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Abstract 
 

Introduction  
Sustainable land management is defined as as “the use of land resources, including soils, water, animals and plants, for the 
production of goods to meet changing human needs, while simultaneously ensuring the long-term productive potential of 
these resources and the maintenance of their environmental function”. Undoubtedly, achieving comprehensive land 
management requires effective and coordinated communication, cooperation and synergy of all key stakeholders and 
stakeholders who have common goals but distinct tasks. The aim of this study is to investigate challenges and strategies for 
managing and combating dust storm using participatory appraisal among Sistan Institutional Stakeholders Network. 

Materials and Methods 
The aim of this research is participatory appraisal of challenges and strategies for managing, controlling and combating the dust 
phenomenon among 27 invited relevant key institutional stakeholders of Sistan network. Comprehensive studies of Sistan dust 
conducted by the Research Institution of Forest and Rangeland, and the considered challenges and strategies for managing, 

controlling and combating dust storm was assessed using a brainstorming technique in a collaborative way. So, the participants 
have been divided into 5 working groups, including Water-Agriculture, Economics-Development-Infrastructure, Environment-
Natural Resources, Cultural-Social-Political, and Law-Policy Making. The challenges and solutions have been investigated. 

Results and Discussion  
some challenges stated by the groups are: limitation of water resources, depletion of groundwater table and the lack of 
optimal decision-making regarding the management of watersheds in western Sistan, the destruction of vegetation in 
northwestern Sistan, the lack of organizational cohesion and integrated attitude by land management authorities, the lack of 
communication between research and implementation, migration, insecurity due to the depopulation of villages, increasing 
poverty and unemployment, weak Iranian diplomacy regarding the Hamoon Wetland, strong dependence of the Sistan region 
on water resources and agricultural economy, lack of integrated management regarding the maintenance of wetlands.  The 
presented solutions are: determining the extent of urban development based on the volume of available water, modifying the 
pattern of drinking water consumption, predicting the use of treated municipal effluents to control fine source of dust, the 

optimal use of precipitation to stabilize eroded areas, improve the Sistan river pathways, forming the Sistan Dust Working 
Group, evaluating the effectiveness of executive projects on watershed management, and education in schools. 

Conclusion  
In general, the challenges raised by various institutions indicate a weakness in comprehensive planning, integrated 

management and good governance based on community-based participatory management.  
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چکیده
است که  یدیاندرکاران کل تمام گروداران و دست ییافزا و هم همکاریارتباط مؤثر و هماهنگ،  نیازمند سرزمین،جامع  مدیریتبه  دستیابی تردیدبدون 
صورت  هاییو خشکسال یمیاقل ییراتمتأثر از تغ یادیاگرچه تا حدود ز یستانس یزگردچالش ر. هستند متمایزی وظایف ولیمشترک،  اهدافی دارای

انسجام  تقویت نیازمندچالش،  اینبا  سازگاری ظرفیت افزایش چنین همو کنترل آن و  مدیریت راستایدر  اجراییگرفته است، اما ارائه هرگونه راهکار 
کنترل و مقابله با  مدیریت، راهکارهایو  ها چالش مشارکتی واکاویراستا با هدف  ایندر . است بخشی بینو  بخشی هایهماهنگیارتباطات و  سازمانی،

عمل آمد تا ت بهدعو یکارگاه مشارکت یکشرکت در  یمرتبط، برا یدینهاد کل 22از  سیستان، نهادیاندرکاران  دست شبکةتوسط  گرد و غبار، پدیدۀ
 یریکارگ است، با به یدهها و مراتع کشور به انجام رس جنگل یقاتکه توسط مؤسسة تحق یستانمطالعات جامع گرد و غبار س یجنهادها با نتا ییضمن آشنا

. و استخراج شود یواکاو ی،صورت مشارکت به یستانگرد و غبار س پدیدۀکنترل و مقابله با  مدیریت، راهکارهایو  ها چالش ی،بارش فکر یکتکن
-یاجتماع-یفرهنگ یعی،منابع طب-زیست یطمح یربنایی،امور ز-توسعه-اقتصاد ی،کشاورز-شامل آب یفراخواندگان در پنج کارگروه تخصص منظور ینبد
مختلف در  نهادهای سویده از مطرح ش یها چالش یطورکل به. و راهکارها پرداختند ها چالشقرار گرفته و به ارائه  گذاری یاستو س ینو قوان یاسی،س

داشته محور  اجتماع مشارکتی مدیریت بر  مبتنیمطلوب  حکمرانیو اعمال  یکپارچه مدیریتجامع،  ریزیضعف در برنامه نوعینشان از  سیستان منطقة
 .برخوردار است باالیی اهمیتبه منابع آب و خاک از درجة  سیستانمردم  معیشتی وابستگیموضوع با توجه به لزوم کاهش  اینکه پرداختن به 
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مقدمه-1

 و ها یآور فنای از  مدیریت پایدار سرزمین، مجموعه
 -یاقتصاد اکولوژیکی، اصول تلفیق هدف با ها ریزی برنامه

 خدمات ءارتقا و حفظ آن هدف که است سیاسی و اجتماعی

، (امنیت) تولید ریسک سطح کاهش ،(وریبهره) یاکوسیستم
 اقتصادی پایایی ،(حفاظت) طبیعی منابع پتانسیل از حفاظت

 ,.Ghazvini et al) است( پذیرش) اجتماعی مقبولیت و (پایایی)

 یمعنا به یدر مفهوم کل ینسرزم یدارپا یریتدر واقع مد(. 2013
ها  انسان یرمتغ یازهایجهت رفع ن به یناز منابع سرزم یریگ بهره

