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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

 
 
 
 
 
 
 و   هيرمندي رودخانهشناسي در تغيير مسير  ثير عوامل زمينأت

 ها در سيستان نقش تاريخي آن در جابجايي سكونتگاه
 
 دكتر غالمرضا لشكري پور          زاده دكتر عيسي ابراهيم                
 زمين شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان شيار ندا                 دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار جغرافيا 

 
 صغر مريديدكتر علي ا

 استاديار زمين شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
 

 چكيده 
 هرودوت  ي به گفته . تداوم جريان هيرمند دارد     نحوهبستگي كامل به    بزرگ  حـيات سيستان    

هاي دشت سيستان نيز مديون   بايد اذعان كنيم كه تمدن،رودخانه نيل است  ي   مصـر هديـه    اگـر 
ـ   .اسـت  هيرمـند  ي رودخانـه   اي شواهد آن كامالً     ماهواره تصاويركه در    طوري ه همان ايـن رودخان

 .  بارها تغيير مسير داده است،باشد مشخص مي
نابودي شهرها و روستاها و      مـنابع تاريخـي هـم بـه تغيير مسيرهاي متعدد هيرمند كه به              در

 كه  قدر بنابراين اين رودخانه همان   .  اشاره شده است   ،گرديده هاي گذشته منجر   طوركلي تمدن  بـه 
ها نيز سهمي    ثر بوده در نابودي تمدن    ؤهاي اين ناحيه م    گـيري، رشـد و گسترش تمدن       در شـكل  

 .داشته است
 سهولت فرسايش پذيري و رسوبگذاري كه       ل در اين مقاله به علل مختلف زمين شناسي شام        

د هاي متعد  ي داشته و عوامل تكتونيكي كه منجر به تغيير مسير         گبه بافت و نوع خاك منطقه بست      
 نتايج حاصل از   . شده است   پرداخته ار فضايي آن  ثه و همچنين آ   يددگرهيرمـند در طـول تـاريخ        

تري را نسبت به      محسوس  پذيري در منطقه نقش    ايـن تحقيق بيانگر آن است كه عوامل فرسايش        
ي  اي ريزدانه  هاي ماسه  ها و عدسي   سـاير عوامـل در ايـن فرايند ايفا نموده است، زيرا وجود اليه             

ي رسي و سيلتي سطحي،      هاي ريزدانه  پذير در بين تناوب اليه     ي و فاقد چسبندگي و فرسايش     باد
ي واگرايي   در عين حال پديده   . ي هيرمند را تسهيل نموده است      پذيـري بسـتر رودخانه     فرسـاي 

سنگ از ديگر عوامل مؤثر در تسهيل فرسايش و جابجايي  خوردگي در پي خاك در كنار رشد چين
در كنار اين عوامل نقش بادهاي شديد منطقه و عوامل انساني نيز            . رمند بوده  است   ي هي  رودخانه

 . باشد در اين فرايند كامالً محرز مي
 

 . ها گذاري، تغيير مسير، سكونتگاه ساخت، رسوب هيرمند، زمين: ها واژه كليد
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 
 

 مقدمه
 هايي از آن در خاك  وسيعي است كه بخشي سيسـتان بـه لحـاظ تاريخـي گسـتره      
 هيرمند و يا    ي  با رودخانه  اين سرزمين عمدتاً  . ايـران، افغانسـتان و پاكسـتان قـرار دارد         

هاي گوناگون ياد شده     شود و سرزميني است كه از آن با نام         هاي آن شناخته مي    هـامون 
آنچه بيشتر توجه . )٨-٢٩: ١٣٧٦سيدسجادي، (عنوان انبار غله معروف است    و بيشتر به  

 هيرمند، جابجايي دلتاها و    ي نمايد تغيير مسير رودخانه     جلب مي  انديشمندان را به خود   
اما در خصوص علل تغيير مسير كمتر توجه شده         . هاي انساني است   بع آن سكونتگاه  تبه  

در اين پژوهش تالش . اي دارد كه خود نياز به عمليات صحرايي و بررسي علمي گسترده
 يها ن در جابجايي سكونتگاه   شناسـي و سپس نقش آ      ثـير عوامـل زميـن     أگـرديده تـا ت    

ن عوامل تأثيرگذار همچنان وجود دارند و       ابه نظر مؤلف  . يردگانسـاني مـورد بررسي قرار       
 ي انداز طبيعي و شيوه    در چشم ) هر چند در دراز مدت    (بـه طبع آن آثار فضايي جديدي      

با توجه به تقسيم سيستان به دو       . معيشـتي سـاكنان ايـن منطقه بر جا خواهد گذاشت          
جابجايي و  ساز و كار    هاي ناشي از آن، شناخت       د سياسي ايران و افغانستان و چالش      واح

تواند در دو بعد ملي و فراملي راهنماي عملي هرگونه عمليات اجرايي             تغيير مسيرها مي  
 . شود اين مقاله كوششي در اين راستا محسوب مي  منطقه تلقي شودي براي توسعه

 
 روش تحقيق

ده از منابع و اطالعات موجود كتابخانه اي با مطالعات ميداني           ايـن مقاله ضمن استفا    
ـ  سيستمي و تحليلي   تحقيق در آن برمبناي روش     حال روش  نيز همراه بوده است،در عين    

تطبيقي بوده است كه با استفاده از رخنمون هاي زمين شناسي و رسوبگذاري موجود در               
رسي چگونگي جابجايي و تغيير مسير       بر  مـنطقه و بـا اسـتفاده از تصـاوير ماهواره اي به            

ي هيرمـند پرداخـته شده و اين يافته ها با اطالعات موجود در اسناد و مدارك                  رودخانـه 
نـتايج حاصل از آن     . منتشرشـده توسـط محققيـن داخلـي و خارجـي مقايسـه گـرديد              

ي جهت حركت مسير اين رودخانه در دشت سيستان در طي ادوار تاريخي              نشان دهنده 
 . وده استتاكنون ب

