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 کم اب سازگاری برای و راهیگامی در جهت احیا در تاالب جازموریان:  باران آب استحصال و آوری جمع

 آبی

 
 حجت کامیابی، محمد باقر رهنما،  *فرزانه قادری نسب گروهی

 gaderi_f@alumni.ut.ac.ir        .   های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناس ارشد منابع آب شرکت سهامی اب منطقه ای کرمان و دکتری سازه
 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 ارشناش ارشد سازه های آبیک

 
 چکیده:

نات امی جریازهکشی بسته در حاشیه جنوبی دشت لوت واقع شده است. این تاالب مقصد تم حوضه تاالب جازموریان در مرکز یک

بر اث سد حدااضا و خشکسالی، افزایش تق رویه از منابع آبی،برداری بیبهرهر حال حاضر . دمی باشدآبریز جازموریان سطحی حوضه 

ح واالب، سطتهمزمان با کاهش سطح آبدار  داشته است. تاالب خشک شدن اینای بر تاثیر قابل مالحضهسرشاخه های این حوضه 

در ه ای ویر ماهواربررسی چند سری تصار این مطالعه با شود. دفراهم میدر بستر تاالب خشک شده و زمینه ظهور ریزگردها مرطوب 

شرف به م یهای تبخیر سنجتبخیر در ایستگاهروند خشک شدن تاالب مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی وضعیت  تاالب جازموریان

ح قابل حتی سط قعی کهدر موا شد در نتیجه مطالعه مشخصزیاد شرایط اقلیمی در خشک شدن تاالب مشخص شد.  تاثیر بسیارتاالب 

خشک  ده و تاالببخیر شدرمدت کوتاهی آب ت ،توجهی از تاالب در اثر بارندگی و آورد مناسب رودخانه هلیل و بمپور  آبدار شده است

 تا مدت کز رطوبتی خانیا آوری آب بارانو جمع   طراحی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاالبشد با  پیشنهاد . در نهایت شودمی

 .کردقابل توجهی تامین  زمان

 

 .احیای تاالبو  ، تبخیر از سطح آزاداستحصال آب باران، تاالب جازموریان  کلیدی:های واژه

 

 مقدمه:

 .(Mbilinyi et al., 2005)اند بوده باران آب آوریجمع بومی هایروش به توسعه مجبور خود حیات ادامه برای دیرباز از هاانسان

 برای خاصی اصالحات نبدو و بوده آوریجمع قابل راحتیبه باران آب زیرا است، آب جایگزین منابع بهترین از یکی باران آب استحصال

شود که در مناطق خشک هایی اطالق میاستحصال آب باران به کلیه روش. (Silva et al., 2015)  است استفاده قابل غیرشرب اهداف

 شوداه نمیانه و چمستقیم و غیر مستقیم معمول می باشد و شامل استفاده از رودخو نیمه خشک برای تامین آب از باران به طور 

طباطبایی  و گیرد. )چکشیمی انجام خشکسالی با حل مقابله راه عنوان به  این روش توسعه برای زیادی تالشهای. (1393)طباطبایی، 

 ا ذخیره درین به زمین دیل به سیالب شود به وسیله نفوذ دادها رواناب ناشی از باران قبل از اینکه تبدر این روش . (1391 یزدی،

ر برای رائه راهکاناطق، امهای محدود در این با توجه به وقوع بارش در زمان .ردیگمخازن کوچک مهار شده و مورد بهره برداری قرار می

 باران، آب استحصال توان گفتبه طور کلی می. (1394باشد )یوسفی و همکاران، بهره برداری از آب باران دغدغه بسیاری از مدیران می

گرفته  قرار توجه ردمو آب حفاظت و مدیریت روشی جهت عنوان به فنآوری این .است آن از استفاده برای باران آب و ذخیره آوریجمع

ان بریز جازموریآحوضه  خشکسالی، تبخیر تعرق پتانسیل و افزایش تقاضا دراین در حالی است که   (Mahmoud et al., 2014) . است

سبب شده آبی که وارد   میلیمتر در سال 4000شرایط نامطلوبی برای تاالب کویری جازموریان ایجاد کرده است.  تبخیر و تعرق باالی 

