  آنها  اضافه 
در  گودزره  چاله  به  شیله 
داخل خاک افغانستان تخلیه 
از  یکی  گودزره،  می  شود. 
شورترین دریاچه  ها در کره 

زمین است.
به  دلیل تغییر هیدرولوژیک 
اثر  بر  هیرمند  رود 
و  خشک سالی  سد سازی، 
تغییرات اقلیمی، هامون های سیستان در سال های اخیر به  شدت 
هیرمند، حدود 40  رود  است. حوضه  یا خشک شده  کوچک، 

.)UNEP, 2006( درصد افغانستان را می  پوشاند
روند کوچک شدن هامون های سیستان، از دوران هولوسن شروع 

مقدمه
بحران آب و طوفان های گردوغباری و ماسه  های   روان، از معضالت 
اساسی دشت سیستان هستند. دشت سیستان، در شرق کشور به  صورت 
خاش رود،  هلمند،  یا  هیرمند  رودهای  که  است  فروافتاده  چاله  یک 

خشکه رودهای  و  فراه رود 
غربی به آن می  ریزند )شکل 1(. 
مجموعه هامون های شش گانه، 
سرخ،  چنگ  پوزک،  به  نام  های 
هیرمند  صابری،  برینگک، 
را  سیستان  دشت  گودزره  و 
دربرگرفته  اند. هامون ها در واقع 
یک بوم  نظام دریاچه  ای موقت 
)Ephemeral Lake( هستند 
و  حال خشک  در  همیشه  که 
مرطوب شدن هستند. مساحت 
 5346 سیستان  هامون های 
گودزره(  بدون   ( کیلومتر مربع 
است که حدود 64درصد آنها 
در ایران و مابقی در افغانستان 
.)UNEP, 2006( قرار دارد

کوه های  از  که  هیرمند  رود 
کابل  غربی  جنوب    در  بابا 
از  پس  می  گیرد،  سرچشمه 
عبور از ریگستان افغانستان، 
زرنج  شهر  نزدیکی  در 
افغانستان با گردش به سوی 
نزدیک  ایران  مرز  به  شمال 

می شود. کانال آب رسانی نهر لشکری در این قسمت، از رود هیرمند 
آبیاری می  کند. رود  اراضی کشاورزی شهر زرنج را  جدا شده و 
هیرمند، در ادامه با گردش به سمت شمال و به نقطه صفر مرزی، 
وارد و شاخه رود سیستان در این قسمت از آن جدا می  شود. این 
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شکل 1- موقعیت مجموعه هامون های سیستان و رود هیرمند
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سال   9000 تا   7000 )حدود  هولوسن  اواسط  در  است.  شده 
پیش( سطح آنها بسیار بزرگ تر از امروز و یکپارچه بوده است 
)شکل A3( و در اواخر هولوسن )2000 تا 3000 سال پیش( 
 Hamzeh et( کوچک تر و گودزره از دریای زابل جدا می شود

.)al., 2016
هامون های شش  گانه  ایجاد  و  زابل  دریای  کوچک شدن  روند 
به  توجه  با  و   )C2 شکل( است  یافته  ادامه  تا عصر حاضر  سیستان 
تغییرات اقلیمی و سناریوهای افزایش دما )IPCC, 2018(، به احتمال 
زیاد این روند ادامه خواهد داشت و تنها قسمت های گودتر از هامون های 
سیستان در سال های اخیر آبگیری شده اند. بر این اساس، سطح بیشتری 
قرار  فرساینده  بادهای  معرض  در  و  شده  هامون ها، خشک  بستر  از 

.)D2 می گیرند )قسمت های سفید رنگ، شکل
میزان آب ورودی از هیرمند به هامون های سیستان، دارای نوسانات 
بسیار زیادی است. میزان آب ورودی به هامون های سیستان )بخش 
ایرانی(، به تفکیک حوضه آبریز، در جدول 2 ارائه شده است )سازمان 
سیستان،  رود  از  آب  مقدار  بیشترین  محیط  زیست، 1401(.  حفاظت 