 
  هيرمندي رودخانه

 بارزي از   ي رود نمونه   هيرمـند كـه شاهرگ حياتي سيستان به شمار مي          ي رودخانـه 
 كه از    )٢٩-٧٢: ١٣٦٩تريكار،  ( است   ٢ اندروئيك ي از يك ناحيه    ١يـك جريان اندورئيسم   

 :  باشد هاي زير برخوردار مي مشخصه

                                                      
1- Endoroeisme 
2- Endoreique 
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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

ش سفلي و مصب رودخانه در  علـياي رودخانـه در نواحي مرطوب و بخ  ي  حوضـه  -الـف 
 آن در   ي ساليانهبارندگي  متوسط  . واقع است ) ايران و افغانستان  (نواحي خشك سيستان    

بريماني،(گيري شده است     متر اندازه  ميلي ٧/٦٣  اخير ي سيسـتان ايران در طي سه دهه      
 هم كم بوده و متوسط بارندگي       آبريز هيرمند  ي ميزان بارندگي حوضه  . )٥٩-١٤٨: ١٣٨٠
متر گزارش گرديده است      ميلـي  ٤/١٠٧) ١٣٤٧-١٣٧٢(سـال ٢٥ي آن در طـي       نهسـاال 

 .)١٣٧٨عسكري، (
سال (هاي پر آبي  در سال.  ايـن رودخانه داراي نوسانات شديد فصلي و ساليانه است    -ب

 ١٣٣٥-١٣٣٦ مـتر مكعب در ثانيه در سال آبي            ١٤٣٨٠داراي  حداكـثر دبـي       ) كـالن 
هاي خشك   در سال . )٧٣: ١٣٧١تهران سحاب،    رمهندسين مشاو (گـزارش گـرديده اسـت       

به عنوان نمونه   . گردد بحرانـي هـم مـنجربه قطـع كامل جريان آب در اين رودخانه مي              
 ي تـوان از خشكسـالي بحراني اخير نام برد كه سبب گرديد جريان آب در رودخانه                مـي 

اين در  .  ادامـه دارد   )١٣٨٣خـرداد   (  قطـع شـود و تاكـنون       ١٣٧٨ اسـفند    ٥هيرمـند از    
خشكسالي بحراني .  زماني دوبار به مدت كوتاه و با دبي كم جريان برقرار گرديد           ي فاصله

زاده و  ابراهــيم(ســال اخــير گــزارش گــرديده اســت  اخــير شــديدترين خشكســالي صــد
ها  و تغييرات بزرگ زيست       اين خشكسالي باعث نابودي هامون    . )٢٢٩: ١٣٨٠پور،   لشكري

 .  )٤٤٥: ٢٠٠٢پور،  لشكري( شده استمحيطي  -
 ٦٠ متري كوه بابا يغما در       ٣٨٠٠ علـيا واقـع در ارتفاعات        ي  بيـن حوضـه    ي  فاصـله  -پ

 و سفلي آن در     )١٠٩-١٢٠: ١٣٧٤يزدي،   پاپلي(كيلومتري غرب كابل در كشور افغانستان       
 . كيلومتر است١١٠٠بسيار زياد و حدود ) هاي ايران و افغانستان هامون(سيستان 

هاي داخلي   هاي بسته و درياچه     بلكه به چاله   ،رسد د به دريا نمي    هيرمـن  ي  رودخانـه  -ت
 .گردد منتهي مي) ها هامون(

در نتيجه مسير آن   هيرمـند در بخش سفلي سطح اساس ثابتي ندارد و      ي  رودخانـه  -ث
اند  ها جابجا شده  اين تغيير مسيرها، هاموندنبال به.  تغيير كرده استدر طي تاريخ كراراً

 اين  ساز و كار  . دنبال داشته است   ههاي انساني را ب    خود جابجايي سكونتگاه   ي نوبه كه به 
بررسي قرار  باشد كه در اين مقاله مورد   شناسي مي  مسـيرها ناشـي از علـل زمين        تغيـير 

رود،  هاي ديگري نظير هرات رود، فراه       هيرمند رودخانه  ي عالوه بر رودخانه  . گرفـته است  
دليل فصلي   ها به  اين رودخانه  .گردند ها مي  د هامون رود و رود شور وار     رود، حسين  خـاش 

كم آنها در    ثيرأ هيرمند و ت   ي بـا رودخانه    آنهـا در مقايسـه     ي بـودن و آورد كـم سـاليانه       
 .    باشند  در اين تحقيق مورد توجه نمي،انداز معيشتي ساكنان سيستان چشم

 
  هيرمندي هاي رودخانه  علل زمين شناسي تغيير مسير

  زمين ساخت تكتونيك و
 اطراف آن از ديد زمين      ي مجموعه و ها بخش سفلي رودخانه هيرمند شامل هامون      

در اثر حركات   . )٤٧-٩٠: ١٣٥٦نبوي،( نام بلوك هيلمند يا هلمند معروف است       ساختي به 
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 و اوايل كواترنر   شياري  اواخر تر ) پاسادنين( كوهزايي آلپي   هاي تكتونيكي و فعاليت   
ويژه  هاي جاري اطراف به     بار جامد آب   ي كه محل تخليه   جود آمد وه   نوعي فرورفتگي ب  

ها و مجموعه    هامون( مسطح سيستان  در نهايت دشت نسبتاً     هيرمند گرديد و   ي رودخانه
افغانستان به   شيب اين دشت از جنوب شرق در حوالي مرز        . وجود آورد  هرا ب ) اطراف آن 

رغم  ساختي علي  اين واحد زمين  . شود كاسته مي  ها غرب در نزديكي هامون    طرف شمال 
 :يابد گوناگوني و تنوع خاص مي رفولوژيكي زيروم عوارض  يكنواختي نسبي توسط

 ؛ پوزك، صابري و هيرمند در شمال و غرب دشتي هاي سه گانه  هامون-الف
 ٥/٢ تا ٢ برجسـتگي مـدور و گنبدي شكل كوه خواجه در هامون هيرمند و به قطر    -ب

