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 چکیده:
تاالب فصلی جازموریان وضعیت ای بر تاثیر قابل مالحضه، و افزایش تقاضا خشکسالی، آب مدیریت نامناسب ی،رویه از منابع آببرداری بیبهره

و پوشش گیاهی مشرف به تاالب ضعیف و در نهایت خاک تاالب  خشک آن مرطوب سطحآبدار تاالب،  سطحداشته است. همزمان با کاهش 
در احیا و نگهداری تاالب ای اقلیمی تاالب در گذشته و ارتباط آن با متغیرهوضعیت کمی سطوح آبدار . بررسی شودمیمستعد تولید ریزگرد 

ای سری با استفاده از تصاویر ماهواره 5633 الی 5631های آبدار تاالب فصلی جازموریان طی سالسطح در این مطالعه  نقشی مهمی دارد.

 ،تصاویر ماهواره ایهای الزم بر روی پس از انجام پردازش مورد بررسی قرار گرفت. (OLIو  +MSS ،TM ،ETM های )سنجندهلندست 

نتایج مطالعه نشان داد که تاالب جازموریان فصلی است که معموالً از اواسط زمستان تا اوایل بهار آبگیری  .شد استخراج تاالب سطح آبدار
های مختلف طی دوره مورد بررسی، مشخص با بررسی سطوح آبدار در ماه شود.ایل تابستان به طور کامل خشک میشود و در اواخر بهار تا اومی

طی دوره مورد بررسی نشان داد که  مطالعه نتایج .فصل زمستان بهترین وضعیت خود را از لحاظ آبگیری تجربه کرده است طی شد که تاالب
داشته است. ری تاالب یبارش متوسط اطراف تاالب نسبت به دبی وردی به تاالب از سمت رودخانه های هلیل و بمپور تاثیر بیشتری در آبگ

در دوره مورد بررسی بر  یناند. عالوه بر اهای سیالبی قابل توجه در رودخانه های هلیل و بمپور نیز سبب آبگیری تاالب شدهنهمچنین جریا
نرم افزار و با به کارگیری سری داده جهت صحت سنجی رابطه(  53سری داده جهت پیش بینی رابطه و  63)سری داده مشاهداتی  36اساس 
SPSS،  ریزی برنامهتوان در برای پیش بینی سطح آبدار  ارائه شد که می ای نمایی بر حسب متغیرهای فوق الذکرچند جلمه یک رابطه

   تاالب از آن بهره جست.و احیای مدیریت 

 Landsat تصاوير سری لندستتاالب فصلی جازموريان، آبگیری تاالب، :کلیدی اژگانو
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 مقدمه
 رويه از منابع آبیبرداری بیهافزايش تقاضا، بهر، خشکسالی

ای بر میزان تغییرات کاربری اراضی تاثیر قابل مالحضه و

کاهش قابل مالحضه های دائمی و فصلی و آبگیری درياچه

)al et Ma ,و ) (Ma et al, 2011است ها داشتهتاالب سطح

تاثیر مستقیمی در تاالب  آبگیریوضعیت . 2014( 

گیاهی  هايی خاک و به تبع جامعیخصوصیات فیزيکی و شیم

با کاهش میزان آبگیری .  )(Ma et al, 2017 اطراف آن دارد

ها، بخشی از سطوح آبی خشک شده و سطوحی که درياچه

توسط پوشش گیاهی تثبیت شده بودند به طور قابل توجهی 

زايی و افزايش نباحساس شده و منجر به بیابه بادبرگی 

 .)Baddock, 2009( شوندوقوع ريزگرد می

نیز از اين امر مثتثنی  ايرانتاالب جازموريان در جنوب شرق 

 های تعذيه کننده تاالباحداث سد برسرشاخه نبوده است.