پریان و فراه وارد هامون های سیستان می  شود.
نتایج حاصل از شبیه سازی رواناب در دوره 80 ساله در هیرمند نشان 

داد، میانگین دبی دوره مطالعاتی، 1545 میلیون مترمکعب است که 
قبل از احداث سد کجکی، 101/3 مترمکعب بر ثانیه بوده است، 
یافته  ثانیه کاهش  بر  به 34/3 مترمکعب  از آن،  در حالی که پس 

است )شکل 3(.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد، کمترین میزان آب ورودی از 
هیرمند،753 میلیون مترمکعب در سال 1382 و بیشترین مقدار، 
4656 میلیون مترمکعب در سال 1377 بوده است )خسروشاهی، 
سدهای  احداث  از  پس  می  دهد،  نشان  شواهد  همه   .)1401
مختلف در افغانستان و ایران، میزان آب ورودی به تاالب کاهش 

یافته است.
ویژگی بارز دیگر دشت سیستان، وجود باد کم ارتفاع و پرسرعت 
)Low level Jet( 120 روزه است. با شروع فصل گرما، یک 
سامانه کم فشار پاکستان، از عرض های پایین  تر، باال می آید و 
در جنوب افغانستان، مستقر می  شود. وجود یک پرفشار مستقر 
روی ترکمنستان )شرق دریای خزر(، سبب ایجاد یک جریان از 
عرض های باالیی به  سوی کم فشار یادشده می  شود. ارتفاعات 
قرار گرفتند که ضمن  افغانستان و خراسان طوری  هندوکش 
تشدید گرادیان فشار هوا، یک داالن )کریدور( باریک را روی 

)UNEP, 2006( جدول 1- مشخصات عمومي هامون  هاي سیستان

عمق )متر( مساحت )کیلومتر مربع( ایران )درصد( افغانستان )درصد( هامون

1 222 100 - برینگک

1 60 100 - جنگ سرخ

2 2389 100 - هیرمند

3-2 1514 5/2 94/8 پوزک

3 1162 41 59 صابري

10 2418 - 100 گودزره

 )D و دوره کم آبی اخیر C دوره پرآبی اخیر ،B اواخر هولوسن ،A شکل2- تغییرات سطح هامون های سیستان در دوره  های کواترنر )اواسط هولوسن
)Van Beek and Meijer, 2006 از  Dاز نگارنده و شکل C از حمزه، 2016، شکل :Bو A شکل(
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جدول2- مقادیر کل آب ورودی به تاالب هامون در سال )سازمان حفاظت محیط  زیست، 1401(

حجم ورودی )MCM(دبی )متر مکعب بر ثانیه(محدودهردیف

0/5416/9حوضه آبریز رودخانه غرغر(رود شور و رود میل)1

0/051/6حوضه آبریز مسیل ها بین رودخانه غرغر )شور سربیشه( و رودخانه سین آباد2

0/154/6حوضه آبریز رودخانه سین آباد3

0/030/4حوضه آبریز مسیل  ها بین رودخانه غرغر و رودخانه شور نهبندان4

0/4313/5حوضه آبریز رودخانه شور نهبندان5

0/030/9حوضه آبریز مسیل ها بین رودخانه شور نهبندان و رودخانه شیله )شرق مسیل گچی(6

0/031/0حوضه آبریز رودخانه هیرمند داخل ایران7

0/020/6گستره آبي دریاچه  هامون8

2/6583/5خاش رود9

1/4044/3خاسپاس رود10

7/77245/1فراه رود11

4/06128/0هاروت رود12

371164جریان ورودی از روخانه سیستان13

32994جریان ورودی از روخانه پریان14

1183700مجموع جریان ورودی تحت شرایط نرمال

شکل 3- دبی متوسط ساالنه ورودی به دشت سیستان از هیرمند در بازه 30 ساله 
)خسروشاهی، 1401(

