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  اثر فرسايش آبي و باد  بر سکونتگاه ها  سيستان

  دانشجو  کارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي، واحد بين الملل دانشگاه فردوسي

به در اين مقاله به بررسي وضعيت سکونت گاه ها  موجود سيستان با بررسي پنجاه منطقه انتخابي به عنوان سکونت گاه در دشت سيستان با توجه 
رودخانه هيرمند در مناطق مختلف دشت، کم شدن مخاطرات زمين شناسي زيست محيطي بويژه باد و آب پرداخته شده است؛ که در نتيجه عواملي چون تغيير مسير 

طوفان ها  شديد آورد آب رودخانه هيرمند، خشکسالي ها  پي در پي چند ساله اخير، تغيير هندسه رفتار  ساکنان بومي، تغييرات در نرخ رشد جمعيتي منطقه، 
ش چشم گيرکشاورز ، تغيير کاربر  اراضي، تقسيم بند  ها  سياسي و 

در نتيجه   تغيير شرايط فوق  .ساختارها  زيربنايي موجود در دشت سيستان و پنج شهرستان؛ وضعيت امروز سکونت گاه ها در دشت سيستان را شکل داده است

  .سکونت گاه، رودخانه هيرمند، مخاطرات زمين شناسي، هندسه رفتار ، کاربر  اراضي

The Water and wind

Abstract 

         In This paper we are intended to study on  the

fifty selected  region for Settlements in the plain

manner of geology; The result of such factors as

River, successive droughts in recent years, changing

severe storms caused water shortages and lack of
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در اين مقاله به بررسي وضعيت سکونت گاه ها  موجود سيستان با بررسي پنجاه منطقه انتخابي به عنوان سکونت گاه در دشت سيستان با توجه 
مخاطرات زمين شناسي زيست محيطي بويژه باد و آب پرداخته شده است؛ که در نتيجه عواملي چون تغيير مسير 

آورد آب رودخانه هيرمند، خشکسالي ها  پي در پي چند ساله اخير، تغيير هندسه رفتار  ساکنان بومي، تغييرات در نرخ رشد جمعيتي منطقه، 
ش چشم گيرکشاورز ، تغيير کاربر  اراضي، تقسيم بند  ها  سياسي و به سبب کمبود و نبود آب، حرکت ماسه باد  ها در مناطق مسکوني و غيرمسکوني، کاه

ساختارها  زيربنايي موجود در دشت سيستان و پنج شهرستان؛ وضعيت امروز سکونت گاه ها در دشت سيستان را شکل داده است
  . حال از بين رفتن هستند برخي از روستا و مراكز جمعيتي كهن در سيستان تخليه شده يا در

سکونت گاه، رودخانه هيرمند، مخاطرات زمين شناسي، هندسه رفتار ، کاربر  اراضي

and wind erosion on the settlement of Sistan

paper we are intended to study on  the current status of settlements in Sistan region by evaluating and zooming on 

plain of environmental hazards, particularly wind and water have been studied

such factors as changes in different areas of the Helmand River Plain, bring

changing the geometry of behavioral natives, Changes in population

and lack of movement in residential and non-residential sand,  agricultural reduction

  :چكيده             

در اين مقاله به بررسي وضعيت سکونت گاه ها  موجود سيستان با بررسي پنجاه منطقه انتخابي به عنوان سکونت گاه در دشت سيستان با توجه             
مخاطرات زمين شناسي زيست محيطي بويژه باد و آب پرداخته شده است؛ که در نتيجه عواملي چون تغيير مسير 

آورد آب رودخانه هيرمند، خشکسالي ها  پي در پي چند ساله اخير، تغيير هندسه رفتار  ساکنان بومي، تغييرات در نرخ رشد جمعيتي منطقه، 
به سبب کمبود و نبود آب، حرکت ماسه باد  ها در مناطق مسکوني و غيرمسکوني، کاه

ساختارها  زيربنايي موجود در دشت سيستان و پنج شهرستان؛ وضعيت امروز سکونت گاه ها در دشت سيستان را شکل داده است
برخي از روستا و مراكز جمعيتي كهن در سيستان تخليه شده يا در

سکونت گاه، رودخانه هيرمند، مخاطرات زمين شناسي، هندسه رفتار ، کاربر  اراضي: کلمات کليد  

of Sistan 

by evaluating and zooming on 

have been studied  as 

bring down the Helmand 

population growth rate, 

agricultural reduction, land 
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use change, Political divisions and infrastructure

settlements in the plain. As a result of these conditions, some of trad

are daily being destroyed. 

Keywords: settlements, Helmand River, geological

از نظر ساختار  و هم از لحاظ كاركرد ، به شيوه ها  متفاوتي پديدار 
از آنجا که هر سكونتگاه را مي توان اجتماعي كاركرد  به شمار آورد كه درجه بقا و پايدار  آن به چگونگي شكل پذير  

بستگي تام دارد؛ دقت و بررسي عوامل محيطي فضا 
علت عمده جابجايي سکونتگاه ها . بويژه عوامل زمين شناسي نيز در بقا و يا نابود  يک سکونتگاه دارا  اهميت فراوان مي باشد
در  )١٣٨٧پاييز  ،سيستان و بلوچستان مطالعات برنامه آمايش استان

خسارات زيست محيطي و اقتصاد  در مناطقي که 
 نيزمناطق فرسايشي که خاک از آنها جدا شده يا بيشتر از 

کيلومتر مربع در محدوده  ۱۵۱۹۷منطقه سيستان با مساحت 
%   ۱۰حدود . است شدهعرض جغرافيايي واقع   ۲۸

سازمان جغرافيايي و . (اراضي آن را کشاورز  و مابقي شامل مراتع اطراف درياچه هامون و ارتفاعات غرب منطقه مي باشد
مطالعات برنامه آمايش استان (مطالعات بيانگر آن است که بخش اعظم طوفانها  کشور در سيستان واقع مي شود

؛ که عالوه بر مشکالت زيستي و تنفسي سبب تخريب باغات و مزارع شده و موجب يک بحران زيست 
سابقه   تاريخي دشت سيستان نشان مي دهد که اين دشت در پنج هزار سال پيش از ميالد 
لي ها  اخير درياچه هامون خشک گرديده و اين منطقه به شدت تحت 
تاثير فرسايش باد  قرار گرفته است و مشکالت فراواني برا  ساکنين بودجود آمده؛ که مي توان به کوچ نمودن بومي ها  منطقه و يا 

اين مقاله با استفاده از روش ها  کتابخانه ايي و بررسي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته نقش شرايط آب و هوايي، 
فرسايش باد  و آبي در تغييرات جمعيتي و توسعه سكونتگاهها  كهن و نيز شکل گير  شهرستان ها  تازه در منطقه سيستان در بازه 
در اين راستا تاكيد زياد  براثر جابجايي رودخانه هيرمند و شاخه ها  رودخانه پريان در دشت 
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infrastructure available in the Sistan  plain and it's five cities; situated today

As a result of these conditions, some of traditional villages and population centers in Sistan

geological hazards Pollution, behavioral geometric, Land uses. 

