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ایــن کتــاب عکــس در چارچــوب برنامــه اقــدام جامــع محلــی، بــا حمایــت اتحادیــه اروپــا و زیــر نظــر برنامــه توســعه ملــل متحــد تهیــه شــده اســت. نقطــه نظــرات بیــان 
شــده در ایــن کتــاب بــه هیــچ عنــوان منعکس کننــده نظــرات رســمی اتحادیــه اروپــا و برنامــه توســعه ملــل متحــد نیســت.
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This photo book was produced in the framework of the Local Integrated Action programme, funded by the  European Union and 
implemented by the United Nations Development Programme (UNDP). The views expressed herein can in no way be taken to reflect the 
official opinion of the European Union and UNDP. UNDP Iran’s email address: communications.ir@undp.org
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احیــای  بــرای  منابــع طبیعــی  ارتقــای مدیریــت جامــع  پــروژه 
ــن  ــت از معیشــت هــای جایگزی ــاالب هامــون و حمای اکوسیســتم ت
جوامــع محلــی، بــا نــام اختصــاری پــروژه سیســتان، پــروژه ای 
مشــترک میــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و برنامــه توســعه 
ــال  ــا از س ــه اروپ ــی اتحادی ــت مال ــا حمای ــه ب ــت ک ــد اس ــل متح مل
ــال در  ــج س ــدت پن ــه م ــخص ب ــداف مش ــا اه ــالدی و ب 2020 می

فعالیــت می کنــد.  منطقــه 

The project “Enhancing integrated natural resource 
management for the restoration of wetland ecosystems 
and support to alternative livelihoods development 
of local communities”, abbreviated as the Sistan Pro-
ject is a joint project between the Iran`s Department of  
Environment (DoE) and United Nations Devel-
opment Programme (UNDP), and is funded by the 
European Union, Launched in 2020 with specific  
objectives for the following five years.

پروژه مدیریت جامع منابع طبیعی
و توسعه اقتصادی - اجتماعی
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ــع  ــون تجم ــش، کان ــِی حیات بخ ــای آب ــن پهنه ه ــد. ای ــا می کنن ــانی ایف ــع انس ــوری و جوام ــی و جان ــمار گیاه ــای بی ش ــای گونه ه ــارزی در بق ــش ب ــه نق ــتند ک ــن هس ــره زمی ــت بوم های ک ــن زیس ــا از مهم تری تاالب ه
ــر مدیریــت  ــران در اث ــه ای ــه محــور توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی یــک منطقــه تبدیــل شــوند. امــروزه تاالب هــا در سراســر جهــان و از جمل ــا رویکــردی مناســب می تواننــد ب ــوده کــه ب ــر زیســتی ب ذخای
ــه همیــن شــکل در معــرض آســیب های  ــز ب ــد. دشــت سیســتان و تاالب هــای بین المللــی هامــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان نی ــژه در بخــش کشــاورزی و تغییــرات اقلیمــی در خطــر نابودی ان ناکارآمــد آب به وی

حاصــل از تغییــرات اقلیمــی و توســعه ناپایــدار حاصــل از فعالیت هــای انســانی قــرار دارنــد. 
ــازن  ــراف مخ ــوری اط ــی تپه ماه ــه اراض ــوب ب ــتان و از جن ــور افغانس ــه کش ــرق ب ــمت ش ــون، از س ــاالب هام ــه ت ــرق ب ــمال و ش ــه از ش ــت ک ــه اس ــطح و کم عارض ــه ای مس ــی منطق ــاظ طبیع ــه لح ــتان ب ــت سیس دش
ــا نیمه هــای شــهریور ادامــه دارد، از اختصاصــات اقلیمــی  ــاد 120 روزه کــه از نیمــه اردیبهشــت ت ــژه ب چاه نیمه هــا و جنــوب لوتــک محــدود می شــود. اقلیــم منطقــه گــرم و خشــک اســت و وزش بادهــای مــداوم، به وی
منطقــه اســت. سیســتان بــه دلیــل موقعیــت خــاص اســتراتژیکی و جغرافیایــی در تمــام دوره هــای تاریخــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت. از مهم تریــن مشــکالت و چالش هــای ایــن منطقــه  می تــوان بــه تأثیــر 
تغییــرات آب و هوایــی بــر میــزان دسترســی بــه آب، افزایــش دمــا، افزایــش گــرد و غبــار و طوفان هــای شــن و ماســه اشــاره نمــود. ایــن شــرایط، تبعــات منفــی بــر معیشــت روســتایی داشــته و موجــب مهاجــرت روســتاییان 

بــه ســایر مناطــق شــده و آن هــا را در خطــر آســیب پذیری و فقــر شــدید قــرار داده اســت.
پــروژۀ »ارتقــای مدیریــت یکپارچــه منابــع طبیعــی بــرای احیــای زیســت بوم های تاالبــی و حمایــت از توســعه معیشــت های جایگزیــن جوامــع محلــی« بــا نــام اختصــاری »پــروژه سیســتان« به عنــوان پــروژۀ مشــترک 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و برنامــۀ توســعه ســازمان ملــل متحــد و بــا حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا بــا چشــم اندازی پنــج ســاله از ســال ۲۰۲۰ آغــاز شــده اســت. ایــن پــروژه در صــدد اســت تــا از فراینــد احیــای 
زیســت بوم تاالبــی و معیشــت های پایــدار در راســتای محورهــای توســعه حــوزۀ آبخیــز سیســتان پشــتیبانی کــرده و از پتانســیل اســتفاده از آب به عنــوان ابــزاری بــرای صلــح و ثبــات از طریــق همکاری هــای فرامــرزی و 
کاهــش تبعــات تغییــرات اقلیمــی اســتفاده کنــد. همچنیــن ایــن پــروژه ســعی دارد تــا موانــع مدیریــت یکپارچــه منابــع طبیعــی و تقویــت دانــش نهــادی، ظرفیت ســازی و هماهنگــی میــان ذینفعــان را بــا نمایــش و تعمیــم 

نمونه هــای موفــق مدیریــت آب و خــاک و معیشــت پایــدار بــرای خانوارهــای ســاکن در منطقــه، برطــرف نمایــد. 
کتــاب حاضــر مســتندنگاری تصویــری منطقــۀ سیســتان و مجموعــه تاالب هــای بیــن المللــی هامــون طــی دهــۀ ۱۳۹۰ اســت. در ایــن کتــاب پوشــش گیاهــی و جانــوری منطقــه، منابــع آب و خــاک، وضعیــت آب و 
هوایــی، معیشــت مــردم محلــی و تــاب آوری آنهــا در مقابــل تغییــرات اقلیمــی، جاذبه هــای گردشــگری و میــراث فرهنگــی منطقــه به تصویــر کشــیده شــده اســت. رونــد تصاویــر کتــاب، نمایانگــر تغییــرات زیســتی در منطقــه 
قبــل و پــس از خشکســالی مجموعــه تاالب هــای هامــون اســت و درهم تنیدگــی زیســتی انســان و طبیعــت را بازگــو می کنــد. همچنیــن تــالش شــده اســت تــا بــا تعریــف یــک خــط روایــی از طریــق تصاویــر، پیشــینۀ منطقــه 

و تغییــرات به وجــود آمــده در آن بیشــتر و بهتــر درک و دریافــت شــود.
عــالوه بــر آقایــان علــی مهاجــران و حامــد غالمــی کــه تصاویــر ارایــه شــده در ایــن کتــاب را بــه ثبــت رســانده اند، از زحمــات آقایــان علیرضــا نــادری، باربــد صفایــی مهــرو و خانــم بــاران حســین پــور بــه دلیــل تخصــص 

فنــی و همــکاری در شناســایی تصاویــر حشــرات، خزنــدگان، دوزیســتان و پرنــدگان تشــکر می کنیــم.

