
 معرفی منطقه جازموریان: 

های  شمالی بین استان  2738تا2710شرقی و 5914تا 5839منطقه تاالبی جازموریان در موقعیت جغرافیایی 

های مكران و شاهسواران قرار دارد که از  سیستان و بلوچستان و کرمان واقع شده است. منطقه جازموریان مابین کوه 

کیلومتر گسترده شده است. در اصطالح   100کیلومتر و از شمال به جنوب به پهنای  300شرق به غرب تقریبا به طول 

ند و انبوهی و کثرت آن را موریان می گویند. به همین سبب، این ناحیه به  محلی پوشش گیاهی را جاز می نام

جازموریان معروف شده است. این دریاچه فصلی، در غرب بلوچستان قرار دارد و نیمی از آن در استان کرمان واقع  

دوده آب  متر است. مح  300کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا  69000شده است. مساحت حوضه آبریز آن 

 .کیلومتر مربع است 2500کیلومتر مربع و در مواقع کم آبی به طور متوسط   3300گیر کامل دریاچه در مواقع پر آبی 

استان به   این دو ترین منابع آبیآب به عنوان یكی از مهم ای کم جازموریان به جهت قرار گرفتن در منطقه  منطقه

 های شرق و غرب این دو استان است . اکوسیستممرکز تنظیم  این منطقهرود.شمار می 

های دیگر، آب شیرین دارد و شوری آن بسیار کم است. علت شیرینی این است  هامون جازموریان بر خالف هامون

های عمیق این دریاچه آب مشاهده  که آب در آن ساکن نیست و زهكش طبیعی دارد. در فصول بارانی در قسمت 

ه دلیل شرایط اقلیمی ویژه، در بیشتر مواقع سال،  وب ع به شكل مرداب و باتالق در می آیدشود ولی در سایر مواقمی

  های متعدد دائمی و موقت، به این شود. رودها و آبراهه های رسی تبدیل می بخش اعظم آن به کفة نمكی وکفه

ارة شوری رودهای وارده و درصد  رود اهمیت بیشتری دارند. دربریزند که از میان آنها، رود بَمپور و هلیل هامون می 

 های موجود هماهنگی دارد نمك آب دریاچه گزارش 

های اخیر و احداث سدهای متعدد بر  های ایران است اما در اثر خشكسالی این تاالب یكی از بكرترین اکوسیستم

راتع اطراف آن کامالً  رود، متأسفانه بخش قابل توجهی از این دریاچه و مهای این استان از جمله هلیل روی رودخانه 

تقریبا آبی وارد   2015تا  2012به طوریكه در طی سالهای  شودها افزوده می خشك شده و هر روز بر شدت خسارت 

شده است و   تاالبسبب به هم خوردن چرخه مهاجرت پرندگان به این  مسئلهاین پهنه آبی این دشت نشده است. 

توان گفت به صفر رسیده است. در فصول  رنگ شده که تقریباً میآنقدر کم تاالبحضور پرندگان سیبری در این 

شود اما در سایر مواقع به شكل مرداب درآمده و یا به  های عمیق این دریاچه آب مشاهده می بارانی، در قسمت 

 شود.های رسی تبدیل می های نمكی و کفه کفه



ها ترین آن بع جریان دارند که هلیل رود بزرگ کیلومتر مر 1000رودخانه با مساحت آبریز بیش از  5در این حوضه 

های سطحی جاری در این حوضه، به هامون  آب هستند. همه آب باشد. سایر رودهای این حوضه فصلی و کم می

 ریزند.جازموریان می 

های مهمی همچون زردشت از گوهر، بافت  باشد که در مسیر خود شاخه ای می ترین رودخانهمهم  رودرودخانه هلیل 

پیوندند. این رود پس  زار، رابر از الفتح یا شاه کوه، طیل از کوه هزار و اسفندقه از ارتفاعات اسفندقه به آن می از الله 

کیلومتر طول، یك رودخانه   390شود. هلیل رود با از آبیاری کردن جیرفت و کهنوج، وارد هامون جازموریان می

که حیات تاالب   اندی با نام سد جیرفت احداث نمودهشود که در جیرفت بر روی آن سد دائمی محسوب می 

 .جازموریان را به خطر انداخته است

 گیاهی منطقه جازموریان:پوشش

کوهستانی   پوشش گیاهی نواحیباشد. ، متفاوت میبا توجه به شرایط جنس خاکپوشش گیاهی منطقه جازموریان 

اند، های فتوج، الشار، بزمان و کارواندر منطقه جازموریان را محصور کرده جنوبی و شمالی که به وسیله کوهستان