از نظر ساختار  و هم از لحاظ كاركرد ، به شيوه ها  متفاوتي پديدار سكونتگاه ها از يك ناحيه به ناحيه ديگر، هم 
از آنجا که هر سكونتگاه را مي توان اجتماعي كاركرد  به شمار آورد كه درجه بقا و پايدار  آن به چگونگي شكل پذير  

فضا  -اقتصاد  در بستر مكان -و نحوه پاسخگويي به اين كاركردها  اساسي اجتماعي
بويژه عوامل زمين شناسي نيز در بقا و يا نابود  يک سکونتگاه دارا  اهميت فراوان مي باشد

مطالعات برنامه آمايش استان( درسيستان فرسايش آبي و در پي خشکسالي ها فرسايش باد  است
خسارات زيست محيطي و اقتصاد  در مناطقي که . هيچ پديده خاکي مخرب تر از فرسايش ناشي از باد و آب نيست

يا بيشتر از ممکن است به اندازه گاه ، رسوب مي کنندمواد خاکي فرسايش يافته در آن 
منطقه سيستان با مساحت  .فرسايش توسط باد و آب قابل مشاهده مي باشد  سيستان
۲۸ /و  ۳۱ ۰تا  ۵ /و  ۳۰ ۰طول جغرافيايي و   ۵۰ /و   ۶۱ ۰تا  ۱۵ /و 

اراضي آن را کشاورز  و مابقي شامل مراتع اطراف درياچه هامون و ارتفاعات غرب منطقه مي باشد
مطالعات بيانگر آن است که بخش اعظم طوفانها  کشور در سيستان واقع مي شود )کارتوگرافي گيتاشناسي
؛ که عالوه بر مشکالت زيستي و تنفسي سبب تخريب باغات و مزارع شده و موجب يک بحران زيست )١٣٨٧سيستان و بلوچستان، پاييز 

سابقه   تاريخي دشت سيستان نشان مي دهد که اين دشت در پنج هزار سال پيش از ميالد . محيطي و اجتماعي در منطقه گرديده است
لي ها  اخير درياچه هامون خشک گرديده و اين منطقه به شدت تحت دارا  تمدن بوده و در حال حاضر به دليل خشکسا

تاثير فرسايش باد  قرار گرفته است و مشکالت فراواني برا  ساکنين بودجود آمده؛ که مي توان به کوچ نمودن بومي ها  منطقه و يا 
  . )۱۳۸۹سلوکي؛ (خالي شدن روستاها از سکنه اشاره نمود

اين مقاله با استفاده از روش ها  کتابخانه ايي و بررسي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته نقش شرايط آب و هوايي، 
فرسايش باد  و آبي در تغييرات جمعيتي و توسعه سكونتگاهها  كهن و نيز شکل گير  شهرستان ها  تازه در منطقه سيستان در بازه 

در اين راستا تاكيد زياد  براثر جابجايي رودخانه هيرمند و شاخه ها  رودخانه پريان در دشت . يده استزماني سي سال ارائه گرد

situated today is shaped 

itional villages and population centers in Sistan-depleted or 

 مقدمه - ۱

سكونتگاه ها از يك ناحيه به ناحيه ديگر، هم                   
از آنجا که هر سكونتگاه را مي توان اجتماعي كاركرد  به شمار آورد كه درجه بقا و پايدار  آن به چگونگي شكل پذير  . گردند مي

و نحوه پاسخگويي به اين كاركردها  اساسي اجتماعي
بويژه عوامل زمين شناسي نيز در بقا و يا نابود  يک سکونتگاه دارا  اهميت فراوان مي باشد

درسيستان فرسايش آبي و در پي خشکسالي ها فرسايش باد  است
هيچ پديده خاکي مخرب تر از فرسايش ناشي از باد و آب نيستمقياس جهاني 

مواد خاکي فرسايش يافته در آن 
سيستان شتددر  .باشد

و  ۶۰ ۰بين  جغرافيايي 
اراضي آن را کشاورز  و مابقي شامل مراتع اطراف درياچه هامون و ارتفاعات غرب منطقه مي باشد

کارتوگرافي گيتاشناسي
سيستان و بلوچستان، پاييز 

محيطي و اجتماعي در منطقه گرديده است
دارا  تمدن بوده و در حال حاضر به دليل خشکسا) ع(مسيح 

تاثير فرسايش باد  قرار گرفته است و مشکالت فراواني برا  ساکنين بودجود آمده؛ که مي توان به کوچ نمودن بومي ها  منطقه و يا 
خالي شدن روستاها از سکنه اشاره نمود

  

  روش تحقيق - ۲

اين مقاله با استفاده از روش ها  کتابخانه ايي و بررسي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته نقش شرايط آب و هوايي،                          
فرسايش باد  و آبي در تغييرات جمعيتي و توسعه سكونتگاهها  كهن و نيز شکل گير  شهرستان ها  تازه در منطقه سيستان در بازه 

زماني سي سال ارائه گرد
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همچنين ساير عوامل اجتماعي و اقتصاد  نظير تغيير نگرش نسل تازه به نوع زندگي شهر نشيني و 

سکونتگاههايي باقي . دندر دشت سيستان سکونتگاه همانند ديگر نقاط به دو صورت شهر  و روستايي قابل مشاهده مي باش
مانده از دوران کهن گذشته که به صورت متروک در آمده است و يا سکونتگاههايي که در دوران معاصر بر اثر تغييرات اقليمي از 
سکنه خالي شده اند؛ و تعداد  از روستاها که با تغيير سبک و نگرش زندگي مدرن و وجود زيرساخت ها به صورت ادوار  گسترش 
اگر چه عامل اصلي انتخاب سکونتگاه در سيستان قديم وجود آب و رودخانه 
امروز  بنا به تغييرات فراوان شرايط اقليمي و ژئومورفولوژ  ما بين انتخاب سکونتگاه و شيوه 
از جمله عواملي که امروزه به جهت انتخاب يک منطقه مسکوني در 
سيستان دارا  اهميت است مي توان به وضعيت کشاورز  و زمين ها  قابل کشت، موقعيت اقتصاد  منطقه، وضعيت زير ساخت ها  

  . نيت محيط زندگي، توزيع و پراکندگي جمعيتي اشاره نمود

هر گاه . دشت سيستان به واسطه حرکت رودخانه ها  اصلي و فرعي منشعب از رودخانه هيرمند تا امروز به حيات خود ادامه مي دهد
رودخانه ها مسير خود را به علت عوامل اقليمي، پوشش گياهي، عوامل زمين شناسي، دخالت ها  آگاهانه و گاه ناآگاهانه انساني تغيير 

به سمت ايران  افغانستان هلمند استان از که است 
بياباني به نام و رود و سنارود  ها  رام ها  هيرمند به نام

سه شهر زرنج، چخانسور و چهاربرجک شهرها  
رودخانه هيرمند در نزديکي مرز ايران به دو شاخه  

يستان در دشت سيستان جريان پيدا کرده و پس از طي هفتاد کيلومتر به دو شاخه 
سرازير مي به هامون هيرمند ) شاخه افضل آباد ( 
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همچنين ساير عوامل اجتماعي و اقتصاد  نظير تغيير نگرش نسل تازه به نوع زندگي شهر نشيني و . سيستان صورت گرفت است
   .ار گرفته استمهاجرت به شهرها  بزرگ خارج از استان نيز مورد بررسي قر

  عوامل موثر بر انتخاب سکونتگاه ها در سيستان 

در دشت سيستان سکونتگاه همانند ديگر نقاط به دو صورت شهر  و روستايي قابل مشاهده مي باش
مانده از دوران کهن گذشته که به صورت متروک در آمده است و يا سکونتگاههايي که در دوران معاصر بر اثر تغييرات اقليمي از 
سکنه خالي شده اند؛ و تعداد  از روستاها که با تغيير سبک و نگرش زندگي مدرن و وجود زيرساخت ها به صورت ادوار  گسترش 

اگر چه عامل اصلي انتخاب سکونتگاه در سيستان قديم وجود آب و رودخانه . نام شهر يا شهرستان را به خود اختصاص داده اند
امروز  بنا به تغييرات فراوان شرايط اقليمي و ژئومورفولوژ  ما بين انتخاب سکونتگاه و شيوه  در دشت سيستانها به شما مي رود اما 

از جمله عواملي که امروزه به جهت انتخاب يک منطقه مسکوني در . اوت ها  قابل مالحظه ايي وجود داردسيستان تف
سيستان دارا  اهميت است مي توان به وضعيت کشاورز  و زمين ها  قابل کشت، موقعيت اقتصاد  منطقه، وضعيت زير ساخت ها  