شده و  یز خشکشود به سرعت تبخیر شده و سطح تاالب خشک شود. همزمان با کاهش سطح  آبدار تاالب،  سطوح مرطوب نتاالب می

 باشد. تاالب مستعد تولید ریزگرد میخاک 
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. صورت میپذیرد(  نرمال از باالتر بارش)  مرطوب های سال طی گیاهی جوامع تولید هدف با تاالب در خاک رطوب مدیریت

Haukos  و Smith) 1993( .از  محیطی زیست اختالالت کنترل عامل عنوان به 1خاک رطوبت حجمی های خشک،دوره طی در

در نظر  خاک فیزیکی اختالل یا و 2مغذی مواد مجدد توزیع آلی، خاکهای پذیری مهاجم، اشتعال گیاهی های ونهگ گسترش جمله

ی آورهای جمعدهد که سامانهاین در حالی است که نتایج مطالعات محققان نشان می .2016و همکاران  Aguilera شودگرفته می

;yazar and ALI) باشدمیافزایش  درصد 70درصد به  17باران رطوبت حجمی خاک را از   قالب در باران آوری جمع با.   (2007 

با  توجه به مطالب گفته شده استحصال آب . (Lal   2008 )یافت خواهد کاهش هوایی و آب تغییرات شدت و میزان مدیریتی کارهای

اجزای دها امری ضروری است.  حرکت ریزگربه منظور تامین رطوبت مورد نیاز خاک جهت جلوگیری از  در تاالب جازموریان باران

 به شرح ذیل می باشند در این مطالعهال باران سیستم استحص

 ( آن و زیرحوضه های مجاور تاالب جازمویان  محدوده مطالعاتی سطح آبگیر) 

  طبیعی یا مجاری مصنوعی سیستم انتقال آب: شامل آبرو ، مسیل 

 ز سطوح شده ا مناسب دیگری که رواناب جمع آوری هپوشیده و یا هر وسیلمحل ذخیره سازی: مخزن، آب انبار، استخر سر

 ماندآبگیر به آنجا هدایت و ذخیره  میشود و تا زمانی که مورد استفاده قرار نگرفته در آنجا باقی می

 نقطه هدف: سطح خشک و مستعد تولید ریزگرد در تاالب جازموریان 

 ها:مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 عرض شمالی 29°-30تا  26°-28́طول شرقی و   61°-23تا  56°-51́  جغرافیائی مختصات بین جازموریان-هامون آبریز وضهح

 تشکیل را ورگانه کش 30، 2 درجه آبریز های حوضه از یکی مربع کیلومتر 69390 حدود وسعتی و 45 کد با که است شده واقع

( موقعیت 1در شکل ). پوشاندرا می کرمان استان شرق جنوب و شرق و بلوچستان و سیستان استان غرب از هاییبخش که دهدمی

و بند  دجیرفتبندی زیرحوضه ها، موقعیت ایستگاه های باران سنجی و تبخیر سنجی، سحوضه آبریز جازموریان در کشور، تقسیم

 آبریز هحوض به جهتو با حوضه آبریز این. .نشان داده شده است انحرافی بمپور و محدوده مورد مطالعه )سطح آبگیر مورد بررسی(

   .است شده تقسیم مطالعاتی محدوده 21 به متعدد کویرهای پایانه و ها مسیل ها،رودخانه

                                                             
1 soil water content 
2 nutrient redistribution 
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خیر بتموقعیت ایستگاه های باران سنجی و تقسیم بندی زیرحوضه ها، الف: موقعیت حوضه آبریز جازموریان در کشور، ب:   (:1)شکل 

 (در این مطالعه پ: محدوده مورد مطالعه ) سطح آبگیر مورد بررسیسنجی، سدجیرفت و بند انحرافی بمپور 

 

   
 1395اسفند   18ید  تاریخ بازد ، ب بخشهای شوره زاربخشهای آبدار و باتالقی تاالب جازموریان الف (:2)شکل
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 (1389ابخوان، مشاور مهندسین) مطالعاتی محدوده در جوی ریزشهای حجم (:1) جدول

