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  )زاهدان يمطالعه مورد( يمرز يتدر امن يطينقش مخاطرات مح
  

  2ي، مژگان رضائ* 1آزادبخت بهرام

  يدانشگاه آزاد شهرر يا،گروه جغراف ياراستاد -1
  يدانشگاه آزاد شهرر ي،شناس يماقل -يعيطب ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2 

Azadbakht142@yahoo.com 
  

  چكيده
خود مواجه شده است ،و  يطاستفاده از مح ينهدر زم يمتعدد يبا مشكالت و بحران ها يتجمع يشفزاا يلامروزه به دل انسان

. باشد  يم يطيمح يزيبرنامه ر يازمندمطلوب خود ن يبا استاندارد ها يداشتن زندگ يبرا يمكان يجادمشكل و ا ينجهت حل ا
 يداپ يابيدست  يدارتريقابل قبول و پا يطاف خود به شرااز منابع اطر يبردار رهبه يبرا يحصح ياعمال روش ها يقتا از طر

ازن ، كاهش منابع آب  يهال يبكشت زارها ، تخر ي، زلزله ، طوفان ، نابود يلس: عبارتند از  يطياز مخاطرات مح يبرخ. يدنما
از  يكاز هر يستبا يم يجه، در نت... و  يي، جنگل زا ييزا يابان، ب يزحاصلخ ي، شور شدن خاك ها ي، اثر گلخانه ا يرينش

 يم،مخاطره نشو يجادو ا يطتا سبب بر هم خوردن تعادل مح. اش استفاده نمود  يلو پتانس ييبه اندازه توانا يطمح يقسمت ها
 يتاز توان ها و محدود يحشناخت صح. خواهد داشت  ينيسهمگ يارحادثه تبعات بس يككه وقوع  يباالخص در نقاط شهر

. گردد  يحصح يو بهره بردار يداربه توسعه پا يدنرس يجهو در نت يحصح يزيساز برنامه ر ينهزم تواند يمنطقه م يك يها
مسائل  يساز وقوع برخ ينهتواند زم يم يرا بر هم زده و در نقاط مرز يعاد يطتعادل شرا يتا مدت يعيطب يايوقوع نابهنگام بال
 يزانگردد ، كه ممكن است م... و  يخارج از مرز بدون هماهنگ ياو خروج به داخل و  ورود،  ينساكن يبرا يتاز جمله عدم امن
  .نسبت به قبل افزون گردد يتوقوع جرم و جنا

  
  ) يدار، بحران ، توسعه پا يت، زاهدان ، امن يطيمخاطرات مح( :يديواژگان كل

  
  :مقدمه 

رين بالياي طبيعي بوده اند كه خشكسالي، سيالب، توفان هاي شن در شمال و توفانهاي دريايي در جنوب منطقه عمده ت
توفان هاي شن در سيستان همه . با آنها دست و پنجه نرم كرده اند سيستان و بلوچستان  ساليان متمادي مردم محروم استان

ساله بخصوص در هنگام خشكسالي، موجب انباشته شدن ماسه بادي در منازل شخصي، اماكن عمومي و معابر مناطق شهري و 
سات زيربنايي به ويژه مجراهاي آبرساني رودخانه ها، راهها، محورهاي ارتباطي، زمين هاي كشاورزي و شيوع روستايي، تاسي

جاري شدن سيل بر اثر بارندگي هاي شديد مقطعي و : بيماري هاي تنفسي و چشمي در ميان ساكنان اين منطقه مي شود
ال استان از رويدادهاي طبيعي هر سال اين منطقه است فصلي در جنوب و خسارات ناشي از وزش توفان هاي شن مكرر در شم

زمين لرزه هاي نواحي شمالي استان به علت . كه ميلياردها ريال خسارت به اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي وارد مي كند
هر يك ه در نتيج.  خاش، گسل زابلي و گسل زاهدان رخ مي دهند _فعاليت مجدد گسلهاي حواشي زون ساختماني نهبندان 

از عناصر جوي بتنهايي مي تواند عامل بروز حوادث پيش بيني نشده در مقياسي وسيع باشد و از آنجا كه بالياي طبيعي حد و 
اما نبايد .  مرزي نمي شناسند، حجم بزرگي از زلزله، آتشفشان، سيل، خشكسالي، قحطي، يخبندان و توفان را در بر مي گيرند

طبيعي هميشه هم بد نيستند ، با شناخت كافي از شرايط مي توان از برخي مزاياي آن نيز بهرمند  از نظر دور داشت كه بالياي
استفاده از مصالح همچنين . روزه سيستان كه مي توان از آن در تامين انرژي بادي استفاده نمود  120شد ، براي مثال بادهاي 
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زندگي در چنين مناطقي .د شي از بالياي طبيعي ايفا مي كنساختماني مناسب و استاندارد نقش موثري در كاهش خسارات نا
 . نيازبه انسانهايي آگاه و صبور دارد تا بتواند شرايط را طبق خواسته اي خود تغيير دارد 

  
  :كليات تحقيق  - 1
 :بيان مسئله  1- 1

 مناطق جزء همواره تنها نه    آندورئيك محيط در بودن واقع و نسبي موقعيت از ناشي جغرافيايي انزواي دليل به سيستان
 اجتماعي اقتصادي مشكالت با پيوسته روستايي و شهري از اعم آن ساكنين و است بوده كشور محروم و يافته توسعه كم

 است بوده اي،مواجه ه دور هاي خشكسالي هوا، خشكي نظير هايي پديده با نيز محيطي ابعاد در اند،بلكه روبروبوده زيادي
  .ز چنين شرايطي الزم و ضروري مي باشد تا توسعه و پيشرفت  الزم  بدست آيد لذا شناخت صحيح ا.