شکل 4- موقعیت سامانه  های هوایی دشت سیستان و ریگستان 
افغانستان، جریان بادها و و رسوبات بادی
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مرز شرقی کشور تشکیل می دهند )شکل 4(. این جریان هوایی، 
به سیستان  که  هنگامی   و  می گیرد  داالن، شدت  این  داخل  در 
می رسد، دارای باالترین سرعت است )Abbasi et al., 2018؛ 
Kaskaouti et al., 2018( و معمواًل از اواسط بهار تا اوایل 

پاییز می وزد.
رسوبات  و  گردوغبار  باد،  این  هامون ها،  خشکی  هنگام  در 
Al�  بادی را از بستر دریاچه  های خشک در اتمسفر منتشر می کند )
izadeh�Choobari et al., 2014(. چتر گردوغبار و جریان ماسه، 
افغانستان، شمال  را در دشت سیستان، جنوب  زیربنایی  ساختارهای 
پاکستان و حتی گاهی حرکت کشتی های تجاری را در اقیانوس هند و 
دریای عمان، تحت تأثیر قرار می دهد. هم زمانی تقویم وزش این بادها 
با خشک شدن هامون های سیستان در فصل خشک سال، باعث تبدیل 
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آنها به کانون گردوغبار و ماسه می شود.

تعداد روزهای گردوغباری در منطقه سیستان
در  گردوغبار  با  همراه  روزهای  تعداد  بررسی  از  حاصل  نتایج 
شده  ارائه   5 در شکل   1344-1397 سال های  طی  زابل  ایستگاه 
روز   162 با  زابل  ایستگاه  می  شود،  مشاهده  که  طور  همان  است. 
است.  کشور  در  روز  تعداد  بیشترین  از  یکی  دارای  گردوغباری، 
همچنین، شهر زابل به  دلیل وجود طوفان های گردوغباری، به  عنوان 
آلوده  ترین شهر جهان از نظر غلظت ذرات کوچک تر از 2/5 میکرون 

.)WHO, 2016( در سال 1394 شناخته شده است
با  تغییرات روند روزهای گردوغباری در ایستگاه زابل در ارتباط 
آنکه آب در هامون ها  با وجود  داد،  نشان   )6 تاالب )شکل  سطح 

شکل 6- تعداد روزهای طوفان گردوغباری )نمودار خطی( و سطح تاالب )نمودار ستونی(

شکل 5- روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در ایستگاه زابل )1965-2018(



11 11طبیعت ایران/ جلد 8، شماره 1، پیاپی 38، فروردین - اردیبهشت  1402

سال ها  برخی  در  است،  داشته  گردوغبار  کاهش  بر  زیادی  تأثیر 
به  دلیل پرنشدن دریاچه  ها، گردوغبار از حاشیه آنها منتشر می  شود 
بین  ارتباط  می شود،  مشاهده  که  طور  همان   .)1401 )درگاهیان، 
سال ها  برخی  در  ماسه  حمل  پتانسیل  و  طوفانی  روزهای  تعداد 
که  ندارد  وجود  معناداری  رابطه  سال ها  برخی  در  و  است  منطقی 

این به  دلیل آبدار یا خشک بودن هامون هاست.
طوفان  با  همراه  روزهای  تعداد  است،  مشخص  که  طور  همان 
گردوغباری در همه سال ها، بیش از 120 روز بوده است. این بدان 
ماه های  در  سیستان،  روزه   120 بادهای  عالوه بر  که  است  معنی 
گردوغبار  تولید  سیستان  منطقه  در  می  تواند  باد  سرعت  هم  دیگر 
بیشترین  است.  شده  طوالنی  تر  روزه   120 بادهای  دوره  یا  کند، 
تعداد روز طوفانی در سال های 2000 و 2001 و کمترین آن در 