پیشگفتار

احمدرضا الهیجان زاده

معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست و مجری ملی پروژه

کلودیو پروویداس

 نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد 
در ایران
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Wetlands are among the most important ecosystems on Earth that play a significant role in the survival of countless plant and animal species and human communities. These vital 
areas of hydric soil are home to a wide range of biodiversity resources, which can serve as a critical driver of economic, social, and environmental development in a region through 
applying appropriate approaches. Today, wetlands worldwide, including Iran, are in danger of destruction due to inefficient water management, particularly in the agriculture sector 
and climate change. The Sistan Plain and the Hamoun International Wetlands in Sistan and Baluchestan province of Iran are similarly exposed to the effects of climate change and 
unsustainable development caused by human activities.

The Sistan plain is a natural stretch of a flat and low-featured area bounded on the north and east by Hamoun Wetland, on the east by Afghanistan, and on the south by hilly lands 
around Chah-Nimeh reservoirs and south of Lootak. The climate of the region is hot and dry. Steady winds, mainly the 120-day winds that last from early May to early September, 
are the region›s climatic characteristics. Sistan has been of particular significance in all historical periods due to its unique strategic and geographical position. The area, however, is 
currently faced with numerous challenges, including the impact of climate change on water availability, rising temperatures, and increased hot spots of sand and dust storms. These 
conditions have already imposed adverse consequences on rural livelihoods, which.  have caused the displacement of villagers to other areas, putting them in increased vulnerability 
and at risk of extreme poverty.

The »Enhancing integrated natural resource management for the restoration of wetland ecosystems and support to alternative livelihoods development of local communities« 
project, or shortly the »Sistan Project,« as a joint project between the Iranian Department of Environment (DoE) and the United Nations Development Programme (UNDP) with 
funding support by the European Union (EU) was launched with a five-year vision in 2020. The project seeks to support the restoration of wetland ecosystems and alternative live-
lihoods development of local communities towards sustainable development of Sistan Watershed and use the potential of water as a tool for peace and stability through cross-border 
cooperation mitigating the effects of climate change. The project also seeks to remove barriers to the integrated management of natural resources by strengthening institutional 
knowledge, capacity building, and coordination among stakeholders by demonstrating and upscaling the best water and soil management practices and sustainable livelihoods for 
households inhabiting the region.

The present book is an illustrated documentation of the Sistan region and the collection of Hamoun International Wetlands during a 10-year period starting from 2011. In this 
book, flora and fauna of the area, water, and soil resources, climatic conditions, livelihoods of local communities, and their resilience against climate change, tourist attractions, and 
cultural heritage of the region is depicted. The sequence of the book`s illustrations shows the biological changes in the area before and after the drought of Hamoun Wetlands and 
reflects the biological complexity of humans and nature. The narrative structure helps the reader to better understand the history and the changes that have taken place in this region.

In addition to Ali Mohajeran and Hamed Gholami who have captured the images portrayed in the publication, we would like to thank Mr. Alireza Naderi and Barbod Safaei 
Mahroo and Ms. Baran Hoseinpour for their technical expertise and their contributions to the identification of images of insects, reptiles, amphibians and birds.

Foreword

Mr. Claudio Providas

UNDP Resident Representative in Iran
Mr. Ahmad Reza Lahijanzadeh

 Deputy Minister of Marine Environment and
 Wetlands of the Department of Environment

(DoE) and National Project Director



8

ــای آن  ــه نیزاره ــتقیم ب ــور مس ــتان به ط ــردم سیس ــر از م ــد قش ــی چن ــون، زندگ ــتی هام ــای محیط زیس ــارغ از ارزش ه ف
ــرای تأمیــن علوفــه دام هایشــان اســتفاده می کننــد،  ــی کــه از نیزارهــای وســیع و غنــی آن ب گــره خــورده اســت. دامداران
صیادانــی کــه بــا صیــد ماهــی امــرار معــاش می کننــد، حصیربافانــی کــه در روســتاهای کنــار تــاالب زندگــی می کننــد و از 

ــتند. ــهرها می فرس ــه ش ــروش ب ــرای ف ــول را ب ــن محص ــد و ای ــر می بافن ــرده و حصی ــا پ نی ه
Apart from the environmental values of Hamoun wetlands, the lives of many people of Sistan are  
directly tied to the reeds of the wetland: Livestock ranchers who use the vast and rich reeds to  
provide fodder for their livestock, fishermen who make a living by fishing, reed weavers living in 
the villages along the wetland and weave curtains and mats from the reeds that are offered in cities 
for sale.

1( تاالب بین المللی هامون، زابل، از فراز کوه خواجه، 1393  

Hamoun International Wetland, Zabol, from the top of Mount Khajeh, 2014



9

1



10

2



11

ــه  ــی در منطق ــی و مصنوع ــی طبیع ــا گودال های ــاه نیمه ه ــتند. چ ــتان هس ــه سیس ــاه نیم ــادی در چ ــال صی ــادان در ح صی
سیســتان هســتند کــه بــرای اســتفاده آب شــرب و کشــاورزی آب در آن هــا ذخیره  ســازی می شــود. صیــادان در برخــی از ایــام 

ــدا می کننــد. ــد در بســتر چــاه نیمــه چهــارم را پی اجــازه صی
Fishermen are fishing in Chah Nimeh in Sistan. Chah Nimeh are natural and artificial pits in Sistan 
region where water is stored for drinking water and agriculture. Fishermen are allowed to do fishing in 
the fourth Chah Nimeh on certain days of the year.

The fourth Chah Nimeh, Zahak district, 2013 / 1392 ،2( چاه نیمه چهارم، شهرستان زهک
         Chah Nimeh, 2014 / 1393 ،3( چاه نیمه

3
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The third Chah Nimeh, Zahak, 2021 / 1400 ،4( چاه نیمه سوم، زهک
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SCAN ME

The third Chah Nimeh, Zahak, 2021 / 1400 ،5( چاه نیمه سوم، زهک
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کــوه خواجــه تنهــا عارضــه طبیعــی در دشــت سیســتان اســت کــه در 30 کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر زابــل قــرار دارد. نــام باســتانی ایــن کــوه »اوشــیدا« اســت کــه در زبــان پارســی میانــه به معنــای »ابــدی« اســت. ایــن کــوه 
ذوزنقــه ای شــکل نــزد ســه دیــن اســالم، مســیحیت و زرتشــت مقــدس اســت. کــوه خواجــه از ســنگ های بازالــت ســیاه رنــگ تشــکیل شــده و بــا ارتفــاع 609 متــر از ســطح دریــا، ماننــد جزیــره ای در میــان تــاالب بین المللــی هامــون 
یــا کیانســه قــرار دارد. در اطــراف ایــن کــوه تعــداد زیــادی آثــار باســتانی از دوران ساســانیان، اشــکانیان و بقایــای اماکــن اســالمی و معبــد بودایــی باقــی مانــده اســت کــه شــامل مجموعــه کاخــا، قلعــه کك کهــزاد، قلعــه چهــل دختــر، 
قلعــه سرســنگ، آرامــگاه خواجــه غلطــان، ســاختمان پیــر گنــدم بریــان، خانــه شــیطان، بناهــای منفــرد آرامگاهــی و قبــور اســالمی اســت. ادعــا می شــود قبــر رســتم دســتان در بــاالی ایــن کــوه واقــع شــده اســت زیــرا در محوطــه 

بیرونــِی دژ آثــار متعــددی از قبرهــای دوران اشــکانی وجــود دارد.
Mount Khajeh, located 30 km southwest of Zabol city, is the only natural feature in Sistan plain. The ancient name of the mountain is “Oshida,” meaning “eternal” in Middle Persian. This 
trapezoidal-shaped mountain is sacred to the three religions of Islam, Christianity and Zoroastrianism. Mount Khajeh is composed of black basalt rocks. Having an altitude of 609 meters 
above sea level, it is located like an island in the middle of Hamoun International Wetland or Kayanse. Around this mountain, a large number of antiquities from the Sassanid era, Parthians 
and the remains of Islamic places of worship and Buddhist temples have remained, including Kakha complex, Kok Kahzad castle, Chehel Dokhtar castle, Sarsang castle, Khajeh Gholtan 
tomb, Pir Gandum Briyan building, Khaneh-ye-Sheytan )the Satan’s house(, single mausoleums and Islamic graveyards. It is claimed that the tomb of Rostam Dastan is located on top of 
this mountain, as there are several relics of the Parthian period in the outer area of the fort.