  :ضرورت و اهميت تحقيق1- 2
 يها يتاز فعال ياريعمل بس يداناست كه بستر و م يطاز مح يا يهبه شناخت پا يافتندست  ياييهدف از مطالعه جغراف

 يها يدهحاصل از پد يكنش ها و واكنش ها تمامي پهنه–آن  يعيبستر طب يژهبه و ياييجغراف يطمح. يدآ يبه شمار م يانسان
 يكآن از  يو اقتصاد يو اجتماع يعياز لحاظ طب يطمح غرافياييج خصوصيات–شناخت .باشد  يم ينمستقر در سطح زم

شده  يشيدهو اند يدهامكان هرگونه حركت سنج يگرگشته و از طرف د يطو معرفت از مح ينشتواند موجب وسعت ب يطرف م
شناخت اجزاء و عناصر و عوامل سازنده و موثر در  ينفراهم سازد و بنابرا يستمس يكانسان در قلب  ياز سو يطا در محر

 يطو در مح يطبر مح يريتاعمال مد يشده از طرف انسان است كه برا يشيدهشرط هر گونه حركت اند يشالزمه و پ يطمح
ند زمينه ساز توسعه و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي يك ناحيه بنابراين هدف در كنار تخصص مي توا . يردگ يصورت م

  . گردد
  :اهداف تحقيق 1- 3
  بررسي و شناخت تنگناها و محدوديت ها  -1
  بررسي آسيب شناختي عملكرد نهايي اجرايي -2
  :روش تحقيق  4-1

  .است  يدهگرد ينتدو يوردم  - توصيفي  مطالعه به صورت  بوده و يپژوهش از نظر هدف كاربرد يندر ا يقروش تحق
  :فرضيه هاي تحقيق  1- 5
  .به نظر مي رسد مخازرات محيطي در زاهدان مشكالت فراواني ايجادكرده است  -1
  .به نظر مي رسد مخاطرات محيطي بر زندگي مردم تاثير گذاشته است  -2
  :فرايند تحقيق  6-1

  :مراحل بررسي اين پژوهش عبارت است از 
  د و پيشينه تحقيق بررسي متون موجو -1
  جمع آوري اطالعات و داده هاي مربوط به ناحيه مورد مطالعه شامل گزارش ها ،نقشه ها ،آمار  -2
  سازماندهي و تجزيه و تحليل اطالعات و استخراج نتايج -3
  آماده كردن گزارش كتبي -4
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  :روش گردآوري اطالعات  7-1
  .صورت گرفته است روش گردآوري اطالعات بيشتر به صورت كتابخانه اي

  
  :محدوديت ها و مشكالت تحقيق 1- 8

  .كمبود منابع مورد نياز از مهمترين محدوديت هاي اين تحقيق به شمار مي آيد 
  
  :روش تجزيه وتحليل اطالعات  1- 9

  روش تجزيه وتحليل اطالعات به صورت استقرايي و استنباطي بوده است
  

  :پيشينه تحقيق  10-1
  آن با مقابله اقتصاد روستايي سيستان  وراهكارهاي 1377-83 هاي خشكسالي اثرات بيك محمدي ، حسن ، -1
2- .......  
  :مباني نظري  - 2
 : يخيتار يشينهپ 2- 1 

شهر شدن دزداب كه يك آبادي كوچك و ضعيفي بود مديون توجه  انگليسي ها  به اين منطقه استراتژيك بوده است  كه به 
نقاط مركزي ايران به هندوستان بوده اند كه اين منطقه را انتخاب كرده  بودند ، اولين نشانه دنبال راه مناسب براي ارتباط 

هرچند كه . همزمان با جنگ جهاني اول پديدار شد  هاي شهر نشيني با احداث خط آهن كويته به زاهدان توسط انگليسي ها 
بعد نام اين شهر توسط تيمسار جهانباني به زاهدان تغيير اما سال ها . برخي گارگران هندي را پايه گذار اين شهر مي دانند 

يافت وهر چند كه  نقشه شهر توسط يك مهندس پاكستاني ريخته شده بود ، معماران ايراني با توجه به شرايط اقليمي به 
قطب هاي كشور يكي از  هزار نفر 600 زا يشب يتيامروزه زاهدان با جمع. . ساخت و ساز وتغيير چشم انداز شهر پرداختند 

  . محسوب مي شود و شهر همچنان به طرف جنوب و جنوب غرب در حال گسترش است 
  

  1:*نقشه مراحل توسعه فيزيكي شهر زاهدان در ادوار مختلف 

  
 

                                            
  نظريان ، اصغر ،نقش ساختاري قومي در دوقطبي شدن مراكز تجاري شهر زاهدان ١
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 :  يخيثار تارآ 2- 2
   ياهللا طالقان يتدبستان ا - 3 شمس  يميمنزل قد - 2 ) زاهدان  يسنت يكار گاه هنر ها(  يابو خانه - 1 
   ياتوكل كامبوز يرمجموعه ام -7 ها  يزدي ينيهحس -6 تلگراف خانه حرمك -5ي ساختمان دادگستر -4
 جاوه  يرراه آهن م -11 جاوه يرپست م -10 نصرت آباد يكاروان سرا -9 پست زاهدان يميساختمان قد  -8

  ينروستا تم يصخره ا معماري -15   يزتپه الد قلعه -14 مال  هفتاد -13 جاوه  يرم شهرباني -12
  
