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ارتقای مدیريت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تاالب و  پروژه بین المللی 
 حمایت از معیشت های جایگزين جوامع محلی با نام اختصاری پروژه سیستان، پروژه ای
 مشترک میان سازمان حفاظت محیط زيست و برنامه توسعه ملل متحد است که با حمایت
 مالی اتحادیه اروپا و با چشم اندازی پنج ساله آغاز شده و در تالش است تا مدیريت یکپارچه
 منابع طبیعی را به منظور احیای زيست بوم تاالب های هامون و پشتیبانی از معیشت های

سازگار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نماید.
 این پروژه در راستای نیل به رسالت خویش در زمینه ارتقای آگاهی و دانش افزایی در مورد
 تاالب بین المللی هامون و زندگی مردم حاشیه تاالب، اقدام به تولید کتاب آموزشی در قالب
 رنگ آمیزی برای گروه کودک نموده است. هدف این کتاب آشنا ساختن کودکان با ویژگی های
است. محیط زيستی  مسائل  با  رابطه  در  حساس سازی  و  آنها  از  حفاظت  اهمیت   تاالب، 
فعالیت های و  است  شده   طراحی  محلی  بافت  و  فرهنگ  با  منطبق  کتاب   تصویرسازی های 
 همراه با کتاب به تثبیت بیشتر مفاهیم در ذهن کودک کمک Ö کند. امید Ö رود با مطالعه
طبیعی محیط  به  نسبت  بیشتر  مسئولیت پذیری  با  سیستانی،  عزيز  کودکان  کتاب،   این 

پیرامون خود رفتار کنند.

مقدمه

 تاالِب بیُن الِمَللی هامون یکی از بزرگ ترين و مهم ترين تاالب های ایران است. این تاالب از
کناِر در  که   Öمرد از  بسیاری  است.  داشته  آن  اطراف  مردِم  زندگی  در  ُپررنگی  نقِش   گذشته 
 هامون زندگی Ö کردند، شغلشان ماهیگیری، کشاورزی یا دامداری بوده است. ماهی گیرها با
 انداختن تور در آب هامون، ماهی ِصید Ö کردند و در بازار Ö فروختند. کشاورزها زمین های
 کشاورزی خود را با آِب هامون آبیاری Ö کردند. دامدارها برای غذا و آِب گاو، گوسفند و بزهای
 خود از گیاهان و آِب هامون استفاده Ö کردند. آِب آشامیدنی مردم هم از هامون تأمین Ö شد.

 مردم از نی های تاالب برای خود حصیر و قایق Ö ساختند.
 تاالب هامون گذشته ای طوالنی دارد. تقريبًا ۳۰۰۰ سال پیش، در کتاب قدی¨ َزرُتشتیان (َاِوستا)
نام تاالب هامون آمده است. این تاالب برای زرتشتیان مقدس است. آنها اعتقاد دارند که نجات
از داخل هامون بیرون Ö آید. فردوسی در شاهنامه، محِل تولد رستم را آخِر زمان    دهنده ی 

سیستان Ö داند. مردم سیستان به گذشته ی هامون و سرزمین خود افتخار Ö کنند.
 تغییراِت آب و هوایی و دخالِت انسان  در طبیعت باعث خشک شدن تاالب هامون شده است.
 ُخشکسالِی هامون تأثیِر منفِی زيادی روی زندگی مردم سیستان گذاشته است. بسیاری از آنها
هوا در  هامون  خشِک  زمین  روی  از  باد  با  زيادی  خاِک  و  گرد  داده اند.  دست  از  را  خود   شغل 
 پراَکنده Ö شود. بعضی وقت ها خاک آنقدر زياد است که روی خانه های مردم را Ö گیرد. گاهی
شهرهای به  زندگی  برای  شده اند  مجبور  بسیاری  مردم  Ö شود.  سخت  هم  کشیدن   َنَفس 
 دیگری ُمهاجرت کنند و زندگِی خود را از اول بسازند. تاالب هامون برای زنده شدِن دوباره نیاز به

 حفاظت و نگهداری دارد.
 بعضی از راه های حفاظت از تاالب اینها هستند: استفاده ی درست از آب، کشاورزی با روش هایی
 که به آِب کمتری نیاز دارند، راه ندادِن حیواناتی که گیاهان داخل تاالب را از بین Ö برند مثل
 ُشتر، نزدِن چاه های عمیق، ِشکار نکردِن پرندگان ُمهاجر و بوÖ، بیرون ريختِن شن و ماسه و

سنگ ها از کِف رودخانه ها، و نگهداری از گیاهاِن داخل تاالب است.
 در این کتاِب رنگ آمیزی با تاالب هامون، جاذبه های منطقه  ی سیستان، حیوانات اطراِف تاالب و

 زندگی مردم محلی سیستان آشنا Ö شوید.

 

مقدمه پیشگفتار

مجتبی ذوالجودی
معاونت محیط زيست دريایی و تاالب ها

سازمان حفاظت محیط زيست
مجری ملی پروژه سیستان

مدادرنگی های خود را آماده کنید و هامون را رنگی کنید.
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آیا تاالب هامون را Ö شناسید؟
تاالب هامون، در شمال استان سیستان و 

بلوچستان و در دشت سیستان قرار دارد. 

