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   اقتصادي تاالب بين المللي هامون در منطقه سيستانزيست محيطي و اهميت 

  

  ملكيان، منصوره 

 استاديار گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان 

  

  

  چكيده

ين تاالب كاالهـا  ا. نقش مهمي در زندگي مردم سيستان داردكه  بين المللي ايران است تاالب 22تاالب هامون يكي از  

و خدمات زيست محيطي بسياري را نظير ماهي، پرنده، ني و گياهان آبزي، فرصتي براي تفرج، تنظيم درجه حـرارت و  

تـاالب  . خشكي هوا و زيستگاهي براي پرندگان فراهم مي كند كه از از نظر اقتصادي و اكولوژيـك حـايز اهميـت اسـت    

زيسـت پرنـدگان    حـل كشورهاي ايـران و افغانسـتان، تنهـا م    بيابانيو نيمه ي بيابانقرارگرفتن در مركز مناطق هامون با 

بـا  و منبعـي   شـته اهميتي بسـزا دا  طقهنمبراي ساكنان نيز لحاظ اقتصادي از . مهاجر در شرق كشور محسوب مي شود

فـظ و  ح .حاشيه هامون شامل كشاورزي دامداري، صيادي و صنايع دستي اسـت فعاليتهاي معيشتي مردم  .است ارزش

 و تغييـر در هيـدرولوژي منطقـه باعـث تغييـر در     داشـته  هيرمنـد  تداوم اين ارزشها در منطقه بسـتگي بـه ورودي آب   

 ر به بررسـي ارزش ضمقاله حا .اكوسيستم و در نتيجه تاثير بر فراواني كاالها و خدمات زيست محيطي آن خواهد داشت

  .نطقه مي پردازدمزيست محيطي و اقتصادي اين تاالب مهم بين المللي در 

 

  

  تاالب بين المللي هامون، پرندگان مهاجر، خشكسالي، اقتصاد سيستان: كلمات كليدي
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 مقدمه

درصد از مساحت كل كشور را  4/11، كيلومترمربع 500/187 سيستان وبلوچستان با وسعتي حدود استان

درجه و  31دقيقه تا  3درجه و  25بين  تشكيل داده و از پهناورترين استان هاي كشور مي باشد كه با قرار گرفتن در

دقيقه طول شرقي از نصف النهار  21درجه و  63دقيقه تا  50درجه و  58دقيقه عرض شمالي از خط استوا و  27

اين استان از شمال به خراسان و كشور . [1] از نظر جمعيتي از كم تراكم ترين استان هاي كشور است، گرينويچ

ازجنوب به درياي عمان و از مغرب به استان هاي كرمان و ، رهاي پاكستان و افغانستاناز شرق به كشو، افغانستان

را تنوع پوشش گياهي و غناي منابع طبيعي تجديد شونده ، وسعت استان و تنوع آب و هوايي .هرمزگان محدود مي شود

  . گرديده استموجب 

فهرسـت كنوانسـيون   در  1975كه در سـال   بين المللي كشور است تاالب 22يكي از  تاالب بين المللي هامون

در شـمال  و از سه بخـش پـوزك    داشتهبيش از چهار هزار كيلومتر مربع وسعت اين تاالب . [2]رامسر قرار گرفته است 

مساحت هريـك از هامونهـا    .صابري در شمال غربي و هامون هيرمند در مغرب و جنوب غربي تشكيل شده است، شرقي

نقـش مهمـي در زنـدگي مـردم سيسـتان      تاالب هامون  .رودخانه هاي فصلي بستگي دارداير سبه آب ورودي هيرمند و 

صـنايع  پرنده،  و ماهي صيدمي توان به از اين ميان فراهم مي كند كه را داشته و كاال ها و خدمات زيستمحيطي زيادي 

ب همچنـين تنهـا زيسـتگاه    ايـن تـاال  . اشاره نمودخشكي هوا كاهش ، تفرج و گردشگري، تنظيم درجه حرارت و دستي

و از  پرندگان مهاجر در منطقه شرقي كشور محسوب مي شود كه ساليانه هزاران پرنده مهاجر را به خود جلب مـي كنـد  

اين تـاالب   اقتصادي ارزشهاي زيست محيطي ومقاله حاضر به بررسي  .نظر حفظ تنوع زيستي جهاني حائز اهميت است

  .منطقه سيستان مي پردازد در

  

