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آب درياچة  كمبودهاي اخير و  تحليل اثرات خشكسالي
  هامون بر كاركردهاي اقتصادي سيستان

  
 *1دكتر عيسي ابراهيم زاده

  
  چكيده

هاي جوي آن  كه ميزان ريزش اي  اصوالً در مناطق خشك به خصوص در نواحي
باشد، وجود منابع آب زير زميني و يا آبهاي  متر  مي ميلي 100ناچيز و معموالً زير 

اساسي بر كاركردهاي  ينقش ،شود ن وارد ميآ هسطحي كه خارج از اين نواحي ب
درياچة هامون در سيستان و . ها داشته و دارد اجتماعي اين سرزمين -اقتصادي

اين ناحيه با توجه به عدم وجود منابع آب زير  ل از وجود آن دركاركردهاي حاص
آبي اثرات و در مواقع پرآبي و كم قه را متأثر نمودهزميني ، تقريباً به نوعي كل منط

اجتماعي و اكولوژيك سيستان بر جاي گذاشته  -زيادي بر بافت و ساخت اقتصادي
خشكسالي در منطقه و خشكيدن سال اخير بر اثر  10به طوريكه طي . گذاردو مي

 42درياچه هامون و از بين رفتن نيزارهاي آن، اين درياچه كه روزگاري بيش از 
را مستقيماً در دل خود جاي داده و بيش از ) هاي كوچك در درياچه جزيره(تختك 

روستاي حاشية درياچه نيز  80هزار رأس گاو را بطور كامل تعليف مي نموده و  90
شان را به اين درياچه  درصد از علوفة دامي 50هزار رأس گاو، حدود  24با بيش از 
خانوار صياد ، شكارچي و حصير باف با  1350اند، همچنين بيش از  وابسته بوده

ميليون  30هزار تن ماهي و بافت بيش از  15هزار قطعه پرنده،  470شكار بيش از 
اند؛ اينك پس  وابسته بوده متر مربع حصير حاصل از ني اين درياچه مستقيماً به آن

از چرخة اقتصادي  الذكر از خشكيدن درياچة هامون عمالً كليه كاركردهاي فوق
بايست  منطقه خارج گرديده، در عين حال ما به ازاء ريالي كاركردهاي فوق نيز مي

نشين  حال با توجه به ته. جهت جايگزيني آن به خارج از منطقه پرداخت گردد 
ر مكعب رسوب در بستر آن، الزم است كه نسبت به اليروبي شدن ميلياردها مت

حداقل بخشهايي از بستر درياچه اقدام گردد تا بدينوسيله هم امكان احياء مجدد 
كاركردهاي اقتصادي درياچه فراهم شده و هم امكان آبگيري مناسب درياچه 
بخصوص در سالهاي پر آبي از يك سو و تعديل خطر سيل و سيل خيزي در 
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Abstract 
In areas with the relative annual precipitation of less 
than 100 ml, shallow waters, the underground sources 
of water, and other flow from the surroundings play a 
fundamental role on socio-economic condition of the 
regions. In the absence of the underground resources in 
Sistan province, southwestern Iran,  amplified the role 
of Hamoon Lake. In fact, the wet and dry periods have 
largely influenced the socio-economical and the 
ecological aspects of this region. Hamoon lake consists 
of over 42 small islands which serves as the main food 
source of over 90000 cows. Besides, more than 80 
villages are to a great extent dependent on this lake. 
Hunting and fishing is the main job in this area. Over 
470000 various types of birds and more than 15000 
tons of fish are hunted annually. Weaving of 30000000 
square meters of mat is also a dominant job in the area. 
During the last 10 years the prevailing drought caused 
the Hamoon lake to dry up and the whole rush to be 
swept away. The whole socio-economic condition is 
significantly affected by this event. At present, not only 
are the inhabitants been deprived of benefiting from 
their natural resources, but they should also find 
alternative sources of income. The economical revival 
of the region strongly depends on the rehabilitation of 
Hamoon Lake. A task which to the policy makers looks 
almost impossible.  
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 مقدمه  -1