نيت محيط زندگي، توزيع و پراکندگي جمعيتي اشاره نمودمناطق مسکوني، امموجود، امکانات رفاهي، نزديکي به ديگر 

  منابع آب دشت سيستان

دشت سيستان به واسطه حرکت رودخانه ها  اصلي و فرعي منشعب از رودخانه هيرمند تا امروز به حيات خود ادامه مي دهد
رودخانه ها مسير خود را به علت عوامل اقليمي، پوشش گياهي، عوامل زمين شناسي، دخالت ها  آگاهانه و گاه ناآگاهانه انساني تغيير 

  رود نام هلمند اي رمنديه. تگاهها نيز دچار تغييرات مي شودمي دهند، جايگاه سکون
ها  هيرمند به نام رود به همراه شاخه رودخانه هيرمند و دنباله   آن به نام خاش

سه شهر زرنج، چخانسور و چهاربرجک شهرها  اين رودخانه از . دنقرار دارنيمروز افغانستان واليت  دردشت مارگو و هامون گودزره 
 .دنعبور مي کن نيمروز در افغانستان و سکونتگاهها  کهن دشت سيستان

يستان در دشت سيستان جريان پيدا کرده و پس از طي هفتاد کيلومتر به دو شاخه رودخانه س. سيستان و پريان مشترک تقسيم مي شود
( به هامون سابور  و شاخه ديگر ) شاخه اديمي ( تقسيم مي شود که يک شاخه آن 

سيستان صورت گرفت است
مهاجرت به شهرها  بزرگ خارج از استان نيز مورد بررسي قر

  

  

  

         

عوامل موثر بر انتخاب سکونتگاه ها در سيستان  – ۳

در دشت سيستان سکونتگاه همانند ديگر نقاط به دو صورت شهر  و روستايي قابل مشاهده مي باش                 
مانده از دوران کهن گذشته که به صورت متروک در آمده است و يا سکونتگاههايي که در دوران معاصر بر اثر تغييرات اقليمي از 
سکنه خالي شده اند؛ و تعداد  از روستاها که با تغيير سبک و نگرش زندگي مدرن و وجود زيرساخت ها به صورت ادوار  گسترش 

نام شهر يا شهرستان را به خود اختصاص داده انديافته و 
ها به شما مي رود اما 

سيستان تفساکنان زندگي 
سيستان دارا  اهميت است مي توان به وضعيت کشاورز  و زمين ها  قابل کشت، موقعيت اقتصاد  منطقه، وضعيت زير ساخت ها  

موجود، امکانات رفاهي، نزديکي به ديگر 

منابع آب دشت سيستان ۱.۳

دشت سيستان به واسطه حرکت رودخانه ها  اصلي و فرعي منشعب از رودخانه هيرمند تا امروز به حيات خود ادامه مي دهد
رودخانه ها مسير خود را به علت عوامل اقليمي، پوشش گياهي، عوامل زمين شناسي، دخالت ها  آگاهانه و گاه ناآگاهانه انساني تغيير 

مي دهند، جايگاه سکون
رودخانه هيرمند و دنباله   آن به نام خاش .روان شده است

دشت مارگو و هامون گودزره 
نيمروز در افغانستان و سکونتگاهها  کهن دشت سيستان اصلي واليت

سيستان و پريان مشترک تقسيم مي شود
تقسيم مي شود که يک شاخه آن 
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رودخانه پريان که حدود بيست کيلومتر از مسير آن مرز 
رودخانه پريان مشترک عمده ترين . ايران و افغانستان است در شصت کيلومتر  شمال دشت سيستان به هامون پوزک سرازير مي شود

 ۱۳۲۰انسور افغانستان در سال اليروبي رودخانه پريان توسط مردم چخ
برا  تامين آب مورد نياز موجب آن شد که به تدريج بخشي از آب هيرمند وارد به پريان مرز  و بستر شيله گردد و در نهايت به هامون 

يرمند به در برخي موارد مسير حرکت ه. تغيير مسير رودخانه هيرمند تحت تاثير عوامل گوناگون صورت پذيرفته است
تاثير فرسايش در تغيير مسيرها  هيرمند به توالي 
رسي منطقه اليه ها و عدسي ها  ماسه ايي ريز دانه وجود دارد که 
ه و با سيالب ها  مختلف مقدار  از ماسه ها ريزش کرده و سبب مي شود تا قسمتها  فوقاني فرو بريزد؛ که اين 
پديده واگرايي در خاک ها  دشت سيستان احتماالً از 

لشکر  پور؛ (يش خاک ها  منطقه و جابجايي رودخانه هيرمند نقش داشته باشد
از سمت گود ( روندتغييرات در دو قرن اخير حکايت از اين دارد که مسير اصلي هيرمند در چند قرن اخير به سمت کوه خواجه 

از  .مي باشدبوده است؛ که دليل آن مناسب نبودن شرايط طبيعي برا  ثبات رودخانه و دخالت ها  انساني 
يان بيشتر از شيب رود سيستان است، قسمت اعظم آب هيرمند به طور طبيعي وارد بستر پريان شده و به سمت 

 
  )هيرمند 
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رودخانه پريان که حدود بيست کيلومتر از مسير آن مرز .  )۱۳۸۱بررسي وضعيت خشکسالي در حوزه آبريز هيرمند، بهمن ماه سال 
ايران و افغانستان است در شصت کيلومتر  شمال دشت سيستان به هامون پوزک سرازير مي شود

اليروبي رودخانه پريان توسط مردم چخ. تامين کننده آب مورد نياز گلمير، ميانکنگي و ميلک مي باشد
برا  تامين آب مورد نياز موجب آن شد که به تدريج بخشي از آب هيرمند وارد به پريان مرز  و بستر شيله گردد و در نهايت به هامون 

تغيير مسير رودخانه هيرمند تحت تاثير عوامل گوناگون صورت پذيرفته است
تاثير فرسايش در تغيير مسيرها  هيرمند به توالي . عکس مسير حرکت فعلي در جريان بوده و دلتاها  مختلف ايجاد نموده است

رسي منطقه اليه ها و عدسي ها  ماسه ايي ريز دانه وجود دارد که  –زيرا در زير اليه ها  سطحي سيلتي . رسوبات منطقه بستگي دارد
ه و با سيالب ها  مختلف مقدار  از ماسه ها ريزش کرده و سبب مي شود تا قسمتها  فوقاني فرو بريزد؛ که اين 

پديده واگرايي در خاک ها  دشت سيستان احتماالً از . عمل باعث سهولت فرسايش و پيشرو  هيرمند در مسيرها  جديد مي گردد
يش خاک ها  منطقه و جابجايي رودخانه هيرمند نقش داشته باشدديگر عوامل زمين شناسي است که مي تواند در فرسا

روندتغييرات در دو قرن اخير حکايت از اين دارد که مسير اصلي هيرمند در چند قرن اخير به سمت کوه خواجه 
بوده است؛ که دليل آن مناسب نبودن شرايط طبيعي برا  ثبات رودخانه و دخالت ها  انساني ) زره به سمت هامون هيرمند 
يان بيشتر از شيب رود سيستان است، قسمت اعظم آب هيرمند به طور طبيعي وارد بستر پريان شده و به سمت آنجا که شيب بستر رود پر
   .) ۱۳۸۹حسين علي واعظي پور؛ ( افغانستان روان مي شود

هيرمند ( مسير حرکت رودخانه هلمند  –  ۱شکل

بررسي وضعيت خشکسالي در حوزه آبريز هيرمند، بهمن ماه سال ( شود
ايران و افغانستان است در شصت کيلومتر  شمال دشت سيستان به هامون پوزک سرازير مي شود