6( کوه خواجه، هامون هیرمند، 1395/ پیرمرد عشایر در یک روز زمستانی در حاشیه تاالب هامون.
  Mount Khajeh, Hamoun-e Hirmand, 2016 / An old nomadic man near Hamoun wetland on a winter day.   

7( کوه خواجه، هامون هیرمند، 1392/ دادخدا 65 ساله پس از 15 سال خشکسالی در حال توتن سواری در بستر تاالب است.
Mount Khajeh, Hamoun-e Hirmand, 2013 / 65-year-old Dadkhoda, riding a reed boat in the wetland, after 15 years of drought.

Oshida, 2014 / 1393 ،8( اوشیدا
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ــاالب بین المللــی هامــون هیرمنــد واقــع شــده کــه در زمــان  کــوه خواجــه در میــان ت
ــاالب یکــی از مناطــق اصلــی صیــد و صیــادی سیســتان محســوب  پرآبــی و حیــات ت
می شــد. بعــد از خشــك شــدن تــاالب هامــون، صیــادی در ایــن منطقــه از بیــن رفــت 
و اکنــون کــوه خواجــه محلــی بــرای تفریــح و گذرانــدن اوقــات فراغــت مــردم اســت.

ورود ســیالب های غیــر قابــل کنتــرل از ســمت افغانســتان در ســال ۱۳۹۲ کــه موجــب 
آبگیــری قســمت هایی از تــاالب بین المللــی هامــون شــد، بخــش اندکــی از مســاحت 

ایــن تــاالب در پاییــن کــوه خواجــه را آبگیــری کــرد.
Mount Khajeh is located in the middle of Hamoun Hirmand  
International Wetland, which was considered as one of the main  
fishing areas in Sistan during the years of high precipitation and life 
of the wetland. After the drying up of Hamoun wetland, fishing in this 
area disappeared, and now Mount Khajeh is a place for people to have 
fun and spend their leisure time.
Some uncontrolled flooding from Afghanistan in 2013 caused the  
refilling of a small part of the area of the Hamoun International  
Wetlands at the bottom of Mount Khajeh.
9( کــوه خواجــه، هامــون هیرمنــد، 1392/ بــا ورود ســیالب بــه تــاالب هامــون عشــایر 

کــوه خواجــه گوســفندان را بــرای چــرا در بســتر ایــن تــاالب رهــا می کننــد.
Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2013 / When the flood flows into 
Hamoun wetland, the nomads of Mount Khajeh let the sheep graze in 
the bed of the wetland.
10( ماهیگیــر کوچــک، 1393 / ماهیگیــر کوچــک )علــی( صیــدش را بــا خوشــحالی 
بــه دوربیــن نشــان می دهــد. او ایــن ماهــی هــا را بــا دســت و از میــان حوضچه هــای 

درحــال تبخیــر اطــراف کــوه خواجــه جمــع کــرده اســت.
The little fisherman, 2014 / The little fisherman )Ali( happily shows 
his catch to the camera. He collected these fishes by hand from  
evaporating ponds around Mount Khajeh.
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ــد.  ــا پیشــینه عشــایری دارن ــا عشــایر هســتند و ی ــوام ســاکن در اســتان سیســتان و بلوچســتان ی بیشــتر اق
ــری  ــترک انکارناپذی ــوه مش ــوچ رو، وج ــین و ک ــین، روستانش ــف شهرنش ــار مختل ــف در اقش ــن طوای ــراد ای اف
ــی روزگاران  ــرداری ایل ــی و س ــله مراتب ــام سلس ــاس نظ ــر اس ــه ب ــترک ک ــوه مش ــن وج ــی از ای ــد. برخ دارن
ــای  ــری از منزلت ه ــی، بهره گی ــای اجتماع ــاوندی، پیونده ــط خویش ــامل رواب ــود ش ــف می ش ــته تعری گذش
اقتصــادی - اجتماعــی درون طایفــه ای و هویت بخشــی بــه افــراد اســت. حفــظ ایــن پیوســتگی و وابســتگی 
ــای  ــیاری از عملکرده ــه ای و در بس ــرون طایف ــمکش های ب ــات و کش ــی و معارض ــای گروه در خودیاری ه

ــی فرامــوش نشــده اســت.  ــا به کل ــه، ام ــگ باخت اجتماعــی، در حــال حاضــر اندکــی رن
از دیربــاز دریاچه هــا و رودهــا محــل مناســبی بــرای اقامــت عشــایر بــوده اســت و تــاالب هامــون مأمنــی امــن 
بــرای ایــن قشــر بــه حســاب می آیــد. امــا تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی در دهه هــای گذشــته و در نتیجــه 
خشــک شــدن تــاالب هامــون زندگــی عشــایر را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. منبــع درآمــد غالــب 

در ایــن منطقــه پــرورش دام اســت بــه شــرطی کــه علوفــه و آب کافــی بــرای آن وجــود داشــته باشــد.
در یــک کالم، حیــات منطقــه سیســتان کــه عشــایر نیــز جزئــی از آن هســتند، بــه تــاالب بین المللــی هامــون 

ــته است. وابس
Most of the tribes living in Sistan and Baluchestan province are either nomads or have 
a nomadic background. The members of these tribes in the different urban, rural, and 
nomadic populations have undeniable commonalities.
Some of these commonalities, defined in terms of the hierarchical and tribal  
system of the past, include kinship, social bonds, enjoying the intra-clan socioeconomic  
advantages, and the identification of individuals. Maintaining this cohesion and  
dependence in self-help group activities and extra-tribal conflicts and many social  
practices is now a little faded but not wholly forgotten.
Lakes and rivers have long been a good place for nomads to live and Hamoun  
wetland is a haven for them. But climate change and drought in recent decades and the  
subsequent drying up of Hamoun wetland have severely affected nomadic life. The  
predominant source of income in this area is livestock breeding, provided that there is 
sufficient fodder and water available.
In a nutshel, the life of the Sistan region, of which nomads are a part, depends on Hamoun 
International Wetlands.

Siah Chador, Hamoun Hirmand Wetland, 2014 / 1393 ،11(  سیاه چادر، هامون هیرمند
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زن عشایر گوسفندان خود را برای چرا به تاالب هامون برده است.
The nomadic woman has taken her sheep to Hamoun wetland for grazing.

 The base of Mount Khajeh, / 1392 ،ــد ــون هیرمن ــه، هام ــوه خواج ــیه ک 12( حاش
Hamoun Hirmand, 2013
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عبدالله 30 ساله از عشایر حاشیه کوه خواجه پس از خشکسالی تاالب هامون گوسفندان را برای چرا به بستر تاالب برده است.
Abdullah, a 30-year-old nomad of Mount Khajeh, has taken his sheep for grazing in the bed of Hamoun wetland after the drought.

The base of Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2013 / 1392 ،13( حاشیه کوه خواجه، هامون هیرمند
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 The base of Mount / 1393 ،ــد ــون هیرمن ــه، هام ــوه خواج ــیه ک 14،15( حاش
Khajeh, Hamoun-e Hirmand, 2014

اســتراحت ســه چوپــان در حاشــیه کانــال هــای هدایــت ســیالب در حاشــیه 
کــوه خواجــه.

Three shepherds rest along flood diversion canals on the base 
of Mount Khajeh.

 The base of Mount / 1393 ،ــد ــون هیرمن ــه، هام ــوه خواج ــیه ک 16،17( حاش
Khajeh, Hamoun-e Hirmand, 2014

برداشت ماهی از حاشیه کوه خواجه پس از سیالب های سال 1393.
Harvesting fish from the base of Mount Khajeh after the 
floods of 2014.
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Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2016 / 1395 ،18( کوه خواجه، هامون هیرمند
زندگی عشایر در حاشیه تاالب هامون پس از ورود سیالب. 