سال های 1997 و 2007 بوده است.
زابل،  ایستگاه  در  گردوغبار  پدیده  با  همراه  روزهای  تعداد  روند 
است.   )1994-2015( دوره  یک  در  افزایشی  روند  نشان  دهنده 
در حالی که سرعت بادهای فرساینده، نشان دهنده یک روند کاهشی 
به  طور مثال،   .)Abbasi et al., 2018( است  اخیر  دهه  دو  در 
ایستگاه  در  ماسه  قابلیت حمل  بر اساس  فرساینده  بادهای  سرعت 
زابل در سال 2000، باالترین مقدار خود را ثبت کرده است که تعداد 
روزهای همراه با پدیده گردوغبار، به 213 روز افزایش یافته است. 
خشک سالی  پدیده   ،2000 سال  که  ضروریست  امر  این  به  توجه 
بر منطقه حکمفرما و سطح آبدار هامون ها کم بوده است. به شدت 
با توجه به رایج بودن پدیده خشک سالی و خشک  شدن هامون ها، 

شدت گرفتن سدسازی روی هیرمند به احتمال زیاد تعداد روزهای 
گردوغباری و طوفان های ماسه )شن( را در منطقه سیستان افزایش 
بادهای  سرعت  اگرچه  اخیر،  سال های  در  در واقع  داد.  خواهد 
فرساینده در منطقه کاهش یافته، تعداد روزهای گردوغباری روند 

کاهشی نداشته است )شکل 7(.

داالن های )کریدورهای( حمل ماسه در منطقه سیستان
روزه،   120 بادهای  توسط  شدن،  خشک  از  پس  هامون ها  سطح 
طوفان  های  به  صورت  الی،  و  رس  ریز  رسوبات  و  شده  جارو 
گردوغباری و ذرات ماسه به  صورت افقی در چهار داالن فرسایشی 

در دشت سیستان به  سوی افغانستان حرکت می کنند.
جهت  و  سرزمین  توپوگرافی  اثر  در  ماسه،  حمل  داالن  های  این 
پوزک  قرقری-  از  عبارتند  که  گرفته اند  شکل  فرساینده  بادهای 
)1(، نیاتک )2(، جزینک )3( و تاسوکی- ریگ چاه )4( )شکل 8(.
وارد  فرسایشی  داالن  های  این  طریق  از  بیشتر  ماسه،  جریان 
کوچک  محدودهای  آنها،  عالوه بر  هرچند،  می  شود.  افغانستان 
که  هستند  تشخیص  قابل  نیز  دشت  داخل  در  حمل  و  برداشت 
سطوح بزرگ و قابل توجهی را دربر نمی گیرند )عباسی و همکاران، 

.)1401
دارای جهت شمال    و جزینک،  نیاتک  پوزک،  قرقری-  داالن های 
غربی- جنوب   شرقی و هم  جهت بادهای فرساینده است، در حالی که 
در  و  جنوبی  شمالی-  ایران  در  ریگ چاه  تاسوکی-  داالن  جهت 
نیاتک  داالن  دو  بیشتر سطح  است.  غربی  افغانستان شرقی-  خاک 

شکل 7- رابطه انرژی بادهای فرساینده براساس قابلیت حمل ماسه و تعداد روزهای گردوغباری در ایستگاه زابل
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و جزینک، به  واسطه ناهمواری ناشی از عبور رودخانه های نیاتک و 
سیستان شکل گرفته اند )عباسی و همکاران، 1396(. به  همین دلیل، 
یا  بستر،  داخل  در  فصل خشک  در  مناطق  این  در  روان  ماسه های 
ناهمواری  درواقع،  می شوند.  جابه جا  یادشده  رودخانه های  حاشیه 
آن  به  دنبال  و  هوا  جریان  سرعت  که  است  به   شکلی  دشت  سطح 
مناطق هم جوار است.  از  بیشتر  این داالن ها  حرکت ماسه در داخل 
سیستان  دشت  در  بادی  رسوبات  حرکت  و  پراکنش  بر همین اساس، 