مدت این  یتولیدی طوالنزمان از پتانسیل  که همطوریاست؛ به
 ینا یهدف اصل. ها حفظ شودمنابع مراقبت و وظایف محیطی آن

 یطامکانات مح ینهماهنگ کردن اهداف مکمل تأم ،نوع مدیریت
های حال و آینده اقتصادی و اجتماعی برای سود نسل زیستی، 

و ( خاک، هوا و آب)زمان با حفاظت از کیفیت منابع سرزمین  هم
 ;Smyth and Dumanski, 1993) استها  ارتقاء آن

Dumanski et al., 1998; Ghorbani, 2014 .)راستا این در 
در  یدولت ینهادها نیمتمرکز و منسجم در ب یها تیانجام فعال

 کردیبر رو دیتأک. است یضرور یسطوح مختلف امر
جهت حل  یعیمنابع طب نییاز باال به پا تیریو مد یگذار استیس

 ستین مناسب باالتر و یامنطقه سطوح در یاستیس یهابحران
(Ghorbani, 2014; Naderi et al., 2014; Salari, 2014; 

Rasekhi, 2014 .)حل یبرا مناسب یسازمان التیتشک جادیا لذا 
 تواندیم چندگانه سطوح در یعیطب منابع یگذار استیس مشکالت

. حل شود یعیمنابع طب یاشبکه یگر یتصد مفهوم قیطر از
 عدم به منجر نگریبخش ناکارآمد یساختارها یطورکل به

 نیچن جهینتو  شده اندرکاران دست نیب انسجام و یهماهنگ
 در یناتوان و منابع تیظرف از شیب یبردار بهره اغلب، یتیوضع

 ,.Naderi et al) است ستمیاکوس یایپو یندهایفرا شناخت

 منافع با مختلف و متعدد اندرکاران دست حضور نیچن هم(. 2014

از  تر شیب استفاده و یبردار منجر به بهره تیدر نها متفاوت،
 نیتر از مهم یکیراستا  نیدر ا. شودیم منابع خدمات و کاالها

انسجام  ،یعیطب و منابع ستیز طیدر مح یگذار استیس یارهایمع
 یداریپا یباال زانیاندرکاران مختلف و م دست نیدر ب یسازمان

انسجام (. Dietz et al., 2003)ها است  آن نیشبکه روابط ب
است که سبب  یسازمان ةشبک اتیاز خصوص یکی یسازمان

شده و از هم  یمان ساز ةکنشگران در شبک تر شیب یوستگیپ
 . دینما یم یریها جلوگ آن یختگیگس

 هایدستگاه در جیرا راهبردی اشتباهات نیتر مهم از یکی

 متمرکز، ساختار حفظ با که است نیا نیسرزم تیریمد یمتول
 کردیرو بر  یمبتن یحکمرانموضوع  نگر، یو بخش هیسو کی

 کردیرو که آن حال. دهند یم قرار کار دستور در را یمشارکت

 خاص قواعد اساس بر و داشته یمتفاوت اتیادب اساساً یمشارکت
 ییشناسا ۀویش قواعد، نیا اساس بر. شود یم فیتعر خود

 ۀنحو ،ها حل راه احصاء ،اندرکاران دست ییشناسا مشکالت،
 از یمند بهره و یابیارز و شیپا نظارت، اجرا، ،یزیر برنامه مطالعه،

 قاتیتحق(. Jafarian, 2016) بود خواهد متفاوت یطورکلبه منافع
 اعمال مشترک، منابع تیریمد برای که دهدیم نشان مختلف

 ناکارآمد یدولت متمرکز قدرت با نییپا به باال از تیریمد ستمیس
 به را ادییز یها چالش موضوع نیا به یبخش تک نگاه و بوده

 Gunderson et al., 1995; Holling and) است داشته دنبال

Meffe, 1996; Berkes et al., 2000; Ernstson et al., 

 ایاندرکاران  دست همکاری زانیم یابیارز طیشرا نیا در(.  2008
 و یکپارچگی صیتشخ در یا کننده نییتع اریبس عامل گروداران،

 ماتاقدا انجام. بود خواهد نیسرزم داریپا تیریمد نظام انسجام
با هدف حفاظت بهتر از  یمحل ةجامع و دولت وندیپ یبرا الزم

ابانیاجرا شده ب یها طرح یحفظ و نگهدار زیو ن یعیمنابع طب
 ذکر قابل(. Afsharinia and Vali, 2021) دارد ضرورت ییزدا

 سند جمله از باالسری اسناد در که یداتیتأک دنبالبه که است
 کپارچهی و جامع نگرش بر یا توسعه یها برنامه ریسا وانداز  چشم

 به ییاجرا یها دستگاه از ارییبس است، شده منابع تیریمد به
 ،اند اندرکاران مرتبط داشته دست گرید از که یانتظارات فراخور

 داده قرار خود کار دستور در را کپارچهی تیریمد یها طرح نیتدو
 و ها تیاولو ها، یتوانمند ها، تیاز ظرف قیعم شناخت بدون و

 میترس آنان برای را یفیوظا ،اندرکاران دست ریسا مالحظات

 تفکر ییکاراعدم از بازخوردی اگرچه نگرش نیا. اند نموده
 لیدلبه کنیل است، نیسرزم داریپا تیریمد موضوعبه نگر یبخش
اندرکاران  دست روابط و گاهیجا ت،یموقع از حیصح شناختعدم

 بخش در را یتر شیب ابهام و کاریموازی عمل، تداخل مرتبط،
 نیا کننده انیب ،یروشن به گذرا نگاه نیا. است شده موجب اجرا
 و میمستق صورتبه که یسازمان اندرکاران دست که است تیواقع