تامين کننده آب مورد نياز گلمير، ميانکنگي و ميلک مي باشد
برا  تامين آب مورد نياز موجب آن شد که به تدريج بخشي از آب هيرمند وارد به پريان مرز  و بستر شيله گردد و در نهايت به هامون 

تغيير مسير رودخانه هيرمند تحت تاثير عوامل گوناگون صورت پذيرفته است. پوزک ختم شود
عکس مسير حرکت فعلي در جريان بوده و دلتاها  مختلف ايجاد نموده است

رسوبات منطقه بستگي دارد
ه و با سيالب ها  مختلف مقدار  از ماسه ها ريزش کرده و سبب مي شود تا قسمتها  فوقاني فرو بريزد؛ که اين فاقد چسبندگي بود

عمل باعث سهولت فرسايش و پيشرو  هيرمند در مسيرها  جديد مي گردد
ديگر عوامل زمين شناسي است که مي تواند در فرسا

روندتغييرات در دو قرن اخير حکايت از اين دارد که مسير اصلي هيرمند در چند قرن اخير به سمت کوه خواجه . )۱۳۸۳
زره به سمت هامون هيرمند 
آنجا که شيب بستر رود پر
افغانستان روان مي شود
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  گذشتهوضعيت انشعابات رودخانه پريان در دشت سيستان در يک صد سال 

 ، گويند كه است شهر همان و  ريگ و است  باد ديار
آنجا از باد سود برد و بيشتر  كه نيست  شهر   دنيا  

بادها  صد و بيست روزه در سيستان از منطقه هرات کشور افغانستان به سمت خواف و سپس از طريق تونل 
 –روزه سيستان  ١٢٠بادها  جريان باد در محدوده استان بويژه دشت سيستان به صورت 

 )Ghouse Wind ( ؛ باد گاوكش– )Gowmish ( ؛ باد
 Wind Houshak ( ؛ باد شمال)گوريچ (–  )Gourich 

 Moon Zone Winds( مي باشد ).يکي از  .) ۱۳۸۸ سرگلزايي؛
عواملي که نقش آن در فرسايش خاک ها  سيستان تاکيد شده وجود اليه ها  ماسه ايي دانه ريز و فاقد چسبندگي در زير اليه ها  رسي 

دشت سيستان شامل اراضي . فرسايش در دشت سيستان به پديده ناپايدار  خاک ها  ماسه ايي نيز مرتبط است
وب شرق، مرکز و جناين رخساره بخشهايي از جنوب غرب، 

منطقه دارد؛ که نهشته ها  آن عمدتاً بافت لومي و در اعماق بيش از سي سانتيمتر  
رخساره   اراضي شور و پف کرده در قسمتها  مرکز  منطقه؛ شامل مناطقي است که در گذشته 
خاک اين مناطق عمدتاً رسي سيلتي است؛ که با خشک 

وجود سبب شور  و پوکي زمين ها آمده و با بجا گذاشتن نمک م
واقعي با نيزارها رخساره ها  غرقاب شده گذشته و باير امروز  که دارا  پوسته ها  سخت و خشک است و گاه در م

که مناطقي است شت سيستان از د ). ۱۳۸۹؛ سلوکي(در واقع رسوبات غالب محيط امالح نمک، رس و سيلت مي باشند
بخش اعظم زمين ها  منطقه دارا  از آنجا که  .بي و باد  را به خود ديده است و تبعات آن را تحمل مي کند

و وجود ماسه باد   دارد آنهازندگي مردم و کوچ نمودن 
به رشد اقتصاد منطقه،   باد برق، استفاده از انرژ  باد و ايجاد مزارع کوچک

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

 ، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵
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وضعيت انشعابات رودخانه پريان در دشت سيستان در يک صد سال  -٢شکل 

   وضعيت باد سيستان

ديارسيستان : ابوالحسن مسعود  جغرافيا نويس در رابطه با باد در سيستان مي نويسد
 همه در و  كند سيراب باغها را و كشد چاه از آب و  گرداند
بادها  صد و بيست روزه در سيستان از منطقه هرات کشور افغانستان به سمت خواف و سپس از طريق تونل . خداوند از همه داناتر است

جريان باد در محدوده استان بويژه دشت سيستان به صورت . ها  کوهستاني به دشت سيستان وارد مي شود
(  –؛ باد قوس ) Winds Regional( –؛ بادها  محلي استان )  ١٢٠

Lawwar Wind ( ؛ باد نم پي– )  Nam pay Wind ( ؛ باد هوشاك– )Wind

Wind Gerou ( چابهار  –؛  باد ها  مون زون دريائي)Moon Zone Winds

عواملي که نقش آن در فرسايش خاک ها  سيستان تاکيد شده وجود اليه ها  ماسه ايي دانه ريز و فاقد چسبندگي در زير اليه ها  رسي 
فرسايش در دشت سيستان به پديده ناپايدار  خاک ها  ماسه ايي نيز مرتبط است

اين رخساره بخشهايي از جنوب غرب، . کشاورز  رها شده در خشکسالي ها  اخير همراه با ماسه زار ها مي باشد
منطقه دارد؛ که نهشته ها  آن عمدتاً بافت لومي و در اعماق بيش از سي سانتيمتر   شمال شرقي دشت را پوشانده و بيشترين گسترش را در

رخساره   اراضي شور و پف کرده در قسمتها  مرکز  منطقه؛ شامل مناطقي است که در گذشته  .مي شود ديده  به صورت شني لومي
خاک اين مناطق عمدتاً رسي سيلتي است؛ که با خشک . دجهت کشاورز  مورد استفاده قرار مي گرفته اند و در حال حاضر رها شده ان

آمده و با بجا گذاشتن نمک مزير سطحي توسط نيرو  موئينه باال  آب ها شدن درياچه هامون 
رخساره ها  غرقاب شده گذشته و باير امروز  که دارا  پوسته ها  سخت و خشک است و گاه در م

در واقع رسوبات غالب محيط امالح نمک، رس و سيلت مي باشند
بي و باد  را به خود ديده است و تبعات آن را تحمل مي کندآهر دو نمونه فرسايش 

زندگي مردم و کوچ نمودن  کشاورز  است؛ خشکسالي و فرسايش ها  باد  و آبي اثر مستقيم در
استفاده از انرژ  باد و ايجاد مزارع کوچکاگر چه  ؛ها در شهرها و روستاها زندگي را سخت تر مي نمايد

  .کشور و توسعه عمومي خواهد انجاميد

وضعيت باد سيستان ۲.۳

ابوالحسن مسعود  جغرافيا نويس در رابطه با باد در سيستان مي نويسد      
گرداند را آسيابها آنجا باد

خداوند از همه داناتر است
ها  کوهستاني به دشت سيستان وارد مي شود

)Winds  Days١٢٠
Lawwar Wind(  –لوار 

Wind ( ؛ باد گرو)Wind

عواملي که نقش آن در فرسايش خاک ها  سيستان تاکيد شده وجود اليه ها  ماسه ايي دانه ريز و فاقد چسبندگي در زير اليه ها  رسي 
فرسايش در دشت سيستان به پديده ناپايدار  خاک ها  ماسه ايي نيز مرتبط است .و سيلتي مي باشد

کشاورز  رها شده در خشکسالي ها  اخير همراه با ماسه زار ها مي باشد
شمال شرقي دشت را پوشانده و بيشترين گسترش را در

به صورت شني لومي
جهت کشاورز  مورد استفاده قرار مي گرفته اند و در حال حاضر رها شده ان

شدن درياچه هامون 
رخساره ها  غرقاب شده گذشته و باير امروز  که دارا  پوسته ها  سخت و خشک است و گاه در م .گرديده است

در واقع رسوبات غالب محيط امالح نمک، رس و سيلت مي باشند ؛پوشيده مي شوند
هر دو نمونه فرسايش 