هايي از جنس   دشت است و از سنگ     ي ترين عارضه   كه مرتفع   متر ٦١٢ارتفاع  كيلومتر و   
 ؛ده استشتشكيل  و آهك بازالت

 ؛ها نيمه نام چاهه هاي طبيعي در جنوب شرق ناحيه ب ها يا چاله  وجود حفره-پ
اي كـه مهمتريـن آنهـا يكي در شمال شرق زابل در امتداد               هـاي ماسـه     وجـود تـپه    -ت

 ؛باشد ي در بين روستاهاي قلعه نو و لوتك مي ملكي و نياتك و ديگري رودخانه
     ؛اي در شرق و شمال شرق تاسوكي هاي درياچه  وجود تراس-ث
 گسل هريرود تشكيل   ي  شيله را ادامه   ي  حـد غربي دشت سيستان در غرب رودخانه        -ج

جنوبي  -ايـن گسـل از شمال شرقي كشور تا جنوب شرقي با راستاي شمالي        . دهـد  مـي 
. شود  مورد مطالعه به نام گسل زاهدان ناميده مي        ي  آن در منطقه   ي امـه ادامـه دارد و اد    

اين گسل چهره برجسته مرفوتكتونيك منطقه بوده كه با حركات خود سبب فرو افتادن              
 هامون نقش اصلي و اساسي داشته است        ي در به وجود آوردن درياچه     ايـن پهنه شده و    

 ؛)٢٤٣-٢٥٥:  ١٣٧٧پور و غفوري،  لشكري(
لغـز بـوده و در شـمال به گسل سفيدابه ختم             هـدان داراي حركـت راسـت      گسـل زا  

هاي كواترنر توسط اين     شـواهدي دال بر قطع آبرفت     . )٧-٢٣:  ١٣٧٤مـريدي،   (شـود    مـي 
سفيدابه  كه آخرين حركت گسل    چنان. اسـت  فعـال مـنطقه    تكتونـيك  هـا نشـانگر    گسـل 
 در مقياس ريشتر    ١/٦زه  لر بزرگي اين زمين  . باشد  سفيدابه مي  ٤/١٢/١٣٧٢ي لرزه زميـن 

  .)١-١٨: ١٣٧٣زارع و همكاران، ( كيلومتر به ثبت رسيده است  ١٠رفاي كانوني آن ژو 
 دشت  ي حاشيه ،)١٠٠-١٢١: ١٣٦٧زمـرديان و پوركرمانـي،      (هـا    بعضـي از گـزارش     در

مل أ جاي ت  ، در نظر گرفته شده است     )عادي(نرمال  صورت فرورفتگي گسل     سيستان به 
وسيله  ه متر است و ب    ٢٠افتادگي دشت زابل حدود    بـه ايـن نظـريه پايين      ه  جـ بـا تو   .دارد

اين . شود باشد از بخش مرتفع دشت جدا مي        گسل مي  ي آيـنه   اي كـه احـتماالً     ديـواره 
 ٥١٧ تا   ٤٩٥ نقاط مرتفع ديگري با ارتفاع       ا ب نيمه مجدداً  قسـمت دشـت در اطـراف چاه       

شايد آنچه را كه اين . گيرد ود مي را به خ   ١فروزمينشـكل     مـتر محـدود شـده و تقريـباً        
هايي باشد كه شهر سوخته       تراس ي  حاشيه ،اند گسل تصور كرده  ي   عنوان آينه  ن به امؤلف

                                                      
1-Graben  
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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

 كه بر مناطق    ١شي لغز - فشاري  را با توجه به سيستم    يز.  بر روي آنها ساخته شده است     
د  گستره را مور   ) عادي(نرمال  هاي    حاكم است فعاليت گسل     سيستان  دشـت  ي حاشـيه 

ها در اين منطقه يك فروافتادگي تكتونيكي است كه          كل هامون . دهـد  تـرديد قـرار مـي     
هاي شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب          آمدن مناطق مجاور مثل كوه       حاصـل باال  

ساز و  در يك     معروف بوده و   ٢ي سيستان  خورده ي جوش  منطقهدشـت زابل است كه به       
 تيرول و   ؛   ٢٢١-٢٣٩:  ١٩٨٢ وگريفيت، كمـپ ( انـد   تشـكيل شـده     لغزشـي  - فشارشـي  كـار   

 . )٢٨٣-٢٩٩: ٢٠٠٠، بربريان و همكاران ١٣٠-١٥٠: ١٩٨٣همكاران، 
شناسـي از جملـه وجـود ضخامت زياد رسوبات يكنواخت ريزدانه در              شـواهد زميـن   

در ) زايي خشكي(و اپيروژني   ) كوهزايي(دشـت سيسـتان گواه تعادل در حركات اروژني          
 ٥٠٠ضخامت رسوبات با روش ژئوفيزيكي حدود . باشد يرمند مي آبريز هي دشت و حوزه 

 .)١٧-٣٦: ١٣٧٩جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان، (تخمين زده شده است  متر
ها  هاي زيرآبرفت  هـاي ژئوفيزيكـي از سـاخت       عـالوه بـر مـوارد ذكـر شـده برداشـت            

شمال  الي با روند  هاي احتم  خوردگي هاي ساختماني چين   كه روند  است  آن ي دهنده نشان
 شيله به سمت افغانستان وجود دارد       ي جـنوب شـرقي، عمود بر امتداد رودخانه        -غربـي 

در نتيجه اين امكان را نبايد از نظر دور داشت كه رشد            . )١٩٩٣نوگل سادات و الماسيان،     (
 هيرمند  ي تواند در انحراف مسير رودخانه     نيز مي سنگ   پيهايي در    خوردگي چنين چين 

 تري شود توپوگرافي مرتفع  كه مشاهده مي   طوري به. شـمال نقـش داشته باشد     سـمت    بـه 
 ي رسد رودخانه  نظر مي ه   هامون حائل شده كه ب     ي چهبيـن فروافتادگـي گـودزره و دريا       