 دارند، نقش نیسرزم داریپا تیریمد ندیفرا در میرمستقیغ
 جادیا را کپارچهی تیریمد استقرار برای الزم همکاری اند نتوانسته

 ،یمشارکت تیریمد ندیفرآ کیدر  است یضرور لذا .ندینما
 ها استیو س ردیصورت گ زین ها سازمان نیا نیالزم ب یهماهنگ

 و شده فیتعرها  سازمان نیدر ا منابع یداریبه پا دنیدر جهت رس
 بادر تعامل  سازمانهر  یهااستیس گرید یعبارتبه ای

نه در تقابل که متأسفانه در حال حاضر  باشد، گرید یها سازمان
مقوله  نیو ا یاست تا تعامل یتقابل تر شیبها استیس ران،یدر ا

 رانیا در یمشارکت تیریمد یروشیپ یها چالشاز  یا نمونه
 نقش به یستیبا که رسد یم نظر به گرید یسو از. است

و  تیریمد ةنیدر زم یمردم یها شینهاد و پو مردم های سازمان
 دولت سمت از یتر شیبتوجه  رانیدر ا زگردهایمبارزه با ر



 

 
 01یاندرکاراننهادازنگاهدستیستانسریزگردمقابلهبایهاوراهکارهاچالش

 نیاز ا زین ستانیس ةمنطق(. Sedigh et al., 2018) شود معطوف
 و ها یخشکسال دیبتوان گفت تشد دینبوده و شا یچالش مستثن

را  نیسرزم نیا نیساکن شیو آسا تیو غبار که امن گرد ۀدیپد
و در  یاز فقدان انسجام سازمان یناش یادیمختل نموده تا حدود ز

 تیریمد با مرتبط یها سازمان یتقابل یها استیساعمال  جهینت
 فراوان یها بودجهصرف  رغمیعل که است نیسرزم نیا داریپا

 ارمغانبه نیسرزم نیا یرا برا داریپا ةتوسع و رفاه است نتوانسته
 و فیضع یپلماسید به منجر زین یا آورده و در سطح منطقه

 نیدر ا. تاالب هامون شده است ةحقاب خصوص در رمستمریغ
 و ها چالش یمشارکت یحاضر با هدف واکاو قیراستا تحق

 ةشبک توسط زگردیر ۀدیپد با مقابله و کنترل ت،یریمد یراهکارها
 .انجام گرفت ستانیس یاندرکاران نهاد دست

 

هاروشومواد-2
ستانیسۀمنطقیعیطبوییایجغرافتیموقع-2-1

 شامل لومترمربعیک 16152بر  بالغ  یمساحت با ستانیس ةمنطق 
 یتیجمع و( مروزین و هامون زهک، زابل، رمند،یه) شهرستان پنج

 و ستانیس استان شرق شمال ةیناح در نفر هزار 411 معادل
 ةدرج 22 حد در ساالنه یدما متوسط. است گرفته قرار بلوچستان

 نیانگیم. است متر یلیم 61 از تر کم یبارندگ زانیم و گرادیسانت
 ةجلگ. است سال در( متر 2/4) متر یلیم 4211از  شیب ریتبخ

 مسطح و هموار یآبرفت دشت کی یشناس نیزماز لحاظ  ستانیس
 دارد یغرب شمال به یشرق جنوب از یمیمال بیش یدارا که است

 و رمندیه ةرودخان. دارد قرار رمندیه رود مصب ای دهانه در که

 منبع پوزک، ،یصابر رمند،یه ةگان سه یها تاالب هامون، ةاچیدر
 یرو بر افغانستان در سد احداث. است ستانیس دشت آب یاصل

 شدن خشک سبب مکرر یها یخشکسال بروز و رمندیه ةرودخان
 در زگردیر و ماسه یها طوفان یفراوان و تعداد شیافزا و تاالب
 Research Institute of Forests and) است شده منطقه

Rangelands, 2020 .) 
 
قیتحقروش-2-2

 هدف با و یفیتوص و یفیک صورت به حاضر قیتحق انجام روش
 مقابله و کنترل ت،یریمد یراهکارها و ها چالش یمشارکت یواکاو

 نیا در کننده مشارکت یآمار ةجامع. انجام شد زگردیر دهیپد با
 نهاد 22 از که بودند ستانیس ینهاداندرکاران  دست شامل قیتحق
 (.1جدول ) داشتند شرکت قیتحق نیا در مرتبط یدیکل

کارگاه  کیشرکت در  یبرا ینهاداندرکاران  دست ةشبک از
 جینهادها با نتا ییعمل آمد تا ضمن آشنابهدعوت  یمشارکت

 قاتیتحق ةموسس توسط که ستانیس زگردیر جامعمطالعات 
 کیتکن یریکارگ است، با به دهیو مراتع کشور به انجام رس ها لجنگ

 با مقابله و کنترل ت،یریمد یراهکارها و ها چالش ،یبارش فکر
. و استخراج شود یواکاو ،یمشارکت صورت به ستانیس زگردیر دهیپد
-شامل آب یکارگروه تخصص پنجمنظور فراخواندگان در  نیدب

 منابع-ستیز طیمح ،ییربنایز امور-توسعه-اقتصاد ،یکشاورز
 قرار یگذاراستیس و نیقوان و ،یاسیس-یاجتماع-یفرهنگ ،یعیطب

 . و راهکارها پرداختند ها چالش ةارائ به و گرفته


 طرحهدفهایشهرستاندرمرتبطنهادهایوهاهاداراسامی-1جدول

Table 1- Names of related departments and institutions in the target cities of the project