)سد مخزنی جیرفت بر روی رودخانه هلیل و سد انحرافی 

های ، افزايش برداشت آببمپور بر روی رودخانه بمپور(

های مشرف به تاالب، چرای بیش از نزيرزمینی در آبخوا

ا و عدم وجود چارچوب مديريتی مناسب سبب هحد دام

شده طی دهه گذشته نه تنها کارکردهای زيست محیطی 

بافت خاک و رسوبات  به با توجهبلکه  ،رودتاالب از بین 

تولید ريزگرد جنوب  هایريزدانه به عنوان يکی از کانون

شرق کشور معرفی شود. بديهی است قبل از انجام هر 

بررسی  ،فرايندی برای احیای تاالب و حذف ريزگردها

و رابطه آن با  تاالب تقويم زمانی وضعیت آبدار بودن

مطالعات باشد. امری اجتناب ناپذير می متغیرهای اقلیمی

 هایمعتددی در خصوص عوامل اثر گذار بر نوسانات پهنه

Karim  ( توان به مطالعاتآبی صورت پذيرفته است که می

2019et al.  ،2017et al.  Zou ،et al.  Masocha

2018، 2018et al.  Song ،2019et al.  Martins  و

حسن زاده و  اشاره کرد. (1431سمیعی و همکاران، 

همکاران فاکتورهای عمده در کاهش ارتفاع آب درياچه 

ارومیه را توسط مدل دينامیک سیستم تعیین کردند. نتايج 

نشان داد فاکتورهای پیشنهادی عالوه بر تغییرات جريان 

 15وردی به علت تغییر اقلیم، استفاده مازاد از منابع آب 

درصد  14کاهش بارندگی و  درصد 25 سددرصد، احداث 

).et Hassanzadeh  سطح در کاهش آب درياچه موثر است

)2011al.,   تصاوير ماهواره های و سنجش از دور نقشی

ريزی منابع آبهای مهم در بررسی، پايش دينامیکی و برنامه

 . (Sun et al., 2012) کنندمیايفا سطحی 

سنجش  ،های آبیهای مطالعه و شناسايی پهنهيکی از روش

جويی در وقت و هزينه، باشد که عالوه بر صرفهاز دور می

های صعب العبور و باتالقی را فراهم انجام مطالعه در مکان

 دوری از سنجش هایروش پرکاربردترين جمله از کند.می

 بر مبتنی هایروش ،آبی هایپهنه شناسايی جهت

 جذبی باندهای بکارگیری با که طیفی هستند هایشاخص

 شناسايی به الکترومغناطیس مختلف های موج طول در آب

نسبت انعکاس . )al., 2012) et Duپردازند آب می سطح

است.  متفاوت های مختلفطول موج برای يک پديده در

عالوه بر اين پديده های متفاوت در يک طول موج مشخص 

در . )2015et al.,   Gautam( نیز انعکاس متفاوتی دارند

هايی که با ترکیب چند باند مختلف دور شاخصسنجش از 

و استفاده از تضاد در محدوده طیفی اين باندها باعث ارتقا 

ها و خارج های دريافت شده، شناسايی بهتر پديدهسیگنال

 شودهای مختف طول موج میشدن نويز از قسمت

(Campos et al., 2012).  متعددی برای شاخص های

محققان ارائه شده است که به  استخراج سطوح آبدار توسط

NDWI2 (, McFeeters هایتوان به شاخصعنوان مثال می

1996 ،)MNDWI4 (Xu, 2006 ،)WRI3 et  fang-(Fang

al) ،NDMI5 )2002, sader and Wilson(  .اشاره کرد

 Ji etی از جمله ددر مطالعات محققان زيا NDWIشاخص 

al. (2009) ،et al. (2016) Fisher ،2017et al,  Sarp ،

2019Dai et al,  ،2019al,   et Wang ،al,  et Campos

2012 ،2018al,  et onsWat  جهت استخراج سطوح آبدار

 مورد استفاده قرار گرفته است.

تاالب  آبگیریاين مطالعه با هدف تهیه تقويم زمانی از 

آبگیری تاالب با  جاموريان، بررسی روند تغییرات

تعیین و  بارندگی، تبخیر، دبی ورودی به تاالبپارامترهای 

میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر نوسانات سطوح خشک و 

همچنین يک رابطه جهت  .مرطوب تاالب انجام شده است

                                                           
2. Normalized Difference Water Index 

3. Modification of normalized difference water index 

4. Water Ratio Index 

5. Normalized Difference Moisture Index 
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پیش بینی سطح آبدار تاالب بر اساس متغیرهای نامبرده ارائه 

توان در حفظ و مديريت احیای تاالب از شده است که می

 .دآن بهره بر

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 13434جازموريان با وسعتی حدود -حوضه آبريز هامون

کیلومترمربع بخشی از حوضة مسدود میانی در جنوب 

آيد که در مختصات شرقی ايران به شمار می

تا  21°-22́ طول شرقی و  11°-24تا  51°-51́جغرافیائی  

عرض شمالی واقع شده است. در بخش مرکزی  °23-44

های کرمان و سیستان و اين حوضه و در حد فاصل استان

 53° 13`تا  52° 43`بلوچستان در موقعیت جغرافیايی 

تاالب جازموريان  شمالی 25 ° 42`تا  25 °14`شرقی و 

) اداره کل حفاظت محیط زيست استان سیستان و قرار دارد

 در وسیعی فرورفتگی ازموريانج .(1434بلوچستان ، 

 از متر 414-544 بین ارتفاع در واقع ايـران، شـرقی جنـوب

 رشته توسط طرف هر از فرورفتگی اين.  اسـت دريـا سطح

 از متر 1444-4444 به آنها ارتفاع که شده احاطه هايیکوه

 شمال در آتشفـشانی هـای کـوه رشـته. رسدمی دريا سطح

 جـدا لـوت کـوير از را جازموريان ،(بارز جبال) شرق

 غربی شمال ارتفاعات در ساالنه بارنـدگی یـزانم. کنـدمـی

 شرق در بالفاصله آن شرقی بخش در متر، میلی 244 از بیش

 جنوب در بارندگی میزان و متر میلی 154 از بیـشتر ايرانشهر

سال می باشد )محمدی،  در متر میلی يکـصد از کمتر غربی

تاالب از جانب شرق به وسیله رود بمپور و از  اين(. 1423

( 1گردد. در شکل )رود تغذيه میسمت غرب توسط هلیل

موقعیت مکانی حوضه آبريز جازموريان و تاالب فصلی 

های کرمان و سیستان و جازموريان در کشور و در استان

بلوچستان نشان داده شده است. همچین موقعیت سد 

، ايستگاه هیدرومتری کهنک جیرفت، بند انحرافی بمپور

شیبانی )نزديکترين ايستگاه هیدرومتری به تاالب از سمت 

غرب( و ايستگاه هیدرومتری بمپور )نزديکترين ايستگاه 

  هیدرومتری  به تاالب از سمت شرق( نشان داده شده است.