بیشتر در داخل این داالن ها مشاهده می شوند.
نتایج قابلیت حمل ماسه در سیستان نشان داده است، انرژی بادهای 
فرساینده توانایی حمل حدود 176 مترمکعب رسوب را از یک متر 
با   .)Abbasi et al., 2018( دارد  واحد عرض در طول یک سال 
وجود چنین انرژی بادی، هر جا از سطح هامون   ها که خشک و دارای 
خاک حساس به فرسایش بادی باشد، بادبردگی شدید روی می  دهد 
و حجم بسیار زیادی از ماسه به داخل خاک افغانستان وارد می  شود 

و ساختارهای زیربنایی را مدفون می کند )شکل 9(.
ایران از سال 1347، فعالیت های تثبیت شن را در داخل داالن های 
نیاتک و جزینک، با مالچ پاشی نفتی و جنگل کاری، که تنها راه مهار 
از  بیش  در واقع،  دارد.  انجام  دست  در  است،  شرایط سخت  این  در 
نیم قرن است که هر ساله تثبیت ماسه  های روان در دشت سیستان با 

شکل 8- موقعیت چهار داالن فرسایشی حمل ماسه در دشت سیستان )عباسی و 
همکاران، 1401(

شکل 9- حرکت تپه ماسه بادی فعال روی اراضی کشاورزی جزینک و تجمع 
رسوبات پشت سد تنظیمی زهک

هزینه گزاف انجام می  شود، شدت و حجم این فعالیت ها در سال های 
خشک بیشتر است.

حرکت ماسه های روان در سیستان و جنوب افغانستان، موجب ایجاد 
کارهای  از جمله  می شود.  متعددی  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 
ارزشمند، احداث کمربند بادشکن حفاظتی در لبه هامون های سیستان 
است که مقادیر زیادی از رسوبات بادی، در دهانه ورودی داالن های 
جزینک و نیاتک نگهداری می  شود. شکل های 10 و 11، فعالیت  های 
نشان  تاکنون  ابتدا  از  بیابانزایی  مهار  زمینه  در  را  اجرایی  مختلف 

می  دهد )سازمان جنگل ها و مراتع کشور، 1400(.

رویکردهای مثبت مشارکت فراسرزمینی در مهار گردوغبار 
و ماسه  های روان منطقه سیستان

یک نقل قول قدیمی سیستانی در کتاب تاریخ سیستان ملک  الشعراء 
می  گوید »شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده آمد: بستن 
بند آب و بستن بند ریگ و بستن بند مفسدان، هرگاه که این سه بند 
اندر سیستان بسته باشد، اندر همه عالم هیچ شهر به نعمت و خوشی 
سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین باشد 

و روزگار آن را قوام باشد.«
این منطقه یعنی سیستان،  به  خوبی به چالش های اساسی  باال،  گفته 
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شرایط  در  مناطق،  این  است.  کرده  اشاره  قندهار  و  هلمند  نیمروز، 
و  خشک سالی  دچار  خشک،  شرایط  در  و  سیل  دچار  مرطوب 
به  انسانی  فعالیت های  چنانچه  هستند.  ماسه  طوفان  و  گردوغبار 
هر علت، مانع ورود آب به هامون های سیستان شوند، بستر خشک 
شرایط  و  عمل  ماسه،  و  گردوغبار  کانون های  به  عنوان  هامون ها 

سختی را برای منطقه فراهم می  کند.
حدود 400 هزار نفر در دشت سیستان و سه میلیون نفر در جنوب 
روان  ماسه  های  و  گردوغبار  پدیده  مستقیم  تأثیر  تحت  افغانستان، 
بسیار  مردم  این  برای  گردوغباری  روز   212 تصور  دارند.  قرار 
دست  از  را  خود  کیفیت  زندگی  شرایطی،  چنین  در  است.  سخت 