Nomadic life on the side of Hamoun wetland after the flood.
Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2015 / 1394 ،19( کوه خواجه، هامون هیرمند
 Mount Khajeh, Hamoun-e Hirmand, / 1393 ،20( کــوه خواجــه، هامــون هیرمنــد

2014
روستای متروک در حاشیه کوه خواجه.

An abandoned village on the base of Mount Khajeh.
Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2015 / 1394 ،21( کوه خواجه، هامون هیرمند

بقایای تمدن کهن در کوه خواجه.
Remains of an ancient civilization on Mount Khajeh.
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22( کوه خواجه، هامون هیرمند، 1393 / ورود آب به حاشیه کوه خواجه در نتیجه سیالب.
Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2014 / Water flowing to the base of Mount  
Khajeh as a result of a flood.
23( حاشــیه کــوه خواجــه، هامــون هیرمنــد، 1394 / زن عشــایر در حــال بافتــن قالیچــه در حاشــیه 

تاالب هامون.
Mount Khajeh, Hamoun Hirmand, 2015 / A nomadic woman weaving a rug on 
the side of Hamoun wetland.
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ــال  ــج در ح ــه تدری ــون ب ــاالب هام ــتان ت ــور افغانس ــع آب ورودی از کش ــا قط ــد، 1398 / ب ــون هیرمن 24( هام
خشک شدن است.

Hamoun-e Hirmand, 2019 /With the blockage of water flow from Afghanistan, Hamoun 
wetland is gradually drying up.
بــه  کــه  از فرصتــی  تــاالب هامــون جوامــع محلــی  بــه  آب  ورود  بــا   / 25،26( هامــون هیرمنــد، 1393 

دست آورده اند حداکثر استفاده را می برند.
Hamoun Hirmand, 2014 /As water flows into Hamoun wetland, local communities 
make the most of the opportunity they have.
بســتر  از  )خولــک(  نــی  برداشــت  حــال  در  مــردی   /  1398 هیرمنــد،  هامــون   )27

دریاچه هامون.
Hamoun Hirmand, 2019 /A man harvesting reed from the bed of Lake Hamoun.
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آب مایه حیات و ارزشمند ترین عنصر موجود در کره زمین است، هامون با وجود آب سرشار از حیات و زندگی است.
Water is the source of life and the most valuable element on the planet; Hamoun is full of life with water.

Hamoun Hirmand, 2015 / 1394 ،28( هامون هیرمند
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حصیربافــی یکــی از هنرهــای اصیــل منطقــه سیســتان و حاشیه نشــین های دریاچــه هامــون، بــا قدمتــی طوالنــی بــه درازای تاریــخ 
شــهر ســوخته و دریاچــه هامــون اســت و در میــان مردمــان سیســتان و بلوچســتان جایــگاه ویــژه ای دارد. ایــن هنــر دســتی عــاوه بــر 
کاربردهــای مختلــف، نقــش تعیین کننــده ای در معیشــت خانواده هــا داشــته اســت. نی هــای موجــود در کــف دریاچــه هامــون وســیله ای 
بــرای بافــت خولــک اســت، امــا در پــی خشکســالی تــاالب بین المللــی هامــون ایــن هنــر کمرنــگ شــده اســت. در زمان هایــی کــه آب 
بــه تــاالب جریــان یافتــه، شــماری از حاشیه نشــینان هامــون بــه کشــت لــوخ )خولــک( در بخش هایــی از دریاچــه پرداختنــد تــا پــس از 

برداشــت لــوخ بــا دســتگاه شــروع بــه بافــت  کننــد.
حصیربافــی فعالیتــی مشــترک میــان مــردان و زنــان اســت کــه قبــًا بیشــتر به صــورت گروهــی بیــن اعضــای خانــواده انجام می شــده 
اســت. ایــن هنــر در منطقــه سیســتان بــا گویــش »خولک بافــی« و در بلوچســتان بــا گویــش »تگــرد« تلفــظ می شــود کــه از نظــر نــوع 
ــه  ــی( تهی ــای وحش ــت خرم ــرگ درخ ــرد از داز )ب ــی و تگ ــاقه های ن ــک، از س ــد. خول ــی دارن ــر تفاوت های ــا یکدیگ ــز ب ــاخت نی ــواد س م
ــه و  ــوه خواج ــیه ک ــتاهای حاش ــود. روس ــتفاده می ش ــاختمان ها اس ــرٔه ورودی س ــن در و پنج ــرای تزیی ــی ب ــول نهای ــود. از محص می ش

ــتند.  ــتان هس ــی در سیس ــوالت حصیرباف ــد محص ــای تولی ــن منطقه ه ــل، از مهم تری ــتان زاب شهرس

Reed weaving is a traditional art in the Sistan region and belongs to the people living around Hamoun Lake.  
In addition to various applications, this handicraft has played a significant role in the household`s livelihood. The 
reeds in the bed of Hamoun Lake are a means of weaving Kholak, though this art has faded due to the drought of 
Hamoun International Wetlands. When water flowed into the wetland, some people living around the wetland  
cultivated Loukh )Kholak( in parts of the lake to start weaving with the machine after harvesting Loukh. 

Reed weaving is a joint activity by men and women. Formerly, it was primarily done in groups by family members. 
This art is pronounced as »Kholakbafi« in the dialect of the Sistan region and »Tagard« in the dialect of Baluchistan, 
which also differ in terms of the type of materials. Kholak is made from the stems of reeds, while Tagard is made 
from Daz )wild palm tree leaves(. The final product is used to decorate the doors and windows of houses. The villages 
around Mount Khajeh and Zabol district are among the centers of reed weaving production in Sistan.
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30،31،33،34،35( روستای مال علی، هامون پوزک، 1395 /
پــس از خشــک شــدن تــاالب هامــون و از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی، اهالــی روســتاهای حاشــیه 

ــد. ــن می کنن ــور تأمی ــمال کش ــی را از ش ــر باف ــرای حصی ــای الزم ب ــاالب نی ه ت
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2016  /
After the drying of Hamoun wetland and the loss of vegetation, the villages around 
the wetland residents provide the necessary reed for weaving from the north of the 
country.

32( روستای مالعلی، هامون پوزک، 1395 /
مـرد توتـن سـوار با خشـک شـدن تـاالب هامون از توتـن به عنـوان یک نمـاد کوچک در سـر در منزل 

می کند. اسـتفاده 
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2016 / A reed boatman uses his reed boat as a 
small symbol at the door as the Hamoun wetland dries up.

30

32 31
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خولک بافی
Kholak weaving
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SCAN ME

Ghale No, 2021 / 1400 ،36( قلعه نو
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SCAN ME

Ecotourism Resort, 2021 / 1400 ،37( اقامتگاه بوم گردی
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38( روستای گله بچه،هامون پوزک، 1396/ نوجوانی در حال دویدن در حاشیه تاالب خشک شده هامون.
Galeh Bacheh village, Hamoun Pouzak, 2017 /A teenager running along the edge of the dried-up Hamoun wetland.

39( روستای مال علی، هامون پوزک، 1395/خانواده ای پس از طوفان در حال جمع کردن خاک از اطراف خانٔه خود هستند.
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2016 /Families are clearing up the dust from around their homes after the storm.

3839  
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40( روستای مال علی، هامون پوزک، 1396
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2017 

41( روستای قلعه کنگ، زهک، 1396 
Ghale Kong village, Zahak, 2017 

بــا طوالنــی شــدن خشکســالِی تــاالب هامــون و حرکــت شــن های روان از بســتر تــاالب، بســیاری از روســتاها در مســیر 
حرکــت شــن های روان قــرار گرفتنــد و در حــال دفــن شــدن در زیــر خروارهــا شــن هســتند.