 
 داده های مورد استفاده

 داده های هواشناسی مورد استفاده در مطالعه :(2جدول)

 x y z نوع مالکیت نام ایستگاه ردیف

 528 28 58.4 باران سنجی آب منطقه ای نمداد کوهستان 1

 433 27.83 57.96 باران سنجی آب منطقه ای گنج آباد سرخ قلعه 2

 511 27.98 58.42 باران سنجی ه ایآب منطق نمزاد 3

 411 27.88 58.25 باران سنجی آب منطقه ای شاه آباد سابق 4

 392 27.21 58.35 بخیرسنجیت-باران سنجی  آب منطقه ای کالت ملک 5

 420 27.92 59.45 باران سنجی آب منطقه ای هودیان 12

 386 27.67 58.95 باران سنجی آب منطقه ای چاه کیچی 13

 380 27.8 58.62 بخیرسنجیت -باران سنجی آب منطقه ای حمد آباد م -زهکلوت  14

 388 27.49 59.45 تبخیرسنجی  آب منطقه ای اندلگ-گلمورتی 15

 407 26.3 59.53 تبخیرسنجی  آب منطقه ای بنت 16

 520 27.19 48.58 هیدرومتری آب منطقه ای پایاب سد بمپور 17

 546 28.3 57.78 هیدرومتری آب منطقه ای کهنک شیبانی 18
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 داده ههای ماهواره لندست

 کیفیتت با حرارتی اندب و متر 30 کیفیت با نزدیک قرمز مادون دور، قرمز مادون قرمز، سبز، آبی، باندهای در ماهواره این :5 لندست

 .کند می تصویربرداری متر 120

 سبز، آبی، دهایبان شامل و شد اضافه آن به متر 15 رزولوشن با باند یک که شود می شناخته+ ETM نام به ماهواره این :7 لندست

 .است متر 60 کیفیت با حرارتی باند و متر 30 کیفیت با میانی قرمز مادون نزدیک، قرمز مادون قرمز،

 pass=158منظور تهیه تقویم زمانی از سطح آبدار تاالب، کلیه تصاویر موجتود ستری لندستت مربتو  بته تتاالب در موقعیتت  به

,row=141 ستایت ستازمان مورد بررسی قرار گرفت. کلیه تصاویر مورد استفاده در این مطالعه از نوع انعکتاس ستطحی بتوده و از وب

 پردازشی دانلود شده اند.  1زمین شناسی آمریکا با سطح 

. انجام شد 35ENVI.م افزار در محیط نر 4یح اتمسفری به روش سریعحو تص 3رادیومتریک به روش کاهش تیرگی پدیده تصحیح

 تفسیر روش از سال، هر در تاالب مرطوب و خشک سطح از مناسب تعلیمی هاینمونه به دسترسی عدم بدلیل گذشته سالهای برای

 مرطوب و خشک سطوح تفکیک صحت ارزیابی برای اصلی هایمؤلفه وتحلیل تجزیه مختلف رنگی کاذب تصاویر از استفاده با بصری

 .شد استفاده وریانجازم تاالب

 بحث و نتایج
نالیز لوچستان، آتان و بهای کرمان و سیسو ارتبا  آن با متغیرهای بارش و دبی در استان به منظور بررسی تغییرات سطح آبدار تاالب

شامل سال دوره  دو باشد(روز می 16 ماهواره لندستدوره بازگشت با توجه به اینکه )روزه  16در یک دوره پارامترهای مورد بررسی 

 مورد بررسی قرار گرفته است 1396-1395 سال آبی و 1387-1386 آبی

 1387-1386بررسی تغییرات سطح آبدار تاالب طی سالهای 
. همچنین به منظور بررسی فاکتورهای موثر نشان داده شده است 1387-1386تغییرات سطح آبدار تاالب طی سال آبی ( 2در شکل )

در نزدیکترین  ( مقادیر بارش  و تبخیردر ایستگاه های نزدیک تاالب و همچنین مقادیر دبی2الب در جدول )بر آبدار شدن تا