شکل 10- موقعیت عملیات اجرایی تثبیت ماسه های روان در سیستان در دهه های گذشته

شکل 12- مدفون  شدن یک روستای بلوچی در حاشیه شکل 11- سطح و نوع عملیات اجرایی انجام شده در دشت سیستان از ابتدا تاکنون
رود هیرمند سیستان
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می  دهد و مهاجرت های گسترده اتفاق خواهد افتد.
دامداری  و  کشاورزی  به  مردم  این  بیشتر  معیشتی  وابستگی 
به  طور  سیستان،  هامون های  از  حاصل  گردوغبار  و  است 
مستقیم، پیامدهای منفی بر کیفیت زندگی آنها می  گذارد. این 
مشکالت  مانند  نامطلوبی  پیامدهای  و  آثار  موجب  پدیده، 

سالمتی، اجتماعی و محیط زیستی می شود. 
ذرات تولید کننده گردوغبار، تا ارتفاع شش کیلومتر، صعود می کنند 
و تا مسافت 6000 کیلومتر منتقل می شوند و دید افقی را به 104 تا 
103 متر کاهش می  دهند. غبار اتمسفری، مانع از نفوذ نور خورشید، 
شیوع  افزایش  درصد،   5-30 میزان  به    کشاورزی  تولیدات  کاهش 
بیماری ها از جمله مننژیت و تب دره و آسم و بیماری های ویروسی 
و صدمه به DNA سلول های پوست و ریه می  شود. به ازای افزایش 
هر 10 میکروگرم در متر مکعب در غلظت ذرات معلق کوچک تر از 
10 میکرون در زمان پدیده گرد و غبار، میزان مرگ و میر، یک درصد 

افزایش می  یابد )شاهسونی و همکاران، 1389(.
در سال گذشته، سد جدیدی به نام بند کمال خان روی هیرمند بسته 
این  است.  افغانستان  در  سدسازی  مهم  پروژه های  از  یکی  که  شد 
سد، در 95 کیلومتری شهر زرنج از توابع والیت نیمروز قرار دارد. 
به  طور حتم، تأثیرات این سد بر دریاچه  های هامون ها در سال  های 
اولیه آبگیری بارز خواهد بود. این تأثیرات، به  طور مستقیم موجب 
افزایش تعداد روزهای گردوغباری و تشدید حرکت ماسه  های روان 
در سیستان و نیمروز خواهد شد که به نفع هیچ یک از طرفین نیست.

افغانستان،  و  ایران  طرف  دو  گفت وگوهای  در  که  است  مناسب 
ماسه  های  و  گردوغبار  موضوع  به  هیرمند،  آب  مشکل  حل  برای 
به دشت سیستان،  از ورود آب  ممانعت  ویژه  ای شود.  توجه  روان 
بوم  شناسی  از نظر  سیستان  منطقه  گستره سرزمینی  به  آنکه  از  بیش 
اجتماعی و اقتصاد اکولوژیک صدمه وارد کند، به مناطق اکولوژیک 
میلیون  سه  از  بیش  با  افغانستان،  در  واقع  سیستان  منطقه  هم جوار 
جمعیت، لطمه وارد خواهد کرد. زیرا، مناطق یادشده در پایین دست 

