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 چکیده
کویر لوت گردشگری پروژه های جدید در منطقه تخصیص آب به، افزایش جمعیت واخیر، های خشكسالی، های جویکاهش ریزشبا توجه به

های متعدد انتقال آب مانند ، طرحدر استان کرمان های مختلف مصرفمنظور تامین نیاز بخشبه .یستپذیر نامكانعمال  کرماندر استان واقع 

از  انتقال آب ،عتیصنمصارف و انتقال آب خلیج فارس جهت  کنشیرینآبمرکز استان، پروژه و انتقال آب دریای عمان به کنشیرینآبپروژه 

گیر آب بسیار چشمانتقال های هزینه ،دیگر از طرف. استطرح انتقال آب سد صفا جهت آب شرب کرمان در دستور کار و  های کارونسرشاخه

های د شده است. مطالعات بیالن محدودهحدود دو دالر برآور 9m 7ازای کرمان به ستانانتقال آب شیرین از دریا بههزینه ا ،عنوان مثالبه است.

سمت ق سرجنگل، شهداد، گلباف )گوك( بههای داز محدودهطور میانگین ساالنه بهدهد که نشان می 792۴-3۹ساله  2۴ه آماری مطالعاتی دور

 MCM 79/99 ،77/2   ،۴5/۹  ،92/۴5ترتیب به سمت محدوده دق کهوركهای بم ـ نرماشیر و رحمت آباد بهمحدوده کویر لوت و از محدوده

 گذارییهسرماها واقع درکویر لوت توسط یونسكو و ثبت جهانی کلوتتوجه بهباشود. ر از دسترس خارج میصورت تبخیجریان سطحی به ۹7/۴۴، 

توان با احداث سدهای زیرزمینی یجاد اشتغال و فقرزدایی میامنظور های شهداد بهمنطقه گردشگری در کلوت برای ایجادشرکت هواپیمایی ماهان 

 .درا با هزینه کمتری تامین کر پروژه گردشگری شربو  صنعتیهای تصفیه مناسب این منابع، نیاز بخشآوری کرده و با ا را جمعهاین آب

 
 های نامتعارفحوضه آبریز کویرلوت، جریانات سطحی ، انتقال آب، آب :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 

ع قابل مالحظه کمی و کیفی مناب افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به تامین منابع آب شرب مطمئن از یكسو و تغییرات

اسب عدم تغذیه من ،فعلی آب شرب شهرها  از سوی دیگر سبب شده است که با توجه به وضعیت کنونی منابع آب استان

توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی امكان افت سطح آبهای زیر زمینی کلیه دشت های استان، و در نتیجه آبخوانها 

با محدودیت شدید مواجه گردد. انتقال آب از حوضه های درون و خارج از استان جهت  و صنعت شربجهت تامین آب 

و از طرف دیگر با هزینه های بسیار سنگین است تامین آب شرب مطمئن، از طرفی با تنازعات قومی، فرهنگی همراه 

نشان میدهد در تمامی ایستگاههای  . همچنین بررسی ها(7935،  دفتر مطالعات پایه منابع آب)انتقال مواجه است 

 با کاهش792۴-3۴ساله  ۴۹نسبت به متوسط  7915-3۴ساله  71در دوره آماری میزان بارش هیدرمتری استان کرمان، 

کاهش  ،نسبت به متوسط بلند مدت ۴۴٪ بیش ازدر این دوره  حجم جریانات سطحی اجه بوده اند، در حالیكهوم 7۴٪

mailto:ida_tayebiyan@yahoo.com
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 تغییر اقلیم، و کاهش جریاناتاثرات با توجه به کمبود منابع آب شیرین،  بنابراین .(793۴ان،)طیبیان و همكار داشته است

 پروژه گردشگری کویر لوت با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله سطحی عمال اجرای پروژه های جدید 

با ثبت جهانی کلوت های واقع در کویر لوت توسط یونسكو و تصمیم شرکت هواپیمایی ماهان جهت ایجاد منطقه 

گردشگری در منطقه شهداد و محدوده کویر لوت با هدف ایجاد اشتغال و کمک به فقر زدایی منطقه، دغدغه تامین آب 

سبب شده است که پروژه گردشگری کویر  موجود ارفمنابع متع از تامین آب  عدم امكاناز مشكالت عمده پیشرو است. 

گزینه مناسب تری نسبت به انتقال آب جهت تامین نیازهای این پروژه  ،در این مطالعهلوت با مشكل جدی مواجه گردد. 

 پیشنهاد شده است که در منطقه کرمان کمتر مورد توجه واقع شده است.