 .كند ها را به گودزره منتقل مي سرريز هامون ٣شيله با فرآيند آنتي سدنت
 

 فرسايش و رسوبگذاري
تير أت. اند  هيرمند دخالت داشته   ي رهاي رودخانـه  عوامـل گوناگونـي در تغيـير مسـي        

زيرا در زير   . فرسـايش در تغيير مسيرهاي هيرمند به توالي رسوبات منطقه بستگي دارد           
اي ريزدانه وجود دارد     هاي ماسه  ها و عدسي   رسي منطقه اليه   -هاي سطحي سيلتي   اليـه 

كرده  و    ها ريزش   مقداري  از ماسه    ،هاي مختلف  كـه فـاقد چسـبندگي بوده و با سيالب         
هاي فوقاني فرو بريزد كه اين عمل باعث سهولت فرسايش و            شـود تا قسمت    سـبب مـي   

عالوه بر اين زهكش آب داخل      ). ١شكل  (گردد پيشروي هيرمند در مسيرهاي جديد مي     
 .كند عمل هم فرسايش را تسهيل مي كه اين شدن آن گرديده اي باعث روان  ماسهي اليه

شناسي  عوامل زمين ديگر   از   هاي دشت سيستان احتماالً    خاك واگرايي در    ي پديـده 
 هيرمند نقش ي هاي منطقه و جابجايي رودخانه  توانـد در فرسايش خاك     اسـت كـه مـي     

منطقه و ميزان كم بارندگي شرايط براي        هاي بودن خاك  با توجه به ريزدانه    .داشته باشد 
                                                      
1- Transpression 
2- Sistan’s suture zone  
3- Antecedent 
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 رسي هستند   ي هاي ريزدانه  ك واگرا خا  هاي خاك. باشد فراهم مي  ١هاي واگرا  ايجاد خاك 
سهولت فرسايش   هشوند و ب   شدت شسته مي   به كه باجريان آب از درون و يا تماس با آب         

 ي هاي عميق شياري در حاشيه     فرسايش. )٤٦٦: ١٣٨٠لشكري پور و همكاران،     (يابند   مـي 
 . باشد يد اين موضوع ميؤ مها ها و كانال برخي رودخانه
هاي   در زمان  ياد رسوبات توسط هيرمند خصوصاً    عـامل فرسـايش حمل ز      عـالوه بـر   

هاي رودخانه ته  شود كه مقدار زيادي از اين رسوبات بر كف و ديواره  سـيالبي سـبب مي    
هاي  شود كه رودخانه نسبت به زمين      در دراز مـدت ايـن عامل سبب مي        . نشـين گـردد   
خارج تغيير  ايي بهدر چنين حالتي آب با يافتن مجر .هاي باالتر قرار بگيرد اطراف در تراز

 اين تغيير مسير را تسهيل      ،بندي كه در باال به آن اشاره گرديد        مسـير داده و نـوع اليـه       
 .  نمايد مي

 روزه ١٢٠نام بادهاي ه ثير بادهاي شديد منطقه كه ب     أشناسي ت  عـالوه بـر علل زمين     
 هاي هيرمند  باشند و همچنين نقش نيروي انساني در تغيير مسير         سيسـتان معروف مي   

هايي از تنه درختان گز براي انحراف آب  ساخت سد خصوصاً. توان انكار نمود را نـيز نمي   
 و گرچه اين عمل هـاي كشـاورزي در گذشـته بسـيار معمول بوده است     بـر روي زميـن   

هاي ناشي   انسـان براي حفظ مسير اصلي رودخانه بوده، نه تغيير مسير آن، لكن سيالب             
افتاده زمينه را براي تغيير      ايـن سـدها اتفـاق مي      ي هيرمـند كـه در پشـت          از رودخانـه  

  .نموده است مسيرهاي آتي آن فراهم مي
هاي آبرفتي كه در آن شيب بستر رودخانه         در دشـت سيستان هم مانند اغلب دشت       

با . شود  هيرمند مشاهده مي   ي  در رودخانه  رود يـابد حالت مآندري يا پيچان      كـاهش مـي   
ي اين رودخانه و وضعيت توپوگرافي دشت،  مآندرها         ها توجه به نوع فرسايش در حاشيه     

 هيرمند  ي فقط تفاوتي كه در مورد رودخانه     . باشد رود آزاد مي   از نوع مآندر آزاد يا پيچان     
گردد اين است كه به دليل جابجايي   دشت سيستان مشاهده مي  ي  در محدوده  خصوصـاً 

 و لذا قطعات مآندري به رسند به تكامل كامل مي مـداوم بسـتر رودخانـه، مآندرها كمتر       
 .گردد  اين رودخانه مشاهده ميي هاي هاللي كمتر در حاشيه صورت درياچه

 
 ها  جابجايي سكونتگاهوتغيير مسير هيرمند 

از جمله مسيرهاي   .  هيرمـند بارها در طول تاريخ تغيير مسير داده است          ي رودخانـه 
يا رود بيابان در دشت شهر   توان به مسير گودزره، مسير رامرود         هيرمـند مي   ي رودخانـه 

به احتمال  ). ٢شكل  (سوخته و مسير سنارود و در نهايت به مسير فعلي آن اشاره نمود              
ها تغيير مسير داده عمق اين       قـوي در آن زماني كه هيرمند از گود زره به سمت هامون            

ها رسوبگذاري هيرمند سبب شده تا       درياچـه كمـتر از گـودزره بـوده ولي در طول قرن            
                                                      
1- Dispersive soil 
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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

تري قرار داشته    وده و در سطح پايين    ها ب  تر از هامون    متر عميق  ٢٠زه گودزره حدود    امرو
 .باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبي
 
 
 
 
 

 
 هاي سطحي دشت سيستان  يري در اليهپذ فرسايش : ١               تصوير  

  سيلتي -هاي سطحي رسي  اي ريزدانه در زير اليه ي ماسه فرسايش اليه:                الف
 اي ريزدانه ي ماسه هاي سطحي روي اليه ترك خوردن اليه:                ب 