کانون های بحرانی قرار دارند.
بدون تردید، تشدید حرکت ماسه  های روان، به ساختارهای زیربنایی 
آسیب های  دارد،  قرار  هامون ها  در جنوب   شرقی  که  زرنج،  منطقه 
خواهد  مدفون  قبل  دهه  دو  همانند  را  لشکری  نهر  و  وارد  زیادی 
کرد، تمام اراضی کشاورزی این بخش از افغانستان، توان اکولوژیک 
خود را از دست خواهند داد و در نتیجه اقتصادی نبودن کشاورزی، 
شاهد مهاجرت های گسترده خواهیم بود. از جمله اقدامات الزم در 
مهار گردوغبار و ماسه  های روان در منطقه سیستان و جلوگیری از 
گرفتن  نظر  در  و  فراسرزمینی  مشارکت  آن،  زیست  محیطی  تبعات 
زیر  مثبت  رویکردهای  به  منجر  امر  این  که  تاالب  هاست  حقابه 

خواهد شد:
هزار   22 مساحت  به  برینگک  بادی  فرسایش  بحرانی  کانون  الف( 
هکتار در مصب رود فراه، یک کانون مشترک بین دو کشور ایران و 
افغانستان است که بیشترین سهم را در تولید گردوغبار و ماسه  های 
روان منطقه دارد. با توجه به تجربه باالی ایران در موضوع کنترل 

فرسایش بادی در غرب آسیا، مسئولیت کنترل و مهار این کانون را 
ایران بپذیرد و با مشارکت افغانستان برنامه  های مهار را در آن انجام 
دهد. تجربه موفق این همکاری در گذشته در شهر زرنج انجام شده 
است. این  مورد می  تواند در ادامه طرح جامع مهار گردوغبار سیستان، 
است،  شده  تهیه  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  که 
انجام و بودجه مالی آن توسط سازمان های بین  المللی تأمین شود.

ب( با وجود قلمروی گسترده بادهای 120 روزه در سرتاسر مرز 
که  الکتریکی  انرژی  به  افغانستان  کشور  نیازمندی  و  کشور  شرقی 
استحصال  توسعه  است،  کشور  این  در  سدها  توسعه  اصلی  علت 
موجب  می تواند  بادی،  توربین های  مزارع  ایجاد  با  پاک  انرژی 
این منطقه شود و  به کشاورزی در  کاهش وابستگی معیشتی مردم 
در رسیدن آب به هامون های سیستان کمک کند، به  خصوص آنکه 
انرژی  توانستند  که  بودند  کسانی  اولین  نهبندانی ها،  و  سیستانی ها 
 Ahmad and Donald( بادی را به  صورت عمودی استحصال کنند
و آب شرب  الکتریکی  انرژی  تأمین  ادامه   .)Routledge, 1986
شهر زرنج افغانستان از سوی ایران نیز می  تواند گام های مثبت این 
رویکرد را محکم تر کند. کمک ایران در الی روبی کانال های آبیاری 
این  مثبت  رویکردهای  از  نیز  ماشین  آالت  با  افغانستان  در  پرشده 
تعامل است. در سال های خشک سالی شدید، بیشتر نهرهای آبیاری 

در سیستان و نیمروز از ماسه پر می  شوند.
به رهاسازی آب هیرمند،  افغانستان  مثبت  ج( در صورت رویکرد 
در  گردوغبار  و  رسوب  تولید  کانون های  تثبیت  عملیات  تشدید 
گردوغبار  مهار  در  ایران،  سوی  از  هیرمند  و  صابری  هامون های 
کیفیت  بهبود  باعث  و  کرد  شایانی خواهد  روان کمک  ماسه  های  و 
زندگی و کشاورزی در ایران و افغانستان خواهد شد. طبیعی است، 
شرایط  به  جدی  آسیب های  ایران،  توسط  تثبیت  عملیات  توقف 
به  خصوص  و  سیستان  منطقه  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژیکی، 

افغانستان وارد خواهد کرد.