With the prolonged drought in Hamoun wetland and the movement of quicksand from the 
wetland bed, many villages have been placed in the path of quicksand and are being buried under 
dunes.
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بـاد ۱۲۰ روزه ) لـوار ( از اوایـل اردیبهشـت ماه شـروع شـده و تا شـهریور و حتی مهرمـاه ادامه دارد که 
به دلیـل مـدت وزش به نـام بادهـای 120 روزه مشـهور اسـت. حداکثـر سـرعت بـاد در تیرمـاه تـا 100 

کیلومتر در سـاعت می رسـد.
در بعضـی منابـع بـرای حداکثـر سـرعت ایـن بـاد ارقام باالتری نیز ذکر شـده اسـت. متوسـط سـرعت 
بـاد در ماه هـای تابسـتان در حـدود 26 کیلومتـر در سـاعت و  در ماه هـای زمسـتان بـه 13 کیلومتر در 

می رسد. سـاعت 
جریـان بـاد در سیسـتان در کلیـه فصـول سـال برقـرار اسـت و بیشـترین مـوارد وزش بـاد مربـوط بـه 

تابسـتان اسـت.

The 120-day wind )Levar( starts from late April and continues until September 
and even October. It is so-called because it lasts for more than four months. The 
maximum wind speed in July reaches 100 kilometers per hour.
In some sources, higher figures have been mentioned for the maximum speed of 
this wind. The average wind speed in the summer months is about 26 km/h, and in 
the winter months reaches 13 km/h.
The wind flow in Sistan continues in all seasons, but winds are stronger in summer.

Khajeh ahmad village, Zahak, 2017 / 1396 ،42( روستای خواجه احمد، زهک
43( روســتای تپــه کنیــز، هامــون پــوزک، 1396 / بــا خشــک شــدن تــاالب هامــون اهالــی حاشــیه 

تاالب برای زنده نگه داشتن دام های خود از آب لوله کشی استفاده می کنند.
Tapeh-Kaniz village, Hamoun Pouzak, 2017 / With the drying up of Hamoun  
wetland, the residents of the wetland area use tap water to keep their livestock 
alive.
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44( شهر ُقرُقری، هامون پوزک، 1396 / در یک روز طوفانی پیرمردی برای رفتن به شهر در حاشیه جاده منتظر ماشین است.
Ghorghori village, Hamoun Pouzak, 2017 / On a stormy day, an older man is waiting for a car on the side of the road to take him to the city.

45( روستای تپه کنیز، زهک، 1396 / نازنین و خواهر کوچکش در یک روز طوفانی در حاشیه تاالب هامون.
Tapeh-Kaniz Village, Zahak, 2017 / Nazanin and her little sister on a stormy day on the side of Hamoun wetland.

45



48

روز  یـک  در  زابـل  شـهر  حاشـیه   /  1394 زابـل،   )46
طوفانی.

Zabol, 2015 / Suburbs of Zabol on a 
stormy day.

روز  یـک  در  زنـی   /  1396 بچـه،  گلـه  روسـتای   )47
طوفانی. 

Galeh Bacheh village, 2017/ A woman 
on a stormy day.

هجـوم  بـا  کـه  مرغـداری  یـک   /  1394 زابـل،   )48
شن های روان متروک شده است.

Zabol, 2015 / A poultry farm abandoned 
due to the influx of quicksand.
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49( روستای مال علی، هامون پوزک، 1394/ یکی از اهالی روستای مال علی در یک روز طوفانی.
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2015/ A resident of Molla Ali village on a stormy day.

50( روستای گمشاد، هامون پوزک، 1394 / دانش آموزان مدرسه در یک روز طوفانی. 
Gomshad village, Hamoun Pouzak, 2015/ School students on a stormy day.
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51( روستای گله بچه، هامون پوزک، 1396 / دو کودک در یک روز طوفانی.
Galeh Bacheh village, Hamoun Pouzak, 2017 / Two children on a stormy day.

52( روستای کریم کشته، هامون هیرمند، 1393 / پرتره یک چوپان که در روز طوفانی گوسفندان خودش را برای چرا به بیابان آورده است. 
Karim Koshteh village, Hamoun Hirmand, 2014 / Portrait of a shepherd bringing his sheeps to the desert for grazing on a stormy day.
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53( روستای مال علی، هامون پوزک، 1393 / خانه ای در روستای حاشیه تاالب هامون.
Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2014 / A house in the village on the side of 
Hamoun wetland.

54( روســتای مــال علــی، هامــون پــوزک، 1393 / در روزهــای طوفانــی بــرای جلوگیــری ورود خــاک بــه خانــه 
روی کولر را با پارچه می پوشانند.

Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2014 / On stormy days, the evaporative air cooler 
is covered with a cloth to prevent dirt from entering the house.

ــاالب  ــتر ت ــش در بس ــرای گاو های ــال چ ــی در ح ــوری، 1395 / جوان ــون صاب ــاغ، هام ــورگ ب ــتای ل 55( روس
هامون در یک روز طوفانی.

Loragh Bagh village, Hamoun Sabouri, 2016 / A young man grazing his cows on the 
bed of Hamoun wetland on a stormy day.

56( روســتای مــال علــی، هامــون پــوزک، 1393 / پــس از طوفــان خانه هــای روســتا در زیــر شــن های روان 
دفن شده اند. 

Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2014 / After the storm, the village houses are  
buried under quicksand.
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57( روســتای گلــه بچــه، هامــون پــوزک، 1393/نوجوانــی بــر روی تنــه بریــده شــده گــز  بــه تــاالب خشــک شــده 
هامون نگاه می کند.

Galeh Bacheh village, Hamoun Pouzak, 2014 / A teenager looks at the dried Hamoun  
wetland on a cut trunk of a tamarisk.

58( روستای خاک سفیدی، هامون هیرمند، 1394 /تیر برقی که بر اثر طوفان شن تخریب شده است.
Khak Sefidi village, Hamoun Hirmand, 2015 / An electricity pole damaged by a sandstorm.
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59( جاده زهک به میلک، 1392 
Zahak to Milak road, 2013

60( جاده زهک به میلک، 1392 
Zahak to Milak road, 2013

61( جاده شهر ُقرُقری، هامون پوزک، 1396 
Ghorghori village road, Hamoun Pouzak, 2017
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62( زابل، 1396 / مرد مکانیک در حال بازگشت به خانه در یک روز طوفانی. 
Zabol, 2017 / A car mechanic returning home on a stormy day.

63( تختک ریگ سارانی، هامون صابوری، 1395 / بستر تاالب هامون در یک روز طوفانی. 
Reeg Sarani, Hamoun Sabouri, 2016 / The bed of Hamoun wetland on a stormy day.

64( سد سیستان،  زهک، 1395 / جمع شدن شن های روان بر روی سد سیستان در یک روز طوفانی.
Sistan Dam, Zahak, 2016 / Quicksand lying on Sistan Dam on a stormy day.

65( روســتای تخــت عدالــت، هامــون پــوزک، 1395 / زمیــن بــازی در حاشــیٔه اســکله صیــادی تخــت عدالــت. 
پس از خشک شدن تاالب هامون، نیمی از مردم این روستا مهاجرت کرده اند.

Takht-e-edalat village, Hamoun Pouzak, 2016 / Playground near the Takht-e-Edalat 
fishing pier. After the drying out of Hamoun wetland, half of the population of this 
village have migrated. 63
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Zabol, 2017  / 1396 ،66( زابل
Zabol to Hirmand road, 2017 / 1396 ،67( جاده زابل به هیرمند

Zabol, 2017 / 1396  ،68( زابل 67
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69( روستای سراوانی، هامون پوزک، 1396 / زمین بازی کودکان در یک روز طوفانی. 
 Saravani village, Hamoun Pouzak, 2017 / Children’s playground on a stormy day.

70( ُقرُقری، 1393 / با وجود  ورود سیل و پوشش گیاهی ناشی از آن باز هم مشکل طوفان شن به دلیل ناکافی بودن میزان آبگیری وجود دارد.
Ghorghori village, 2014 / Despite the flood and the resulting vegetation, there is still the problem of sandstorms due to insufficient water intake.
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Hamoun Sabouri, 2014 / 1393 ،71( هامون صابوری
بقاء و حیات انسان به آب، هوا و غذا وابسته است. با تهدید هر بخش از این چرخه، حیات انسان ها تحت تأثیر قرار می گیرد.