. در باشد... میگون، زیره، گیاهان دارویی و انجیر،های بادام کوهی، درختان بنه )پسته وحشی(، انواع گونه  شامل

قیچ، اسكنبیل، گون، افدرا،  همچنین،  پوشاند.ها را می ها و بوته چه بهار پوشش علفی فاصله میان درختان، درخت

، ،تاغکنار در برخی نواحی دیگر که دارای خاک رسی و سنگالخی است، درختان شوند.های نیز دیده می بوته

  بخش وسیعی از جازموریان  های بدون پوشش گیاهی زمین شود.و نخل وحشی دیده می ،کلیرکهور، گز، اکالیپتوس

  باشند.از اراضی لخت این منطقه می های شور نمكزارها و خاک ،های رسیزمین  ،شنزارهاا پوشانده است. ر

 وحش منطقه جازموریان:حیات

کنند. ای آن زندگی می های کوهستانی و جلگه های مختلفی در قسمتگونه  در داخل و اطراف منطقه جازموریان،

  وهای طبیعی اهمیت زیستگاه  وهوبره، جیرفتی، نظیر خرس سیاه آسیایی و در خطر انقراض های جانوری نادرگونه 

های داخل و اطراف منطقه جازموریان از پستاندارانی همچون  زیستگاه  سازد.نمایان می  منطقه رالزوم حفاظت از 

. کند،گراز و ...حمایت می خدنگ،گرگ، روباه، خرس سیاه، شغال، کفتار، خرگوش،کل، بز، میش و قوچ، آهو

گالریول، انواع مرغابی سانان، گیالنشاه،   ،چاخ لقمنطقه جازموریان، پناهگاه پرندگان مهاجر بسیاری نظیر فالمینگو، 

و  ،سلیم طالیی، سلیم طالیی خاوریلق، دیدومك، چوپ پا، آووست، کاکاییه، چاخ ل فاالروپ، آبچلیك، سلیم، تلی

،زرده  شبگرد بلوچی، انواع چك چك و چكاوک، فاخته، قمری زی مانند هوبره، انواع باقرقره،و پرندگان خشك ...



پرندگان  انواع باشد.، جیرفتی و ... می ، سبز قبای هندی، بلبل خرما، هدهد، شهدخوار، تیهو، پرستو، یاکریمپره

از  ، عقاب دو برادر، عقاب مارخور، دلیجه کوچك، در این زیستگاه وجود دارند. خاکی از جمله عقاب  شكاری 

ن منطقه می توان به گكوی زگیل دار بلوچی، گكوی دم زبر، سوسمار انگشت شانه ای بالنفرد، سوسمار  خزندگا

انگشت شانه ای ایرانی، اسكینك مارشكل پا کوتاه، بزمجه هندی، بزمجه بیابانی، مار قیطانی، شتر مار، مار جعفری،  

 بالنفرد اشاره کرد.افعی شاخدار ایرانی، گكوی انگشت خمیده بزمان، گكوی انگشت کوتاه 

 و رودخانه های منتهی به آن  جازموریان   اهمیت منطقه تاالبی

 نقش هیدرولوژیکی

یكی از مهمترین کارکردهای تاالب جازموریان کارکرد هیدرولوژیكی است. تاالب جازموریان به خاطر داشتن  

) جابجائی آب از   آب در منطقه جلگه زیرزمینی به منابع تزریق مجدد آبهای خاص هیدرولوژیكی در ویژگی 

آب به سرعت از حوزه آبخیز خارج  نقش موثری دارند. بدون وجود تاالب،  تاالب به درون سفره های زیرزمینی(

می شود. با ذخیره آب در تاالب ها فرصت نفوذ و تغذیه آب های زیرزمینی بوجود می آید که در این صورت  

عالوه بر اینكه سطح آب باال می آید از شوری خاک در مناطق مجاور نیز جلوگیری می شود. از سوی دیگر وقتی  

ر تاالب ها جمع می شود و به صورت آب سطحی در نواحی پست قرار می  که آب زیاد در خاک انباشته می شود د

 گیرد. 