یستگاه هیدرومتری کیلومتری به مرکز تاالب  و ا 180ایستگاههای  هیدرومتری )ایستگاه هیدرومتری پایاب سد بمپور در فاصله  

در اواسط دی  مشخص استدر این شکل ب نشان داده شده است. همانطور که کیلومتری( به تاال 140کهنک شیبانی در فاصله حدود 

طح آبدار تاالب حدود روز س 16میلیمتری در یک دوره  212بر اثر بارش  1386دی ماه  30تاالب کامالً خشک می باشد. در  1386ماه 

و آورد  m3/s 157کهنک شیبانی حدود  کیلومتر مربع می باشد. همچنین در این دوره آورد رودخانه هلیل در ایستگاه 1420

متری اطراف تاالب سطح میلی 47روزه بعدی با توجه به بارش  16باشد. در دوره می m3/s 5.5رودخانه بمپور در ایستگاه بمپور  

بارش و  ار( مقد2ول و با توجه به اینکه در دوره های بعدی )مطابق جد کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده است. 1000تاالب به حدود 

ط ت در ا واسدر نهای وهلیل و بمپور صفر بوده است روند کاهش سطح آبدار تاالب ادامه پیدا میکند رودخانه های آورد جریان در 

اه از دسترس م 4کیلومتر مربع سطح آبی تاالب در طی  1420تاالب به طور کامل خشک میشود. به طور خالصه  1387خرداد ماه 

 شودخارج می

                                                             
3 Dark Object Subtraction 
4 quick   
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 1387-1386تغییرات سطح آبدار تاالب طی سال آبی  (: 3)شکل

 

 های کهنک شیبانی و بمپوربررسی ارتباط  سطح آبدار تاالب با متغیرهای بارش اطراف تاالب و دبی در ایستگاه (:3)جدول

 km2سطح تاالب تاریخ شمسی تاریخ میالدی
دوره  جمع بارش طی

(mm) 

 Q(m3/s)  ایستگاه 

 کهنک شیبانی

 Q(m3/s)  ایستگاه  دبی 

 بمپور

01/04/2008 1386/10/14 0 0 0.27 0 

01/20/2008 1386/10/30 1420 212 157.36 3.5 

02/05/2008 1386/11/16 1000 47 1.55 0.02 

02/21/2008 1386/12/02 850 0 0.12 0 

03/08/2008 1386/12/18 700 0 0.01 0 

03/24/2008 1387/01/05 672.2 0 0.04 0 

04/09/2008 1387/01/21 634 0 0.03 0 

04/25/2008 1387/02/06 294 0 0.03 0.05 

05/11/2008 1387/02/22 152 0 0.22 0 

05/27/2008 1387/03/07 40 0 0.25 0 

06/12/2008 1387/03/23 0 0 0.03 0 
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 1396-1395 تغییرات سطح آبدار تاالب طی سال آبی بررسی

نشان داده شده است.  1396 ماهیبهشتتا ارد 1395ماه الب جازموریان طی دوره بهمنروند آبدار و خشک شدن تا 3در شکل 

تری از کم یرآبگیری تاالب جازموریان از سمت شرق تاالب صورت پذیرفته و تأث 17/11/1395طور که مشخص است در تاریخ همان

کاهش پیدا کرده و نصف شده  3/12/1395در تاریخ  یامالحظهسمت غرب تاالب )رودخانه هلیل( داشته است.  این سطح به طور قابل

  است. 

از  یبشدریجی تباشد و به واسطه تغییر مطابق بازدیدهای میدانی مشخص شد در قسسمت انتهایی حوضه، شیب بسیار مالیم می

های سطحی حوضه به طور که قبالً ذکر شد تمامی خروجیتوان مرز و حدی را برای تاالب مشخص کرد. هماننمی لحاظ دید بصری

اند و ب حرکت دادهرا به سمت تاال یتوجهشته، رسوبات قابلتوجه سنوات گذهای قابلباشد. از طرفی سیالبسمت تاالب جازموریان می