Human survival depends on water, air and food. If each part of this cycle is threatened, human life is affected.
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72( شــهر ُقرُقــری، هامــون پــوزک، 1393 / کانــال انتقــال آب بــه زمین هــای کشــاورزی بــر اثــر خشکســالی تــاالب 
هامون و حرکت شن های روان مسدود شده است.

Ghorghori village, Hamoun Pouzak, 2014 / Water transfer canal to agricultural lands, 
blocked due to the drought of Hamoun wetland and quicksand movement.

ــم  ــت عظی ــون و حرک ــاالب هام ــالی ت ــدن خشکس ــی ش ــا طوالن ــوزک، 1396 / ب ــون پ ــی، هام ــتای مالعل 73( روس
شن های روان از بستر آن بسیاری از خانه ها زیر خاک مدفون شده اند.

Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2017  / With the prolongation of the drought in Hamoun 
wetland and the huge movement of quicksand from its bed, many houses have been buried 
under the ground.

74( روســتای مالعلــی،  هامــون پــوزک، 1396 / روســتای حاشــیه تــاالب هامــون پــس از خشــک شــدن تــاالب در 
یک روز طوفانی.

Molla Ali village, Hamoun Pouzak, 2017 / A village near Hamoun wetland, after it has dried 
out, on a stormy day. 72
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75( دشــت امیــر نظــام،  زهــک، 1392 / خشــک شــدن تــاالب هامــون و وزش بــاد باعــث هجــوم 
شن های روان به زمین های کشاورزی شده است. 

Dasht-e Amir Nezam, Zahak, 2013 / The drying up of Hamoun wetland and 
the wind have caused the influx of quicksand in agricultural lands.

76( روستای سراوانی، هامون پوزک، 1396 / خانه ای متروکه در حاشیه تاالب هامون.
Saravani village, Hamoun Pouzak, 2017 / Abandoned houses on the side of 
Hamoun wetland.

ــن های  ــیده از ش ــاورزی پوش ــای کش ــون، زمین ه ــود آب در هام ــدون وج ــک، 1396 / ب 77( زه
روان می شوند.

Zahak, 2017 / Without water in Hamoun, agricultural lands are covered with 
quicksand.
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78( شهرستان هامون، 1398 / روستایی ویران در شهرستان هامون.

78

Hamoun district, 2019 / A ruined village in Hamoun district.
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79

.79Galeh Bacheh village, 2013 / 13-year-old teenager on the side of Hamoun wetland( روستای گله بچه،  1392 / نوجوانی 13 ساله در حاشیه تاالب هامون.
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80( روســتای تخــت عدالــت، هامــون پــوزک، 1394 / اســکله صیــادی تخــت عدالــت پــس از خشــک شــدن 
تاالب هامون.

Takht-e-Edalat village, Hamoun Pouzak, 2015 / Takht-e-Edalat fishing pier after 
drying of Hamoun wetland.

81( روســتای لطــف اللــه، هامــون هیرمنــد، 1392 / بــا ورود ســیالب و رونــق کشــاورزی دامــداران علوفــه دام 
را در زمین کشاورزی کشت می کنند.

Lotfollah village, Hamoun Hirmand, 2013 / With the onset of floods and agricultural 
prosperity, livestock breeders cultivate fodder on agricultural land.

82( روستای تپه کنیز، هامون پوزک، 1396 / زن روستایی درحاشیه تاالب هامون.
Tapeh-Kaniz village, Hamoun Pouzak, 2017 / A village woman on the side of Hamoun 
wetland.
83( هامــون هیرمنــد، 1393 / حتــی اندکــی آب کافــی اســت کــه گیاهــان رخ  نماینــد و رشــد کننــد.
Hamoun Hirmand, 2014/ Even a little water is enough for plants to appear and grow. 81
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84( اسکله صیادی تخت عدالت،  1393 / آبگیری تاالب هامون پس از 15 سال خشکسالی نویدبخش امید و زندگی برای اهالی منطقه است.
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Takht-e-Edalat fishing pier, Hamoun Sabouri, 2014 / The flooding of Hamoun wetland after 15 years of drought promises hope and life for the local people.
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85

85( اسکله صیادی تخت عدالت،  هامون پوزک، 1400 
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Takht-e-Edalat fishing pier, Hamoun Pouzak, 2021
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86

.86Nimrouz district, 2015 / A boat sunk in the bed of Hamoun wetland after drying( شهرستان نیمروز، 1394 / یک قایق پس از خشک شدن تاالب هامون در بستر تاالب فرو رفته است.
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87

 .87Hamoun, 2015/ Reed harvest is an integral part of the livelihood of the suburbs of Hamoun(  هامون، 1394 / برداشت نی بخشی جدایی ناپذیر از معیشت حاشیه نشینان هامون است.
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ــاید  ــود ش ــده می ش ــوان دی ــن ج ــره ای ــه در چه ــی ک ــحالی و رضایت ــوری، 1394 / خوش ــون صاب ــون، هام 88( هام
بهترین تعریف از وابستگی حیات به تاالب باشد.

Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ The joy and satisfaction apparent on this young man`s 
face is perhaps the best portrayal of the dependence of life on the wetland.
تــاالب  بــه  افغانســتان  کشــور  از  ســیالب  دوبــاره  ورود  بــا   /  1398 صابــوری،  هامــون   )89

هامون، صیادان فعالیت خود را از سر گرفتند.
Hamoun Sabouri, 2019 / With the resumption of water flow from Afghanistan to Hamoun 
wetland, fishermen resumed their activities.
90( تختــک ریــگ ســارانی، هامــون صابــوری، 1393 / ســاکنان یکــی از تختک هــای بســتر تــاالب هامــون. تختــک 

در اصطالح محلی بسترهای برآمده تاالب هامون هستند.
Reeg Sarani, Hamoun Sabouri, 2014 / The only survivors of one of the Takhtaks of Hamoun 
wetland. Takhtak in the local language means the protruding beds of Hamoun wetland.
هامــون. تــاالب  بســتر  از  نــی  برداشــت  از  پــس  ســاله   32 گل محمــد   /  1393 صابــوری،  هامــون   )91
Hamoun Sabouri, 2014 / Golmohammad, 32, after harvesting reed from the bed of  
Hamoun wetland.
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توتن ســواران  شــاهد  کمتــر  صابــوری،  هامــون  بــه  آب  مجــدد  ورود  بــا   /  1394 صابــوری،  هامــون   )92
هستیم، اما همان سبک و سیاق در قایق های جدید نیز حکم فرما است. 

Hamoun Sabouri, 2015  / After the resumption of the flow of water to Hamoun Sabouri, 
reed boatmen are a rare scene, but the same style prevails in new boats.

93( تاالب بین المللی هامون، هامون صابوری، 1394 / بوته گز غرق در آب.
Hamoun International Wetland, Hamoun Sabouri, 2015 / Turmeric plant submerged in  
water.
ســال ها  از  پــس  هامــون  بــه  آب  ورود  از  پــس  گیاهــان  ســریع  رشــد   /  1394 صابــوری،  هامــون   )94

خشکسالی، نوید امید به آینده ای روشن تر را می دهد.
Hamoun Sabouri, 2015  / The rapid growth of plants after water inflow into Hamoun after 
years of drought promises hope for a brighter future.
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SCAN ME

Hamoun Sabouri, 2014 / 1393 ،95( هامون صابوری
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96Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ The original breed of Sistan Cow( هامون صابوری، 1394 / نژاد اصیل گاو سیستانی
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97Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ The original breed of Sistan Cow( هامون صابوری، 1394 / نژاد اصیل گاو سیستانی
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SCAN ME

Hamoun Sabouri, 2014 / 1393 ،98( هامون صابوری
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99Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ The original breed of Sistan Cow( هامون صابوری، 1394 / نژاد اصیل گاو سیستانی
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100Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ The original breed of Sistan Cow( هامون صابوری، 1394 / نژاد اصیل گاو سیستانی
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هامـون صابـوری، 1394 / )101( نـژاد اصیـل گاو سیسـتانی بـا کوهـان منحصـر بـه فـردش، گونه ای در معرض انقراض اسـت. امـروزه عالوه بر گاو  سیسـتانی نژادهـای دیگری مانند گاو هنـدی )102( نیـز در منطقه دیده 
می شـوند. یکـی از ویژگی هـای گاو سیسـتانی عالقـه اش بـه شـنا و تغذیـه در حین شـنا اسـت. ایـن گونه یکـی از منابع تأمین غـذای اهالی حاشـیه تاالب نیز هسـت.  )104)                                                                                                