 

 

 
های موقعیت ایستگاه در حوضه آبریز،  تاالب فصلی جازموریان، موقعیت  در کشور جازموریانموقعیت حوضه آبریز  -9 شکل

سنجی، تبخیر سنجی و هیدرومتری مورد استفاده در مطالعهباران
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 داده های مورد استفاده
داده های مورد استفاده در اين مطالعه شامل داده های 

ر های تصاويلوژی و دادهوهیدر، داده های هواشناسی

 دند.گرکه در ذيل معرفی میباشند می ای ماهواره

های هواشناسی و هیدرلوژی مورد داده

 استفاده
اطراف  تبخیر سنجی هایهای ايستگاهدر اين مطالعه از داده

 3) سنجی اطراف تاالبباران هایايستگاه، ايستگاه( 4)تاالب

( 1)به شرح جدول ايستگاه هیدرومتری  2و  ايستگاه(

موقعیت اين ايستگاه ها نسبت به تاالب  .استفاده شده است

بررسی همچنین جهت . نشان داده شده است( 1شکل )در 

وردی به تاالب از سمت رودخانه های هلیل و  ایاثر جريانه

بمپور،  دبی به ترتیب در ايستگاه هیدرومتری کهنک شیبانی 

و بمپور مورد استفاده قرار گرفت. قابل ذکر است که 

های فوق الذکر نزديکترين ايستگاه ها به تاالب ايستگاه

کیلومتر با تاالب فاصله  154و  244به تريب  باشند کهمی

 دارند.

 

 مشخصات ایستگاه های تبخیر سنجی، باران سنجی و هیدرومتری مورد استفاده در مطالعه -9جدول

x y توضیح نام ایستگاه 

 هیدرومتری پایاب سد بمپور 27.2 60.6

 هیدرومتری کهنک شیبانی 28.3 57.8

 تبیخرسنجی کالت ملک 58.3 27.2

 تبیخرسنجی گلمورتی 27.5 59.5

 تبیخرسنجی اسفند 26.9 59.1

 باران سنجی محمدد آباد زهکلوت 27.8 58.6

 باران سنجی نمداد کوهستان 28 58.4

 باران سنجی گنج آباد سرخ قلعه 27.8 58

 باران سنجی نمزاد 28 58.4

 باران سنجی شاه آباد سابق 27.9 58.2

 باران سنجی کالت ملک 27.2 58.3

 باران سنجی کنت آباد 28.2 58.8

 باران سنجی هودیان 27.9 59.4

 باران سنجی چاه کیچی 27.7 58.9

 

 داده های ماهواره ای
منظور تهیه تقويم زمانی از سطوح آبدار تاالب، کلیه  به

، MSS ،TM سنجنده های ) تصاوير موجود سری لندست

ETM+  وOLI)  مربوط به تاالب در موقعیتpass=158 , 

row=141 مورد بررسی قرار  1431تا  1451های طی سال

 گرفت.

 های ماهوارهایپیش پردازش داده
از نوع انعکاس  در اين مطالعه کلیه تصاوير مورد استفاده

سايت سازمان زمین شناسی آمريکا با سطحی بوده و از وب

عملیات پردازش پردازشی دانلود شده اند.  يکسطح 

 هندسی، راديومتريک و هندسی بر روی تصاوير انجام شد.

و تصیح  1تصحیح راديومتريک به روش کاهش تیرگی پديده

 ENVI5.3محیط نرم افزار  در 2سريع اتمسفری به روش

 نقص عملیات اصالح خطاهای ناشی ازهمچنین انجام شد. 

که مسئول  5ماهواره لندست   4گر خط پويشسامانه تصحیح

ايجاد تعادل و تصحیح در جهت حرکت اين ماهواره است 

با استفاده از افزونه  1425تا  1422های بر روی تصاوير سال

Landsat Gapfill  .انجام شد 

جهت استخراج خطوط شاخص مورد استفاده 

 تاالب  مرزی

                                                           
1. Dark Object Subtraction 

2. quick 
3. Scan Line Corrector 
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استخراج سطوح آبدار از شاخص مطالعه جهت  اين در

NDWI  استفاده شده است. اين شاخص که از ترکیب باند

( استخراج 1رابطه ) مادون قرمز نزديک و باند سبز بر اساس

در اين شاخص مقادير مثبت  . (McFeeters 1996)شودمی

 باشندنشان دهنده آب و مقادير منفی سطوح غیر آب می

(1) NDWI= (green-NIR)/( green-NIR) 