  تاالب هامونو اكولوژيك زيستي  ارزش

ـ   ه ين جنبـ ارزشهاي زيست محيطي و اكولوژيك اين تاالب را مي توان از چندين منظر مورد بررسي قـرار داد اول

ـ       اهميت اين ارزشها  هـاي  ه تنوع زيستي اين تاالب در سطح ملي و بين المللي اسـت كـه در ادامـه بحـث بـه تنـوع گون

  .اهد شدجانوري و گياهي منطقه پرداخته خو

درحقيقـت  و افغانسـتان  كشورهاي ايران  بياباني و نيمه بيابانيبه علت قرارگرفتن در مركز مناطق هامون تاالب 

وجود درياچه آب شيرين، زمينهاي بـاتالقي، پخـش   . محسوب مي شود تنها مأمن زيست پرندگان مهاجر در شرق كشور

همگي باعث شده است تا اين ، حشرات و ماهيان در مواقع پرآبي، دخانه ها، نيزارها، توليد جلبكهاآب حاصل از طغيان رو

اردك هـا و   ازها، قوها،غ كه از اين ميان مي توان به پليكان ها، حواصيل ها، .منطقه مأواي صدها هزار پرنده مهاجر شود

مهاجر تاالب بـين   تعداد پرندگاننشان مي دهد كه سرشماري هاي انجام شده در منطقه . آبچر اشاره كردپرندگان كنار 

تاكنون بيش  .متغير است) 1973-1972مانند (در سالهاي پرآبي  700000صفر در سال هاي بسيار خشك و بيش از 

تنـوع كـم   و  [4,3]از پرندگان تعلق داشـته  خانواده  51 كه بهگونه پرنده در درياچه هامون مشاهده شده است  183از 
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از جنبه هاي ملي و بين المللي در خور توجـه بـوده و    اين تنوع كم نظير .هدنظير پرندگان در اين منطقه را نشان مي د

  . [3] معرفي كرده است IBM(2( اين تاالب را زيستگاه با اهميت پرندگان 1سازمان بين المللي حيات پرندگان

ر منطقـه  اقتصـادي د  از نظرهمچنين براي تداوم حيات بيولوژيك تاالب و مون تاالب هاگونه هاي گياهان آبزي 

خانواده درتاالب  10گونه گياه آبزي در قالب  21تاكنون ، بر اساس مطالعات و تحقيقهاي انجام شده. حايز اهميت است

 )minima Typha(، لـويي  )Phragmites communis(نـي  آنها را مـي تـوان   ميان ز اهامون شناسايي شده است كه 

 Cyperus(و جگـن  ) Butomus umbellatus(ار نـي  ، هـز )Arundo donax(، نـي هنـدي   )توتـك در زبـان محلـي   (

longus ( گياهـان   .مـورد مصـرف دامهاسـت    و گياه ني يكي از گونه هاي مهم اقتصادي منطقه سيستان. [5] نام بردرا

آثـار   هـا تغييـر در ميـزان فراوانـي آن    كـه د نتاالب هامون محسوب مي شـو  اكوسيستماز اجزاي مهم زنده و پوياي آبزي 

بـه ايـن تـاالب    ) Ctenopharyngodon idella(وارد سازي ماهي آمـور   .حيات تاالب بر جاي مي گذاردمستقيمي در 

ي باشد در زمان بلوغ بـا تغذيـه   اين ماهي كه گونه اي علفخوار م. تاثير بسيار شديدي بر توليدات گياهي آن داشته است

راي گاوهاي خود به نيزارها وابسته اند، تنگ نمـوده  دامداران منطقه كه براي چ ايرعرصه را باز گياهان تاالب بويژه ني 

ايـن مـاهي در    .نيزارهاي منطقه همچنين محل استقرار و آشيانه سازي گونه هاي مختلف از پرندگان مهاجر است .است

به تعداد زياد به تاالب وارد شد كه پيامد هاي اكولوژيك و اقتصادي ناشـي از   1992ن در سال آو به دنبال  1988سال 

  . [5]آن منجر به تالش در حذف بيولوژيك اين ماهي شده است

محيط تاالب هامون زمينه بسيارمناسب و مساعدي را براي ايجاد و گسترش رويشهاي گياهي در زمان پرآبي فراهم 

اراضـي مسطـح دشـت سيستان پيشروي نموده ومراتع حاشيه  دردرسالهايي كه آب كافي وجود دارد آب  .كرده است