  :ويژگي هاي طبيعي و انساني شهرستان - 3
 :تقسيمات كشوري و ياييجغراف يتموقع 3- 1

 اين از هايي بخش و كرده متعدد احاطه كوههاي را آن اطراف كه گرفته قرار كوچكي دشت شمالي قسمت در زاهدان شهر
 هاي دشت با هايي گردنه و ها تنگه سيلهو به موارد در بعضي و نموده نفوذ كوهها اين دل در بازوهايي همچون دشت

 موقع نظر از زاهدان شهر  .است جمله آن از زاهدان شرق جنوب در دشت ميرجاوه كه يابد، مي ارتباط مجاور كوچك
 گرفته قرار شمالي دقيقه 30 و درجه 29 جغرافيايي و عرض شرقي دقيقه 45 و درجه 60 جغرافيايي طول روي بري جعرافياي

 اداري -موقعيت جغرافيايي شهر زاهدان و مركزين سياسي . است ا دري سطح از متر  1385شهر  اين متوسط عارتفا . است
 اكنون هم .اند آورده اهم فر كوتاهي زمان مدت در را شهر ي چشمگير توسعه و رشد موجبات داده هم دست به دست آن

بررسي  در .نمايد مي ايفاء كشور حتي و استان مرزهاي از رفرات مراتب به عملكردي استان بازار اصلي عنوان به زاهدان شهر
 و سريع ي توسعه و رشد كه بتواند اي برجسته مزيت و ويژگي هيچ با طبيعي لحاظ به اهدان ز شهر افيايي جغر كاركردهاي

 به را زاهدانشهر آنچه واقع در و شويم نمي مواجه توجيه نمايد، كوتاهي زماني ي فاصله چنين در را زاهدان شهر جهشي
 تعيين امل عو مثابه به بايستي را است ساخته مطرح ايران شرق جنوب ي منطقه اداري سياسي مركز و بزرگ بازار عنوان

) 675282( 84سال  يانشهرستان زاهدان تا پا يتجمع .داشت  محسوب اخير هاي دهه در شهر كلي توسعه و رشد كننده در
 يها يشو به زبانها و گو تندهس ياييكه در آن ساكن شده اند از نژاد آر ييها يتوجه به قومشهر با ت يننفر بوده و اكثر مردم ا

  .يندگو يسخن م يو خراسان يزدي_ يكرمان _ يبلوچ _ يستانيس _ يفارس
  1: نقشه تقسيمات كشوري ايران 

  
  : *استان سيستان و بلوچستان 

  
                                            

  شركت فرايند برآيند: منبع  ١
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  1نقشه تقسيمات سياسي شهرستان زاهدان 

  
  
  :فولوژي زاهدان ژئومور 3- 3

 28تا  25 13 45طول شرقي و عرض جغرافيايي آن بين  63 19تا  58 47طول جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان بين 
و جازموريان   هاي لوت كوههاي سيستان و بلوچستان شامل ناهمواريهاي شرقي چاله.شمالي قرار گرفته است  عرض 31

طبيعت در اين استان .رسد به حد اكثر مي) كوهك- ايرانشهر(افزايش يافته و در فاصلهعرض اين كوهها از شمال به جنوب .است
اين منطقه داراي آب و هواي گرم و خشك است كه از شمال به .برخوردار است  رغم وسعت زيادش از چهره يكنواختي علي

تخريب فيزيكي و فرسايش بادي كه در  شود و به همين دليل مي طور نسبي بر رطوبت آن افزوده به)در كنار درياي عمان(جنوب
آبي در درجه دوم اهميت قرار   نمايد،در جنوب نسبت به تخريب شيميايي و فرسايش نقش غالب را ايفا مي  شمال استان

ساحل مكران كه در .فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي بيانگر ويژگيهاي مناطق خشك است  ليكن با همه اين مسايل حاصل.گيرد مي
مكران   يهايگشته و سپس به بلند يلمتر تبد 1000تا  700 ينبا ارتفاع ب يعمان واقع شده،به طرف شمال، به فالت يياكنار در

در ارتفاعات مختلف در طول  يميقد ياييدر يتراسها وجود.شود يختم م يامتر از سطح در 1200تا  1800 ينبا ارتفاع ب
است فعال و در آن  اي يهكه مكران ناح  اصل معتقد نموده ينرا بر ا نياز محقق ياريبس)و پاكستان يراندر ا(مكران  سواحل
مكران (يشمال  يبه دو بخش شمال توان يم يژئومورفولوژ منطقه را از نظر ينا يكل طور به.است  مداوم صورت گرفته يباالآمدگ

  2.نمود يمتقس)يجلگه ساحل يا يدشت ساحل(يو جنوب)يداخل
  :اقليم زاهدان  4-3

 شده واقع ايران مركزي ي فالت حاشيه در خشك و گرم اقليم با بياباني منطقه در اقليمي بندي تقسيم نظر از نزاهدا شهر
 شمال و غربي جنوب از كه مهاجر بادهاي وزش دليل به شامل ميشود، را استوايي نيمه مناطق بيشتر كه اقليم اين در . است
 از دست را خود رطوبت بيشتر غربي نواحي از عبور هنگام بادها اين است، خشك بسيار هوا در حركتند استوا طرف به غربي
 سطوح در مربع متر هر در ساعت در هر كيلوكالري 800 تا 700 و است شديد ناحيه اين در آفتاب مستقيم تابش .دهند مي