کشاورز  است؛ خشکسالي و فرسايش ها  باد  و آبي اثر مستقيم درکاربر  
ها در شهرها و روستاها زندگي را سخت تر مي نمايد

کشور و توسعه عمومي خواهد انجاميد
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  وضعيت سرعت باد در دشت سيستان

بستگي داشته است؛ تجارت، صياد ، کشاورز ، ارتباط با ديگر مناطق و حتي 
آنچه که در سيستان امروز مشاهده . جنگ آور  ساکنان سيستان منوط به آباداني خاک و وجود آب در رودخانه ها تعريف مي گرديد

کمبود آب، يک پارچه نبودن اراضي . به زندگي در سکونتگاهها  گذشته مي باشد
کشاورز ، وجود برخي امکانات رفاهي در شهرها، فرسايش باد  و ماسه باد  ها  معلق در هوا، تغيير در شيوه معيشت، صنعتي نبودن 

ار  روستاها، تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصاد  کشور، تغيير نرخ رشد جمعيتي و عوامل محيطي و فرهنگي سبب تغييرات رفت

سيستان قديم مرز بند  ها  سياسي کنوني را شامل نمي شود، و بخش ها  از ولسوالي ها  
ها  آباد و قديمي خطه سيستان به شهر زرنج يا زرنگ اشاره مي 

کيلومتر  شهرستان زابل به چهل و پنج  وضعيت آباداني و سپس تخريب شهر تاريخي زرنج و يا مجموعه شهر  دهانه غالمان در
تان به علت تغيير مسير رودخانه نوعي بيانگر وضعيت مناطق روستايي و سکونت گاه هايي است که در طي يک صد سال گذشته در سيس

هيرمند، خشکسالي ، وزش بادها  شديد صد و بيست روزه سيستان، جنگ، کوچ از رونق و آباد  به نابود  و تخريب رسيده 
 و تاريخى دوران و تاريخ از پيش مانند مختلف هاى

 و ايران پايتخت زرنگ كه است زمانى خصوصا
 اين سرتاسر كه چنان گرفت، شكل سيستان در پرجمعيتى
 مويد گرديده مدفون ماسه و شن هاى تل زير در پهناور
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وضعيت سرعت باد در دشت سيستان –  ٣شکل 

 تغيير هندسه رفتار 

بستگي داشته است؛ تجارت، صياد ، کشاورز ، ارتباط با ديگر مناطق و حتي زندگي در سيستان کهن به آورد آب و کشتزارها 
جنگ آور  ساکنان سيستان منوط به آباداني خاک و وجود آب در رودخانه ها تعريف مي گرديد

به زندگي در سکونتگاهها  گذشته مي باشدنسبت تغيير رويکرد ساکنان منطقه 
کشاورز ، وجود برخي امکانات رفاهي در شهرها، فرسايش باد  و ماسه باد  ها  معلق در هوا، تغيير در شيوه معيشت، صنعتي نبودن 

روستاها، تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصاد  کشور، تغيير نرخ رشد جمعيتي و عوامل محيطي و فرهنگي سبب تغييرات رفت
  .  سيستان مي باشند در دشت ساکنان در انتخاب سکونتگاهها

  کونتگاهها  کهن

سيستان قديم مرز بند  ها  سياسي کنوني را شامل نمي شود، و بخش ها  از ولسوالي ها                                        
ها  آباد و قديمي خطه سيستان به شهر زرنج يا زرنگ اشاره مي کنوني افغانستان در زمره سيستان ايران بوده است، از سکونت گاه 

وضعيت آباداني و سپس تخريب شهر تاريخي زرنج و يا مجموعه شهر  دهانه غالمان در
نوعي بيانگر وضعيت مناطق روستايي و سکونت گاه هايي است که در طي يک صد سال گذشته در سيس

هيرمند، خشکسالي ، وزش بادها  شديد صد و بيست روزه سيستان، جنگ، کوچ از رونق و آباد  به نابود  و تخريب رسيده 
هاى دوره آثار از كلكسيونى سيستان .)حسن احمد ؛ جغرافيا  تاريخي سيستان

خصوصا اسالمى دوران آن از آثار ترين غنى مجموعه اين بين در. 
پرجمعيتى و آباد روستاهاى و ها شهرك و شهرها دوره، اين در. شد
پهناور ديار اين جاى جاى در اكنون هم كه آباديها اين آثار. بود آبادى

تغيير هندسه رفتار  ۳.۳

زندگي در سيستان کهن به آورد آب و کشتزارها       
جنگ آور  ساکنان سيستان منوط به آباداني خاک و وجود آب در رودخانه ها تعريف مي گرديد

تغيير رويکرد ساکنان منطقه  شودمي 
کشاورز ، وجود برخي امکانات رفاهي در شهرها، فرسايش باد  و ماسه باد  ها  معلق در هوا، تغيير در شيوه معيشت، صنعتي نبودن 

روستاها، تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصاد  کشور، تغيير نرخ رشد جمعيتي و عوامل محيطي و فرهنگي سبب تغييرات رفت
ساکنان در انتخاب سکونتگاهها

کونتگاهها  کهنس - ۴

                                      

کنوني افغانستان در زمره سيستان ايران بوده است، از سکونت گاه 
وضعيت آباداني و سپس تخريب شهر تاريخي زرنج و يا مجموعه شهر  دهانه غالمان در. شود

نوعي بيانگر وضعيت مناطق روستايي و سکونت گاه هايي است که در طي يک صد سال گذشته در سيس
هيرمند، خشکسالي ، وزش بادها  شديد صد و بيست روزه سيستان، جنگ، کوچ از رونق و آباد  به نابود  و تخريب رسيده 

حسن احمد ؛ جغرافيا  تاريخي سيستان(اند
. است اسالمى دوران

شد سيستان دارالحكومه
آبادى از پوشيده خطه
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 شده مشخص حدودى تا آن شهرهاى و سيستان مانده،
 دارد، جريان جنوب سمت به بست مقابل از عبور 

 نوع از زرنگ شهر رسانى آب سيستم. است شده
 آب زيرا بود، ساخته دشوار را چاه حفر زه وجود 
 هاى نوشته بنابر. گرديد مى خاك از انباشته و كرد

 در موثرى نقش توانست مى آبى پر و عظيم رودخانه
 حاصلخيز دشت در طبيعى طور به چه و مصنوعى

 پرجمعيتى و آباد روستاهاى زرنگ اطراف در. گذشت
 و حيات در موثرى نقش الطاق نه و كروادكن و 

 .بود باد چرخ و بادى آسياب برد نام زرنگ حاشيه
 به خود رابا آن ايده و کرده مالحظه را دوران

Wind Machine, 2003( .مخرب طبيعى عامل مهمترين 
 عوامل از ديگر يكى. پراكند مى شهر سوى به روان
 محاصره در ماه چندين براى شهر گرديد باعث سيل
 اين. بود آب نيزه يك شهر حوالى و خندق كناره 
 ابى بن عبداهللا واليت زمان در. كردند مى شد و آمد
 گزارشى هيچ سيستان تاريخ اما ؛لرزانده است را شهر
 شده گزارش داشت همراه به خود با نيز را وبا مانند

 و شد خشك هيرمند آب،آن جريان در كه افتاد 
 تلف مردم از كثيرى تعداد سال اين در، افتاد اتفاق
 درباره البلدان تقويم كتاب در ابوالفدإ .بست يخ
 به جا آن در و رسد مى سيستان به درجه دو و سى
 و طعام رود است جمله آن از. شود منشعب آن از
زرنج از قرن چهارم هجر  قمر  به نام واليت . 