این تاالب بین دو کشور ایران و 

افغانستان مشترک است.

۱۲



۳۴

رودخانه ی هيرمند در کشور 

افغانستان به تاالب هامون Ö ريزد 

و آن را ُپر آب Ö کند.

تاالب هامون سومین درياچه ی 

بزرگ ایران بعد از درياچه ی خزر 

و ارومیه است.



۵۶

تاالب ها، گودال های کم ُعمقی هستند که آب باران، برف، 

چشمه یا سیالب ها در آن ها جمع Ö شود و گیاهان 

مختلفی اطراف آن رشد Ö کنند. وقتی آب و گیاه باشد، 

حیوانات و حشرات هم جمع Ö شوند.



۷۸

در زمان ُپر آبِی تاالب هامون، Ö توان ُجنب و جوش و 

َسر و صدای پرندگان را در کنار تاالب دید و شنید.

پرنده هایی مثل چنگر و چوب پا در 

اطراف هامون زندگی Ö کنند.

َچنَگر

چوب  پا



۹۱۰

 هم در تاالب هامون زندگی Ö کند.

تعداد این َوزغ در ایران خیلی کم است. َوزغ َمرَمری



۱۱۱۲

یکی از جانوران خاص منطقه ی سیستان، گاو سیستانی است. 

گاو سیستانی از نژادهای اصیل و قدی¨ منطقه است و 

کوهانی روی پشتش دارد.
 برای مردم بسیار با ارزش است زيرا توانایی زندگی در 

شرایط سخت را دارد.

گاو سیستانی



۱۳۱۴

هامون در گذشته خیلی بزرگ و ُپر آب بود، آنقدر که مردم 

محلی به آن دريا Ö گفتند.

آنها روی هامون قایق سواری Ö کردند و ماهی Ö گرفتند. 

مردم سیستانی، قایق هایی دارند که به آن توَتن Ö گویند.



۱۵۱۶

وقتی تاالب هامون ُپر از آب است، 

خشکی هایی از آب بیرون زده، مثل 

جزيره. مردم محلی به این جزيره ها 

َتخَتک  Ö گویند. تختک ها محل 
زندگی بعضی از مردم محلی بوده است.

حاال با خشک شدن هامون، افراد بسیار ک¨ در 

َتخَتک ها مانده اند.  



۱۷۱۸

کوه خواجه تپه ای است که مانند جزيره  ای داخل 
درياچه هامون قرار دارد.  

در باالی این کوه قلعه ای تاريخی به نام اوشیدا دیده Ö شود 

که از زمان های خیلی قدیم باقی مانده است.



۱۹۲۰

در سال هایی که باران زياد Ö بارد و هامون آب دارد، 

مردم ماهیگیری، کشاورزی و دامداری Ö کنند.

این روزها که تاالب خشک شده، خیلی از مردÖ که 

اطراف آن زندگی Ö کردند برای زندگی به شهرها و 

روستاهای دیگری رفته اند.



۲۱۲۲

نی زارهايی در تاالب هامون وجود دارد. مردم بوÖ با 

ُبريدن این نی ها به گاوهای خود غذا Ö دهند. از این 

نی ها برای بافتن حصیر هم استفاده Ö کنند.



۲۳۲۴

مردم سیستان هنرهای دستی زيادی دارند، مانند 

قالـی بافـی، ُپشتی بافی، گليم بافی، خورجيـن بافی، 

پرده بافی، خوَلک بافی ، سوزن دوزی و گز بافی.



۲۵۲۶

زمانی تاالب هامون ُپر آب و اطراف آن َسرسبز بود. مردم 

محلی Ö گویند: تاالب نفس و امید ما است، منبع غذایی و 

راه درآمِد ما است. ما برای زندگی به هامون وابسته ایم.

این روزها تاالب هامون حال خوبی ندارد و به کمک ما نیاز دارد. 

فکر Ö کنید برای حفاظت از تاالب هامون چه کاری Ö توان انجام داد؟



  ١       تاالب هامون، در ...... استان سیستان و بلوچستان و در دشت سیستان قرار دارد.
         شرق         شمال           جنوب         غرب

٢       یکی از جانوران خاص منطقه سیستان، ............است
          گاو سیستانی         َلک َلک        ِپلیکان          ِفالمینگو

٣      مردم سیستانی، قایق هایی دارند که به آن ........ Ö گویند.
          لوتکا             توَتن          ِلنج            جالبوت

۴       مردم سیستان از چه گیاهی برای خوراک گاو و بافت َحصیر استفاده Ö کنند؟
          برگ درخت خرما           علف          َگز          ِنی

اکنون شما درباره ی تاالب هامون اطالعات خوبی داريد.

امروز چه یاد گرفتیم؟

به دیگران کمک کنید تا درباره ی اهمیت این تاالب بیشتر بدانند.
Ö توانید این کتاب را به آنها َقرض بدهید.

ريختن ُزباله در طبیعت سبب از بین رفتن حیوانات و گیاهان Ö شود،
زباله ی خود را در طبیعت رها نکنیم.

با کمک بزرگ ترها درباره ی حفظ تاالب ها در کتاب ها و اینترنت جستجو کنید.