 

 منطقه مورد مطالعه -2

 

طرح گردشگری کلوت های شهداد و کویرلوت در به موجود منطقه،  منابع متعارف آباز امكان تخصیص با توجه به عدم 

دق از جمله  محدوده مطالعاتی  ۴از منابع آب نامتعارف خروجی از مناسب بهره برداری  مطالعه،در این منطقه کرمان، 

ای بم ـ نرماشیر و رحمت آباد به سمت سرجنگل، شهداد، گلباف )گوك( به سمت محدوده کویر لوت و از محدوده ه

 یمطالعات ینامتعارف محدوده ها یآبها زانیو م تیموقع 7شكل مورد بررسی قرار گرفته است. در محدوده دق کهورك 

 نشان داده شده است. واقع در منطقه کرمان رلوتیکو زیحوضه آبر

 

 
 واقع در منطقه کرمان رلوتیکو زیحوضه آبر یمطالعات ینامتعارف محدوده ها یآبها زانیو م تیموقع -1شکل 

 

ه با توجه ب، های نامتعارف درون استان که تمامی آنها به صورت تبخیر از دسترس خارج می شوند از آب استفاده

م ج. از طرف دیگر با توجه به حمی باشدراه حل مناسبی هزینه پایین انتقال و کمترین میزان مخاطرات زیست محیطی 

در نقاط مختلف مورد نیاز به کویر محدوده کویر لوت و ورود آنها  پیرامون خروجی از محدوده های مطالعاتیباالی آبهای 
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 آنها، نیاز آب مصارفبا تصفیه مناسب  می توان عالوه بر کاهش هزینه های انتقال، و تبخیر آنها در حال حاضر، پروژه

محدوده های  ۴، تامین کرد. ویژگی های مناسب آنها با توجه به پراکنشرا شرب پروژه گردشگری و  مختلف صنعتی

 مطالعاتی پیشنهادی به شرح زیر می باشد.
   

 (7114محدوده مطالعاتی شهداد ) 2-1
 

های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت می باشد که مختصات یكی از محدوده 2571محدوده مطالعاتی شهداد با کد  

 ۴2درجه و  9۴دقیقه تا  ۴1درجه و  23دقیقه شرقی و  5درجه و  ۴5دقیقه تا  1درجه و  ۴1جغرافیائی آن بین طول 

کیلومتر مربع است که از این مقدار  2/۴۴75دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. مساحت کلّی محدوده مطالعاتی شهداد 

دوده مطالعاتی در کوه حداکثر ارتفاع مح باشد.کیلومتر مربع می 7/9227و  7/2۹11سهم دشت و ارتفاعات به ترتیب 

 .باشدمتر در منتهی الیه جنوب شرقی محدوده )حوالی کریم آباد( می 293متر و حداقل آن  22۹1پلوار به ارتفاع 

گردند. این ها و دشت، به محدوده مطالعاتی کویر لوت وارد میهای این محدوده پس از گذر از مخروط افكنهرواناب

دق سرجنگل، کویر لوت و گلباف همجوار است. از مهمترین مناطق مسكونی واقع در  محدوده با محدوده های مطالعاتی

بر اساس محاسبات انجام شده،  های اندوهجرد، سیریچ و جوشان اشاره نمود.توان به شهر شهداد و آبادیاین محدوده می

مطالعاتی به سوی محدوده کویر از محدوده  های سطحی در شرایط موجود،میلیون متر مكعب از مازاد جریان 77/2حدود 

 .(793۴)وزارت نیرو،  (.7)جدول  شودلوت خارج می
 

 (7114محدوده مطالعاتی گلباف ) 2-2
 

های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت می باشد که مختصات یكی از محدوده 2575محدوده مطالعاتی گلباف با کد  

درجه و  9۹دقیقه تا  92درجه و  23دقیقه شرقی و  7۴جه و در ۴5دقیقه تا  97درجه و  ۴1جغرافیائی آن بین طول 

کیلومتر مربع است که از این  ۹5/7977دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. مساحت کلی محدوده مطالعاتی گلباف  72

متر کیلو 3/72کیلومتر مربع بوده وسعت آبخوان این محدوده  ۹5/7۹95و  ۹9/21۴مقدار سهم دشت و ارتفاعات به ترتیب 

متر در ارتفاعات غرب محدوده در کوه گلچین و حداقل ارتفاع  27۹5حداکثر ارتفاع این محدوده از سطح دریا  مربع است.