، مراتع تا حدودي غني و سرسبز باقي مانده كه منبع اصلي تغذيه آب پس از عقب نشيني. ه را آبياري مي نمايددرياچ

اغلب فقير بوده و بدليل شرايط طبيعي ويژه آب و هوا و پوشش گياهي مراتع اطراف تاالب . دنهزاران رأس دام مي باش

برخي از اين گياهان عبارتند از خارشتر  .مي كنندروفيت در اين اراضي رشد خاك فقط گونه هاي هالوفيت و گز

)Alhaji( گونه هايي از گز ،)Tamarix ( و تاغ)Haloxylon( درختچه هاي گز و تاغ نيز . كه مورد استفاده دامهاست

پرندگان شكاري از خانواده عقابها  ،دشتي پيرامون تاالب در اراضي .بع سوخت اهالي بومي و حاشيه تاالب هستندنم

)Accipitridae( شاهين ها ،)Falconidae( جغد ها ،)Tytonidae(  و انواع الشخور ها)از جنسهايAegypius وGyps 

  .برخي از اين گونه ها در سطح جهاني تهديد شده اند كه [6]زيست مي كنند ) 

مشاهدات  اين تنوع از نظر. سرزمين سيستان بنا به طبيعت دشتي و بياباني خود از نظر خزندگان نيز غني است

گونـه هـاي خزنـده غـرب پاكسـتان از نظـر محـدوده        . تاييد شده ولي كمتر مورد مطالعه دقيق علمي قرار گرفته اسـت 

، خانواده )Gekkonidae(از بين سوسمارهاي منطقه مي توان خانواده جكو ها . پراكنش سيستان را نيز در بر مي گيرند

، خانواده )Eryx sp(و از بين مارهاي منطقه خانواده مارهابي بوا  )Lacertidae(و خانواده السرتاها ) Agamidae(آگاما 

  . [6]اشاره نمود) Viperidae(و خانواده افعي ها ) Coluber sp(كولربريده 

عالوه بر اهميت تنوع زيستي منطقه، تاالب هامون خدمات ديگري فـراهم مـي كنـد كـه باعـث بهبـود كيفيـت        

و خشكي هوا در كاهش ميزان و شدت توفانهاي شن در منطقه بسيار موثر بـوده   تعديل درجه حرارت. زندگي مي گردد

                                                           
1 Birdlife International 
2 Bird Important Area www.SID.ir
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به عبارت بهتر اين پديده در بين خدمات زيست محيطي تـاالب از  . بطوريكه همه ساكنان آن از اين پديده سود مي برند

  .اهميت بااليي برخوردار است

 

 اقتصاد سيستان

كشـاورزي   .شاورزي دامداري، صـيادي و صـنايع دسـتي اسـت    حاشيه هامون شامل كفعاليتهاي معيشتي مردم 

الت در ايـن منطقـه در   آكشاورزي به صورت سنتي و يا با استفاده از ماشين  .پيشه اصلي اين مردمان به حساب مي آيد

كشت غالت بويژه گندم و جو بدليل عدم توزيع مناسب آب در فصـول مختلـف متـداول اسـت از     . اين منطقه رايج است

در سيسـتان مـردم بـدليل نوسـان      .صوالت مي توان به يونجه، شبدرحبوبات، منجد، توتون و تنباكو اشاره نمودحساير م

ب عالقه زيادي به باغداري و احداث باغات نشان نمي دهند با اين وجود انگور، سيب، انار و انجير از ميـوه هـايي   مقدار آ

  [7,5]. هستند كه در منطقه بعمل مي آيد

لذا پسروي آب، پوشش گياهي قابل توجهي بر ، هامون در زمان پيشروي خود زمينها را سيراب و بارور مي سازد 

اصلي ساكنين  هايدامداري يكي از فعاليتگرچه  .مي شوددامداري  يعني جاي مي گذارد كه باعث رونق پيشه دوم مردم

و به شيوه اي بسيار ابتدائي وكهن انجام مي گيـرد  وده اقد خصوصيات دامداري نوين باما فبه حساب مي آيد اين منطقه 

 سـيب پـذير بـوده و غالبـاً    آ) طوفانهـا  ، بـي آبـي  ، خشكسالي، سرماي شديد(به همين سبب در مقابل حوادث طبيعي  و