 اجرایی های دستگاه و ادارات نام ردیف های اجرایی نام ادارات و دستگاه ردیف

 زهک و هیرمند زابل، مسکن بنیاد 15 هیرمند و زهک ، زابل آبخیزداری و طبیعی منابع ادارۀ 1

 زابل پرورش و آموزش ادارۀ 16 زابل فاضالب و آب امور مدیریت ادارۀ 2

 زابل بهزیستی ادارۀ 17 زهک و هیرمند زابل، کشاورزی جهاد ادارۀ 3

 زابل امداد کمیتة 18 زابل آبزیان و شیالت ادارۀ 4

 سیستان منطقة بسیج و سپاه 19 زابل زیست محیط حفاظت ادارۀ 5

 زابل انتظامی نیروی 20 سیستان خاک و آب منابع توسعه شرکت 6

 زابل احمر هالل 21 زابل گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث ادارۀ 7

 کشاورزی بانک 22 زابل اجتماعی رفاه و کار تعاون، ادارۀ 8

 زابل جمعه امام دفتر 23 هیرمند و زهک زابل، هواشناسی ادارۀ 9

 زابل شهرستان برق ادارۀ 24 زابل درمان و بهداشت ةشبک 10

 محمدآباد محمد دوست بنجار زهک، زابل،: های شهرداری 25 زابل دامپزشکی ادارۀ 11

 نیمروز و هامون هیرمند، زهک، زابل، های شهرستان هایفرمانداری 26 (هامون پژوهشکده) زابل دانشگاه 12

 هامون نیمروز، قرقری، هیرمند، جزینک، زهک، زابل، مرکزی هایبخش هایبخشداری 27 زابل عشایری امور ادارۀ 13

   زابل شهرسازی و راه ادارۀ 14
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 کیاز هر گروه  تینها در ها،کارگروه جینتا یبندجمع از پس
 یمطرح شده توسط اعضا یو راهکارها ها چالش ةبه ارائ ندهینما

 هاگروه یاعضا گرینظر با د گروه خود پرداخته و به بحث و تبادل
هر  جیو راهکارها، نتا ها چالش یبندجمع از پس. پرداختند

 یدیکل موارد قالب در شده یبندطبقه و مجزا صورتکارگروه به
 .شد ارائه



بحثوجینتا-3
 ت،یریمد یراهکارها و ها چالش یمشارکت یواکاو از حاصل جینتا

اندرکاران  دست ةشبک توسط که و غبار گرد ۀدیپد با مقابله و کنترل
کارگروه . ارائه شده است 2انجام گرفت در جدول  ستانیس ینهاد
چالش  نیتر عنوان مهم را به یمنابع آب تیمحدود ،یکشاورز -آب

 یعنوان نموده و به ارائه راهکار در دو بخش آب شرب و کشاورز
که در بخش آب شرب ارائه شده شامل  ییراهکارها. پرداخته است

 ،شده و مشخص هیپا بر اساس حجم آب یشهر ةحد توسع نییتع
 فشارشکن یهاستمیس ازاستفاده ) شرب آب مصرف یالگو اصالح

 ۀشد هیتصف یهاپساب از استفاده ینیبشیپ و( یخانگ مصارف در
 نیتر از مهم نیهمچن. بوده است زگردهایجهت کنترل ر یشهر

 یالگو یبه معرف توان یم یآب کشاورز تیریراهکارها در بخش مد
 آب مصرف حدمجاز نییتع منطقه، طیشرا با سازگار کشت

 ییها بخش درگرد و غبار  مالحظات ،یبحران طیشرا در یکشاورز
 ریمس در دهیسرپوش یها کانال از استفاده و یهکتار 4511 طرح از

 .کرد اشاره غبار و گرد یدورهایکر
 یکشور و پراکندگ یمیو اقل ییایجغراف تیباتوجه به موقع 
متناوب، صرفه یهایخشکسالو وجود  ینامناسب بارندگ یمکان
خصوص در  منابع آب به ةنیبه یزیربرنامهدر مصرف آب و  ییجو

مصرف آب موجود در کشور را به نیتر شیبکه  یبخش کشاورز
 ,.Ghanbari et al) دینمایم یخود اختصاص داده است ضرور

 ۀدکنندیاز عوامل تشد یدما و کاهش بارندگ شیافزا (.2014
 خشک مهینمناطق خشک و  ژهیوبه یا منطقههر  در ییزا ابانیب

 طیشرا با یسازگار ن،یبنابرا؛ (Darvand et al., 2021) هستند
مناسب و متناسب  یراهکارها ةارائ و یابانیب مناطق خاص یمیاقل

 .ضرورت دارد یآب و کشاورز تیریدر مد
را  ها چالش نیتر مهم ،ییربنایز امور-توسعه-اقتصاد کارگروه

 در نهیبه یریگ میتصم عدم و ینیرزمیز آب یها سفره ةیتخل
 بیتخر و ستانیس غرب در زیآبخ یها حوزه تیریمد خصوص
 ةاچیدر جمله از ستانیس ةمنطق غرب شمال یاهیگ پوشش
از  نهیراهکارها به استفاده به نیتر نموده و از مهم عنوان هامون

از  یریجلوگ افته،ی شینقاط فرسا تیمنظور تثب به ینزوالت آسمان
به یعیمنابع طب داریپا تیریدر منطقه، مد یکشاورز یافق ةتوسع

 ستانیس یها رودخانه ریو اصالح مس یمتول یها دستگ کمک

 . اند نمودهاشاره 
-ستیز  طیشده در کارگروه مح مطرح یها چالش نیتر مهم از
 کپارچهیو نگرش  یفقدان انسجام سازمان توان یم یعیطب منابع