پیشـنهاد کردنـد کـه بـا      (Ji et al, 2009)جی و همکاران  

توان از اين شاخص بـرای  استفاده از حد آستانه مناسب، می

تـوان بـرای   استخراج سطوح آبدار استفاده کرد. همچنین می

تفکیک سطوح آبـی از سـاير سـطوح از تفسـیر بصـری بـر       

ــاخص  ــاس ش ــرد NDWIاس ــتفاده ک  و  (Gardelle  اس

 .(2014و همکاران،  Rokni ،2011همکاران، 

به منظور استخراج حد آستانه مناسب برای شاخص 

NDWI  و برداشت مختصات مرز آبی تاالب و همچنین

برداری از موقعیت سطوح آبی و سطوح غیر آبی در نمونه

 1435ارديبهشت  1و  21/1/1431 ،13/12/1435هایتاريخ

از منطقه مورد مطالعه بازديد میدانی به عمل آمد و در 

( 2شکل ) برداشت شد. مرز تاالب UTMچندين نقطه 

 از 21/1/1431  تاريخ میدانی بازديد به مربوط تصاوير

پس از پردازش دهد. جازموريان را نشان می فصلی تاالب

حدود ارائه شده با سعی و  شاخصسازی تصاوير و پیاده

ای تغییر داده شد که مرز آبی ارائه شده با نقاط خطا به گونه

مشاهده شده در بازديد میدانی منطبق شود. قابل ذکر است 

آن به های قبل از و ماهواره  Landsat7سری  برای ماهواره

های تعلیمی مناسب از سطح دلیل عدم دسترسی به نمونه

خشک و مرطوب تاالب در هر سال، از روش تفسیر بصری 

با استفاده از تصاوير کاذب رنگی مختلف برای ارزيابی 

صحت تفکیک سطوح خشک و مرطوب تاالب جازموريان 

 استفاده شد. 

 

 
: تعدادی از نقاط  مشخص شده به عنوان الفاز تاالب فصلی جازموریان  49/9/9911مربوط به بازدید میدانی تاریخ   تصاویر-4شکل 

 آنهای کم عمق :  وضیعت سطوح آبدار تاالب در قسمتبخشکی ، آب و مرز 

 

بررسی ارتباط سطح آبدار تاالب با متغیرهای 

 اقلیمی
بر  "سطح آبدار تاالب"بینی پیشدر اين مطالعه، رابطه 

، "بند انحرافی بمپور پايین دستدبی "متغیرهای حسب 

میانگین "، "دبی در ايستگاه هیدرومتری کهنک شیبانی"

 پتانسیل تبخیر میانگین"و  "های اطراف تاالبايستگاه بارش

 SPSSنرم افزار استفاده از با "نزديک تاالبهای در ايستگاه

 ( می باشد.2رابطه پیشنهادی مطابق رابطه ) ارائه شد.

(2) S = a1s1
a2 + a3Qb

a4 + a5Qk
a6 + a7P

a8 + a9(Ts1)
a10 

 آبدار تاالب در ماه مورد بررسیسطح  Sکه در اين معادله 

(2km،) 1S 2(سطح آبدار تاالب در ماه قبلkm(،  bQ  دبی

دست سد پايین متوسط ماهانه در ايستگاه هیدرومتری 

دبی متوسط ماهانه در ايستگاه  s3m( ، KQ/ (بمپور

جمع بارش ماهانه  s)3(m ، P/هیدرومتری کهنک شیبانی

تبخیر پتانسیل ماهانه اطراف تاالب  T ، (mm)اطراف تاالب

(mm) 1ضرايب در اين معادله  باشند.میa  10تاa  توسط نرم

با استفاده از  1Sو  Sهمچنین مقادير  افزار ارائه خواهند شد.



 911         ...                                                    سطح آبدار تاالب جازموریانبررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و 

ای به دست خواهد آمد. قابل ذکر پردازش تصاوير ماهواره

و  2است که معاالت چند جمله ای درجه يک، درجه 

که  ندهمچنین انواع معادالت غیر خطی نیز بررسی شد

( 2مشخص شد رابطه چند جمله ای نمايی مطابق رابطه )

دهد. نکته قابل توجه در ضريب همبستگی باالتری نشان می

ضرب کردن سطح است که از  TS)1(عبارت معادله باال 

اين . شودحاصل می (T) در تبخیر ماهانه (S1) آبدار ماه قبل

تبخیر و تعرق کار بدين دلیل صورت گرفته است که 

از طرفی اين مقدار تبخیر  وباالست تاالب بسیار پتانسیل در 

)اگر بخشی وندد یپوقوع میبه فقط روی سطح آبدار تاالب 

از تاالب آب داشته باشد،  تبخیر تنها در همان بخش رخ 

 . دهد(می

 بحث نتایج

 آبدار سطح محاسبهو  استخراج حد آستانه

 تاالب
به  NDWIهمانگونه که قبال ذکر شد حد آستانه شاخص 

تغییر داده شده که مرز آب با نقاطی که در بازديد  ایگونه

 بودند میدانی به عنوان مرز خشکی و آب مشاهده شده

 – 48421در اين مطالعه برابر  NDWIشاخص منطبق باشد. 