آنچه که موجب نابود  و از رونق افتادن شهر زرنج و برخي از شهرها  کهن اطراف گرديده؛ حمله 
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مانده، جاى به حوقل ابن و اصطخرى از كه هايى نقشه ترين قديمى
 از پس كه گرفته قرار اى رودخانه راست سمت در) زرنج( زرنگ
شده زره بحيره وارد سپس و يافته جريان شمال سوى به دايره نيم چرخش

 و خاك بودن شور. كرد مى تبعيت آن پيرامون موجود امكانات 
كرد مى نشت كوتاهى مدت در سويى از و بود شرب قابل غير و شور

رودخانه چنين. داشت قرار آن نزديكى در و شهر چپ دست در هيرمند
مصنوعى طور به چه بزرگى و كوچك شعبات رو اين از باشد، داشته 
گذشت مى زرنگ مقابل از كه بود سنارود شعبات اين از يكى. داشت
 الطعام باب و سنج و كزه و كواربواز و قرنين و درهند و فره و زنبوك
حاشيه و روستاها اين كنار در توان مى كه توجهى قابل و مهم آثار از

دوران آن ساده باد  آسيابها  ميکردند عبور سيستان که درمسير جاده ابريشم از
Wind Machine, 2003( مدرن باد  ساخته اند و پيشرفته ماشينها  ايده اين با و 

روان ريگ زيادى مقادير كه بود سيستان سهمگين و پيوسته بادهاى
سيل جريان نوبت چندين كه چنان بود، سيل زرنگ تإسيسات و 
 در كه چنان گرفت، فرا را شهر قمرىهجر   ٦٤١ سال در سيل ترين
آمد اطراف به كشتى با زرنگ ساكنين مدت اين در و كشيد طول

شهر اين هايى لرزه مينز) ق١٧٦ حدود( قوسى محمد بن حصين 
مانند امراضى كه بزرگ قحطى و خشكسالى دو از. است نداده آن 

 اتفاق قمرى ٢٢٠ سال در قحطى نخستين. )ايرج افشار سيستاني؛ تاريخ سيستان
اتفاق قمرى ٧٤٧ سال در بود وبا با همراه كه ديگرى قحطى. باختند 

يخ ها نخل تمام كه شد حاكم سيستان بر سرمايى چنان نيز قمرى
سى عرض و درجه نه و هشتاد طول در موضعى در) هيرمند( هندمند
از رود چند برسد سجستان به تا شد خارج بست از هندمند وقتى. 
. گذرد مى سجستان قصبه به زرنج فرسخى يك در سنارود که

آنچه که موجب نابود  و از رونق افتادن شهر زرنج و برخي از شهرها  کهن اطراف گرديده؛ حمله . سيستان شناخته مي شده است

قديمى در. است گفته اين
زرنگ نقشه اين در .است
چرخش يك با گاه آن

 و شهر زمين و خاك
شور اغلب ها چاه اين

هيرمند رود جغرافيانگاران
 زرنگ بقاى و ايجاد
داشت جريان سيستان
زنبوك و كوين مانند
از. داشتند شهر اقتصاد
که درمسير جاده ابريشم از تجار 
 اند داده انتقال اروپا

بادهاى آن بناهاى و شهر
 بناها فرسايش طبيعى
ترين عظيم. بماند آب
طول ماه سه حدود سيل
 ،)ق١١١ـ  ١١٨( برده
 خسارات و تلفات از

ايرج افشار سيستاني؛ تاريخ سيستان( است
 جان مردم از بسيارى
قمرى ٥٦٢ سال در. شدند
هندمند:  نوشته زرنگ
. ريزد مى زره درياچه
که  سنارود و باسيرود

سيستان شناخته مي شده است
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تامل از جابجايي و تغيير بيان خشکسالي در بررسي تاريخ سيستان نشانه قابل 

 
  جايگاه سکونتگاهها  سيستان کهن

 
  محدوده سکونتگاهها  آباد کهن

 
 خورشيد 
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بيان خشکسالي در بررسي تاريخ سيستان نشانه قابل . تيمور به آن خطه، خشک سالي و قحطي عنوان شده است
  .استميران آب شريان حياتي سيستان يعني هيرمند 

جايگاه سکونتگاهها  سيستان کهن -٥شکل 

محدوده سکونتگاهها  آباد کهن –  ٦شکل 

خورشيد  ۱۳۳۳نقشه حوزه رود هيرمند و شعب آن - ۷ شکل

تيمور به آن خطه، خشک سالي و قحطي عنوان شده است
ميران آب شريان حياتي سيستان يعني هيرمند 
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رن در سيستان با سکونتگاه ها مد. ، ده دهستان و بيش از هفتصد روستا مي باشد
سرعت باد، تابش خورشيد، پراکندگي جمعيتي و امکانات زير 
هرستان نيمروز با دو بخش مرکز  شامل دهستان ها  اديمي، 

با توجه به نوسانات آب، هامون سابور  . ابر  شامل دهستان سفيد آبه مي باشد
از جمله روستاهايي که در گذشته به علت پر آبي هامون 
سابور  در حاشيه رودها  فرعي منشعب از آن رونق فراوان داشته اند مي توان به روستاها  لورگ باغ، عارفي، طاغذ ، کچيان نام 

جنوب دشت سيستان  .دکمتر مي باشفرسايش باد  در سفيدآبه به علت سرعت کمتر باد به نسبت ديگر مناطق دشت سيستان 
دهستان ها  کوه اين شهرستان شامل دو بخش مرکز  شامل دهستان لوتک و بخش تيمورآباد شامل 

روستاها  اين منطقه را مي توان از روستاها  . هامون هيرمند در اين شهرستان واقع شده است
روستا  سکوهه با وجود قدمت تاريخي و قلعه افالک امروزه به علت 
هر چند به علت مسير جاده زاهدان به زابل و ايجاد شغل ها  مدرن و گاه کاذب 
بخش ها  آن متمرکز است اما فرسايش آبي و وجود ماسه باد  ها در حاشيه هامون هيرمند 
صياد  وخشکسالي باغات و زمين ها  کشاورز  نتيجه بارز مخاطرات طبيعي منطقه 
ن شامل دو بخش جزينک شامل دهستان جزينک و 
به علت محدوده ورود  آب افغانستان در اين ناحيه تراکم روستاها و جمعيت در اين 

ستاهايي وجود رو. روستا  واصالن محدوده ورود  آب رودخانه پريان به ايران است
چون قلعه کهنه و قلعه نو، شهر کهن دهانه غالمان، روستا  سه قلعه، گور ، زاهدان کهنه نشان از قدمت سکونت گاه ها  اين 

و هم به علت دبي زياد آب ورود  شهرستان دارد؛ که هم به دليل قرار گرفتن در مسير عبور  به شهرها  آباد سمت افغانستان کنوني 
از روستاها  دارا  سکنه و کشاورز  منطقه مي توان به حسنخون، ملک حيدر ، قلعه نو اشاره 
مي توان به دو پاسگاه با نام ها  تاريخي سنارود شمالي و سنارود جنوبي در محدوده جنوب زهک 
اين شهرستان شامل دو بخش مرکز  با دهستان دوست محمد و 
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  سکونتگاه ها  مدرن

، ده دهستان و بيش از هفتصد روستا مي باشدشامل پنج شهرستان  دشت سيستان امروز
سرعت باد، تابش خورشيد، پراکندگي جمعيتي و امکانات زير  ي نظيراي  نمونه و شهرستان ها با شاخص هروستا
هرستان نيمروز با دو بخش مرکز  شامل دهستان ها  اديمي، شهرستان، در غرب دشت سيستان شنخستين  .بررسي مي شوند

ابر  شامل دهستان سفيد آبه مي باشدسو بخش  در نزديکي هامون سابور 
از جمله روستاهايي که در گذشته به علت پر آبي هامون  .ديرتر از هامون هيرمند خشك شده و نسبت به آن ظرفيت آبي بيشتر  دارد