طح س طراف تاالب،تی با بارش اندک احاند. به عبارت دیگر و هم نفوذپذیری کفه تاالبی را کاهش داده یبشمرور همبه یزدانهرسوبات ر

باالی  تانسیلوسیعی خیس خواهد شد و آب بر سطح تاالب نمایان خواهد شد. بدیهی است سطح وسیع و ارتفاع کم آب و شرایط پ

ل مالحظه ات قابرسد در سمت شرق تاالب تغییرگذارد. همچنین به نظر میتبخیر در منطقه شرایط خوبی برای باقی ماندن آب نمی

خص است از تاریخ ( مش4همچنین مطابق تصاویر موجود در شکل ) کند.ندک سطح وسیعی را آبدار میتوپوگرافی وجود ندارد و بارش ا

مصب بوده است ) سطح تاالب ثابت مانده است اما تغذیه از سمت غرب تاالب و ناشی از رودخانه هلیل 21/1/1395تا  3/12/1395

ی تاالب آخرین ( مشخص است که  قسمت شمال4یر موجود در شکل )رودخانه با فلش نشان داده شده است(. همچنین با بررسی تصاو

 شود.ای است که آب تبخیر مینقطه

 

 
 1387-1386تغییرات سطح آبدار تاالب طی سال آبی  (:4)شکل 
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 بمپور و شیبانی کهنک ایستگاههای در دبی و تاالب اطراف بارش متغیرهای با تاالب آبدار سطح  ارتباط بررسی(:4)جدول

 km2سطح تاالب تاریخ شمسی میالدی تاریخ
جمع بارش طی دوره 

 (mm)روزه
 Q(m3/s)  ایستگاه 

 کهنک شیبانی
 Q(m3/s)  دبی  
 بمپور ایستگاه

01/04/2017 1395/10/15 0 0 0 0 

02/05/2017 1395/11/17 1244 156 1.02 5 

02/21/2017 1395/12/03 631 60 43.32 0 

03/09/2017 1395/12/19 530 18 32.16 0 

04/10/2017 1396/01/21 525 38 75.41 0 

04/26/2017 1396/02/06 247 0 36.76 0 

05/12/2017 1396/02/22 97 2 22.66 0 

05/28/2017 1396/03/07 0 7 12.29 0 

 
 معرفی تاالب جازموریان به عنوان سطح آبگیر باران

با توجه به بارش  کیلومتر مربع  دارد که 39740اتی اطراف تاالبی سطحی حدود (  مجموع محدودهای مطالع1با توجه به جدول ) همچین 

 طرقرصد آب به د 80ها بوده است.  حتی اگر  از این مقدار میلیون متر مکعب حجم بارش 3974متر در دی ماه  حدود یمیل 100متوسط   

های  سطوح آبگیر باران جمع از طریق سامانه رادرصد   20 بتوانط فق مختلف )برداشتهای ثبت نشده ، نفوذ و تبخیر از دسترس خارج شود( و

 میلیون متر مکعب خواهد بود. 795حجم آب  جمع آوری شده معادل  ، اوردی کرد
ه س پایش تصاویر ماهوارکیلومتر مربع می باشد. عالوه بر این بر اسا 2071مساحت محدوده مطالعاتی تاالب جازموریان  1از طرفی مطابق جدول 

ع کیلومتر مرب 2000اکثر سطح آب در تاالب حدود حدمقارن با سیل تاریخی در منطقه مورد مطالعه(   1372-1371سال )ای در سنوات گذشته 

 بوده است. 

 بدارآ سطح و  متر انتیس 20اگر شرایط ایده آل در تاالب را  در نظر بگیریم یعنی عمق متوسط آب در تاالب حدود )حال   در شرایط ایده آل

 های سامانه طریق زا آورری جمع آب شرایط این در که( بود خواهد مکعب متر میلیون 400 نیاز مورد آب حجم  باشد مربع کیلومتر 2000 حدود

 .بود خواهدفراهم   آل ایده شرایط در تاالب کردن دار آب برای نیاز مورد آب  برابر 2 از بیش باران آبگیر سطوح

برابر سطح  2.5توان می درصد آن ذخیره شود 20فقط  کیلومتر از تاالب را آبدار کرده است اگر  1068ین سال حداکثر بنابراین بارشی که در ا

 آبگیری شده فعلی را آبدار کرد.