ی باشد. نقطه خروجی آب از این محدوده پس از عبور از کفهمتر در خروجی دشت حوالی آبادی آبشوروئیه می 221نیز 

های مطالعاتی  باشد. این محدوده با محدودهلعاتی دشت لوت میشرقی دشت )بخشی از کویر لوت( به محدوده مطا

توان به گلباف، ترین مناطق مسكونی واقع در این محدوده میشهداد، دشت لوت، کشیت و راین همجوار است. از مهم

شود. وارد نمیهیچ جریان سطحی به این محدوده مطالعاتی  . .(793۴، وزارت نیرو) آباد و  پشتو اشاره نمودفندقاع، زمان

برآورد شده است. جریان سطحی از این  MCM  ۴5/۹ مترمكعب بر ثانیه معادل ۹2/۹دبی خروجی از این محدوده برابر 

 .(793۴)وزارت نیرو، . (7)جدول  گرددمحدوده به محدوده کویر لوت وارد می

 

 

 

 

 



 نب و فاضالب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

بهداشتیهمایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و دومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22
 

 4

 فت در شرایط درازمدتمیزان دبی ورودی و خروجی از محدوده های مطالعاتی شهداد و گلبا -1جدول 

 ام محدوده مطالعاتین
 مساحت

(2Km) 

 خروجی از محدوده مطالعاتی ورودی به محدوده مطالعاتی

 حجم متناظر دبی متوسط حجم متناظر دبی متوسط

(/sec3m) (MCM) (/sec3m) (MCM) 

۹1/۹ ۹ ۹ ۴۴75 شهداد  77/2  

۹5/7977 گلباف )گوك(  ۹ ۹ ۹2/۹  ۴5/۹  

 

 (7164محدوده مطالعاتی دق سرجنگل ) 3- 2
 

باشد که مختصات های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت مییكی از محدوده 25۹3با کد  سرجنگلمحدوده مطالعاتی دق  

درجه و  97دقیقه تا  95درجه و  9۹دقیقه شرقی و  ۴9درجه و  ۴1دقیقه تا  ۴2درجه و  ۴5جغرافیائی آن بین طولهای 

کیلومترمربع است که  32/297۹دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. مساحت کلی محدوده مطالعاتی دق سرجنگل  29

باشد. در این محدوده مطالعاتی کیلومترمربع می ۹۹/9251و  39/529از این مقدار سهم دشت و ارتفاعات به ترتیب 

های ایجاد شده در این محدوده از غرب به شرق پس از گذر از مخروط افكنه رواناب آبخوان آبرفتی تشكیل نشده است.

دشت  بند،های مطالعاتی راور، نایشود. این محدوده با محدودهرد پهنه دشت لوت میشرق وارودها و دشت، از جنوب

، حور، هخک، توان به هروز علیا، ده زنانمناطق مسكونی واقع در این محدوده می مهمترینلوت و شهداد همجوار است. از 

با توجه به  جی از محدوده مطالعاتیحجم جریان سطحی خرو .(793۴، وزارت نیرو) رقعه کبیر و ریگ آباد اشاره نمود

  .(2)جدول  است MCM   79/99موجود برابربرای شرایط  افزایش برداشت و مصرف و کاهش جریانات سطحی 
 

 (7126نرماشیر )-محدوده مطالعاتی بم 2-7
 

یكی از محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت می باشد که مختصات  252۹نرماشیر با کد  -محدوده مطالعاتی بم 

درجه و  23دقیقه تا  2۴درجه و  25دقیقه شرقی و  23درجه و  ۴3دقیقه تا  91درجه و  ۴1جغرافیائی آن بین طول 

کیلومتر مربع است که از این  75/35۴5حدوده مطالعاتی دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. مساحت کلّی این م 25

کیلومترمربع میباشد. در این محدوده مطالعاتی براساس  93/952۴و  13/5۹92مقدار سهم دشت و ارتفاعات به ترتیب 

پراکندگی چاه های مشاهده ای، بهره برداری و با در نظر گرفتن پهنه هائی که دارای مطالعات ژئوفیزیک هستند، یک 

وزارت ) کیلومترمربع می باشد 17/9559نرماشیر دارای مساحت  -آبخوان آبرفتی تشخیص داده شده است. آبخوان بم

رواناب های این محدوده پس از گذر از مخروط افكنه رودها و دشت، از غرب خارج شده و وارد محدوده  .(793۴، نیرو

 MCMمطالعاتی دق کهورك می شوند. حجم جریان سطحی خروجی از محدوده مطالعاتی برای شرایط تثبیت شده 

ك و رحمت آباد همجوار است. بم این محدوده با محدوده های مطالعاتی ساردوئیه، راین، کشیت، دق کهور .است 92/۴5