)الف(  

)ب(  
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 

 
 هيرمند در قرون گذشته به ترتيب از قديم به جديد شامل ي هاي رودخانه  تغيير مسير :٢ تصوير

 تصويربراي ترسيم مسيرها از (نارود تا مسير فعلي ترقون، مسير س-مسير گود زره، مسير رامرود
 ).برداشته استفاده گرديده است ٢٥/٤/١٩٩٠ كه در تاريخ ٠٣٩/١٥٧ماهواره شماره 
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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

 هيرمند جابجايي مكرري    ي رودخانه،منطقه شرايط فيزيكي و محيطي    دليل بنابراين به 
توان براي   ثابتي را نمي  گاه طبيعي    گاه تكيه  اي كه هيچ   گونه به را در پي داشته و دارد،      

 از اين رو چه     ).٣٠٨: ١٣٧٨راولينسون،  ( نهايي جريان اين رودخانه متصور بود         ي تخليه
 .  پيموده باشدبسا ممكن است رودخانه چندين بار مجراي قبلي خود را مجدداً

خر مجراي آن در شرايط فعلي غير ممكن است و نياز به عمليات أدر نتيجه تقدم و ت
اساس شواهد و مدارك موجود مانند         اما بر  .شناسي گسترده دارد   استانصحرايي و ب  

جابجايي  توان مسير  ها مي  موجود و نابودي سكونتگاه    هاي   گزارش اي،  ماهواره تصاوير
رغم  علي. شرح زير دنبال نمود غرب را به شرق به شمال  هيرمند از جنوبي بستر رودخانه

هايي با قدمت متفاوت از يكديگر حاكي از           محدوده نيز وجود سكونتگاه    همين آن در 
 .باشد مسير اين رودخانه در دشت سيستان ميمكرر  تغيير
 

  ترقون -مسير رامرود
دهد   اما شواهد موجود نشان مي  ،تعييـن قدمت تاريخي دقيق اين مسير دشوار است        

هاي  اهسكونتگ  آندنبالچهارم قبل از ميالد رودخانه در اين مسير جاري و به        ي از هزاره 
اند كه در هزاره سوم قبل از ميالد به بيشترين وسعت و جمعيت              انسـاني شـكل گرفـته     

مهمترين شهر در اين دوره شهر سوخته بود كه در زمان خود بزرگترين             . رسد خـود مي  
كه  چنان. )٢-٢١: ١٣٧٦توزي،  ( آمد شـمار مـي    شـهر در نواحـي شـرقي فـالت ايـران بـه            

 قبل از   ٣٢٠٠-٣٤٠٠ هاي سال كالكولتيك يعني بين  در اواخر    «گويـد  كنسـتانتيني مـي   
 هيرمند و شرايط مناسب ي  لطف رودخانهي ميالد در بخش جنوب شرقي ايران در سايه

الـيه رود هيرمند يعني جايي كه رودخانه به دو           محيطـي و آب و هوايـي آن در منتهـي          
راس رامرود  هاي بيابان و سنارود بر روي ت       گردد، بين شاخه   شـاخه دلتايـي تقسـيم مـي       

 هكتار بر پا ٥شهري با مساحت قريب به     ) هندو اروپايي (توسط مردمي از تيپ مديترانه      
امروزه پس  . )١٠٨: ١٣٦٨آذرنيوشه،  ( »گرديد كه اكنون به نام شهر سوخته معروف است        

: ١٣٧٤سيد سجادي، (گردد   هكتار بر آورد مي١٥١هاي بيشتر وسعت اين شهر  از حفاري
 قبل از ميالد تغيير كرد، ١٨٠٠شناسان اين مسير در  ار برخي از باستان بـنا به اظه   . )٢٥

هاي بزرگ و كوچك حاكي از جريان مجدد رود در           شماري از سكونتگاه   امـا شـواهد بـي     
 :هاي زير اشاره نمود توان به نمونه باشد كه به عنوان نمونه مي ترقون مي -دلتاي رامرود

وضدار، كندر، ترقون، قلعه مچي و قلعه       هايـي همچون رام شهرستان، ح      وجـود شـهر   
اصطخري در  . كند ميتأييد  هـاي مخـتلف صـحت پيش فرض فوق را            قدمـت  رسـتم بـا   

ميان كرمان و سيستان بناهاي عظيمي مانده است كه «گويد  خصوص رام شهرستان مي
مگر بندي كه به    ،رفت رود سيستان بر اين شهرستان مي     . آن را رام شهرستان خواندندي    
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

را سوكن خوانند گسسته شد و از اين شهر آب بيفتاد مردم              به جايگاهي كه آن    هيرمـند 
 و يا در    )٢٧-٤٩: ١٣٦٨اصطخري،  ( »رام شهرستان از آنجا برخاستند و زرنج را بنا كردند         

جنوب (هاي اين منطقه از سيستان       ترين خرابه  اصلي«گويد   ايـن خصـوص اسـميت مي      
هاي حوضدار كه بعد از      باشد و ديگري خرابه    ينام كندر م   هيكي متعلق به محلي ب    ) غرب

هاي كندر و حوضدار بسيار مفصل و  خرابه. كـندر بـوده و چهـار مـايل با آن فاصله دارد       
شود  گفته مي .اند شده  با خشت ساخته   و ديوارهايي بوده كه تماماً     ها متشكل از انواع خانه   

. »آيد تر به حساب مي ي ولي حوضدار قديم   ، سال بيشتر هم مسكون بوده     ٩٠كه كندر تا    
 شواهدي از   ي ارايه ها با  و سكونتگاه   هيرمند ي  جابجايـي مكـرر مسـير رود خانـه         ضـمناً 

ييد أباشند نيز ت   هـاي مخـتلف از قبل و بعد از اسالم مي           دوره كـه مـتعلق بـه      قبرهايـي 
 . )١٣٦: ١٣٧٨اسميت، (گردد  مي
 