ترين و مهمترين درياچة آب درياچة هامون عالوه بر اينكه گسترده
محيطي و ارزش اكولوژيك شيرين كشور است، داراي توانهاي زيست

همچنين اين درياچه از موقعيت . باشدخاصي نيز در سيستان مي
اي از پروتئين مورد نياز مردم منطقه، ممتازي در تأمين بخش عمده

در عين حال حيات و . استان و حتي خارج از استان نيز برخوردار است
ان، زندگي جمع كثيري از مردم منطقه، از جمله؛ صيادان و شكارچي

نشينان، حصيربافان، عشاير دامدار و غيره بطور گاوداران و تختك
الذكر، سابقة تاريخي عالوه بر موارد فوق. مستقيم بدان وابسته است

اين درياچه كه در طول قرون و اعصار، با زندگي و اقتصاد و حتي 
فرهنگ و باورهاي مردم اين سرزمين عجين بوده، نيز قابل توجه 

هاي تاريخي در اين منطقه درياچة در بسياري از دورهچنانكه . است
از جمله در حمله مغوالن، . نظامي يافته است –هامون ارزش سياسي 

تيمور و نادرشاه به سيستان، كه موجب قتل و غارت مردم منطقه 
گرديد، نهايتاً در هر يك از اين حمالت، جمع كثيري از سيستانيها به 

در  –قايق محلي  ينوع –بر توتن  اين درياچه رو آورده و سوار
نيزارهاي انبوه هامون پنهان شدند، و بدينوسيله از شر دشمن در امان 

بينيم كه اين با توجه به موارد فوق مي). 1344سيستاني، (ماندند 
درياچه در كاركردهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك شهر 

. آفرين بوده استقشو روستا در سيستان در ادوار مختلف تاريخي، ن
ليكن متأسفانه در حال حاضر تقريباً تمامي نقشها و كاركردهاي 
خويش را از دست داده و نيزارها و مراتع و حتي آب اين درياچه از 

از اين رو . هاي بالفعل آن نابود شده استبين رفته و تمامي پتانسيل
ضروري است كه بيش از پيش به آن توجه شده و ضمن بررسي و 

هاي بالقوه و بالفعل اين يگيري علل انحطاط و از بين رفتن تواناييپ
ريزي و سياستگذاري مناسب جويي پرداخته و با برنامهدرياچه، به چاره

هاي آن در حيات اقتصادي، اجتماعي و در جهت احياء دوبارة نقش
  ).1375ابراهيم زاده، (اكولوژيك منطقه، اقدامات مؤثري صورت گيرد 

  
  تحقيق و اهداف روش  -2

اي با  در اين مقاله ضمن استفاده از منابع و اطالعات موجود كتابخانه
انجام مطالعات ميداني بر غني كار افزوده شده است؛ در عين حال 
روش تحقيق آن بر مبناي روش سيستمي و تحليلي ـ تطبيقي بوده 
است؛ كه در نهايت به تحقق اهداف تحقيق كه همانا شناسايي اثرات 

شكسالي درياچه هامون بر كاركردهاي اقتصادي سيستان بوده، خ
  . منجر شده است

  

  خالصه نتايج و بحث  -3
درياچه هامون در مجموع از سه بخش نسبتاً مجزا تشكيل گرديده، 
كه البته در مواقع پرآبي هر سه قسمت به يكديگر متصل شده، و 

بخش شامل؛ اين سه . آورندتقريباً درياچة يكدستي را بوجود مي
هامون پوزك در شمال و شمال شرقي، هامون صابوري در شمال و 
شمال غرب، و هامون هيرمند در غرب و جنوب غرب سيستان 

اين درياچه عمدتاً بوسيلة مازاد آب رودخانة هيرمند پس از . باشند مي
ريزد، و شعبة پريان استفاده در امور زراعي و باغي، كه بدان مي

هاي ه نسبت كمتري از آب ناشي از رودخانهمشترك و همچنين ب
رود، شوررود، كه نهايتاً به اين درياچه رود، هاروترود، خاشفراه
  .گرددپيوندند، تغذيه مي مي
  