 بيشتر در آن آسمان .شود مي بيشتر آن شدت زمين باير از سطوح شده منعكس پرتو افزايش با و كند مي توليد انرژي افقي
 و طوفان گرد و مه زمين، به نزديك هواي ها اليه حركت و شدن گرم اثر در ظهرها از بعد در ولي معموالً است ابر بدون مواقع
 تابستان در . شود زياد بسيار هوا تغييرات دماي ي امنه د شود مي باعث آسمان در ابر نبودن و كم رطوبت .آيد مي پديد غبار
 زمين سطح دماي شب هنگام كه حالي در كند، مي گرم گراد سانتي درجه50 تا بعضاً را زمين سطح روز طول در ابآفت تابش

                                            
  استانداري سيستان و بلوچستان ١
  پوركرماني ، محسن ، بحثي پيرامون ژئومورفولوژي سيستان و بلوچستان ٢
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 هر در است، ولي كمتر هوا دماي نوسان البته .ميرسد پايينتر يا و سانتيگراد درجه 15 به و كند مي كاهش پيدا سرعت به
 و اد گر سانتي درجه 50 تا  40 به تابستان گرم روزهاي در هوا دماي .ميرسد سانتيگراد درجه 20 به آن تغييرات ميزان حال
 نسبت به منطقه ندگي بار ان ميز اهدان ز ناحيه ي   رسدبا توجه به موقعيت  مي گراد سانتي درجه   25 تا 15 به ها شب در

- 1383ارندگي آن طي سال هاي است به طوري كه متوسط ب بوده ميليمتر 64طوريكه  به بوده، ناچيز كشور ندگي بار متوسط
  1.ميليمتر بوده است  67/64حدود  1360

  2قلمرو بياباني اقليمي استان سيستان و بلوچستان 

 
  : مخاطرات محيطي  -4

اين حوادث معموالً غيرقابل . داشتند ن انسانيشد، كه منشاء  زيانبار گفته مي حوادثاي از  ، به مجموعهدرگذشته  بالياي طبيعي
اما در حال حاضر فعاليت هاي انساني . بيني نمود ا را پيشتوان وقوع آنه بيني بوده و يا حداقل از مدتهاي طوالني قبل نمي پيش

  .خود مي تواند زميته ساز بروز چنين حوادثي گردند 
 :انواع بالياي طبيعي  4- 1

، تغييرات شديد رعد و برق، بهمن، تگرگ، سونامي، گردباد، طوفان، سيل، هزلزل .بالياي طبيعي داراي انواع گوناگوني است
برخي از بالياي طبيعي، بطور غير مستقيم، ناشي از . هايي از بالياي طبيعي هستند نمونه آتشفشانو  خشكساليدرجه حرارت، 

و همچنين سيل ناشي از  گرم شدن زمينو يا  آلودگي هواثال بالياي ناشي از افزايش براي م. عملكردهاي انساني هستند
  . اند دست انسان از اين جمله به ها جنگلتخريب 

 :بالياي طبيعي در دنيا  4- 2
در اين ميان،  اند سراسر جهان بر اثر بالياي طبيعي جان خود را از دست دادههزار نفر در  220ميالدي،  2008تنها در سال 

نشاندهنده آن  2002تا  1990هاي آماري بالياي طبيعي، طي سالهاي  بررسي  اند زنان قربانيان بيشتري نسبت به مردان داده
ديدگان  باختگان هفت برابر، آسيب ر برابر، جانبر اساس آمار شدت باليا چها. اند است كه اين باليا روندي افزايش يابنده داشته

ناشي حاصل از وقوع پس از زلزله ، از خسارت خود گاهي خسارات  اند هاي مالي سي و هشت برابر شده پنج برابر و خسارت
 3. زلزله بيشتر است 

  
  :آسيب شناسي بالياي طبيعي در زاهدان  4- 3

ز حوادث پيش بيني نشده در مقياسي وسيع باشد و از آنجا كه بالياي هر يك از عناصر جوي بتنهايي مي تواند عامل برو
طبيعي حد و مرزي نمي شناسند، حجم بزرگي از زلزله، آتشفشان، سيل، خشكسالي، قحطي، يخبندان و توفان را در بر مي 

                                            
  مكاني كاربري فضاي سبز در منطقه سه شهري زاهدان –ه ، عيسي ، تحليلي بر توزيع فضايي ابراهيم زاد 1

٢ khosromk.blogfa.com  
  ويكي پديا ٣
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رها، متفاوت است به تاثيرگذاري بالياي طبيعي بر جوامع با در نظر گرفتن وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشو. گيرند
طوري كه رويدادهاي جوي بيشترين خسارات جاني را در كشورهاي كمتر توسعه يافته و بيشترين خسارات مالي را در 

كشور آسيب پذير دنيا در مقابل بالياي طبيعي است، قرار  10ايران يكي از . كشورهاي بيشتر توسعه يافته ايجاد مي كنند
آسيا، وجود كوههاي آتشفشاني متعدد و سواحل گسترده دريا در شمال و جنوب آن، زمينه  داشتن اين كشور روي خط زلزله

را براي بروز رويدادهاي طبيعي خانمان برانداز فراهم كرده و به همين سبب هر سال شاهد وقوع اين قبيل حوادث در گوشه و 
بالياي طبيعي، وقوع توفان هاي بي شمار شن و با اين حال سهم استان پهناور سيستان و بلوچستان از . كنار كشور هستيم

ماسه در منطقه سيستان، توفان هاي دريايي سواحل درياي عمان در چابهار و كنارك و احتمال سونامي در آينده ، گسل هاي 
موجب است كه اين حوادث تاكنون  "تفتان"و آتشفشان نيمه فعال  مكران، قصرقند، زاهدان، سفيدآبه، زابلي و سراوان"فعال 