مربوطه به  ( تصوير پردازش شده4کل )شد. شاستخراج 

اخذ شده از ماهواره لندست،  ،محدوده مورد مطالعه

 کاذببا ترکیب رنگ را  21/1/1431تاريخ   OLIسنجده

 دهد. نشان می

 
 مربوط به تاالب فصلی جازموریان  49/9/9911 تصویر پردازش شده -9شکل 

 

 تقویم آبگیری تاالب در سنوات گذشته
های تعداد تکرار آبدار بودن تاالب در ماه (2)در جدول 

نشان داده شده است.  1431تا  1415های طی سال ،مختلف

است تاالب ( مشخص 2جدول )ارقام همانطور که از 

  در زمستان وجازموريان، تاالبی  فصلی است که معموال

بیشترين تکرار آبدار در اين دوره . ودشبهار آبگیری می اوايل

باشد. به عبارت ديگر، مطابق تقويم فند میبودن تاالب اس

توان  بهترين زمانی آبدار بودن تاالب، فصل زمستان را می

 خصوص وضعیت تاالب تلقی کرد.  در دوره
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 مختلفهای در خصوص وضعیت آبدار بودن تاالب در ماه 9911تا  9914های نتیجه پردازش تصاویر طی سال -4جدول

 ماه آبدار بودن تعداد تکرار ماه آبدار بودن تعداد تکرار

 فرودين  11 مهر 1

 ارديهشت 8 آبان 1

 خرداد 5 آذر 3

 تیر 3 دی 10

 مرداد  2 بهمن 11

 شهريور 2 اسفند 16

 

بررسی ارتباط سطح آبدار تاالب با متغیرهای 

 بارش و دبی
تغییرات سطح آبدار تاالب نسبت به بارش ( 3در شکل )

کهنک هیدرومتری های اطراف تاالب و دبی در ايستگاه

 1415های سالدست بند انحرافی بمپور طی شیبانی و پايین

در اين شکل در قسمت  . نشان داده شده است  1431تا 

ارتباط سطح آبدار تاالب با دبی در ايستگاه  (الف)

شیبانی که بر روی رودخانه هلیل قرار هیدورمتری کهنک

که نشان دهنده جريان ورودی  ،دارد نشان داده شده است

به تاالب از سمت غرب می باشد. در همین شکل در 

ارتباط سطح آبدار تاالب با میانگین بارش بر  (ب)قسمت 

ورد بررسی نشان داده شده است. ره موروی تاالب طی د

ارتباط سطح آبدار تاالب با دبی در  (ج)همچنین در قسمت 

که بر  "پايین دست بند انحرافی بمپور"ايستگاه هیدورمتری 

روی رودخانه بمپور قرار دارد دارد نشان داده شده است) 

دبی در اين ايستگاه نشان دهنده جريان وروديه به تاالب از 

 د(.سمت شرق می باش

باشد تاالب ( مشخص می3همانطور که از شکل )

بررسی،  تاالبی فصلی می باشد دوره مورد طی  جازموريان

شود و در که معموالً در زمستان تا اوايل بهار آبگیری می

شود. اين تاالب اواخر بهار تا اواسط تابستان خشک می

-1451آبی  طی سال خود رابدار بودن بهترين وضعیت آ

پس از وقوع سیالب با دوره که تجربه کرده است.  1452

ماه متوالی آبدار بوده  11سال، تاالب به مدت  244بازگشت 

نکته قابل توجه  (.1454ماه  فرودينتا  1451ماه  دیاست )

( استنباط 3ديگری که از سه گراف ترسیم شده در شکل )

ب روند شود  اين است که نوسانات سطح آبدار تاالمی

خاصی نداشته و با بارش اطراف تاالب همخوانی بیشتری 

که با نتايج مطالعات هاشمی تنگستانی و همکاران دارند. 

نکته مهم ديگر اين است که در  ( همخوانی دارد.1432)

هايی که دبی در ايستگاه های هیدرومتری به صورت زمان

شده قابل توجهی افزايش پیدا کرده است، تاالب نیز آبدار 

های سیالبی قابل توجه شانس است. به عبارت ديگر جريان

 کنند.رسیدن به تاالب را پیدا می

های زياد همبستگی مثبت نوسانات سطح آبدار تاالب با دبی

دارد. گرچه فاصله ايستگاه هیدرومتری کهنک شیبانی تا 

کیلومتر(،   154تاالب جازموريان زياد می باشد) نزديک به 

به محدوديت وجود ايستگاه هیدرمتری در اما با توجه 

گیری دبی به تاالب حوضه آبريز، نزديکترين ايستگاه اندازه

 سطح در موجود رودخانهای سطحی هایمی باشد. آب

 در بايد را چندين کیلومتر مسیر تاالب به رسیدن تا حوضه

 وجود زيرزمینی، هایسفره به زياد نسبتا نفوذ شرايط

 مسیر در نشده کنترل مصارف و مستقیم هایبرداشت

 تابستان در که زياد تبخیر و باال دمای همچنین و رودخانه

بگذارند.  سر پشت رسدمی نیز میلیمتر 15 به قريب روزانه

اين در حالی است که هر چه به سمت تاالب نزديک 

شويم عرض رودخانه افزايش يافته و شیب بسیار کم می

شود. اين افزايش شود و سرعت حرکت جريان کند میمی

ای است که  نتیجه اين عوامل سبب خواهد عرض به گونه

ای کمتر از میزان قابل مالحظهشد آب واصله به تاالب به 

 ها باشد. در رودخانهآب جاری 



 911         ...                                                    سطح آبدار تاالب جازموریانبررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و 