Hamoun, Hamoun Sabouri, 2015/ )101( The original breed of Sistan Cow with its distinctive hump is an endangered species. Today, in addition to Sistan Cow, other breeds such as 
Indian cows )102( are also seen in the area. One of the characteristics of Sistan cows is their interest in swimming and feeding while swimming. They are one of the sources of food 
for the people around the wetland. )104(

101102

103104
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.103Reeg Sarani, Hamoun Sabouri, 2016 / The last residents of one of Hamoun Takhtaks، 105( تختک ریگ سارانی، 1393 / آخرین ساکنان یکی از تختک های مسکونی هامون.
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106 ، 107( تختک ریگ سارانی،  هامون صابوری، 1395 / آخرین ساکنان تختک ریگ سارانی.    
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Reeg Sarani, 2014 / The survivors of Reeg Sarani in Hamoun wetland.
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.108Reeg Sarani, 2015 / The survivors of Reeg Sarani in Hamoun wetland ، 109( تختک ریگ سارانی،  هامون صابوری، 1394 / آخرین ساکنان تختک ریگ سارانی.    
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109( هامون صابوری، 1394 / از معدود بازماندگان جامعه محلی ساکن در هامون صابوری.
Hamoun Sabouri, 2015/ One of the few local community members still living in 
Hamoun Sabouri.

110( هامون صابوری، 1394 / دو نسل و یک نگاه، جوانانی که با خشک شدن هامون آینده گنگ 
و نامعلومی انتظارشان را می کشد.

Hamoun Sabouri, 2015/ Two generations and one look, young people who await a 
vague and unknown future with the drying up of Hamoun.

109110



94

111

 .111Ghale Kong village, 2017 / The movement of quicksand into a house in the village( روستای قلعه ُکنگ، 1396/ هجوم شن های روان به خانه ای در روستا.
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112

.112Reeg Sarani, 2014 / The survivors of Reeg Sarani in Hamoun wetland( تختک ریگ سارانی،  هامون صابوری، 1395 / آخرین ساکنان تختک ریگ سارانی.    
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SCAN ME

Hamoun Sabouri, 2014 / 1393 ،113( هامون صابوری
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114 ، 115( هامون صابوری، 1394 / مردم پس از خشک شدن تاالب هامون در حال کشت خربزه به صورت دیم هستند.
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115

Hamoun Sabouri, 2015 / People are cultivating melons by dryland farming after the drying of Hamoun wetland.
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 .116Hamoun, 2014 / The brief flow of water and flood has brought life back to the dry bed of Hamoun( هامون، 1393 / حضور کوتاه آب و سیالب زندگی را بر بستر خشک هامون باز گردانده است.
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117

.Hamoun Sabouri, 2014 / The moment water flows into Hamoun Sabouri after 15 years 117( هامون صابوری، 1393 /لحظه ورود آب به هامون صابوری بعد از 15 سال.
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ــوری، 1393 / لحظــه  118(  هامــون صاب
ــد از 15  ــوری بع ــون صاب ــه هام ورود آب ب

ســال.    
Hamoun Sabouri, 2014 / The  
moment water flows into Hamoun 
Sabouri after 15 years. 118
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SCAN ME

Hamoun Sabouri, 2014 / 1393 ،119( هامون صابوری
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120 ، 121( نیروگاه بادی میل نادر، 1400 
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Mil-e-Nader wind power plant / 2021



108

122( هامون صابوری، 1394 / نمایی از هامون پس از ورود آب 
Hamoun Sabouri, 2015 / View of Hamoun after the water inflow.
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123

123( زابل، 1393 / یکی از مسیرهای ورود آب به هامون در غروب آفتاب.
Zabol, 2014 / One of the canals for water flow to Hamoun at sunset.
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SCAN ME

Hamoun Hirmand, 2014 / 1393 ،124( هامون هیرمند
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125 ، 126(  هامـون صابـوری، 1394 /  پـس از ورود آب بـه تاالب تغییرات 
چشـمگیر پوشـش گیاهی جلب توجـه می کند.

Hamoun Sabouri, 2015 / After water flows into the wetland, 
the significant changes in vegetation are eye-catching.125126
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127( سسک پرصدا، Clamorous Reedwarbler، هامون صابوری، 1394
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128( سنجاقک، Dragonfly، هامون هیرمند، 1393
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129( ارمیاس سیستانی، Sistan Racerunner، هامون صابوری، 1393
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130( سبز قبا، Europian Roller ، هامون صابوری، 1394

130
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131( قیچ، Zygophyllum، هامون هیرمند، 1393 
132 ، 133( حضور گیاهان یک ساله پس از ورود آب به هامون، هامون 

هیرمند، 1393 
One-year plants grown after water inflow to Hamoun, 
Hamoun Hirmand, 2014
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Anapheis aurota، هامون هیرمند، 1393  133134
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135( قمری خانگی، Laughing Dove، هامون صابوری، 1394 
136(  مگس گیر راه راه، Spotter Flycatcher، هامون صابوری، 1394 

137(  سسک پرصدا، Clamorous Reed Warbler، هامون صابوری، 1394 

135

136137
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138( چوب پای نابالغ، Stilt، هامون صابوری، 1394
139( سسک نیزار بزرگ، Great Reed Warbler، هامون صابوری، 1394

140( چوب پا، Stilt، هامون صابوری، 1394 

138

139
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وزغ مرمری

Firouzophrynus stomaticus : نام علمی
Marbled Toad : نام انگلیسی

نام رایج : ورزغ هندی، وزغ دره ایندوس
Common name: Indian toad, Indus Valley toad

ناحیه زیستی : گزارش مشاهده گونه در ایران بسیار پراکنده و غیر قابل اعتماد.
Habitat: Report of species observation in Iran is very scattered and unreliable.

)منبع : دوزیستان ایران؛ راهنمای جامع زیست شناسی، بوم شناسی و حفاظت 1399)
)Source: The Complete Guide to Amphibians of Iran: Biology, Ecology, and Conservation, 2020(

ایـن تصویـر و دو تصویـر صفحه هـای بعـد کـه در جریـان آماده سـازی تصاویـر مرتبـط بـا گـزارش پـروژه 
مسـتندنگاری هامـون در آرشـیو عـکاس )علـی مهاجـران( یافـت شـدند، اولیـن ثبـت موثـق و مسـتند از 
ایـن گونـه در ایـران هسـتند. ایـن موضـوع باتوجـه بـه این کـه از سـال 19661 تـا کنـون گـزارش موثقـی 
از ایـن گونـه در ایـران ثبـت نشـده بـود اهمیـت فراوانـی دارد. تـا کنـون چنیـن تصـور می شـد که بـه دلیل 
خشکسـالی زیسـتگاه ایـن گونـه کمیـاب در ایـران از میـان رفته اسـت. ایـن تصاویـر در قالب سـه فریم در 

سـال هـای 1393 و 1394 در هامـون هیرمنـد در محـدوده کـوه خواجـه عکاسـی شـده اند.
This photo and the two photos of Marbled Toad on the next page, found in the  
photographer`s archive (Ali Mohajeran) during the preparation of photos for the  
report of Hamoun Documentary Project, are the first reliable and documented 
records of this species in Iran. This is very important considering the fact that no 
 reliable report of this species has been recorded in Iran since 19661. Until now it was 
thought that due to drought the habitat of this rare species has destroyed in Iran. These 
photos were taken in three frames in 2014 and 2015 in Hamoun Hirmand in Mount 
Khajeh.