خشكسالي، سيالب، توفان هاي شن در شمال و . بروز خسارات فراواني به اماكن شخصي، عمومي و دولتي منطقه شده است
توفانهاي دريايي در جنوب منطقه عمده ترين بالياي طبيعي بوده اند كه ساليان متمادي مردم محروم استان با آنها دست و 

و بارندگي هاي رگباري توام با سيل و  "مونسون"ر سيستان، قرار گرفتن در شرايط وقوع توفان هاي شن د. پنجه نرم كرده اند
سيالب در جنوب استان و وزش توفان هاي بزرگ در درياي عمان از جمله بالياي طبيعي است كه هر سال گريبانگير مردم 

اد و نجات در هنگام بروز حوادث است پيش آگاهي در زمينه وقوع بالياي طبيعي موثرتر از آمادگي و امد. اين منطقه مي شود
و خسارات ناشي از رويدادهاي جوي و اقليمي با اجراي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت مانند اعالم خطر بهنگام، استفاده 

ود همچنين با كنترل يا مسد. مناسب از زمين و تمهيدات انديشيده شده در اين زمينه، به ميزان قابل توجه اي كاهش مي يابد
كردن راهها، ساخت سدها و سيل بندها، مقاوم سازي واحدهاي مسكوني و اتخاذ تدابير الزم براي مقابله با حوادث پيش بيني 

با اجراي برنامه هاي . نشده توسط دستگاه هاي اجرايي، از بروز خسارات مالي و جاني ناشي از اين حوادث جلوگيري مي كند
روزه سيستان با نصب توربين هاي بادي  120ترين بهره را گرفت بعنوان مثال از بادهاي مناسب مي توان از بالياي طبيعي به

با بهره گيري مطلوب، بالياي طبيعي تبديل به . در توليد برق و از توفان هاي دريايي در جمع آوري آب و امالح استفاده كرد
ناپذير است و   نشده، غافلگير كننده و گاه اجتناب حوادث پيش بيني. نعمت و با مديريت نامناسب، به بحران تبديل مي شوند

المللي به  به علت گستردگي، اثرهاي جبران ناپذيري بر منابع مالي و انساني مي گذارند كه بعضا بدون كمك هاي ملي و بين
ل خسارت به هر سال بر اثر وقوع حوادث و رويدادهاي طبيعي در استان ميلياردها ريا. شوند هاي بزرگ منتهي مي   فاجعه

توفان هاي شن در سيستان همه ساله بخصوص در هنگام خشكسالي، . اماكن شخصي، عمومي و تاسيسات دولتي وارد مي شود
موجب انباشته شدن ماسه بادي در منازل شخصي، اماكن عمومي و معابر مناطق شهري و روستايي، تاسيسات زيربنايي به ويژه 

ا، محورهاي ارتباطي، زمين هاي كشاورزي و شيوع بيماري هاي تنفسي و چشمي در بين مجراهاي آبرساني رودخانه ها، راه ه
جاري شدن سيل بر اثر بارندگي هاي شديد مقطعي و فصلي در جنوب استان از . شماري از ساكنان اين منطقه مي شود

اشي از بارندگي هاي فروردين ميليارد ريال خسارت ن 610رويدادهاي طبيعي هر سال اين منطقه است بطوريكه تنها امسال 
در جنوب  86حادثه سونامي و توفان گونو سال . ماه به اماكن عمومي، تاسيسات زيربنايي و زمين هاي كشاورزي وارد شد

.  استان با وجود اقدام هاي سريع و به موقع كه سبب بروز كمترين خسارت مالي و جاني شد، مشكالت زيادي بوجود آورد
: او ادامه داد. مي در سواحل به گونه اي است كه تا شعاع دو كيلومتري را بشدت تخريب و نابود مي كندقدرت موج هاي سونا

جاري شدن سيل بطور مستقيم باعث افزايش مرگ و مير جمعيت آسيب ديده و پس از فروكش كردن سيل نيز تخريب خانه 
 350امسال : وي گفت. تصادي خانواده ها مي شودها، راهها و ساير تاسيسات زيربنايي و در نتيجه سبب كاهش قدرت اق

ميليارد ريال اعتبارات پيشگيري، آمادگي، بازسازي و كمك بالعوض از سوي سازمان مديريت بحران كشور به اين استان 
ميليارد ريال تسهيالت براي  100ميليارد ريال كمك بالعوض و يك هزار و  250تاكنون : او افزود. اختصاص يافته است

كيلومتر از بندر كراچي پاكستان تا  900گسل مكران به طول . سازي منازل خسارت ديده از توفان گونو پرداخت شده استباز
  . تنگه هرمز را شامل مي شود كه وقوع يك زلزله چند ريشتري را در نواحي شمالي استان اجتناب ناپذير مي كند
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  1نقشه گسل هاي مكران 

  
  

خاش، گسل زابلي و  _استان به علت فعاليت مجدد گسلهاي حواشي زون ساختماني نهبندان زمين لرزه هاي نواحي شمالي 
مهمترين عوامل پديد آمدن خسارت هاي ناشي از زمين لرزه را فقدان ايمني و مقاوم سازي بناها و . گسل زاهدان رخ مي دهند

مربند بالياي طبيعي قرار دارد و بستري مستعد متاسفانه كشور ايران روي ك. است فرسوده بودن بافت هاي شهري و روستايي 
  )ايرنا(. براي پذيرش اينگونه حوادث است

  

 
كشور . استفاده از مصالح ساختماني مناسب و استاندارد نقش موثري در كاهش خسارات ناشي از بالياي طبيعي ايفا مي كند