 کالن سطح در اعتبارات صیتخص ن،یسرزم تیریمد انیتوسط متول
 یتیریمد دید) منطقه یها چالش به توجه و درست یازسنجین بدون

 با مطابق اجرا و پژوهش بخش ییهمسو عدم و( نییپا به باال
 چون ییراهکارها ةارائ به راستا نیهم در که برد نام منطقه یازمندین

 جهت کپارچهی تیریمد با ستانیسگرد و غبار  کارگروه لیتشک
 یاثربخش یابیارز و یبازنگر مرتبط، ینهادها به اقدامات ابالغ
 آب تیریمد خاک، حفاظت و یزداریآبخ مورد در یاجرائ یها پروژه
 شرب تیاولو از بعد زگردهایر کنترل جهت آن صیتخص و یورود

 . پرداختند یآگاه شیپ و هشدار ستمیس جادیا و
 یمهم یها چالشبه  ،یاسیس-یاجتماع-یفرهنگ کارگروه

 یناامن ،یدام ،یانسان ،یتنفس یهایماریب شیافزا مهاجرت، چون
 ،یکاریب ،یفقر و معضالت اجتماع شیروستاها، افزا ةیدر اثر تخل

 یگذاراستیس عدم و مدارس در آموزش و یساز فرهنگعدم 
اشاره نموده و  یادارات دولت نیب یافزائ هم جادیو ا یمحور

ادارات  نیب ییافزا هم ،یساز آگاهچون آموزش و  ییراهکارها
 شتیمع جادیا ،ها  پروژه یدر اجرا یمشارکت مردم تیتقو ،یدولت
و  اچهیدر بستر در ها  دام ةیرو یب یاز چرا یریجلوگ ن،یگزیجا
 . ارائه نمودند یدرمان یبهداشت یها رساختیز تیتقو

عبور از بافت  لیبه دل کرونیم کیتر از  کوچک ۀذرات با انداز
بدن از جمله مغز سبب  یهابافت ریو ورود به خون و سا هیر
عروق  یینارسا نیو همچن یو عروق یقلب یها یماریب جادیا

 یمقدمات یدر بررس(. Perez et al., 2010)شوند یم یمغز
جنوب شرق اهواز،  زگردیمراتع در طرح مقابله با ر تیریمد

 یروزرسان و به تیریمراتع با عدم مد یاهیپوشش گ بیتخر
صادرشده و عدم تناسب تعداد دام و مرتع در  یچرا یها پروانه
شد  ییمؤثر شناسا زگردهایخاک و بروز ر بیتخر دیتشد

(Mohebbi, 2018.) 

 چون یمهم یها چالش یگذار استیس-نیقوان کارگروه
تاالب  ةحقاب خصوص در رانیا رمستمریغ و فیضع یپلماسید

در منابع آب و اقتصاد  ستانیس ةمنطق دیشد یهامون، وابستگ
 یدر خصوص حفظ و نگهدار کپارچهی تیریفقدان مد ،یکشاورز
 ،یدست عیصنا) تاالب برداران بهرهعدم توجه به حقوق  ،ها تاالب

 و ستانیس به یورود آب منابع تیریمد یپراکندگ، ...( و ادانیص
 یبازرس و نظارت تاالب، سهم خصوص در مشخص نیقوان نبود
 در و نمودند مطرح را تاالب به مربوط نیقوان اعمال در فیضع

وزارت امور خارجه و  یریگیچون پ ییراهکارها ةارائ به راستا نیا
منابع  ینیگزیتاالب هامون، جا ةاستان درخصوص حقاب ندگانینما
 ت،یترانز) یرکشاورزیغ یها بخشاشتغال در  جادیمنطقه و ا یآب
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 و یپژوهش یهمکارو ( منطقه یمرز طیبه شرا توجهاب یبازرگان
 جادیو ا یکار یمنابع آب، حذف مواز شیپا ةنیزم در یفناور

 لیتاالب، تشک یدر حفظ و نگهدار( ژهیستاد و)متمرکز  تیریمد
و گروداران،  یاتاق فکر با حضور نخبگان، افراد باتجربه محل

 صیو تخص ستانیبه س یمنابع آب ورود تیریکردن مد کپارچهی
 ةمیب ةو توسع تیبه تاالب، تقو یدرصد مشخص از آب ورود
 طیبه تاالب در شرا یآب ورود صیکشاورزان در صورت تخص

 ،ییششم، شناسا ةبرنام قانون 34 ۀماد( ب) بند وجببه م یبحران
 پخش یها کانون ییو شناسا یشتیمع یها تیحماو  یسامانده

 .پرداختند ستانیس ةمنطق یپژوهش مراکز توسط البیس
Hafeznia et al. (2017) عوامل سیاسی در  یدر بررس

و فرات نشان  دجله ای رودخانه ۀدر حوز گرد و غبار ۀتشدید پدید
دادند که جنگ و درگیری نظامی با تخریب پوشش گیاهی و بی

 ن،یچنهم. هستند رگذاریثباتی سطح خاک در تشدید این پدیده تأث
در  رگذاریدیگر عوامل تأث عنوانبهضعف مدیریت سیاسی را 

 زیحاضر ن قیدر تحق. کردند یگرد و غبار معرف ۀد پدیدتشدی
 تاالب ةحقاب خصوص در رانیا رمستمریغ و فیضع یپلماسید

 ستانیس یزگردهایر دیتشد در مهم عامل کی عنوان به هامون

 .است شده یمعرف
 و یالملل نیب آور الزام یها نامه موافقتکنون  متأسفانه تا

توسط کشورها منعقد نشده  زگردهایدر خصوص مهار ر یا منطقه
 یالملل نیب یها عرفو  یمعاهدات عموم یبر مبنا ن،یاست؛ بنابرا
و  تعددم یسدها استقرار. شود یمحوزه اقدام  نیدر ا یو اصول کل