گانه درياچة هامون در كنار يكديگر واقع شده و بخشهاي سه
هاي محدودي با ارتفاع نسبتاً ناچيز، آنها را از يكديگر جدا  خشكي

كل وسعت حوضة آبريز سيستان كه از كوههاي بابايغما و . كندمي
به نسبت  سليمان و ارتفاعات غرب و جنوب غربي افغانستان و

شود، كمتري از كوههاي جنوب خراسان در اطراف نهبندان تغذيه مي
درصد آن  40كيلومتر مربع است؛ كه البته از اين مقدار  1800حدود 

درصد ديگر اين حوضه به كشور افغانستان تعلق  60در خاك ايران و 
در اين ميان، در مواقع پرآبي وسعت و مساحت نيزارهاي درياچة . دارد
گردد، كه در هكتار بالغ مي 400000ن در سيستان به حدود هامو

درجة شمالي واقع  32تا  30درجة شرقي و عرض  62تا  60طول 
عمق متوسط درياچه سه متر و كل حجم آبگيري آن . شده است
اين ). 1375ابراهيم زاده، ( باشدميليارد متر مكعب مي 5بيش از 

سيون رامسر به عنوان تاالب نميالدي در كنوا 1972درياچه در سال 
المللي شناخته شد؛ كه اين مهم متأثر از موقعيت ويژه آن، با توجه بين

به قرارگيري در محل تالقي سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان از 
يكسو و وجود آن به عنوان تنها درياچة آب شيرين در شرق و جنوب 

اي يت و موقعيت منطقهبوده، لذا بنا به اهم شرق ايران از سوي ديگر
المللي ايران، و همچنين به عنوان هفتمين تاالب از هيجده تاالب بين

محيطي و اقتصادي، اجتماعي و حتي داراي جايگاه ويژه زيست
آبي به نسبت زيادي از در مواقع كم). 1377نوري، (باشد سياسي مي

هزار هكتار  100وسعت درياچة هامون كاسته شده و به حدود 
ماند، رسد و حتي در مواقع خشكسالي اصوالً آبي در آن باقي نمي مي

سال اخير، بعلت  10چنانكه در . گيري باشدتا وسعت آن قابل اندازه
اي كه بر منطقه عارض گرديده است، سابقهو بي خشكسالي گسترده

 -درياچه  بكلي خشك شده است، لذا تمامي كاركردهاي اقتصادي
بر اساس . نيز همزمان از بين رفته است اجتماعي و اكولوژيك آن

، تغييرات سطح (land sat)اطالعات بدست آمده از ماهوارة لندست 
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 1976و  1972تري در سالهاي آب درياچة هامون، بطور دقيق
) خشكسالي(1972اكتبر سال  21بطوريكه در . مشخص شده است

ار هكتار بوده است؛ كه از اين مقد 125650مساحت درياچه حدود 
در عين حال در . هكتار آن در خاك ايران قرار داشته است 47750

با توجه به اطالعات مجددي كه از ) تر سالي(1976پنجم ژوئن سال 
هكتار  458000همين ماهواره اخذ شده است، مساحت اين درياچه به 

هكتار آن در خاك ايران، ثبت شده  296000افزايش يافته است كه 
در عين حال بر اساس اطالعات دريافتي از ). 1367ماكويي،( است

 )1 نقشه شماره( درياچه كامال خشكيده بود 2005گوگل ارث در سال 
و كاركردهاي حاصل از آن تقريباً به نوعي كل منطقه را متأثر نموده 

اجتماعي و  - و اثرات منفي زيادي بر بافت و ساخت اقتصادي
به صورت عمده، چهار گذارد؛ اما اكولوژيك آن بر جاي گذاشته و مي

گروه اجتماعي در سيستان، بطور مستقيم حيات اقتصادي، 
هاي اخير  شان به اين درياچه وابسته بوده است، كه در سال اجتماعي