ثار بالياي طبيعي را دارد و بايد هدف همه مسئوالن ايران ثابت كرده است كه دانش و نيروي انساني كافي براي مقابله با آ
شناخت در مورد بالياي طبيعي و راههاي مقابله با آنها نقش . ارتقاي دانش در عرصه كنترل و كاهش بالياي طبيعي باشد

  . مهمي در كاهش خسارات مالي و جاني ناشي از آن دارد
  
  :اثرات خشكسالي بر منطقه  -4-4

( نفر  250795از اين ميزان،  نفر جمعيت داشته كه 410020حدود  1381مع ناحيه ي زابل در سال ايران بر اساس طرح جا
اقليم حاكم بر سيستان در تمام طبقه بندي هاي اقليمي از نوع گرم و خشك  67آبادي بوده اند  837، ساكن در )درصد  61

ميلي متر، ميانگين رطوبت نسبي  61ن برش ساليانه ميانگيگرادمي باشد  درجه ي سانتي 21ميانگين دماي ساالنه مي باشد 
   ميلي متر 4196روش هاي مختلف محاسبه حدود برحسب درصد، تبخير و تعرق بالقوه براساس  بارش ساالنه  38هوا 

جنوب شرق -روزه كه از آن به عنوان شاخص ترين پديده ي جوي منطقه با جهت شمال غرب 120محاسبه شده است بادهاي 
داشته و زندگي ساكنين آن را سخت و  .روز تسلط كامل 131شهريور به مدت تقريبي  20اردبيهشت تا  20شود، از  يياد م

هيرمند  فالت يدرخشان در جنوب شرق يفوق شهرت سيستا ن به داشتن تمدن ها يوجود تنگناها با طاقت فرسا مي نمايد 
متر مكعب 4/4متوسط آبدهي آن به  1383 ا نيم ه ي دوم سال ت 1377از اواخر سال  يمتأسفانه با وقوع خشكسال. باشد يم

                                            
  وبالگ زمين شناسي  1
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بيك محمدي (مترمكعب نيز رسيده است  28151ي آورد آن حت يپرآب يكه در سال ها يدرحال، در ثا نيه كاهش يافت 
  .)بر اقتصاد روستايي سيستان وراهكارهاي مقابله با آن 1377-83 هاي خشكسالي اثرات،حسن ، 

  
-83سالنامه هواشناسي سيستان و بلوچستان سال (سال تفكيك به زابل ايستگاه در ساالنه سطمتو بارندگي ميزان

1377(  
  سال
  
 

1377  
  

1378  
  

1379  
  

1380  
  

1381  
  

1382  
  

1383  
  

متوسط 
  درازمدت

توسط م
دوره 

  خشكسالي

ميزان 
  تغييرات

ميزان 
بارندگي 
mm 

57  56  30  13  27  3/28  4/13  4/61  1/32  7/47 %-  

  
 يبودن و جابجاي يشدت بر حاره، از عوامل مختلف نظير حاكميت پرفشار جنب يتوضيح داده شود كه تركيب الزم است كه

 يكم ياز يك سو خود محدوده ي مورد نظر، از بارندگ كه گردد يميانه باعث م يعرض ها يباران زا يمسير سيستم ها
، حجم )ارتفاعات هندوكش (شمال شرق افغانستان  يدر نواح يهر از چند گاه ي ديگرو از سو) 1جدول (برخوردار باشد 

 يدچار كم آب سيستان بشدت كاهش يافته، متعاقب آن ميزان آورد هيرمند كاهش پيدا كند و در نتيجه سرزمين جوي نزوالت
 افغان ها يآن از سو يهي رمند و سرشاخه ها روي مختلف بر يمضاف بر آن احداث سدها و بندها. گردد  يآب يب يو يا حت

با حجم  1953سد مذكور كه در سال . افزايد يخشك م يسال ها/ ميليارد متر  1 بر شدت وخامت اوضاع در يبويژه سد كجك
به هر حال نتايج حاصل   در كاهش سهم سيستان ايران از رودخانه ي هيرمند ياحداث شده است، نقش مهم مكعب8مخزن 

در  يا شكننده ند كه با خشك شدن هامو ن ها همراه بوده است آثارهيرم يو كاهش دب) سال  7( مدت  طوالني ياز خشكسال
  .منطقه ي مورد مطالعه به دنبال داشت

  
  تغييرات سطح هامونها بر اساس تصاوير ماهوار هاي
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  :خشكسالي وحاشيه نشيني  4- 5

  
  

 .ص داده استهاي كشور به خود اختصا نشين را نسبت به ساير مراكز استان زاهدان بيشترين جمعيت حاشيه
ريزي و همكاري همه  هاي اصلي شهر زاهدان بوده و ساماندهي اين مناطق نيازمند برنامه نشيني يكي از دغدغه معضل حاشيه

روستايي دارند و بنا به   بينيم كه اكثر اين ناطق نام مي 87با توجه به طرح بازنگري سال . اندركاران با شهرداري است  دست
شوند اين مناطق ساختاري ما بين شهرنشيني و فرهنگ  جزو محدوده شهر زاهدان محسوب مي علل گوناگون هم اكنون

هاي فرسوده حاشيه و مركز شهر  بافت. زند  روستايي دارند و عواملي از قبيل خشكسالي و مهاجرت نيز بر اين امر دامن مي
 ينيشهرنش يامدهاياز آثار و پ ينينش يهشهكتار بافت فرسوده  حا 200هزار و  شناخته شده و در حال حاضر زاهدان يك