  مسير سنارود
 دوم قبل از ميالد ي ترقون در اواخر هزاره - با تغيير مسير رودخانه از مجراي رامرود

 هيرمند به ي بع تغيير مسير رودخانه   تشـهر سـوخته از رونـق افـتاد و جمعيـت آن بـه                
 اين دوره تا    ي مهمترين سكونتگاه شناخته شده   . جابجا شد ) سنارود(مجـراي جديد آن     

  ٥٥٠-٣٢٠( هخامنشي   ي  غالمان است كه متعلق به دوره      ي بـه امروز شهر معظم دهانه     
عـنوان يكـي از مراكـز سـاترابي هخامنشيان از رونق زيادي              بـه  بـوده و  ) قـبل از مـيالد    

 سيستان  ي همچنين شهر كاخ در كوه خواجه     . )١٦٢: ١٣٤٨سامي،    (برخوردار بوده است    
انتهايي همين  ي   رود نيز برروي حوضه    شمار مي  هكه از بناهاي معروف پارتي و ساساني ب       

. )٨٥: ١٣٧٥موسوي،  (وب غـرب دلتاي فعلي شكل گرفته است         در انـتهاي جـن     مسـير و  
مسير فعلي  (البـته ايـن جـريان نـيز ثابـت باقي نماند و رودخانه در جهت شمال غربي                   

 .  جاري گرديد) خود
 

 مسير فعلي
 هيرمند در   ي اساس شواهد موجود در اوايل فتح سيستان توسط اعراب رودخانه          بـر 

با . توان به زرنج اشاره كرد     مترين شهرهاي آن مي   دلـتاي امـروزي جـاري بـود كه از مه          
مسير ( به رود بيابان     دهد رودخانه مجدداً   وجـود آن شـواهدي وجـود دارد كه نشان مي          

بند رستم بر روي آن       كه بند معروف به    شـد لـذا الزم    .  اسـت  برگشـته ) تـرقون -رامـرود 
و دارالحكومه  احـداث گـردد تا بتوان كماكان بخشي از آب را در مجراي قديمي هدايت                

تيت همچنين . )٨٦١: ١٣٧٨تيـت، (د ايو اراضـي دلـتاي شـمالي را مشـروب نمـ        ) زرنـج (
هاي اخير يعني اواخر قرن يازدهم و اوايل قرن دوازدهم           گزارش نموده است كه در سده     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
              

 

 
15 

 
 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

رود بيابان به     ميالدي رود هيرمند از مسير     ١٧٢٢ تا   ١٦٩٢هـاي    هجـري مطـابق سـال     
رفت تغيير مسير داد و از       مي) دلتاي امروزي (تاي شمالي   مجـراي قديمي خود كه به دل      

شايان ذكر است   . باشد آن زمـان تابـه امروز وفادارانه در همان مجراي شمالي جاري مي            
 كيلومتر  ٩٠طول   به هاي انساني و   شماري از سكونتگاه   خر اين مسير شواهد بي    أدليل ت  به

   .گسترش دارد) صابور شاه( فتح تا پيشاور ي از قلعه
   

 ها در دلتاي كنوني جابجايي شاخه
 ١٨٩٦اين تغيير در سال     . ها در دلتاي كنوني است     آخريـن تغيـير، جابجايي شاخه      

تغيير . ها در شرق رود نصروي سابق ايجاد گرديد        صـورت گرفـت كه رودپريان يا فرشته       
ان هاي ايران و افغانست     هيرمـند در اين سال سبب اختالف بين دولت         ي بسـتر رودخانـه   

 غربي ميانكنگي كه وسعت آنها به       ي در اثـر اين تغيير نه تنها اراضي واقع در نيمه          . شـد 
آباد،  كشت بود، بلكه جهان     مسكوني و زير   شد و قبالً   حـدود يك صد مايل مربع بالغ مي       

 . )٤٥٠-٤٨١: ١٣٧٨سايكس،  (آباد نيز ويران گرديد  آباد و جالل ابراهيم
 كيلومـتري از محـل انشعاب اصلي،        ١٥ريان در در مقـياس كوچكـتر از رودخانـه پـ         

 نياتك و ملكي    ي كه خود به دو رودخانه     گردد  پـريان داخلـي منشـعب مـي        ي رودخانـه 
هاي  نشيني رسوبات در مسير شاخه     كم مناطق اراضي فوق باعث ته      شيب.شود تقسيم مي 

 مزيد بر علت شده و با تشكيل       عـالوه بـر آن بادهـاي شـديد مـنطقه نيز            .فـوق گـرديد   
 ١٢٨١اي كه از سال      نموده است به گونه    هاي شني راه را بر جريان آب مسدود مي         تـوده 

ضياء توانا و   (هاي شني مملو گرديد      تدريج از توده   مـيالدي بـه بعد مسير اين رودخانه به        
 ١٩٥٦(١٣٣٥آن رودخانه از سال   موجود،  شهادت سوابق    به. ) ١٩٥-٢١٢: ١٣٧٩بريمانـي،   
مهندسين مشاور  (جريان نداشته است     يك از آنها   گاه در هيچ   چبه بعد ديگر هي   ) مـيالدي 

كه پس از تقسيم    ) ايجاد مجراي پريان  ( آخرين تغيير    ضمناً. )٧٤: ١٣٧١تهـران سـحاب،     
هاي   چالش أ خود سرمنش  ،سيسـتان بـزرگ به سيستان ايران و افغانستان انجام پذيرفت          

هاي  رغم تالش علي.  گرديد هاي ايران و افغانستان    جديـدي در روابـط فـي مابيـن دولت         
در . بيت نشده است  ثانجـام شـده هـنوز پـس از گذشت يكصد سال، رژيم حقوقي آن ت               

ويژه در   هايي را به   تواند پيامد  نتـيجه احـداث مسـتحدثات جديد در خاك افغانستان مي          
 در حال   ي شماري از فاجعه   هم اكنون شواهد بي   . هاي خشك و بحراني ايجاد نمايد      سال