م عشاير كه عموماً بلوچ هستند دامهاي خود را بيشتر ايـا  اندامدار .خسارت مالي و جاني فراواني بر آنها تحميل مي شود

معيشت بعضي از خانواده ها بر روي . كوچ مي نمايندنموده و سه ماه از سال را نيز  سال در اطراف درياچه هامون تعليف

گاوداري متمركز شده و سرتاسر سال را در اطراف درياچه هامون بسر برده و دامهاي خود را از نيزارهاي درياچه تغذيـه  

گوسفندها بيشتر از نـژاد  . درياچه هامون و يا به طور دستي تغذيه مي شوند دامهاي سيستان از مراتع اطراف .مي نمايند

بـز سيسـتاني نيـز از     .بلوچي است و مقاوم به شرايط آب وهواي سيستان و تغذيه نامناسب و راه پيمايي زيـاد ميباشـند  

دامـداري در دشـت   . مقاوم ترين بزهاي محلي و مناسب براي پرورش در اين منطقه بـوده و داراي كـرك فـراوان اسـت    

سيستان سنتي بوده و ساليان دراز در سايه عوامل ناسازگارطبيعي، خشكسالي ها، شيوع بيماريها و ساير باليا بـه حيـات   

  .[8] خود ادامه مي دهد

مـي   صيادان حرفـه اي و صـيادان گـاودار    كه شامل دندرحاشيه هامون جمعيت قابل توجهي به صيادي مشغول

ماهيان  ازيا اخته و درا به دام انا ابزاري نظير تور زيرآبي و استقرار آن در درياچه پرندگان آبزي صيادان حرفه اي ب .شوند

صـيادان بـا اسـتقرار تـور      .درياچه صيد نموده و نيازهاي زيستي خود را از طريق فروش مرغ و ماهي فراهم مـي نماينـد  

ان گاودار گروه ديگري از مردم اين خطـه هسـتند   صياد .مي كنند مقدار قابل توجهي ماهي صيد، ماهيگيري در درياچه

 عنـوان ضمن ني بري از نيزارهاي درياچه و حمل آنهـا بـه    اين مردمان. كه ضمن گاوداري به ماهيگيري نيز مي پردازند

نيز تور ماهيگيري گسترده و پس از پايان ني بري سهمي نيز از ماهيان درياچه درياچه علوفه براي گاوهاي خود، در آب 

  [7,8]. مي دارند بر

پـرده بـافي كـه    ، خورجين بـافي ، پشتي و گليم بافي، سايرفعاليتهاي معيشتي مردم سيستان عبارتند از قاليبافي

جزو صنايع دستي مردم سيستان بوده و در اقتصاد منطقه جاي ويژه اي داشته و بيشتر در روستاها رواج دارد و درجوار 

حصير و پرده بافي نيز از فعاليتهـايي اسـت كـه در    . ي توسط زنان انجام مي گيردساير فعاليتهاي روزمره زندگي روستاي
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در مواقع مناسب سال در روستاهاي اطراف و حاشيه هامون وجود دارد و حتي روسـتاهايي يافـت مـي    ، جوار كار روزمره

  [7]. شود كه تنها از راه پرداختن به اين حرفه روزگار مي گذرانند

 

 

 [7] 2005در سال و تعداد افراد در هر يك از گروهها  ستفاده كننده از تاالب هامونگروههاي ا -1شكل 

 15000سكنه پيرامون تـاالب   71000از تعداد  2005م گرفته در اين منطقه در سال ابراساس مطالعات انج

بـراي امرارمعـاش   نفـر   30000درصد از درآمد خود به تاالب وابسته اند و  70نفر به طور مستقيم براي كسب بيش از 

به طور سنتي از چندين فعاليـت بـراي    معموالً ساكنين حاشيه تاالببيشتر  .خود از طريق كشاورزي به تاالب نيازمندند

درصد وابسته بـه كشـاورزي و مـابقي     46درصد از مشاغل موجود وابسته با تاالب،  22.امرار معاش خود بهره مي گيرند

باتوجه با اهميـت تـاالب هـامون بـراي سـاكنان منطقـه        الذ. [7]مرتبط نمي باشد فعاليت هايي هستند كه با آب تاالب

 .خسكسالي هاي پياپي در سالهاي اخير زندگي اين مردمان را به شدت تحت تاثير قرار داده است

  