به علل گوناگون  يشود كه در شهر سكونت دارد ول يگفته م يبه كس ي،به مفهوم كل ينينش يهحاش. باشد يم ياگسترده در دن
 ينينش يهحاش ياصل ي يشهگرچه ر. استفاده كند يشهر شود و از خدمات شهر يو اجتماع ينتوانسته است جذب نظام اقتصاد

از مهاجران  يناننش يهتمام حاش يشود جستجو كرد، ول يكه موجب مهاجرت افراد از روستا به شهر م ليدر عوام يدبارا 
در  يبه علت فقر اقتصاد يشهر بوده اند، ول يشگيهم ينهستند كه از ساكن ياز آنان افراد ينشده اند، بلكه بخش يلتشك

 يهاز حاش ياريبه عنوان مثال، بس. شوند يان محسوب ميننش يهء حاشكنند و جز يم يزندگ يراستانداردغ يمسكون يواحدها
شهر  يشگيهم يناز ساكن يد،رس يشهر م يتتعداد كل جمع 3/1به  1353شهر بندرعباس كه تعدادشان در سال  يناننش

 ي هدرآمد ساالن برابر 8مسكن به  يدخر يخانوار برا يكدر حال توسعه  يكشورها يدر شهرها يراز:  ينينش يهحاش يلبودنددل
 يدمسكن غالباً با يماهانه  ياجاره  يكم درآمد برا يخانوارها. برابر درآمد سال است 5/12نسبت  ينا يقادر آفر. دارد يازخود ن

آن بخش از  ي؛اجتماع-ياقتصاد ينينش يهمولود حاش يي،فضا ينينش يهحاش. كنند ينهخود را هز يدرآمد ماهانه % 50از  يشب
 ينساكن ااست كه  يتجمع
 : شهر عبارتست از  يننش يهحاش يمراد از منطقه  يو كالبد ييفضا ينينش يهبر معلول بودن حاش يدتأك. (باشند يها م محله

 فرسوده  يران،روبه و يمسكون يواحدها يمنطقه )1
 شهرها ي يهناقص در حاش يزاتبا تجه و
 تسلط فرهنگ فقر)2
  يياز مردم روستا يتوده ا ينيگز يجدائ)3
 يشهر يجامعه  از
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 يبه شهر با مواد و مصالح كم دوام ساختمان يدهچسب يشهرك ها)4
 يشهر يمردم منطقه از زندگ يريگوشه گ)5
 شهرها ي يهاز مردم روستاها در حاش يمهاجرت وسكونت بخش)6

از آن  ييونه هانم يزن يشرفتهپ يجهان سوم باشد بلكه در كشورها يكه تنها مختص كشورها يستن يمسئله ا ينينش حاشيه
از آن است كه درصد زاغه  يكه در سطح جهان بعمل آمده حاك يهايبررس يفيوك ياز نظر كم يشود البته با اختالفات يم يدهد
باشد و بطور متوسط در حدود  يم يردرصد متغ65درصد تا  9از  يامهم دن يشهرها يتنسبت به جمع ينينش يهو حاش ينينش
  .كنند يم يزندگ ينينش يهصورت حاشبزرگ ب يشهرها يتدرصد جمع33
  :تغيير در ساختار اقتصادي سيستان  6-4

  :خشكسالي بر منطقه به طور مستقيم و غير مستقيم ب منطقه اثر گذار بوده است 
  :اثرات مستقيم 

  خسارت وارده به بخش زراعت و باغداري روستاها  -1
  خسارت وارده به بخش دامداري -2
  هاي هامون و مراتع و دشت هاخسارت وارده به نيزار -3
  خسارت وارده به بخش شيالت  -4
  توقف توليد حصير -5
  كاهش شكار پرندگان   -6

  
  :اثرات غير مستقيم 

  امدادي -افزايش جمعيت تحت پوشش سازمان حمايتي  -1
  مهاجرت روستايي و تخليه آبادي ها -2
  كاهش قيمت اراضي و باغات  -3
  روستاهاي سيستان  تغيير در ساختار اقتصادي -4
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  :نتيجه گيري ، پيشنهادات ، پاسخ به فرضيات  -5
  :نتيجه گيري  1-5

تاثيرگذاري بالياي طبيعي بر جوامع با در نظر گرفتن وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، متفاوت است به طوري كه 
بيشترين خسارات مالي را در كشورهاي بيشتر  رويدادهاي جوي بيشترين خسارات جاني را در كشورهاي كمتر توسعه يافته و

هر سال در گوشه و كنار دنيا شاهد فرود آمدن بالياي طبيعي بر مردم و خسارات جاني و مالي . توسعه يافته ايجاد مي كنند
ك برنامه البته با پيشرفت هاي امروز فناوري بسياري از بالياي طبيعي قابل پيش بيني و كنترل هستند و با ي. فراوان هستيم

ريزي سنجيده مي توان از ميزان خسارات ناشي از اين باليا به طور قابل توجه اي كاست اما در مقابل حوادثي كه امكان پيش 
كشور آسيب پذير دنيا  10ايران يكي از . بيني آنها كم است بايد با اتخاذ تدابير الزم آسيب پذيري را تا حد ممكن كاهش داد

است، قرار داشتن اين كشور روي خط زلزله آسيا، وجود كوههاي آتشفشاني متعدد و سواحل گسترده  در مقابل بالياي طبيعي
با اين حال سهم استان . دريا در شمال و جنوب آن، زمينه را براي بروز رويدادهاي طبيعي خانمان برانداز فراهم كرده است