ها فاقد توجه به التزامات  آن ۀعمد که آب انتقال یها طرح
گسترش  یرا برا نهیزم نیتر بزرگ ،اند بوده یطیمح ستیز
 .فراهم ساخته است رانیدر ا زگردهایر

 

یریگجهینت-4
 مقابله و کنترل ت،یریمد یراهکارها وها  چالش ق،یتحق نیا در
 پنجدر  ستانیس یاندرکاران نهاد دست شبکه توسط زگردهایر با

امور -وسعهت-اقتصاد ،یکشاورز-شامل آب یکارگروه تخصص
-اجتماعی-منابع طبیعی، فرهنگی-زیربنایی، محیط زیست

های  چالش. گذاری تحلیل شد سیاسی، و قوانین و سیاست
های  تر در سطوح ضعف مدیریتی و نارسایی بیش شده مطرح

و تا حدودی نیز در ارتباط با مشکالت جوامع محلی  استسازمانی 
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Table 2- Challenges and strategies for managing, controlling and combating to Sistan dust phenomenon 

 راهکار چالش کارگروه

ب
آ

 - 
ی

رز
شاو

ک
 

 :آب مصرف مدیریت آبی منابع محدودیت
 :شرب آب -الف

 شده مشخص و پایه آب حجم براساس شهری توسعه حد تعیین
 (خانگی مصارف در فشارشکن های سیستم از استفاده) شرب آب مصرف الگوی اصالح

 ریزگردها کنترل جهت شهری شده تصفیه های پساب از استفاده بینی پیش
 :کشاورزیآب  -ب

 آب وری بهره افزایش
  منطقه شرایط با سازگار کشت الگوی معرفی
 بحرانی شرایط در کشاورزی آب مجاز مصرف حد تعیین

 برداران بهره و گروداران آموزش
 غبار و گرد کریدورهای محدودۀ در که هکتاری 4511 طرح از هایی بخش در غبار و گرد مالحظات

 دارند قرار
 مزارع به دسترسی های راه ساماندهی

 مزارع بین تردد مسیر در حفاظتی پوشش ایجاد
 کریدورها محدودۀ در غبار و گرد مالحظات گرفتن نظر در با انهار الیروبی بندی زمان برنامه تنظیم

 غبار و گرد کریدورهای مسیر در سرپوشیده های کانال از استفاده

صاد
اقت

-
عه

وس
ت

- 
ور

ام
 

یی
بنا

زیر
 

 غرب در آبخیز های حوزه مدیریت در بهینه گیری تصمیم عدم
 سیستان

 سیستان غرب در زیرزمینی آب های سفره تخلیه
 داخل جمله از سیستان منطقة غرب شمال گیاهی پوشش تخریب
 و شتر و سبک های دام جمله از ها دام رویه بی چرای) هامون دریاچة

 (سنگین و سبک خودروهای تردد
 (مدیریت عدم) ای رودخانه رسوبات

 ها نیمه چاه مخازن به رسوبات ورود مدیریت برای ریزی برنامه عدم
 خاک آلی مواد محتوای بودن ناچیز

 یافته فرسایش نقاط تثبیت منظور به آسمانی نزوالت از بهینه استفاده
 منطقه در کشاورزی افقی توسعة از جلوگیری
 متولی های دستگاه کمک به طبیعی منابع مناسب مدیریت
 از استفاده موردنیاز، ای سازه الزامات با فنی و اصولی صورت به سیستان های رودخانه مسیر اصالح

 ،ها رودخانه حریم کامل آزادسازی خاک، فیزیکی اصالح و خاک گیاهی، عناصر تقویت برای رسوبات
 سنواتی بودجة در سیستان های رودخانه دهی سامان دائمی، های ردیف ایجاد

 رسوبات غلظت به هوشمند صورت به نیمه چاه به ورودی های دریچه
 خاکزی مفید های باکتری و بیوچار دامی، کودهای نظیر آلی های بهسازی از استفاده
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 راهکار چالش کارگروه

ط
حی

م
 

ت
یس

ز
 - 

بع
منا

 
عی

طبی
 

 یکپارچه نگرش بدون مختلف های  دیدگاه با متولیان وجود
 یها چالش به نیازسنجی بدون کالن سطح در اعتبارات تخصیص

 (پایین به باال مدیریتی دید) منطقه
 منطقه نیازمندی با مطابق اجرا و پژوهش بخش همسویی عدم

 اجرا بخش در کارایی عدم و شده انجام مطالعات پراکندگی
 (کاری نهال و مالچ جز به) نوآورانه و نوین های روش به توجه عدم
 آگاهی پیش و هشدار سیستم وجود عدم

 یکپارچه مدیریت با طرح اهداف اساس بر سیستان منطقة در غبار و گرد مورد در کارگروه تشکیل
 اقدامات ابالغ جهت

 خاک حفاظت و آبخیزداری مورد در اجرائی های پروژه اثربخشی ارزیابی و بازنگری
 تثبیت راهکارهای و غبار و گرد برداشت بحرانی های کانون تعیین
 خارجی و داخلی ریزگردهای سهم تعیین

 شرب اولویت از بعد ریزگردها کنترل جهت تخصیص و ورودی آب مدیریت
 افغانستان و ایران بین مشترک کارگروه تشکیل

 آگاهی پیش و هشدار سیستم ایجاد
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 بزرگ شهرهای در نشینی حاشیه و بزرگ شهرهای به مهاجرت