بر اثر خشكسالي و از بين رفتن نيزارها، عمالً اين اقشار، بهره اي از 
  : د ازاين گروههاي اجتماعي عبارتن .باشنددرياچه نداشته، و منفعل مي

  
چندان دور در گذشته نه:  نشين در درياچهگاوداران تختك -1
هزار خانوار با استقرار در بيش از سه) هاي اخير تا قبل از خشكسالي(

ايي كه در دل جستهداخل درياچة هامون و بر روي جزاير كوچك و بر
ابوري و هامون هيرمند پراكنده بود، و در اصطالح درياچه هامون ص

اند؛ و شود، به پرورش گاو اشتغال داشتهخوانده مي "ختكت"محلي 
به طور مستقيم از درياچة هامون و نيزارهاي آن، تأمين معيشت 

تختك اسكان يافته  42اين خانوارها بر روي قريب به .  اندگرديده مي
هزار گاو را در اختيار داشته كه از نيزارهاي درياچه تعليف  90و حدود 

اما متأسفانه پس از خشكسالي اين ). 1379براهيم زاده، ا. (اندنمودهمي
نشينان نيز، مجبور به ترك درياچه و استقرار در گاوداران و تختك

شهر زابل گرديدند و بعضاً هم  ساير روستاها و عمدتاً در حاشيه
اجبار با فروش دامهايشان، منطقه را ترك كرده و به ساير شهرهاي  به

روستا با حدود  80عين حال قريب به  در. كشور مهاجرت نمودند
خانوار نيز كه در حاشيه درياچه از شمال شرق تا جنوب غرب  2400

رأس گاو را در اختيار داشته؛  24000سيستان پراكنده بودند، و حدود 
و به صورت مختلط در فعاليتهاي ) 1379مطالعات ميداني نگارنده، (

). 1385 يداني نگارنده،مطالعات م( زراعي و دامداري اشتغال داشتند
در جدول زير چگونگي توزيع تختك و ميزان دام و خانوار مستقر در 

اي درياچه قبل از خشكسالي به آنها به اضافه روستاهاي حاشيه
  .تفكيك آمده است

  
  

  
  1385 ،هاي خشك شده درياچه هامون سيستان تصوير كفه -1تصوير 
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  *ها و روستاهاي حاشيه درياچة هامونچگونگي توزيع دام و خانوار در تختك -1جدول 
 )رأس(ميزان كل دام  )رأس(دام هر خانوار   تعداد خانوار استقرارگاهتعداد نوع استقرارگاه محل استقرار نوع مكان
 39200 40 980 11 1درجه دردرياچه تختك
 33600 30 1120 18 2درجه دردرياچه تختك
 17700 20 885 13 3درجه دردرياچه تختك
 24000 10 2400 80 4درجه در حاشيه درياچه روستا

 114500 جمع كل
    .1385 ميداني نگارنده،مطالعات *
  
دومين گروه اجتماعي : صيادان و شكارچيان از درياچه  -2

كه عمدتاً  باشند، صيادان و شكارچيان ميدرياچة هامونبردار از بهره
با صيد ماهي و شكار انواع مرغابي كه در زمان پرآبي و رونق 

شوند، به امرار معاش نيزارهاي هامون به وفور در آن يافت مي
شان، بخش پرداخته، و ضمن تأمين نيازهاي پروتئيني خود و خانواده

روستاهاي منطقه به فروش  زيادي از صيد و شكار را در شهر و
  ). 48: 1375ابراهيم زاده، (رسانند  مي
  

گونه از انواع پرندگان دريايي در اين درياچه  190در مجموع 
قطعه پرنده در اين درياچه  718100بالغ بر  1351شناسايي و در سال 

آنها شكار دو سوم ، كه بيش از )1366منصوري، ( اندسرشماري شده
همچنين بيش از . اندخارج از آن به فروش رسيدهشده و در منطقه و 

ترين آنها كپور ماهي نوع ماهي در درياچه شناسايي شده، كه عمده 8
هزار تن از آنها صيد شده و  15باشند، كه ساالنه بيش از و آمور مي