سابور  در حاشيه رودها  فرعي منشعب از آن رونق فراوان داشته اند مي توان به روستاها  لورگ باغ، عارفي، طاغذ ، کچيان نام 
فرسايش باد  در سفيدآبه به علت سرعت کمتر باد به نسبت ديگر مناطق دشت سيستان 

اين شهرستان شامل دو بخش مرکز  شامل دهستان لوتک و بخش تيمورآباد شامل . شهرستان هامون قرار گرفته است
هامون هيرمند در اين شهرستان واقع شده است. خواجه، محمد آباد، تيمورآباد مي باشد

روستا  سکوهه با وجود قدمت تاريخي و قلعه افالک امروزه به علت . د گذشته و تقريباً بدون کشاورز  و رونق امروزه ناميد
هر چند به علت مسير جاده زاهدان به زابل و ايجاد شغل ها  مدرن و گاه کاذب . فرسايش ها  باد  ضربه ها  فراوان ديده است

بخش ها  آن متمرکز است اما فرسايش آبي و وجود ماسه باد  ها در حاشيه هامون هيرمند  امروز  جمعيت در شهرستان هامون و
صياد  وخشکسالي باغات و زمين ها  کشاورز  نتيجه بارز مخاطرات طبيعي منطقه بويژه در منطقه کوه خواجه، با کاهش چشمگير 

ن شامل دو بخش جزينک شامل دهستان جزينک و اين شهرستا. شرق دشت سيستان شهرستان مرز  زهک واقع شده است
به علت محدوده ورود  آب افغانستان در اين ناحيه تراکم روستاها و جمعيت در اين . بخش مرکز  شامل دهستان زهک مي باشد

روستا  واصالن محدوده ورود  آب رودخانه پريان به ايران استشهرستان به نسبت نقاط ديگر بيشتر مي باشد؛ 
چون قلعه کهنه و قلعه نو، شهر کهن دهانه غالمان، روستا  سه قلعه، گور ، زاهدان کهنه نشان از قدمت سکونت گاه ها  اين 

شهرستان دارد؛ که هم به دليل قرار گرفتن در مسير عبور  به شهرها  آباد سمت افغانستان کنوني 
از روستاها  دارا  سکنه و کشاورز  منطقه مي توان به حسنخون، ملک حيدر ، قلعه نو اشاره . يران بوده است

مي توان به دو پاسگاه با نام ها  تاريخي سنارود شمالي و سنارود جنوبي در محدوده جنوب زهک نيز در مرز ايران با افغانستان 
اين شهرستان شامل دو بخش مرکز  با دهستان دوست محمد و . شمال دشت سيستان شهرستان هيرمند واقع شده است

سکونتگاه ها  مدرن  – ٤

دشت سيستان امروز              
روستامحوريت تعداد  

بررسي مي شوندساختي 
در نزديکي هامون سابور  قائم آباد و بز 

ديرتر از هامون هيرمند خشك شده و نسبت به آن ظرفيت آبي بيشتر  دارد
سابور  در حاشيه رودها  فرعي منشعب از آن رونق فراوان داشته اند مي توان به روستاها  لورگ باغ، عارفي، طاغذ ، کچيان نام 

فرسايش باد  در سفيدآبه به علت سرعت کمتر باد به نسبت ديگر مناطق دشت سيستان . برد
شهرستان هامون قرار گرفته است

خواجه، محمد آباد، تيمورآباد مي باشد
د گذشته و تقريباً بدون کشاورز  و رونق امروزه ناميدآبا

فرسايش ها  باد  ضربه ها  فراوان ديده است
امروز  جمعيت در شهرستان هامون و

بويژه در منطقه کوه خواجه، با کاهش چشمگير 
شرق دشت سيستان شهرستان مرز  زهک واقع شده است .باشدمي

بخش مرکز  شامل دهستان زهک مي باشد
شهرستان به نسبت نقاط ديگر بيشتر مي باشد؛ 

چون قلعه کهنه و قلعه نو، شهر کهن دهانه غالمان، روستا  سه قلعه، گور ، زاهدان کهنه نشان از قدمت سکونت گاه ها  اين 
شهرستان دارد؛ که هم به دليل قرار گرفتن در مسير عبور  به شهرها  آباد سمت افغانستان کنوني 

يران بوده استرودخانه پريان به ا
در مرز ايران با افغانستان . نمود

شمال دشت سيستان شهرستان هيرمند واقع شده است. اشاره کرد
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هامون پوزك در انتها  . هامون پوزک دراين شهرستان واقع گرديده است
در اكثر اوقات سال دارا  آب بوده و كيفيت آب، به علت تراكم كم 

مطالعات برنامه آمايش استانسيستان و (    استور
محدوه ميلک چهل سرعت باال و فرسايش باد  مخرب مي 

به تاسيس سال  شهرستان زابل.اين منطقه از دشت سيستان فرسايش باد  و آبي را بيش از ديگر مناطق در خود ثبت کرده است
شغلي متناسب تر با امروز وجود مراکز ادار  اصلي سيستان، دانشگاه زابل، امکانات 
شناسي ساکن شهرستان  سبب شده است تا روستاييان بسيار  عالوه بر مشکالت و مخاطرات فراوان در حوزه زيست محيطي و زمين

هر چند وجود ساختمان ها  مسکوني از فرسايش باد  تا 
ير  نموده است اما وضعيت نامناسب موقيعيت شهرستان زابل، تنها اين شهرستان را به علت عوامل زندگي مدرن و امروز  

 
  شهرستان ها  تازه تاسيس سيستان همراه با پراکندگي روستاها

ل کاهش آب اگر چه در گذشته دشت سيستان، از جمله مناطق آباد و دارا  آب فراوان بوده است، اما امروزه به دلي
فرسايش آبي دشت سيستان به دليل تغيير مسير  

وزش بادها  شديد،کاهش زمين . رودخانه هيرمند و پر شدن مخازن آبي با رسوبات علت عمده تغيير سکونتگاه ها در سيستان مي باشد

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

 ، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵

٢١٥٥ 

هامون پوزک دراين شهرستان واقع گرديده است. دهستان مارگان و بخش قرقر  با دهستان قرقر  مي باشد
در اكثر اوقات سال دارا  آب بوده و كيفيت آب، به علت تراكم كم ؛ ر داردبخش شمال شرقي دشت سيستان در خاك افغانستان قرا

ورابسجوامع انساني در اطراف آن و ايجاد آلودگي كمتر، بهتر از هامون هيرمند و 
محدوه ميلک چهل سرعت باال و فرسايش باد  مخرب مي  سرعت باد اين منطقه بويژه در شمال و مرز با افغانستان در

اين منطقه از دشت سيستان فرسايش باد  و آبي را بيش از ديگر مناطق در خود ثبت کرده است
وجود مراکز ادار  اصلي سيستان، دانشگاه زابل، امکانات . ، مرکزيت دشت سيستان مي باشد

سبب شده است تا روستاييان بسيار  عالوه بر مشکالت و مخاطرات فراوان در حوزه زيست محيطي و زمين
هر چند وجود ساختمان ها  مسکوني از فرسايش باد  تا . شهرستان زابل شامل دهستان بنجار و بخش مرکز  زابل است

ير  نموده است اما وضعيت نامناسب موقيعيت شهرستان زابل، تنها اين شهرستان را به علت عوامل زندگي مدرن و امروز  
  

شهرستان ها  تازه تاسيس سيستان همراه با پراکندگي روستاها محدوده –  ٨شکل شماره 

    

اگر چه در گذشته دشت سيستان، از جمله مناطق آباد و دارا  آب فراوان بوده است، اما امروزه به دلي
 .پريان و هيرمند در معرض تهديد جد  واقع شده است ،ورود  رودخانه سنارود

رودخانه هيرمند و پر شدن مخازن آبي با رسوبات علت عمده تغيير سکونتگاه ها در سيستان مي باشد