ي شمار شن و ماسه در منطقه سيستان، توفان هاي دريايي پهناور سيستان و بلوچستان از بالياي طبيعي، وقوع توفان هاي ب
مكران، قصرقند، زاهدان، سفيدآبه، 'سواحل درياي عمان در چابهار و كنارك و احتمال سونامي در آينده ، گسل هاي فعال 

ماكن شخصي، است كه اين حوادث تاكنون موجب بروز خسارات فراواني به ا 'تفتان'و آتشفشان نيمه فعال  'زابلي و سراوان
خشكسالي، سيالب، توفان هاي شن در شمال و توفانهاي دريايي در جنوب منطقه عمده . عمومي و دولتي منطقه شده است

خطر وقوع سونامي در . ترين بالياي طبيعي بوده اند كه ساليان متمادي مردم محروم استان با آنها دست و پنجه نرم كرده اند
سواحل سيستان و بلوچستان به لحاظ مخاطرات محيطي حساسترين منطقه .  است درياي عمان و سواحل چابهار جدي

توفان هاي 'افزون بر وجود برخي مخاطرات محيطي از جمله ماسه روان، سيل و زلزله، دو اتفاق مهم  .ساحلي در كشور هستند
سونامي در سواحل به گونه اي است  قدرت موج هاي. در سيستان و بلوچستان بطور بالقوه امكانپذير است 'حاره اي و سونامي

مهمترين حوادث طبيعي استان از منظر خسارت هاي وارده به . كه تا شعاع دو كيلومتري را بشدت تخريب و نابود مي كند
حوادثي مانند زلزله، بيابان زايي، آتش سوزي هاي طبيعي، توفان .  ترتيب اهميت خشكسالي، سيل و توفان شن عنوان مي كند

اي، هجوم آفات و امراض گياهي و دامي، فرسايش خاك، موج شديد گرما و سرما و حتي سونامي را مي توان از  هاي حاره
ناپذير است و به علت گستردگي،   حوادث پيش بيني نشده، غافلگير كننده و گاه اجتناب. ديگر رخدادها در اين منطقه برشمرد

هاي بزرگ   المللي به فاجعه گذارند كه بعضا بدون كمك هاي ملي و بيناثرهاي جبران ناپذيري بر منابع مالي و انساني مي 
هر سال بر اثر وقوع حوادث و رويدادهاي طبيعي در استان ميلياردها ريال خسارت به اماكن شخصي، عمومي . شوند منتهي مي 

هنگام خشكسالي، موجب  توفان هاي شن در سيستان همه ساله بخصوص در: وي بيان كرد. و تاسيسات دولتي وارد مي شود
  انباشته شدن ماسه بادي در منازل شخصي، اماكن عمومي و معابر 

مناطق شهري و روستايي، تاسيسات زيربنايي به ويژه مجراهاي آبرساني رودخانه ها، راهها، محورهاي ارتباطي، زمين هاي 
جاري شدن سيل بر اثر بارندگي هاي . دكشاورزي و شيوع بيماري هاي تنفسي و چشمي در ميان ساكنان اين منطقه مي شو

شديد مقطعي و فصلي در جنوب و خسارات ناشي از وزش توفان هاي شن مكرر در شمال استان از رويدادهاي طبيعي هر سال 
  . اين منطقه است كه ميلياردها ريال خسارت به اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي وارد مي كند

  :پاسخ به فرضيات  5- 2
  .ر مي رسد مخاطرات محيطي در زاهدان مشكالت فراواني ايجادكرده است به نظ -1

روزه سيستان ، خشكسالي ، سيل ، زلزله از عواملي هستند كه مردم ناحيه در طول تاريخ  120وجود طوفان شن ، بادهاي 
  .سيستان با آن روبرو بوده اند و دست و پنجه نرم مي كنند 

  .بر زندگي مردم تاثير گذاشته است به نظر مي رسد مخاطرات محيطي  -2
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وجود بالياي طبيعي كه گاه خود انسان ها سبب به وجود آمدن آن مي شود ، در مواقع مختلف بر زندگي ساكنين تاثير مي 
  .گذارد ، براي مثال وجود خشكسالي يكي از داليل حاشيه نشيني در زاهدان مي باشد 

  
  :پيشنهادات  5- 3
  ي مردم  از طريق انتشارات و برنامه هاي تلوزيوني  باال بردن آگاهي عموم -1
  ساخت ابنيه با تكنولوژي روز دنيا و عدم استفاده از مصالح نامناسب  -2
  ، آموزش كمك هاي اوليه و امداد و نجات براي بانوان خانه دار -3
  تخصيص وام هاي كم بهره براي كشاورزان خسارت ديده -4
  ناطقي كه با بحران خشكسالي مواجه اندجلوگيري از توسعه شهري در م -5
  كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و كنترل مواليد از طريق برنامه ريزي ها و توصيه هاي جمعيتي -6
  زده بحران هاي گروه تعيين و منابع برداري فهرست -7
  
  :منابع ومĤخذ  -6
  آن با مقابله وراهكارهاي  اقتصاد روستايي سيستان 1377-83 هاي خشكسالي اثرات بيك محمدي ، حسن ، -1
  رماني ، محسن ، بحثي پيرامون ژئومورفولوژي سيستان و بلوچستان -2
  نظريان ، اصغر ،نقش ساختاري قومي در دوقطبي شدن مراكز تجاري شهر زاهدان -3
  استانداري سيستان و بلوچستان -4
  1377-83سالنامه هواشناسي سيستان و بلوچستان سال  -5
  ايرنا-6
  فرايند برآيندشركت -7
  لوگوي همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت ،چالش ها و رهيافت ها -8
  ويكي پديا  -9

  وبالگ زمين شناسي-10
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