 

 

 
ب: کهنک شیبانی دبی در ایستگاه هیدومتری  -الف: سطح تاالب) و دبی بارش با متغیرهایسطح آبدار تاالب  ارتباط بررسی -2شکل 

  پایین دست بند انحرافی بمپورسطح تاالب و بارش و ج: سطح تاالب و دبی در ایستگاه هیدرومتری 

 

 آبگیری و خشک شدن تاالببررسی روند 
جازموريان  تاالبروند آبدار و خشک شدن ( 5در شکل )

نشان داده  1431تا ارديبهشت ماه  1435طی دوره بهمن ماه 

 همانطور که مشخص است در تاريخشده است. 

آبگیری تاالب جازموريان از سمت شرق  15/11/1435

تاالب صورت پذيرفته و تاثیر کمتری از سمت غرب تاالب 

اين سطح به طور قابل  است. )رودخانه هلیل( داشته 

کاهش پیدا کرده و نصف  4/12/1435ای در تاريخ مالحضه

مطابق بازديدهای میدانی مشخص شد در شده است. 

باشد و به قسسمت انتهايی حوضه، شیب بسیار ماليم می

توان مرز و حدی را برای واسطه تغییر تدريجی شیب نمی
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د تمامی تاالب مشخص کرد. همانطور که قبالً ذکر ش

های سطحی حوضه به سمت تاالب جازموريان خروجی

 باشد.می

 

 
 9911تا  اردیبهشت ماه  9914بررسی روند آبدار و خشک شدن تاالب جازموریان طی دوره بهمن ماه  -4شکل 

 

 تاالب سطح آبدارپیش بینی داده های مورد استفاده جهت استخراج ضرایب رابطه  -9جدول

 S(km2) Qb(m3/s) Qk(m3/s) P(mm) T(mm) شماره ماه سال ردیف
S1 

(km2) 

9 14 92 449 2.0 44.94 99 944 922 
4 14 94 92 4.44 91.09 4 911 90 
9 11 9 422 4.49 49.41 04 422 92 
2 11 4 942 2.99 99.44 44 249.9 422 
4 11 99 92 9.21 94.91 94 992.1 12 
1 11 94 92 2.20 99.11 2 990.1 92 
0 19 92 2 2.11 9.21 92 942 2 
9 19 94 442 2.19 99.99 99 994 122 
1 11 92 2 2.9 2.99 92 91 2 
92 11 99 109 99.90 24.90 14 924 42 
99 02 4 902 2.90 9.94 9.4 402 494 
94 02 9 929 2.44 2 2 910 902 
99 02 1 2 2.21 2.4 4 990.1 2 
92 02 92 2 2.21 99.94 94 92 2 
 2 24.9 992 ثبت نشده است 42.19 9904 92 09 94
 9904 01 92 ثبت نشده است 2.21 9122 99 09 91
 9122 904 4 ثبت نشده است 2.44 9109 94 09 90
 9109 409 1 ثبت نشده است 9.94 9940 9 04 99
 9940 299 2 ثبت نشده است 2.41 9191 4 04 91
 9191 440 2 ثبت نشده است 2.94 9412 9 04 42
 9412 494 2 ثبت نشده است 2.49 9949 2 04 49
 9949 209.9 2 ثبت نشده است 2.199 114 4 04 44
 114 919 2 ثبت نشده است 2.92 122 1 04 49
 122 921.4 2 ثبت نشده است 2.20 991 0 04 42

 



 911         ...                                                    سطح آبدار تاالب جازموریانبررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و 

سنوات گذشته، رسوبات های قابل توجه از طرفی سیالب

رسوبات  و قابل توجهی را به سمت تاالب حرکت داده اند

هم شیب و هم نفوذ پذيری کفه  ا گذشت زمان،بريز دانه 

. به عبارت ديگر حتی با بارش اندک اندتاالبی را کاهش داده

اطراف تاالب، سطح وسیعی خیس خواهد شد و آب بر 

سطح وسیع و  سطح تاالب نمايان خواهد شد. بديهی است

ارتفاع کم آب و شرايط پتانسیل باالی تبخیر در منطقه 

 گذارد.  شرايط خوبی برای باقی ماندن آب نمی

 

 

 ضرایب رابطه پیش بینی سطح آبدارتاالبداده های مورد استفاده جهت استخراج  -9ادامه جدول

 S(km2) Qb(m3/s) Qk(m3/s) P(mm) T(mm) شماره ماه سال ردیف
S1 

(km2) 