دهستان مارگان و بخش قرقر  با دهستان قرقر  مي باشد
بخش شمال شرقي دشت سيستان در خاك افغانستان قرا

جوامع انساني در اطراف آن و ايجاد آلودگي كمتر، بهتر از هامون هيرمند و 
سرعت باد اين منطقه بويژه در شمال و مرز با افغانستان در .) ١٣٨٧بلوچستان؛

اين منطقه از دشت سيستان فرسايش باد  و آبي را بيش از ديگر مناطق در خود ثبت کرده است. باشد
، مرکزيت دشت سيستان مي باشدخورشيد  ١٣٠٧

سبب شده است تا روستاييان بسيار  عالوه بر مشکالت و مخاطرات فراوان در حوزه زيست محيطي و زمين
شهرستان زابل شامل دهستان بنجار و بخش مرکز  زابل است. زابل گردند
ير  نموده است اما وضعيت نامناسب موقيعيت شهرستان زابل، تنها اين شهرستان را به علت عوامل زندگي مدرن و امروز  حد  جلوگ

  .رونق بخشيده است

  نتيجه  – ٥

اگر چه در گذشته دشت سيستان، از جمله مناطق آباد و دارا  آب فراوان بوده است، اما امروزه به دلي                      
ورود  رودخانه سنارود

رودخانه هيرمند و پر شدن مخازن آبي با رسوبات علت عمده تغيير سکونتگاه ها در سيستان مي باشد
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تايي، کاهش ها  تحت کشاورز ، سبک شدن خاک از کمبود رطوبت، تغيير رفتار ساکنان بومي به جهت ساکن نبودن در مناطق روس
ورود  آب به دشت سيستان، بي توجهي به ژئومورفولوژ  و توپوگرافي سکونت گاه ها  انتخابي تازه در دشت سيستان سبب گرديده 

 اگر چه  امکان ايجاد. تا اثرات مخاطرات اقليمي بويژه فرسايش توسط باد و آب زندگي در منطقه سيستان را به چالش بزرگي بکشاند
باد ،  –انتخاب مناسب سکونتگاه ها  جديد، روش ها  مدرن کشاورز ، ايجاد مزارع برق 

به احيا مناسب و پراکندگي صحيح  دتغيير نگرش در توسعه رفتار  ساکنان بومي، توجه به تاريخ و وقايع رخ داده در گذشته مي توان

  

، بررسي وضعيت خشکسالي در حوزه آبريز هيرمند ، انتشارات آب 

، تاثير عوامل زمين شناسي در تغيير مسير رودخانه هيرمند و نقش تاريخي آن 
   .در جابجايي سکونت گاه ها در سيستان، مجله جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي تغييرات مورفولوژ  رودخانه سيستان؛ دومين کنفرانس مديريت جانع 

  .بررسي متقابل خصوصيات مهندسي خاک و فرسايش باد  در دشت سيستان؛ دانشگاه تربيت مدرس 

بررسي مورفولوژ  و تعيين قسمت ها  ناپايدار رودخانه سيستان؛ 

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

 ، دانشگاه فردوسي مشهد۱۳۹۲آبان  ۱۶و  ۱۵

٢١٥٦ 

ها  تحت کشاورز ، سبک شدن خاک از کمبود رطوبت، تغيير رفتار ساکنان بومي به جهت ساکن نبودن در مناطق روس
ورود  آب به دشت سيستان، بي توجهي به ژئومورفولوژ  و توپوگرافي سکونت گاه ها  انتخابي تازه در دشت سيستان سبب گرديده 

تا اثرات مخاطرات اقليمي بويژه فرسايش توسط باد و آب زندگي در منطقه سيستان را به چالش بزرگي بکشاند
انتخاب مناسب سکونتگاه ها  جديد، روش ها  مدرن کشاورز ، ايجاد مزارع برق  عه در دشت سيستان با

تغيير نگرش در توسعه رفتار  ساکنان بومي، توجه به تاريخ و وقايع رخ داده در گذشته مي توان
 .سي و اجرايي گرددبررجمعيتي با وجود فرسايش ها  باد  و آبي 

  .۱۳۷۸؛ چاپ اول )سفر با سفر نامه ها ( احمد ، حسن ؛ جغرافيا  تاريخي سيستان 

، بررسي وضعيت خشکسالي در حوزه آبريز هيرمند ، انتشارات آب  ۱۳۸۱معاونت پژوهش و مطالعات پايه منابع آب ، بهمن ماه سال 
  . منطقه ايي استان سيستان و بلوچستان

، تاثير عوامل زمين شناسي در تغيير مسير رودخانه هيرمند و نقش تاريخي آن  ١٣٨٣ابراهيم زاده ، ع ؛ لشکر  پور ، غ ؛ مريد  ، ع ؛ 
در جابجايي سکونت گاه ها در سيستان، مجله جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان و بلوچستان

  .جلد اول تا چهارم؛ ۱۳۸۷مطالعات برنامه آمايش استان سيستان وبلوچستان؛ 

 .؛ انتشارات برق منطقه ايي استان۱۳۸۸؛ اطلس باد سيستان؛ سرگلزايي،غالم رضا

بررسي تغييرات مورفولوژ  رودخانه سيستان؛ دومين کنفرانس مديريت جانع  ؛ ۱۳۸۹واعظي پور،ح؛ اژد  مقدم،م؛ طالب بيدختي،ن؛ 
  .منابع آب؛ دانشگاه شهيد باهنر کرمان

بررسي متقابل خصوصيات مهندسي خاک و فرسايش باد  در دشت سيستان؛ دانشگاه تربيت مدرس  ؛۱۳۸۹؛ ميد رضا

بررسي مورفولوژ  و تعيين قسمت ها  ناپايدار رودخانه سيستان؛ ؛ ۱۳۹۰جليلوند،ر؛ حافظي مقدس،ن؛ سلوکي،ح؛ زيدعلي،م؛ 
  .گيالندهمين کنفرانس هيدروليک ايران؛ دانشگاه 

ها  تحت کشاورز ، سبک شدن خاک از کمبود رطوبت، تغيير رفتار ساکنان بومي به جهت ساکن نبودن در مناطق روس
ورود  آب به دشت سيستان، بي توجهي به ژئومورفولوژ  و توپوگرافي سکونت گاه ها  انتخابي تازه در دشت سيستان سبب گرديده 

تا اثرات مخاطرات اقليمي بويژه فرسايش توسط باد و آب زندگي در منطقه سيستان را به چالش بزرگي بکشاند
عه در دشت سيستان باروند مناسب توس

تغيير نگرش در توسعه رفتار  ساکنان بومي، توجه به تاريخ و وقايع رخ داده در گذشته مي توان
جمعيتي با وجود فرسايش ها  باد  و آبي 

 

  

  منابع -

احمد ، حسن ؛ جغرافيا  تاريخي سيستان  –

معاونت پژوهش و مطالعات پايه منابع آب ، بهمن ماه سال  -
منطقه ايي استان سيستان و بلوچستان

ابراهيم زاده ، ع ؛ لشکر  پور ، غ ؛ مريد  ، ع ؛  -
در جابجايي سکونت گاه ها در سيستان، مجله جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان و بلوچستان

مطالعات برنامه آمايش استان سيستان وبلوچستان؛  -

اطلس باد سيستان؛ سرگلزايي،غالم رضا -

واعظي پور،ح؛ اژد  مقدم،م؛ طالب بيدختي،ن؛  -
منابع آب؛ دانشگاه شهيد باهنر کرمان

ميد رضاسلوکي،ح -

جليلوند،ر؛ حافظي مقدس،ن؛ سلوکي،ح؛ زيدعلي،م؛  -
دهمين کنفرانس هيدروليک ايران؛ دانشگاه 