د آب در رت دیگر  بایباشد. به عباگرچه به عنوان پیشنهاد کلی باید عنوان کرد در جازموریان مدیریت رطوبت خاک راهکاری بسیار کارآمد می 

 حد مرطوب کردن خاک با هدف سنگین شدن آن و  جلوگیری از حرکت آن توسط باد و همچنین افزایش پوشش گیاهی باشد.

ست که نفوذ ه( مشخص است خاک بخشی از تاالب جازموریان به صورت شوره زار است. این مسئله نشان دهنده این 2همانطور که در شکل)

له است در ین مسئابخیر شده است. با این وجود در همین بخش شوره زار پوشش گیاهی وجود دارد که موید پذیری بسیار پایین بوده و اب ت

 صورت آبدار شدن تاالب پتانسیل رشد گونه های بومی پوشش گیاهی حتی در بخش شوره زار تاالب وجود دارد.

 

 نتیجه گیری:
امکان سامانه  1387-1386وند تغییرات سطح آبدار تاالب درسال آبی بازدید میدانی و همچنین بررسی  وضعیت  ر در این مطالعه با 

قش قابل االب نتمشخص شد بارندگی در  محدوده های مطالعاتی  مشرف به   های سطوح آبگیر باران بررسی شد. در نتیجه مطالعه

  یرفت بود. ز سد جن بدون خروجی انکته قابل توجه در دوره مورد بررسی آبگیری تاالب جازموریا توجهی در آبگیری تاالب دارد.

ر ر بسیاهمچنین مشخص شد  با توجه به شیب کم و سطح وسیعه پهنه جازموریان و همچنین شرایط اقلیمی خاص منطقه تبخی

 کند. یاهی میگپوشش  باالست. بنابراین سامانه های سطوح آبگیر باران  در این حوضه کمک شایانی به احیای تاالب و بهبود شرایط
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 شهر موردی مطالعه ران؛با آب استحصال طریق از شهر مختلف بخشهای نیاز مورد آب تأمین بررسی  ،1395 ق، ابی،مهت و ف تاران،-

 53-40 پنجم و بیست شماره هفتم سال آب، و آبیاری مهندسی پژوهشی علمی فصلنامه بناب،

 آب سهامی شرکت نیرو، توزار آبخوان، شاورم مهندسین( 1389) جازموریان، هامون آبریز حوزه آب منابع اطلس سازی بهنگام گزارش-

 کرمان ای منطقه

– 1 شماره  ول،ا سال  بوم، خشک پژوهشی-علمی فصلنامه جازموریان، پالیای هاینهشته ژئوشیمی و شناسی رسوب ،1389.. ع محمدی،
 .79-68-صص

 نیمه و  شکخ منناطق آخیزد های حوضه در آب استحصال های پروژه یابی مکان. 1394.ه معماریان، و ،.س نورمحمدی، م، یوسفی،

 شهرستان ابرودسر آبخیز حوضه: موردی مطالعه) gis محیط در مراتبی سلسله  معیاره چند گیری تصیم روشهای از استفاده با خشک

 .94  پاییز -8 جلد/  َسوم الس -72- 59 صص. باران آبگیر سطوح های سامانه ترویجی علمی مجله ،(رضوی خراسان استان خوشاب

 

Extraction of rain water in the jazmorian wetland: A step towards Restoring wetland and a 
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Abstract: 

Jazmurian wetland is located in an endorheic basin at the southern edge of the Dasht-e-Lut. Several factors such as high 

evaporation, over exploitation of groundwater, dam construction on the rivers feeding the wetland, and the effect of 

drought and climate changes have caused this wetland to dry out during the recent years. Accordingly, this wetland has 

become one of the main sources of dust generation in the south east of Iran. In this study dynamic monitoring of water 

surface area in past and its relation with climatological variation was investigated. Finally was suggested by designing 

of a rainwater catchment system to harvest rainfall for restoration of the wetland. 
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