 991 491 2 ثبت نشده است 2.9 921 9 04 44
 921 991.9 2 ثبت نشده است 2.9 222 1 04 41
 222 912.1 4 ثبت نشده است 2.9 414 92 04 40
 414 910 42 استثبت نشده  2.22 222 99 04 49
 222 420 1 ثبت نشده است 2.9 909 94 04 41
 909 492.1 1 ثبت نشده است 2.14 42 9 09 92
99 09 94 922 4.10 94.42 21 922 2 
94 02 1 922 99 1 09 19 2 
99 02 92 122 2.00 90.99 49 12 2 
92 02 94 9122 2.00 904.01 992 10.2 949 
94 04 9 9422 2.04 12.12 21 912.4 9122 
91 04 4 9294 2.01 90.10 42 942.2 9422 
90 04 2 902 2.01 92.41 4 294.9 9244 
99 04 4 992 2.99 9.24 92 224.0 902 
91 04 1 919 2.04 9.99 2 921.9 992 
22 04 94 242 92.99 92.09 42 929.9 2 
29 01 9 2 92.94 49.41 92 944 2 
24 01 1 92 0.24 90.24 91 990.1 2 
29 01 99 142 94.94 44.90 10 990 914 
22 01 94 9290 91.22 91.91 42 922.9 142 
24 00 9 019 2.94 99.41 4 2.4494 9290 
21 00 9 11 2.92 2.4 2 292 429 
20 00 92 942 2.91 4.19 41 941 2 
29 00 99 2 9.1 94.94 94 10.9 42 
21 99 94 142 40.4 49.1 94 941.9 2 
42 92 9 242 2.21 1.42 2 409 142 
49 92 4 92 2.21 4.11 4.4 912.4 242 
44 91 2 42 44.44 2.20 99 221 019 
49 91 92 9219 29.91 9.14 999 11 2 
42 91 99 249 2.91 2 44 999 9219 
44 91 94 991 2.29 2 2 499 249 
41 90 9 104 2.29 2.24 4 999.4 991 
40 14 94 949 2.22 99 24 444 2 
49 19 94 991 2 9 44 991 2 
41 12 9 942 2 2 2 419.4 991 
12 14 99 9422 2 924 999 2 2 
19 14 94 192 2 22 1 2 9422 
14 11 4 420 2 44 4 2 444 
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 بین سطح آبدار تاالب  و متغیرهای وابسته استخراج شده رابطه اعتباری سنجیمجموعه داده های مورد استفاده جهت  -2 جدول

 سال
شماره 

 ماه

2)(kmS 

محاسبه شده با 

 تصاویر ماهواره ای

S1 

(km2) 
Qb(m3/s) Qk(m3/s) P(mm) T(mm) 

2)S(km 

بر  محاسبه شده

 اساس فرمول

14 99 90 449 2.11 94.92 1.4 942 949.49 
11 92 12 2 9.4 2.40 99 999.9 90.29 
19 99 122 2 2.19 94.29 94 999.4 410.22 
11 94 014 109 99.01 924.94 92 992 110.22 
02 9 494 014 2.22 94.92 94 942 141.14 
02 99 491 2 4.19 94.49 49 19 904.41 
02 99 949 122 2.11 42.94 21 924.4 199.91 
04 9 9244 9294 2.09 42.11 99 904.9 144.99 
01 9 492 242 9.49 99.99 42 491.1 991.94 
01 92 914 92 2.24 49.99 02 94 224.49 
00 4 429 019 2.99 92.9 2 922 221.12 
00 94 92 992 9.91 41.92 44 942 422.11 
91 9 019 2 94.12 2.94 02 212.9 292.42 
90 4 412 104 2.49 2 2 909.4 999.29 
19 9 49 949 2 44 2 910 01.22 
11 9 444 192 2 924 2 492 224.44 

 

رسد در سمت شرق تاالب تغییرات همچنین به نظر می

قابل مالحضه توپوگرافی وجود ندارد و بارش اندک سطح 

تصاوير موجود در همچنین مطابق  کند.وسیعی را آبدار می

تا  4/12/1435مشخص است از تاريخ  (5شکل )

سطح تاالب ثابت مانده است اما تغذيه از  21/1/1435

سمت غرب تاالب و ناشی از رودخانه هلیل بوده است 

)مصب رودخانه با فلش نشان داده شده است(. همچنین با 

( مشخص است که  5بررسی تصاوير موجود در شکل )

که آب تبخیر نقطه ای است آخرين قسمت شمالی تاالب 

 شود.می
بر  ارائه رابطه پیش بینی سطح آبدار تاالب

 اساس متغیرهای بارش، دبی و تبخیر

شامل داده  سری داده  31جهت استخراج رابطه مناسب، 

دار تاالب محاسبه شده با استفاده از تصاوير های سطح آب

، دبی متوسط ماهانه در ايستگاه های (S)ایماهواره

و پايین دست بند (Qk)هیدورمتری کهنک شیبانی 

و تبخیر تعرق (P)، بارش متوسط اطراف تاالب (Qb)بمپور

( مورد استفاده 4شرح جدول ) به (T)پتانسیل اطراف تاالب

 12( ، 4. همچنین قابل ذکر است در جدول )قرار گرفت.

 1451داده )از دی ماه سری  11سری داده موجود است که 

( به دلیل عدم ثبت دبی در ايستگاه 1454تا فرودين ماه 

پارامترهای اين  کهنک شیبانی غیر قابل استفاده بودند.