به هر ترتيب . رسنددر شهر و روستا و خارج از منطقه به فروش مي
شان به اين درياچه وابسته ماً معيشتصيادان و شكارچيان كه مستقي

مطالعات ميداني نگارنده، ( باشند خانوار مي 1350اند،  بيش از  بوده
1385.(  

  
اين :  هاي درياچهبردار از فرآوردهحصيربافان بهره -3

گروه اجتماعي، عمدتاً منطبق بر گروه دوم يعني صيادان و شكارچيان 
از درياچه در جهت تهيه و بافت  برداران عمدهدر منطقه بوده و بهره

درياچة هامون عالوه بر انواع ني . باشندحصير از نيزارهاي آن نيز مي
شوند، نوع خاصي ني يا و گياهان آبزي كه مورد چراي دامها واقع مي

شوند، نيز توليد لويي كه در اصطالح محلي توتك يا خٌلك ناميده مي
برداران طايفه صياد از نيزارهاي است كه عمدتاً توسط بهره شدهمي

آن بريده شده و پس از پوست كندن و خشك نمودن آن اقدام به 
چنانكه در يكي دو دهه . اندنمودهبافت و تهيه حصير از آن مي

 30كاميون حصير و يا در واقع بيش از  5000گذشته، ساالنه بيش از 
ي كشور از سيستان به ساير شهرها) پرده(ميليون متر مربع حصير 

كاميون  3500به حدود  1378، كه اين ميزان در سال  شدهصادر مي
مطالعات ميداني ( كلي حذف گرديده استه تقليل يافته و پس از آن ب

 ).1379 نگارنده،
  

  ارزش اقتصادي انواع توليدات حاصل ازدرياچة هامون -2جدول 
 )ريال(ارزش اقتصادي كل  ارزش ريالي واحد ارزش توليدي واحد ميزان استحصال درياچهمواد استحصالي از 
واحد  000/500/1 علوفه دامي

 دامي
بهاء هر واحد 4000 اي ساليانهواحد علوفه300

 ايعلوفه
اي ارزش علوفه 000/000/000/800/1

 مصرفي
قطعه733/478 شكار پرنده

 پرنده
بهاء هر كيلو  000/25 كيلوگرم گوشت هر پرنده1

 گوشت
000/325/968/11  

 ارزش شكار
كيلو000/000/15 صيد ماهي

 ماهي
بهاء هر كيلو  000/40 كيلوگرم1

 ماهي
000/000/000/600  

 ارزش ماهي صيد شده
000/000/30 ني حصير

 مترمربع حصير
بهاء هر متر  000/30 مترمربع1

 مربع
000/000/000/900  

 ارزش حصير صادر شده

 جمع كل
ريال ارزش  000/325/968/311/3

 اقتصادي حاصل از درياچة هامون
  . 1385 محاسبات بر اساس مطالعات ميداني نگارنده،*
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اين قشر اجتماعي نيز  :عشاير گوسفنددار حاشيه درياچه  -4
 1400با بيش از يك ميليون و دويست هزار رأس گوسفند و بز و 

،گروه ديگري هستند كه )1385مطالعات ميداني نگارنده، (خانوار 
زارهاي عمدتاً زندگي و معيشت آنها و دامهايشان به مراتع و علف

اين عشاير اغلب در . هاي آن وابسته استدرياچة هامون و حاشيه
اند، و محل حاشية درياچه از شمال شرق تا جنوب شرق آن پراكنده

اينان عمدتاً فصل بهار را در ييالق كه در جنوب  .اسكان ثابتي ندارند
گذراند؛ و در ساير فصول سال در حاشيه درياچه خراسان واقع شده مي

زارهاي كناري آن به چراي دامهايشان مشغول و نيزارها و علف
متأسفانه اينك كه با بحران خشكسالي در منطقه روبرو . باشند مي

ع حاشيه درياچه از اينگونه عشاير برداري از مراتهستيم و امكان بهره
درصد دامها تلف شده و  50سلب شده است، شاهد آنيم كه بيش از 