 .     خورد چشم ميتكوين به 
 هيرمند در   ي بنابرايـن اگر گذشته را چراغ راه آينده بدانيم، تغيير مسير در رودخانه            

. باشد اما اينكه اين تغيير چگونه خواهد بود مشخص نمي       . رسد آيـنده قطعـي به نظر مي      
سيستان باز  ) در شرق مسير فعلي    (گبزرآيـا دوبـاره هيرمـند مسـير خـود را به دشت              
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 و يا اينكه دوباره به گود زره تغيير مسير خواهد داد؟ اينها رازهايي است كه خواهد نمود
در هر صورت هر گونه تغيير مسير هيرمند ممكن است          . در آيـنده مشـخص خواهد شد      

باعث تغييرات اكوسيستمي مهمي در منطقه      قاعدتاً  ها انجاميده و     هامون به خشك شدن  
تواند  ار حياتي شده و مي    ث آ ي ن رفتن كليه   از بي  ثايـن تغييرات ممكن است باع     . گـردد 

 سيستان  ي اي منطقه   ماهواره تصوير ٣در شكل   . نـابودي سيستان را در پي داشته باشد       
 .باشد نشان داده شده است  هيرمند مشخص ميي كه در آن تغيير مسيرهاي رودخانه

 
 گيري  نتيجه

 شگرف اقتصادي، تيرات  أت گذشته  هيرمند در  ي هـاي مـتعدد رودخانه     تغيـير مسـير   
گيري و يا نابودي     اجتماعـي و سياسـي در زندگي مردم سيستان گذاشته و سبب شكل            

 ي تداوم جريان رودخانه  حال   در عين .ها در اين منطقه گرديده است      بسياري از سكونتگاه  
دارد و با توجه به وابستگي سيستان به آب          داشته و    هيرمند نقش حياتي براي سيستان    

ناپذيري را   ونه اختالل در روند جريان طبيعي آب آن صدمات جبران         ايـن رودخانه هر گ    
 تغيير مسير   ،يكي از علل اختالل   . بار خواهد آورد   ه حساس از كشور ب    ي براي اين منطقه  

 .باشد هاي آن مي  هيرمند و شاخهي و جابجايي رودخانه
مل شناسي شا   هيرمند عوامل زمين   ي از مهمتريـن داليـل تغيـير مسـيرهاي رودخانه         

از ميان اين . باشد پذيري و رسوبگذاري در منطقه مي      هـاي تكتونيكـي، فرسـايش      پديـده 
زيرا وجود  . تري را ايفا نموده است     پذيـري در مـنطقه نقش محسوس       فرسـايش ،  عوامـل 

بين  پذير در  بادي و فاقد چسبندگي و فرسايش     ي   اي ريزدانه  هاي ماسه  ها و عدسي   اليـه 
پذيري بستر رودخانه هيرمند      و سيلتي سطحي، فرسايش    اي ريز دانه رسي   ه  تـناوب اليه  

 واگرايي خاك هم    ي با توجه به ريزدانه بودن خاك منطقه پديده       . را تسهيل نموده است   
در اين  .  هيرمند باشد  ي ثر در تسهيل فرسايش و جابجايي رودخانه      ؤتواند از عوامل م    مي

شدت ه   از درون آنها ب    شوند با جريان آب    هايـي كـه در طبيعت مشاهده مي        پديـده رس  
  توان به   هيرمند مي  ي تغيير مسير رودخانه   ثر در ؤاز عوامل تكتونيكي م    .شوند شسته مي 

ق با تغيير   بخوردگي منط  محور اين چين  . سنگ اشاره نمود   خوردگـي در پي    چيـن  رشـد 
سمت شمال در نزديك مرز ايران و همچنين اختالف ارتفاع بين            مسـير اين رودخانه به    

در كنار اين عوامل نقش بادهاي شديد منطقه         .رمند و گود زره گرديده است     هـامون هي  
ثيرگذار در  أبا توجه به اينكه اين عوامل ت      . باشد  مي  آشكاز  و عوامـل انسـاني نـيز كـامالً        

ثير آنها در زندگي مردم سيستان هرچند در دراز مدت     أباشند، لذا ت   حال حاضر فعال مي   
هاي   يكي از علل مهم اختالفات مرزي بين دولت        ضمناً. همچـنان وجـود خواهـد داشت      

داوم مرز طبيعي بين    م هاي هاي گذشته ناشي از تغيير مكان      ايـران و افغانسـتان در دهه      
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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

اينك عطف . هاي آن بوده است هاي هيرمند و شاخه دليل همين تغيير مسير دو كشور به
تواند   گذشته، مي  جويي روندهاي آينده آن بر مبناي روندهاي       توجـه بـه ايـن مهم و پي        

راهـبردهاي روشـني را در مواجهـه با اين پديده و كنترل و مهار آثار و تبعات سياسي،                   
 . ايي قرار دهد ريزان سياستگذاران ملّي و منطقه اجتماعي و اقتصادي آن، فراروي برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 هاي قديمي و فعلي  ان كه در آن مسير سيستي اي از منطقه  ماهوارهتصوير : ٣تصوير 
 )١٣٧٧ فروردين ٢٦برداري  تاريخ عكس( باشد  هيرمند مشخص ميي رودخانه
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 ي سيستان  ساختار كلي بخشي از زون جوش خورده : ٤تصوير 

 )٢١٩: ١٣٧٠زاده،  درويش(
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 منابع و مآخذ
 ي نامه  پايان .» هيرمند ي جغرافياي تاريخي سيستان، حوضه   «). ١٣٦٨. ( آذرنيوشه، عباسعلي  -١

 .دانشگاه تهران. گروه تاريخ. دكترا
بحران خشكسالي در سيستان و     «  ).۱۳۸۰ (.پـور، غالمرضا   لشـكري ؛  زاده، عيسـي    ابراهـيم  – ۲