 31با استفاده از .( معرفی شدند2جدول قبال در رابطه )

 ضرايب ،SPSS نرم افزار در( 2مطابق جدول )سری داده 

𝑎1  تا𝑎10 ( 2رابطه )با 𝑹𝟐 = به صورت زير    0.85

 استخراج شد:

 
(4) S = 0.5S1

1.05 + 0.002Qb
2.93 + 7.5Qk

0.5 + 0.5P1.68 − 1.93(TS1)
0.34 
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مطابق  سری داده 11 ( مجموعه4)رابطه جهت ارزيابی 

قابل ذکر است که . گرفتقرار ( مورد استفاده 3جدول )

بین داده های آنالیز شده با استفاده از  همبستگیضريب 

تصاوير ماهواره ای و داده های حاصل شده از رابطه ارائه 

𝑹𝟐 شده در اين مطالعه = میباشد که دقت مناسب  0.78

جهت استخراج قبالً  ين داده ها قابل ذکر است که ا .دارد

ضرايب رابطه پیش بینی سطح آبدار تاالب مورد استفاده 

در اين قمست قرار نگرفته بودند تا صحت رابطه ارائه شده 

سطح آبدار  همبستگی (1در شکل )مورد ارزيابی قرار گیرد. 

پردازش  سطح آبدار  و SPSSپیش بینی شده در نرم افزار 

 .شده توسط تصاوير ماهواره ای نشان داده شده است

 

 
 و پردازش شده توسط تصاویر ماهواره ای  SPSSمقایسه سطح آبدار پیش بینی شده در نرم افزار  -1شکل 

 

 گیرینتیجه
 محدوده ایبا بررسی تصاوير ماهواره حاضر در مطالعه

آبدار  تقويم 1431تا  1415های تاالب جازموريان طی سال

بودن تاالب مورد بررسی قرار گرفت. عالوه براين ارتباط 

دی به ودبی ورمتغیرهای بارش و  و سطح آبدار تاالب

 در بخشی از مطالعه. تاالب مورد بررسی قرار گرفت

بر اساس  (ماهانه)برای پیش بینی سطح آبدار تاالب  ایرابطه

ماهانه در  متوسط بارش ماهانه، دبی میانگین متغیرهای

بند پايین دست "و  "کهنک شیبانی"های هیدرومتری ايستگاه

. ماهانه ارائه شد پتانسیل و همچنین تبخیر "انحرافی بمپور

صحت رابطه ارائه شده جهت پیش بینی سطح آبدار تاالب 

مشخص شده رابطه  نیز مورد بررسی قرار گرفت که

بینی سطح آبدار تاالب عملکرد مناسبی در پیش پیشنهادی

های مديريت و احیای در برنامهتوان دارد. از اين رابطه می

ای تصاوير ماهورهدر نتیجه آنالیز  استفاده کرد. تاالب

مشخص شد تاالب بهترين وضعیت آبگیری را در فصل 

همچنین مشخص شد که بارش اطراف زمستان داشته است.  

تاالب نسبت به دبی ورودی به تاالب  از سمت شرق و 

غرب تاثیر زيادتری در آبگیری تاالب داشته است و 

قابل  در مقايسه با جريان های کوچک های سیالبیجريان

. اين امر دارندرسیدن به تاالب را  بیشتری برای توجه شانس

 حوضه در موجود ایرودخانه هایبدين دلیل است که آب

 هایبرداشت وجود ها،آبخوان به زياد نسبتا نفوذ شرايط در

 همچنین و رودخانه مسیر در نشده کنترل مصارف و مستقیم

 15 به قريب روزانه تابستان در که زياد تبخیر و باال دمای

 که بگذارند تا به تاالب برسند سر پشت رسدمی نیز میلیمتر

 مراتب به تاالب به واصله آب که شد خواهد سبب امر اين

 ديگر سوی از. باشد جاری شده در رودخانه آب از کمتر

 دلیل به نیز تاالب به آب مقطعی ورود صورت در حتی

 به تاالب تبخیر، بودن زياد و ورودی جريان بودن مقطعی

 خواهد شد. خشک و داده دست از را خود آب سرعت

 تاالب آبريز حوضه هیدرولوژی وضعیت به باتوجه بنابراين
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 بويژه اقلیمی پارامترهای وضعیت همچنین و جازموريان

 اين که گرددمی مشخص خوبی به تبخیر، و بارش

 درجه و تبخیر عامل تاثیر تحت شدت به آبی اکوسیستم

 شرايط دلیل به ديگر سوی از. دارد قرار باال حرارت

 برخوردار کمی بسیار شیب از که تاالب بستر فیزيوگرافی

 کند، مقدار کمی بارش در سطح وسیعی نمود پیدا میاست

 را درياچه سطح از تبخیر توجه قابل افزايش موضوع اين و

 شرايطی در اخیر دهه در بويژه دلیل همین به. آوردمی فراهم

 و اقلیمی شرايط دلیل به سال از مقاطعی در تاالب که

سطح وسیعی از تاالب  گرديده، آبدار بزرگ هایسیالب

 نهايتاً و کرده پیدا کاهش زيادی سرعت باآبگیری شده و 

 شده است. خشک کوتاهی زمان مدت در تاالب
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