ها و دالالن فروخته شده و هاي ناچيزي به واسطهمابقي نيز با قيمت
 كند، كه درخطر از بين رفتن عشاير و دامهايشان، منطقه را تهديد مي

امكان استفاده از مواد  نتيجه آن كل منطقه، اعم از شهر و روستا از
مطالعات ميداني ( است محروم شده آن زا حاصل لبني و پروتئيني

  ).1379نگارنده، 
  
  نتيجه گيري  -4

درياچة هامون و نيزارهاي گستردة آن بطور مستقيم خود متأثر از 
رودخانة هيرمند و مسئله وجود يا عدم وجود جريان آب در اين 

ال، وجود اين درياچه در سيستان بعنوان با اين ح. رودخانه مي باشند
هاي  بزرگترين درياچة آب شيرين در كشور و منطقه، داراي ارزش

زيست محيطي و اكولوژيكي از يكسو و كاركردهاي اقتصادي، 
اجتماعي از سوي ديگر براي كل منطقه اعم از شهر و روستا بوده و 

هاي  الياينك به نظر مي رسد كه الزم است پس از خشكس. باشد مي
كاركردهاي آن اقداماتي به شرح ذيل صورت  ءاخير جهت احيا

  :پذيريد
  
با توجه به اينكه هم اينك درياچة هامون عمالً از چرخة  -1

نشين شدن ميلياردها متر مكعب  اقتصادي منطقه خارج گرديده و با ته
رسوب در بستر آن، باعث باال آمدن كف درياچه و عدم امكان 

بايستي اوالً قبل از هر اقدام  ،گرديده است آبگيري مناسب آن
ديگري، نسبت به اليروبي حداقل بخشهايي از بستر درياچه اقدام 

تا بدينوسيله هم امكان احياء مجدد كاركردهاي اقتصادي  ،شود
درياچه فراهم گردد و هم امكان آبگيري مناسب درياچه بخصوص 

ر سيل و سيل منظور تعديل خطه براي سالهاي پر آبي در منطقه ب
ثانياً در جهت جلوگيري از سرريز آب . خيزي در سيستان، مهيا شود

رودخانه به زمينهاي كشاورزي و نواحي مسكوني منطقه الزم است 
كه طرح گورة سراسري حاشيه درياچه كه از شمال شرق تا جنوب 

  .غرب آن امتداد يافته تكميل و تثبيت گردد
  
چه كه طي يكي دو دهة گذشته بر منظور احياء نيزارهاي درياه ب -2

اثر خشكسالي و دخالتهاي نابجا و ناخواستة انساني بكلي نابود گرديده 
هاي زيست محيطي و  و بدنبال آن عالوه بر از بين رفتن ارزش

اكولوژيكي درياچه، بسياري از كاركردهاي اقتصادي اجتماعي آن نيز 
داشت، بكلي از كه نقش موثري در توسعه روابط شهر و روستا در پي 
بدين منظور با . بين رفته است، مي بايست اقدامي عاجل صورت گيرد

توجه به نتايج حاصل از مطالعات و اقدامات عملي صورت گرفته در 
منطقه كه نقش ماهيان علف خوار در از بين بردن نيزارها را به اثبات 

گونه رسانيده است، اوالً در از بين بردن و يا به حداقل رسانيدن اين
به طريق بيولوژيكي، اكولوژيكي و يا به هر طريق ) كپور، آمور(ماهيها 

ديگر اقدام شود و در عين حال با انواع ديگر ماهيان علف خوار و 
ثانياً در كوتاه مدت . سازگار با شرايط محيطي منطقه جايگزين گردند

با توجه به خشك شدن بستر درياچه، با توركشي و نهال كاري در 
ورها به توسعه نيزارها پرداخته تا پس از تر سالي در ميان داخل ت

مدت و دراز مدت كم كم كل نيزارهاي درياچه احياء و با كم شدن 
در آن صورت . تدريجي ماهيان علف خوار اين نيزارها تثبيت گردند