 کنترل سیالب

ساالنه حجم زیادی از نزوالت جوی در منطقه بلوچستان و جنوب شرق استان کرمان که تحت تاثیر جریانات          

ی باشند به سطح زمین می  مختلف هوایی مانند جریانات جنوبی حاره ای و جریانات غربی به شرقی معمول کشور م 

که به دلیل کوهستانی بودن بیشتر قسمتهای این حوضه آبی باعث ایجاد رواناب بسیار زیادی می شود که برای   درس

کنترل آن به صورت مصنوعی نیاز به هزینه های زیادی است. اما با ورود سیالب ها به تاالب ها به وسیله ویژگی  

قدرت تخریب و فرسایش آن کاسته می شود و سپس بدون اثر تخریبی از   های تاالب از جمله پوشش گیاهی آن

وجود مسیل های مختلف در تاالب که در تصاویر ماهواره ای قابل   ب خارج و یا در آن ذخیره می شود. تاال

 مشاهده هستند تایید کننده این اهمیت بارز تاالب جازموریان می باشد. 



 حفظ و نگهداری رسوبات

د و سیل گونه روانابهای منطقه که از شیبهای تند مناطق کوهستانی نشات می گیرد در طی مسیر حجم جریانهای شدی

زیادی از خاک سطحی حوضه آبخیز جازموریان را برداشت کرده اما وقتی سرعت آب ورودی در منطقه مسطح  

ن رسوبات در رودخانه  جازموریان و جلگه کم می شود، مواد معلق رسوب می کند. بررسی ها نشان می دهد میزا

کمتر از زمانی است که تاالب نباشد. خاکهای سطحی یكی از   %90حوزه آبخیز آن تاالب است،  %40هایی که 

منابع با ارزش هر کشوری می باشند که در صورت برنامه ریزی جهت استفاده از این خاک می توان در راستای  

 .  دستیابی به توسعه پایدار در سطح حوزه گام برداشت

 حفاظت از تنوع زیستی

تاالب جازموریان اگرچهیك تاالب فصلی با ماندگاری کمتر نسبت به برخی از تاالبهای دائمی می باشد، ولی در 

عمل به خاطر قرار گرفتن در یك منطقه جغرافیایی بخصوی که در واقع در مرکز یك منطقه خشك ایران قرار  

شناختی تنوع قابل  های بوم های آب و خاک و پیچیدگی گی گرفته است و با داشتنشرایط خاص محیطی، ویژ

ای از جانوران بخصوص در زمان آبگیریدر خود حمایت می کند که می توان به انواع فالمینگوها، پلیكانان  مالحظه 

و برخی از اردکهای روی آبچر که دارای اهمیت حفاظتی هستند و بسیاری از پرندگان راسته لك لك سانان و  

انان اشاره کرد. این تاالب در مجموع در دوره های مختلف دارای تنوع باالیی از جانوران مختلف می  آبچلیك س

 باشد. گونه های گیاهی تاالب جازموریان دارای اهمیت باالی برای تامین عالوفه حیوانات اهلی و وحشی می باشد. 

مهاجرت پرندگان با ارزش بسیار باالی   همچنین در فصولی که تاالب فاقد آب می باشد نیز این منطقه در مسیر

حفاظتی مانند هوبره و حتی شاهین می باشد که صید غیر قانونی این پرنده و دستگیری متخلفان در سالهای اخیر و  

نشان دهنده اهمیت باالی این منطقه می باشد. همچنین پرندگان دیگری مانند جیرفتی نیز   1393بخصوص در سال 

گردیده است. بعالوه طیف وسیعی از خزندگان در انواع مختلف مارها و مارمولكها که دارای  در این منطقه مشاهده 

 ارزش حفاظتی هم هستند در این منطقه مشاهده و شناسایی گردیده است.  

 جلوگیری از گسترش کویر

بودن دما  منطقه جازموریان و جلگه در یك ناحیه خشك قرار گرفته که همزمان با وزش طوفانهای شدید و باال 

مستعد برای فرسایش بادی می باشد.بنابراین پهنه آبی این منطقه در میان یك ناحیه خشك قرار گرفته است که   

از گسترش   مانند تاالب گاوخونی در فالت مرکزی ایران و در دل کویر می باشد. و نقش موثری را در جلوگیری

در امتداد   های زیادی کهود که مشاهده می شود تپه شتر میکند. رودخانه این نقش وقتی مشخص کویر ایفا می 



تاالب قرار دارند، توسط رطوبت و پوشش گیاهی آن تثبیت شده این در حالی است که با نابودی تاالب حرکت  

 آغاز خواهد شد. الب شنهای روان به نواحی شهری مجاور تا

 اهمیت اقتصادی، فرهنگی و اکوتوریسم

جازموریان، مناطق مجاور و تپه های ماسه ای که در مرز مشخص شده است  یكیاز زیباترین و   تاالب         

های طبیعی هستند که با قرار گرفتن در یك منطقه بسیار بكر و دست نخورده و در یك  انگیزترین پدیده شگفت