  .۱۲و ۱۱ شماره .سال پانزدهم.اقتصادي - اطالعات سياسيي مجله. »راهكارهاي تعديل آن
. چاپ اول . »ها جغرافـياي تاريخـي سيسـتان، سـفر با سفرنامه         «).١٣٧٨. (احمـدي، حسـن    -٣

 . ناشر مؤلف: تهران
 ترجمه و   . درجغرافياي تاريخي سيستان   .»)جلد اول (ايران شرقي   «). ١٣٧٨. (نا اسـميت، او   -٤

 .ناشر مؤلف: تهران. تدوين حسن احمدي
 شركت  .به اهتمام ايرج افشار   . »مالكمسالك و م  « ). ١٣٦٨. ( اصـطخري، ابواسـحق ابراهيم     -٥

 . انتشارات علمي و فرهنگي
هــاي   ســكونتگاهي رشــد و توسـعه ) انســاني-طبيعـي (موانــع « ). ١٣٨٠. ( بريمانـي، فرامــرز -٦

  .دانشگاه شهيد بهشتي. گروه جغرافيا.  دكتراي پايان نامه. »روستايي سيستان
 . »هلمــندرود/ هيلمــند/ هيرمــند«). ١٣٧٤. ( جاللــي، عــباس؛يــزدي، محمدحســين  پاپلــي-٧

 . ٣٧ شماره . فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
 و  صديقيمهدي  مترجمين  . »اشـكال نـاهمواري در نواحي خشك      « ). ١٣٦٩. ( تـريكار، ژان   -٨

 . قدس رضوي  انتشارات آستان. پوركرمانيمحسن 
 ترجمه و   .»سرحدات بلوچستان، درجغرافياي تاريخي سيستان    «). ١٣٧٨. ( تيت، جورج پيتر   -٩

 .ناشر مؤلف: تهران. تدوين حسن احمدي
  . ٢شماره . سال پنجم. كيهان فرهنگي. »شهر سوخته« ). ١٣٧٦. ( توزي، ماريتسيو-١٠
 ي گزارش مطالعات ژئوالكتريك منطقه«).١٣٧٩(. جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان   -١١

 . بلوچستاناي سيستان و   شركت سهامي آب منطقه.  وزارت نيرو»سيستان
. »جغرافياي تاريخي سيستان   در هـاي سيستان،   ياداشـت «). ١٣٧٨. (هـنري   راولينسـون،  -١٢

 . ناشر مؤلف: تهران. ترجمه و تدوين حسن احمدي
گــزارش «). ١٣٧٣. ( توكلــي، شــهاب؛علينقــي، عليرضــا؛ عشــقي، ساســان؛   زارع، مهــدي-١٣

ــن ــرزه زمي ــي  . »ان سيســتان و بلوچســتي  ســفيدابه١٣٧٢ اســفند ٤ ي ل مُوسســه بيــن الملل
 . شناسي و مهندسي زلزله زلزله
بحثي پيرامون ژئومرفولوژي استان    «). ١٣٦٧. ( پوركرماني، محسن  ؛ زمـرديان، محمدجعفر   -١٤

شماره مسلسل  . سال سوم . ١شماره  .  تحقيقات جغرافيايي  ي  فصلنامه . »سيسـتان و بلوچستان   
 .١٠٠-١٢١ صفحات .٩

  . انتشارات دانشگاه شيراز. »هاي شاهنشاهي هخامنشي يتختپا«). ١٣٤٨. ( سامي، علي-١٥
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 ترجمه  . » درجغرافياي تاريخي سيستان   ،خاطرات سفر چهارم  «). ١٣٧٨. ( سايكس، پرسي  -١٦
 .ناشر مؤلف .و تدوين حسن احمدي

هاي باستاني سيستان در متون      منابع آبي و محوطه   «). ١٣٧٦. ( سيدسـجادي، سيدمنصور   -١٧
 . ٥ شماره .علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان ي مجله. »اسالمي

ار ث هيرمند و آ   ي تغيير مسير رودخانه  «). ١٣٧٩. ( بريماني، فرامرز  ؛ ضياء توانا، محمدحسن   -١٨
  .١٠شماره . مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان. »فضايي آن

. »هاي امنيت ملي    چـالش  -هيرمـند آتـش زيـر خاكسـتر       « ). ١٣٧٨. ( عسـكري، محمـود    -١٩
 . ١٣٧٨ دي ١٥ چهارشنبه .٢٠٢٠شماره .  همشهريي روزنامه

 . )١٣٨٠(. رحيمي، ابراهيم  ؛سلوكي، حميدرضا ؛...خامه چيان، ماشاء ا   ؛غالمرضا پور،  لشـكري  -۲۰
  . مجموعه مقاالت بيستمين گردهمايي علوم زمين.»هاي دشت سيستان بررسي واگرايي خاك«

  شيله و  ي فرسايش و پيشروي رودخانه   «). ١٣٧٧. ( غفوري، محمد  ؛پـور، غالمرضا    لشـكري  -۲۱
 . ۴۹شماره .  تحقيقات جغرافياييي فصلنامه. » هاموني نابودي درياچه

 علوم پايه و مهندسي دانشگاه      ي مجلـه . »گسـل زاهـدان   «). ١٣٧٣. (اصـغر   مـريدي، علـي    -٢٢
 .١  شماره. سيستان و بلوچستان

مجموعه مقاالت  . »يادمـان خشـتي كوه خواجه زابل      «). ١٣٧٥. ( موسـوي، سـيد محمـود      -٢٣
 .  فرهنگيثسازمان ميرا. جلد چهارم.  معماري و شهرسازي ايراني كنگره

 ي  آب رودخانه  ي برداري بهينه   طـرح بهـره   «). ١٣٧١. ( مهندسـين مشـاور تهـران سـحاب        -٢٤
 .معاونت آب.  وزارت نيرو. »هيرمند

شناسي   سازمان زمين  .»شناسي ايران  زمين بـر اي   هچديـبا «). ١٣٥٦(. نـبوي، محمدحسـن    -٢٥
 . كشور
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