هاي اكولوژيكي و زيست  ضمن احياء مجدد كاركردها و ارزش
اقتصادي بهره  - اجتماعيمحيطي درياچه، بسياري از گروههاي 

تختك نشينان گاودار، حصير بافان، شكارچيان و (برداري از درياچه 
مجدداً امكان استفاده از درياچه و ) صيادان، عشاير گوسفنددار و غيره

بيش از (نيزارهاي آن را يافته و اين امر در احيا عوايد اقتصادي آن 
  . بسيار موثر خواهد بود) ميليارد ريال 3000

  
آبراهة شيله كه وظيفه زهكش درياچه را عمالً بر عهده داشته و  -3

از شوري آب درياچه نيز ضمن تخليه مازاد آب آن، در جلوگيري 
بسيار موثر بوده است، هم اينك بيش از حد الزم فرسايش يافته و 

هاي آن نيز به سمت درياچه پيشروي زيادي داشته است  سرشاخه
كه اين امر از يكسو باعث پسروي درياچه و از ) 1377لشكري پور، (

سوي ديگر باعث تخليه بيش از اندازة آب درياچه به گودزره 
نستان و خارج شدن آب از دسترس منطقه و نهايتاً خشك شدن درافغا

جهت تعديل . و از بين رفتن نيزارها و اكوسيستم درياچه خواهد شد
اين روند و جلوگيري از پيشروي سر شيله و پسروي درياچه و نهايتاً 
نابودي آن، الزم است كه با مطالعه و شناخت كافي نسبت به تثبيت 

با اين . سازه مناسب بر روي آن اقدام شود سر شيله و با احداث يك
كار ضمن جلوگيري از نابودي درياچه و كاركردهاي متنوع آن، 
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توان هزاران هكتار از اراضي اطراف شيله كه هم اينك جوالنگاه  مي
اي شده است، را به مراتع سر سبز  هاي ماسه هاي روان و تپه ريگ

ي روان، از روند ها از اين رهگذر ضمن تثبيت شن. تبديل نمود
فرسايشي شيله نيز جلوگيري شده و در عين حال امكان چراي 

ست كه ابديهي . هزاران رأس دام در منطقه نيز فراهم خواهد شد
ه و دكاركردها و عوايد حاصل از اين روند، شهر و روستا را منتفع نمو

  . در توسعة منطقه نقش موثري خواهد داشت
  
  مراجع -5

اي از روابط شهري و  تحليلي منطقه" ،)1379( .زاده، ع ابراهيم
رساله دكتري جغرافيا و برنامه ريزي  ،"روستايي در سيستان

 .اي، دانشگاه اصفهان منطقه -شهري  

درياچة هامون و نقش حياتي آن در مسائل " ،)1375( .زاده، ع ابراهيم
مجموعه مقاالت  ،"اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك سيستان

س اقتصاد كشاورزي ايران، جلد دوم، دانشگاه اولين كنفران
 . سيستان و بلوچستان، زاهدان

به اهتمام منوچهر       ،"احياء الملوك" ،)1344( .ح .سيستاني، م
 . ستوده، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران

فرسايش و پيشروي رودخانه " ،)1377( .و غفوري، م. پور، غ لشكري
مجله محقيقات جغرافيايي،  ،"شيله و نابودي درياچه هامون

 .243-255 ، مشهد، صص49- 50شماره 

تعيين سطح نيزارهاي درياچة هامون و تغييرات " ،)1367( .ماكوئي، ج
سازمان برنامه و  ،"اي سطح آن با استفاده از اطالعات ماهواره

 .  56بودجه، نشرية شماره 

 ،"تاالب هامون، بررسيهاي اكولوژيك" ،)1366( .منصوري، ج
نشينان درياچة هامون، سازمان برنامه و بودجه سيستان و  تختك

 .33بلوچستان، نشريه شماره 

بررسي و تعيين پراكنش زيستي پرندگان، مهاجر " ،)1377( .نوري، غ
طرح پژوهشي، حوزه معاونت پژوهشي  ،"و آبزي تاالب هامون

  .دانشگاه سيستان و بلوچستان

  
 
  