 دامی انسانی، تنفسی، های بیماری افزایش

 روستاها تخلیه اثر در ناامنی

 اجتماعی معضالت و فقر افزایش

 هازیرساخت از بسیاری رفتن بین از

 بیکاری

 گزاف های هزینه رفتن هدر

 افغانستان کشور همکاری عدم

 مدارس در آموزش و سازی فرهنگ عدم

 دولتی ادارات بین افزائی هم ایجاد و محوری گذاری سیاست عدم

 مردم عموم پذیری مسئولیت عدم

 غبار و گرد از ناشی ایجادشده مشکالت قضیه نگرفتن جدی
 گیاهی پوشش تثبیت بحث در اطالع کم یا اطالع بی افراد دخالت
 ها بیماری گسترش و درمانی خدمات ضعف

 آموزان دانش و مردم عموم سازی آگاه و آموزش

 دولتی های سازمان و ادارات در موجود های پتانسیل از استفاده

 افغانستان کشور با تعامل و گفتگو

 دولتی ادارات بین افزایی هم

 ها پروژه در مردمی مشارکت از استفاده

 جایگزین معیشت از استفاده

 دریاچه بستر در ها دام رویه بی چرای از جلوگیری

 مهاجرت از جلوگیری جهت شهری رفاهی، امکانات ایجاد
 درمانی بهداشتی های زیرساخت تقویت
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 هامون تاالب حقابة خصوص در ایران غیرمستمر و ضعیف دیپلماسی
 حقابه روزرسانی به و تأمین خصوص در ایران ضعیف دیپلماسی

 هیرمند رودخانة از ایران
 شناسایی جهت افغانستان و ایران مشترک کارگروه وجود عدم

 ریزگردها های کانون
 کشاورزی اقتصاد و آب منابع در سیستان منطقة شدید وابستگی

 ایران از خارج در آب پایش جهت الزم های زیرساخت وجود عدم
 افزایش درخصوص افغانستان و ایران مشترک نامه تفاهم وجود عدم
 حوزه باالدست در آب جویی صرفه و آب وری بهره

 ها تاالب نگهداری و حفظ خصوص در یکپارچه مدیریت فقدان
 و ادارات در گیرنده تصمیم افراد عضویت با فکر اتاق تشکیل عدم
 تاالب مدیریت سازی بهینه درخصوص ربط ذی محلی باتجربه افراد
 ...( و صیادان دستی، صنایع) تاالب برداران بهره حقوق به توجه عدم

 قوانین نبود و سیستان به ورودی آب منابع مدیریت پراکندگی
 تاالب سهم خصوص در مشخص

 آب تخصیص شرایط در کشاورزان به غرامت پرداخت وجود عدم
 تاالب به بحرانی

 حفظ در تاالب بردارانبهره به تشویقی هایسیاست وجود عدم
 دام چرای عدم و گیاهی پوشش

 گیاهی پوشش تخریب بازدارندۀ قوانین وجود عدم
 زراعی هایزمین و تاالب بین مشخص مرز وجود عدم

 و حفظ در محلی افراد تجربیات و پتانسیل از گیری بهره فقدان
  تاالب از نگهداری

 سیستان دشت کشاورزی بخش در آب مصرف راندمان بودن پایین
 تاالب حقابه کمبود و

 تاالب به مربوط قوانین اعمال در ضعیف بازرسی و نظارت
 سیالب پخش هایکانون شناسایی عدم

 هامون تاالب حقابة درخصوص استان نمایندگان و امورخارجه وزارت پیگیری
 فائو در مربوطه دفاتر و ملل سازمان همکاری با خارجه امور وزارت پیگیری

 جهت معتمدان و سیاستمداران حضور با افغانستان و ایران بین مشترک مدیریتی کارگروه ایجاد
 راهکارها پیگیری و ریزگردها های کانون شناسایی

 همکاری و( بازرگانی ترانزیت،) غیرکشاورزی های بخش در اشتغال ایجاد و منطقه آبی منابع جایگزینی
 کشور دو مابین فی آب منابع پایش زمینة در فناوری و پژوهشی

 سرزمینی فرا کشاورزی و باالدست در آب وری بهره افزایش جهت در هایی پتانسیل و قراردادها ایجاد
 تاالب نگهداری و حفظ در( ویژه ستاد) متمرکز مدیریت ایجاد و کاری موازی حذف

 گروداران و محلی باتجربه افراد نخبگان، حضور با فکر اتاق تشکیل
 تاالب بحرانی شرایط در تولیدی کوچک های کارگاه و صنایع ایجاد با برداران بهره حقوق به توجه

 به ورودی آب از مشخص درصد تخصیص و سیستان به ورودی آب منابع مدیریت کردن یکپارچه
 تاالب
 موجب به بحرانی شرایط در تاالب به ورودی آب تخصیص صورت در کشاورزان بیمه توسعه و تقویت

 ششم برنامه قانون 34 ماده( ب) بند
 معیشتی های حمایت و ساماندهی شناسایی،

 گیاهی پوشش تخریب بازدارنده قوانین اجرای و تدوین
 کشاورزی مزارع و تاالب محدوده حدنگاری و کاداستر کاربری نقشه اصالح

 ها تاالب نگهداری و حفاظت حوزه در نوین های فناوری و دانش مدیریت
 تاالب به آب تخصیص و آب وری بهره افزایش منظور به آب انتقال و آبیاری های سیستم اصالح

 تاالب بان دیده کارگروه تشکیل و نظارت افزایش
 سیستان منطقة پژوهشی های ظرفیت توسط سیالب پخش های کانون شناسایی
 ها افغان با رایزنی برای محلی معتمدان مجمع تشکیل