نتیجه  گیری کلی
دشت  اساسي  چالش  دو  همواره  بادی،  فرسایش  و  آب  بحران 
خشک سالی،  و  سیل  بر این اساس،  است.  کشور  شرق  در  سیستان 
همواره دو چالش رایج حوضه رود هیرمند یا هلمند به   طول حدود 
در  سدسازی  خشک سالی،  اقلیمی،  تغییرات  است.  کیلومتر   1100
آب  کاهش  موجب  تاالب  ها،  حقابه  نکردن  رعایت  و  باالدست 
شده  اخیر  دهه  دو  در  سیستان  شش  گانه  هامون های  به  ورودی 
هامون های  روزه،   120 پرسرعت  و  کم ارتفاع  باد  وجود  با  است. 
حدود  ایرانی  )بخش  هکتار  هزار   773 حدود  سطحی  با  سیستان 
ماسه  های  و  گردوغبار  کانون های  به  تبدیل  هکتار(،  هزار   400
هزار   400 حدود  ماسه،  جریان  و  گردوغبار  چتر  شده  اند.  روان 
نفر در سیستان و 3 میلیون نفر در جنوب افغانستان را تحت تأثیر 
دوره  برای  گردوغبار  پدیده  با  همراه  روزهای  تعداد  می  دهد.  قرار 
1397-1344 در ایستگاه زابل، 164 روز برآورد شده است که در 
است.  یافته  افزایش  نیز   )1379 )سال  روز   213 تا  سال ها  برخی 



15 15طبیعت ایران/ جلد 8، شماره 1، پیاپی 38، فروردین - اردیبهشت  1402 طبیعت ایران/ جلد 8، شماره 1، پیاپی 38، فروردین- اردیبهشت  1402

همچنین، شهر زابل، به  دلیل وجود طوفان های گردوغباری، به  عنوان 
آلوده  ترین شهر جهان از نظر غلظت ذرات کوچک تر از 2/5 میکرون 
در سال 1394 شناخته شده است. با وجود چنین شرایطی، نرسیدن 
می شود  گردوغبار  تشدید  موجب  سیستان  هامون های  به  آب 
نیاتک،  فرسایشی  داالن های  داخل  در  روان  ماسه  های  حرکت  و 
خواهد  افزایش  تاسوکی  چاه-  ریگ  و  پوزک  قرقری-  جزینک، 
یافت. افزایش ورودی رسوبات بادی به داخل افغانستان، به گستره 
فراسرزمینی منطقه، از نظر بوم  شناسی اجتماعی و اقتصاد اکولوژیک 
صدمه وارد خواهد کرد. ضمن اینکه، ساختارهای زیربنایی منطقه و 
به  خصوص شهر زرنج را تهدید خواهد کرد. این در حالی است که 
ایران هرساله عملیات مهار ماسه  های روان را در داالن های سیستان 
بیولوژیکی انجام می  دهد. در صورت تشدید  با مالچ نفتی و کشت 
نیاتک و جزینک، کانال های  حرکت ماسه  های روان در داالن های 
تعداد روزهای  آبیاری شهر زرنج زیر ماسه مدفون خواهند شد و 
همراه با گردوغبار در سیستان و جنوب افغانستان افزایش خواهد 
دیپلماسی  انجام  عالوه بر  که  است  مناسب  شرایط،  این  در  یافت. 
برای چالش آب  نیز  برای گرفتن حقابه، گفت وگوهای دوجانبه  ای 
و گردوغبار پی  ریزی و یک برنامه اقدام محور و جامع برای تثبیت 
که  برینگک،  هامون  در  به  ویژه  و  مشترک  گردوغباری  کانون  های 
جامع  طرح  هم اکنون  شود.  ارائه  است،  سیستان  کانون  فعال  ترین 
مهار گردوغبار در هامون های سیستان در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
دو  به  طرح  این  گسترش  امکان  و  است  شده  تهیه  کشور  مراتع  و 
مسیر  در  که  افغانی(،  )بخش  برینگک  و  صابری  مشترک  هامون 
تأمین هزینه  های  بادهای 120 روزه هستند، وجود دارد که  اصلی 
این کانون  های مشترک، از طریق پروژه  های بین  المللی میسر است.
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