رازی می باشدکه با تامین زیر ساختهای  های بسیار بدیع، جالب، ناشناخته و پررمز و دشت هموار دارای جلوه 

های تفرج  و گردشگری می تواند مورد توجه خیل عالقه مندان به  گردشگری طبیعت در این ناحیهبه عنوان کانون 

طبیعت بكر بلوچستان قرار گیرد و ایجاد اشتغال زایی گسترده،  تولید درآمد به مراتب بیشتر از مشاغل کاذب و در  

 ر که زمینه ساز توسعه پایدار منطقه است و ... بكند.مهایت امنیت پایدا

 اهمیت علمی و تحقیقاتی

به دلیل ویژگی های منحصر به فرد تاالب جازموریان و مناطق مجاور آن که در مرز مشخص شده است          

بخصوص در فصول مهاجرت پرندگان که اهمیت باالی این منطقه چه در محیط خشكی و چه در محیط آبی در  

لمی در زمینه های مختلف می  حفظ و نگهداری تنوع زیستی این مكانها محل مناسبی برای بسیاری از تحقیقات ع

باشد بخصوص برای جوامع دانشگاهی مجاور مانند دانشگاه والیت ایرانشر که دارای رشته های مربوط مانند  

محیط زیست می باشد جهت آموزش دانشجویان و آشنا شدن آنها با مباحث عملی شناسایی   -مهندسی منابع طبیعی

 ت باالیی برخوردار است. جانوران و حفاظت از آنها می گردد از اهمی

ذا با  اندکی بر روی آن انجام شده است. لمنطقه جازموریان یك منطقه بكر بوده که تا کنون پژوهش های علمی 

توجه به اهمیت این منطقه در حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی درون یك پهنه خشك وسیع از کشور الزم  

نطقه و فراهم شدن شرایط برای تحقیقات بعدی در خصوص  است تا جهت حفاظت از شاخص بكر بودن این م

اهمیت منطقه در حفاظت از حیات انسانی و جانوری در منطقه جنوب شرق ایران از آن حفاظت به عمل آمده و از  

 تخریب عرصه های آن جلوگیری شود. 

ساله به دلیل عدم وجود  منطقه جازموریان یكی از مهمترین زیستگاههای زمستان گذرانی هوبره می باشد که همه 

ایستگاه محیط بانی در مجاورت منطقه جازموریان تعداد زیادی از این پرنده با ارزش و در معرض خطر با روش های  

تله گذاری به صورت زنده گیری صید می شوند. همچنین این زیستگاه که در اکثر سالها در بین فصل بهار و زمستان  



آید میزبان تعداد قابل توجهی از انواع پرندگان وابسته به محیطهای آبی مانند   به صورت یك پهنه وسیع آبی در می 

فالمینگو، انواع اردکها و ... می باشند که به دلیل عدم حفاظت پیوسته و با وجود تالش اداره محیط زیست ایرانشهر  

یت باالی این منطقه برای  و همكاری همیاران محیط زیست مورد صید و شكار قرار می گیرند. لذا با توجه به اهم

 طیف وسیعی از پرندگان با ارزش حفاظت از این پهنه ضروری به نظر می رسد.  

جازموریان در نواحی مرکزی به صورت یك منطقه مسطح و بدون هر گونه عارضه طبیعی مانند تپه، پوشش   منطقه

ی و اتوموبیل رانی هدفمند و  گیاهی و ... می باشد که صحنه های جذاب و دیدنی را بخصوص برای صحرانورد 

کنترل شده ایجاد می کند. در فصول مناسب که تداخلی با اهداف حفاظتی وجود نداشته باشد با انجام حفاظت و  

جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف احتمالی در این ناحیه می توان ضمن فراهم ساختن سایر زیر ساختهای مهم  

شگری و جذب طبیعت گرد در منطقه نمود که عواید آن به مردم بومی  گردشگری اقدام به برگزاری کمپهای گرد

    منطقه و نیز سازمان حفاظت محیط زیست برخواهد گشت.

 پیشنهادات:   

توصیه می شود مطالعات حداقل نیاز آبی منطقه جازموریان با توجه به پارامترهای اکولوژیك و نیازهای   -

 گردد.  تهیهجوامع انسانی و ....

و تاثیر هامون جازموریان بر اکوسیستم منطقه حق آبه زیست محیطی   نقش  ، توصیه میشود با توجه به اهمیت -

 تعیین گردد.

 پیشنهاد میگردد مطالعه مكانیزم وقوع پدیده ریزگردها تهیه گردد. -

 