 

مانند آگاهی کم ساکنین، مهاجرت، فقر، چرای شدید دام و عدم 
چنین محدودیت منابع آبی و  هم. هستی مردم ریپذ تیمسئول

ی طبیعی و محیطی منطقه در نظر ها چالشعنوان  خاکی نیز به
بر تقویت  تر بیشراهکارهای ارائه شده نیز . گرفته شده است



 

 
 00یاندرکاراننهادازنگاهدستیستانسریزگردمقابلهبایهاوراهکارهاچالش

ی در مدیریت آب و سازمان نیبسازمانی و بخشی  نظمدیپلماسی، 
های نوین، مدیریت جامع منابع  خاک منطقه، استفاده از تکنولوژی

. آب و خاک و توانمندسازی جوامع محلی متمرکز بوده است
 در مختلف ینهادها یسو از شده مطرح یها چالش طورکلی به

 و هماهنگ یزیر برنامه در ضعف ینوع از نشان منطقة سیستان

 یمشارکت تیریمطلوب و مد یاعمال حکمران ،کپارچهی
توجه به لزوم موضوع با نیابه  پرداختنداشته که  محور اجتماع

مردم منطقه به منابع آب و خاک از  یشتیمع یکاهش وابستگ
 .استبرخوردار  یتر شیب تیاهم

 

منابع
 تیریمد یها طرح یاثربخش یبررس(. 1411. )ع.ع یول و، .م ا،ین یافشار

. (کاشان: یمورد ةمطالع) ابانیب ستمیاکوس نیساکن بر ابانیب
 .61-41 ،(1)1 ،خاک و آب تیریو مد یساز لمد

 در یسازماناندرکاران  دست ةشبک لیتحل(. 1356. )و ان،یجعفر
. گرمسار دشت آب منابع کپارچهی تیریمد و یگذار استیس

 .دانشگاه سمنان ،یدکتر ةرسال

(. 1355. )ح ،نژاد یکرم، و .م ،اصل زاده فرج، .ا ،یطاهر، .ر.م ا،ین حافظ
 ۀدر حوز غبار و گرد ۀتاثیر عوامل سیاسی در تشدید پدید

های جغرافیای انسانی  پژوهش. فرات و دجله ایرودخانه
  .454-462 ،(4) 45 ،(های جغرافیاییپژوهش)

. ح ،یخسرو و، .ح ،دامنه ی، اسکندر.ه ،دامنه یاسکندر، .س ،داروند
 ریثأو ت یآت ۀدما و بارش در دور راتییروند تغ ینیب شیپ(. 1411)

-61 ،(1)1 ،خاک و آب تیریو مد یمدل ساز .ییزا ابانیبآن بر 
54. 

 و یگذار استیس در یاجتماع ةشبک لیتحل(. 1353. )س ،یراسخ
 استان: یمورد ةمطالع) مرتع یمشارکت تیریمد یزیر برنامه
واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسالم ،یدکترة لرسا(. فارس

  .قاتیتحق

منابع آب  یگر یتصد ةشبک لیو تحل یساز مدل(. 1353. )ف  ،یساالر
(. کرمانشاه نیرز زیآبخ ۀحوز: یمورد ةمطالع) زیآبخ ۀحوزدر 

  .تهران دانشگاه ارشد، یکارشناس ةنام انیپا

در  زگردهایر ۀدیپد(. 1352. )م.س ،یکازرون، و .م ،یجوهر، .م ق،یصد

 ةفصلنام. الملل نیها از منظر حقوق ب آن تیریمد ۀو نحو رانیا
 .114-42 ،(35) 11 ،آزاد یحقوق قاتیتحق یعلم

و  یگذار استیس ،یساز مدل ؛یاجتماع ةشبک لیتحل(. 1353. )م ،یقربان
گزارش طرح (. اولفاز ) یعیمنابع طب یمشارکت تیریمد یاجرا

 .دانشگاه تهران ،یعیمنابع طب ۀدانشکد ،یمل

 ،.ه ،یاقتی، ل.، خوشبخت، ک.ع ،یدامغان ی، مهدو.ه ،یسی، و.م ،ینیقزو
 نیسرزم داریپا تیریمد(. 1352. )م ن،ی، و دکام.ع.م ان،ینجات

(SLM )یستیز طیمح یها چالشرفت از  برون یبرا یافتیره 
 .31-23 ،(4)4 ،و توسعه ستیز طیمح. یکشاورز بخش

 یریکارگ به یها روش(. 1353. )ا ،یی، و برزو.ذ ،ی، نعمت.ر ،یقنبر
 نیدوم(. و راهکارها ها چالش) یمنابع آب در کشاورز تیریمد

و  ستیز طیاز مح تیحفاظت، حما ،یزیر برنامه یمل شیهما
 .، تهرانداریتوسعه پا

 ۀمحدود در مراتع تیریمد ۀنحو یمقدمات یبررس(. 1352. )ع ،یمحب
 ،رانیا عتیطب یةنشر. اهواز شرق جنوب زگردیر با مقابله طرح

3(5)، 21-26. 
گزارش مطالعات (. 1355)، ها و مراتع کشور جنگل قاتیتحق ةمؤسس

 .ستانیگرد و غبار ساقتصادی و اجتماعی طرح جامع مطالعات 
 .صفحه 242

 اطالعات تبادل ةشبک لیتحل(. 1353. )ا ،یاوری، و .م. یقربان م، ،ینادر
پارک  داریپا تیریو مد یگذار استیس در یدیکل کنشگران و
.24-15 ،(4)6 ،یعیطب ستیز طیمح یةنشر. حصار سرخه یمل
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