  و ساكنان منطقه خشكسالي و تاثير آن بر تاالب هامون

شده  خشكي درياچه هامونباعث  ر رودخانه هيرمندآب دجريان و توقف در سالهاي اخير ميزان بارندگي كاهش 

يكـي از علـل پيـدايش بحـران اجـرا      . زيادي در منطقه داشته استاقتصادي و زيست محيطي ، اجتماعيكه پيامد هاي 

 مترمكعب در ثانيه آب از طريق هيرمند به 26مبني بر انتقال نشدن تعهدات و قرارداد امضا شده بين ايران و افغانستان 

اعتراضـات   ر جوابد. استدر چند سال گذشته با ادامه خشكسالي در منطقه به اين تعهد عمل نشده ن است كه سيستا

بحـران كـم آبـي     بواسـطه . دولت افغانستان نيز با بحران كم آبـي مواجـه اسـت   است كه دولت ايران همواره اعالم شده 

بـا خشـكي درياچـه هـامون ايـن       .نـد دفون شده اتحت الشعاع قرار گرفته و زيرشن وماسه م هاي زياديدرمنطقه روستا

منطقه به عنوان يكي از عمده ترين كانون هاي برداشت شن وماسه تبديل شـده و همـه مـزارع و روسـتاهاي اطـراف را      

 منطقه مجبور به فروش عشاير و دامداران. منجر به مهاجرت هاي وسيع روستائيان شده است كهتحت الشعاع قرار داده 

است كـه   معضالتيبيكاري، فقر، بيماري، مهاجرت هاي دسته جمعي، رشد مشاغل كاذب از جمله  ده و شدام هاي خود 

  .است بوجود آمدهدر منطقه سيستان با بحران خشكسالي و در پي آن با خشك شدن هيرمند وهامون 

و بيابـان  روزه سيسـتان اهـالي را بيشتر تحت فشار عوامـل فرسـايش    120بادهاي خشك شدن هامون در كنار 

ميزان آلودگي هوا را ازحد استاندارد فراتر برده و در بـروز حــوادث و بيمـاري هــاي    ، شروع توفان. زائي قرار داده است

اين امر منجـر شـده تـا سـالمت و بينـايي بسـياري از مـردم         .استروز سيستان بي تاثير نبوده  120 مـرتبط با بادهاي
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قرار گيرد و بسياري از ساكنان اين روستاها براي ادامه حيات خود به شـهرهاي  روستاهاي پيرامون درياچه تحت الشعاع 

درصـورتي كـه مـديريت صـحيحي      .مديريت منابع آبي يكي از مشكالت اصلي منطقه است .بزرگتر سيستان روي آورند

  .ان احيا كردات را دوباره در سيستوجود داشته باشد مي توان حتي با حداقل آب جاري شده به منطقه، اقتصاد وحي

  

  

 نتيجه گيري و بحت

از تغذيه  باتاالب هامون به عنوان يكي از تاالبهاي بين المللي، زيستگاه پرندگان مهاجر و به عنوان سيستمي كه 

كهن حيـات بخشـيده   سرزمين اين از رودخانه هيرمند قرون متمادي است كه جامعه كوشا و زحمتكش سيستان را در 

در شرايطي كه محدوديت هاي اكولوژيـك بـه طـور طبيعـي شـرايط سـختي را       . وردار استاز اهميت جهاني برخ ،است

تحميل مي كند، نبود امكانات زندگي براي مردم حاشيه نشين هامون عرصـه را تنـگ تـر مـي كنـد و در صـورت بـروز        

عـاد فرهنگـي و   اين منطقه با سابقه تاريخي كهن از اب .خشكسالي و بالياي طبيعي خسارت هاي حاصل تشديد مي شود

در راسـتاي مـديريت بهتـر ايـن منطقـه حـل       . مديريت بهتر را مي طلبـد  زيست محيطي حايز اهميت است لذا توجه و

مديريت بهينه منـابع آب   مناقشات بين ايران و افغانستان در به جريان در آمدن آب در رودخانه هيرمند و تاالب هامون،

فـراهم كـردن مشـاغل جـايگزين در دوره هـاي       .و صـنايع الزم اسـت  فت آن در بخش كشـاورزي  رو جلوگيري از هدر 

خشكسالي و فراهم نمودن نيازهاي معيشتي مردم از وظايف مسئولين در تداوم حيات فرهنگي و جلوگيري از مهـاجرت  

  .ساكنين منطقه است
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