1) Zabol (MNHN 66/61~62, 66/64~66) - MNHN - Museum national d`Histoire naturelle
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142 ، 143( وزغ مرمری، Marbled Toad ، هامون هیرمند، 1394 
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144( چنگر نوک سرخ نابالغ، Common Moorhen، هامون هیرمند، 1393
145(  اگرت نابالغ، Egret، هامون هیرمند، 1393 

146( حضور گیاهان شورپسند در محدوده نزدیک به تپه های ماسه ای، 1394 
147(  تلیله کوچک، Little Stint، هامون هیرمند، 1393 

148(  آبچلیک  خالدار پا سبز، Wood sandpiper، هامون هیرمند، 1393
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Hamoun Hirmand, 2014 / 1393 ،149 ، 150(  هامون هیرمند
بـا ورود سـیالب بـه هامـون، پـس از مدتی به دلیـل تبخیر و عمق کم آب ، تاالب خشـک شـده و هزاران 

هـزار قطعه ماهی در سـطح تاالب تلف شـدند.
Following the flow of floodwaters into Hamoun, after a while due to evaporation 
and shallow water, the wetland dried up, and thousands of pieces of fish perished on 
the surface of the wetland.
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Hamoun Hirmand, 2014 / 1393 ،هامون هیرمند
وجـود آب باعـث النه سـازی، تخم گـذاری و زادآوری گونه هـای پرنـده آبزی و کنار آبزی در هامون شـد، 

ولـی تبخیـر سـریع و ناگهانی آن منجـر به بروز تلفات شـدید جوجه های پرندگان شـد.
The presence of water caused the nesting, laying and reproduction of waterfowl and 
shorebird species in Hamoun, but its rapid and sudden evaporation led to severe 
deaths of bird chicks.

151152153
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Hamoun Hirmand, 2014 / 1393 ،158( هامون هیرمند
جنب و جوش و هیاهوی پرندگان کنار آبزی در حاشیه تاالب هامون.

The bustle of shorebirds near Hamoun wetland.
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159( هامون صابوری، 1394  / مردی در حال جمع آوری ماهیان تلف شده در بستر تاالب هامون.
Hamoun sabouri , 2015 / A man collecting perished fish from the bed of Hamoun wetland.

160( هامون هیرمند، 1393  / چرای گله گوسفندان در حاشیه تاالب هامون.
Hamoun Hirmand, 2014 / Sheep grazing near Hamoun wetland.
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161(  هامون هیرمند، 1393  / ماهیگیری نوجوانان در هامون.
Hamoun Hirmand, 2014 / Youths fishing in Hamoun.
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Hamoun Hirmand, 2014  / 1393 ،162( هامون هیرمند
به صـورت  بلوچسـتان  و  سیسـتان  زیسـتی  وضعیـت  در  عامـل  تأثیرگذارتریـن  هامـون  تـاالب 

اسـت.   غیرمسـتقیم  به صـورت  همجـوار  اسـتان های  سـایر  و  مسـتقیم 
Hamoun wetland is the most critical factor affecting the biological 
environment of Sistan and Baluchestan directly and other neighboring 
provinces indirectly.
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163(  هامون هیرمند، 1393 / علفزار حاشیه کوه خواجه، این علوفه برای خوراک دام استفاده می شود.
Hamoun Hirmand, 2014 / Grassland near Mount Khajeh. The forage is used for animal feed.

164 ، 165 ، 166( هامون هیرمند، 1393 / شنا در رونگ های منتهی به تاالب هامون  و ماهیگیری در تاالب.
Hamoun Hirmand, 2014 / Swimming in the watercourse leading to Hamoun  
wetland and fishing in the wetland.
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167( تختک سرسنگ، هامون هیرمند، 1398 / مدرسه ای ویران در حاشیه تاالب هامون.
Sarsang, Hamoun Hirmand, 2019 / A ruined school near Hamoun wetland.

168( زابل، 1393 / یک مرغداری که با هجوم شن های روان متروک شده است.
Zabol, 2014 / A poultry farm that has been abandoned by the influx of quicksand.

169( هامون هیرمند، 1398 / بنایی تاریخی در حاشیه تاالب هامون.
Hamoun Hirmand, 2019 / A historical monument near Hamoun wetland.

167168169
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Hamoun Hirmand, 2014 / 1393 ،170(  هامون هیرمند
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Photo Indexنمایه عکس ها و عکاسان

)Species name(  نام گونه )Common name, Scientific name( نام علمی / انگلیسی)Page number( شماره صفحه
Sistan Racerunner116ارمیاس سیستانی

Egret126اگرت نابالغ

Wood sandpiper127آبچلیک خالدار پا سبز

Anapheis aurota119پروانه

Common Moorhen126چنگر نوک رسخ نابالغ

Stilt121چوب پا

Europian Roller117سبز قبا

Clamorous Reedwarbler114-120سسک پرصدا

Great Reed Warbler121سسک نیزار بزرگ

Dragonfly115سنجاقک

Little Stint127تلیله کوچک

Laughing Dove120قمری خانگی

Zygophyllum118قیچ

Sistan Cow69-82-83-84-85-86-87-88گاو سیستانی

Indian Cow88گاو هندی

Spotter Flycatcher120مگس گیر راه راه

Firouzophrynus stomaticus123-124-125وزغ مرمری

Species Index نمایه گونه ها
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شماره صفحه )Name)Page numberنام
Oshida16اوشیدا

Hamoun(8, 30, 32, 69, 75, 77, 78, 100,  128, 130, 134, 140(  Hamoun International Wetlandتاالب بین المللی هامون )هامون(
Reeg sarani57, 77, 89, 90, 92, 95تختک ریگ سارانی

Sarsang139تختک سرسنگ
Chah Nimeh11, 12, 14چاه نیمه

Amirnezam plain65دشت امیر نظام
Tape Kaniz Village45, 47, 69روستای تپه کنیز

Takht-e-edalat Village57, 69, 70, 71روستای تخت عدالت
Khak Sefidi Village54روستای خاک سفیدی
Khajeh ahmad45روستای خواجه احمد

Saravani Village60, 65روستای سراوانی
Ghale Kong  Village43, 94روستای قلعه کنگ

Karim koshteh Village51روستای کریم کشته
Galeh Bacheh Village42, 48, 51, 54, 67روستای گله بچه
Gomshad Village49روستای گمشاد

Lotfollah Village69روستای لطف الله
Loragh Bagh Village53روستای لورگ باغ
Molla Ali Village36, 42, 43, 49, 53, 62روستای مالعلی

Milak Village55روستای میلک
Zabol8, 48, 57, 59, 109, 139زابل

Zahak11,12, 14, 43, 45, 47, 55, 57, 65زهک
Sistan Dam57سد سیستان
Ghorghori  Village47, 55, 60, 62شهر ُقرُقری
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شماره صفحه )Name)Page numberنام
Nimrouz district74 شهرستان نیمروز
Hamoun district66شهرستان هامون

Ghale No38قلعه نو
Mount Khwajeh8-16-19-22-23-24-27-28کوه خواجه

Mil-e-nader106میل نادر
Hamoun Pouzak36-43-45-47-49-51-53-54-55-57-60-62-65-71هامون پوزک

-Hamoun Sabouri53-57-61-77-78-80-82-83-84-86-87-88-93-96-98-101-103-104-108-112-114- 116-117-120هامون صابوری
121-134

Hamoun Hirmand16-19-21-22-23-24-27-28-30-32-51-54-110-115-118-119-124-126-134-135-137-138-139-140هامون هیرمند

Zabol )MNHN 66/61~62, 66/64~66( - MNHN - Museum national d`Histoire naturelle 
https://www.gbif.org/publisher/2cd829bb-b713-433d-99cf-64bef11e5b3e
https://www.mnhn.fr/en

صفایی مهرو، باربد و غفاری، هانیه. دوزیستان ایران : راهنمای جامع زیست شناسی، بوم شناسی و حفاظت. سنندج : دانشگاه کردستان، ۱۳۹۹.
The Complete Guide to Amphibians of Iran: Biology, Ecology, and Conservation, 2020

نادری، علیرضا. راهنمای میدانی پروانه های ایران. تهران : انتشارات ایران شناسی، ۱۳۹8.
Butterfly's of Iran : Field Guide, 2019
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