مهمترین شهر واقع در این محدوده مطالعاتی می  باشد. از مهمترین مناطق مسكونی دیگر واقع در این محدوده میتوان 

 .(2)جدول  به اسپیگان، قطب آباد، علیآباد تدین، برج معاذ، طرز و ابارق اشاره نمود
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 (7123آباد )محدوده مطالعاتی رحمت 2-5
 

باشد که مختصات های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت مییكی از محدوده 2529آباد با کد محدوده مطالعاتی رحمت 

درجه و  23دقیقه تا  ۴1درجه و  21دقیقه شرقی و  ۹7درجه و  5۹دقیقه تا  9۹درجه و  ۴5جغرافیائی آن بین طولهای 

کیلومترمربع است که  51/3953آباد ده مطالعاتی رحمتدقیقه عرض شمالی گسترده شده است. مساحت کلّی محدو 77

خروجی آب از این محدوده  باشد.کیلومترمربع می ۹5/2132و  57/2۴11از این مقدار سهم دشت و ارتفاعات به ترتیب 

نرماشیر همجوار است. از -های دق کهورك و بمباشد. این محدوده با محدودهنرماشیر می-به محدوده مطالعاتی بم

آباد سردار، علی آباد پشت ریگ، میرآباد ریگان و یوسف توان به عباسترین مناطق مسكونی واقع در این محدوده میمهم

 حجم جریان سطحی خروجی از محدوده مطالعاتی برای شرایط تثبیت شده . .(793۴، وزارت نیرو) آباد اشاره نمود

MCM  7/۴۴ (.2)جدول  است   

 

آباد در شرایط موجودنرماشیرو رحمت-محدوده های مطالعاتی دق سرجنگل، بمبی خروجی میزان  د -2 جدول   

 

 و بحث جینتا -3
 

 آورده شده  9در جدول  793۹سال  برای دریای عمان به شهر کرمان آب ازدرصد هزینه های مورد نیاز به منظور انتقال 

  جاده ،برقی و تجهیزات مكانیكی ،در سال و با در نظر گرفتن عمر مفید تاسیسات 5%این محاسبات با نرخ بهره است. 

 ۴۹سال و تونل معادل  2۹ سال، مخازن و ابنیه خاص 2۹سال، خطوط لوله و ابنیه متعارف معادل  7۴دسترسی معادل 

ه شهر بدریا از محل انتقال آب  هزینهفقط مربوط به  تقریبا دو سوم هزینه هانشان می دهد نتایج  برآورد شده است.سال 

 .(793۹، وزارت نیرو) که از حیث اقتصادی توجیه پذیر نیستکرمان می باشد،

 
 انتقالی از دریای عمان به شهر کرمان آبدرصد هزینه واحد حجم  -3جدول 

 

حجم جریان سطحی 
خروجی از محدوده 

مطالعاتی برای شرایط 
 (MCM)تثبیت شده 

حجم جریان سطحی 
خروجی از محدوده 

مطالعاتی برای شرایط 
 (MCM)درازمدت

درصد تغییرات 
دبی در ایستگاه 
 هیدرومتری شاهد

 

تغییر 
بارندگی 

ساله به  77
 درازمدت

 
 مساحت
)Km2( 

نام 
محدوده 
 مطالعاتی

79/99  13/25  52  23 
 

3/297۹  
دق 

 سرجنگل

92/۴5  55/7۴1  59  2۴ 
 

75/35۴5  
-بم

 نرماشیر

۹7/۴۴  ۹7/۴۴  آبادرحمت 51/3953  23  72 

 در صد هزینه هر بخش 

 5/2 قیمت استحصال آب از دریا

 5/99 زدایی قیمت نمک

 5/59 قیمت انتقال در خط اصلی

 7۹۹ جمع کل قیمت تولید و انتقال
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پروژه های جدید منطقه کویر لوت، از جمله پروژه لذا به منظورکاهش هزینه های چشمگیر انتقال آب برای 

های نامتعارف درون استان که تمامی آنها به  از آب در کرمان، استفاده کلوتهای کویر لوت گردشگری منطقه شهداد و

مخاطرات زیست  کاهشو  نسبت به آب دریا  هزینه انتقالحذف با توجه به  .صورت تبخیر از دسترس خارج می شوند

به میزان   محدوده های مطالعاتی جم باالی آبهای خروجی از. لذا با توجه به حمی باشدهای مناسب  از راه حلمحیطی 

MCM 71/721  با می توان  ،و ورود آنها در نقاط مختلف مورد نیاز پروژهدر استان کرمان اطراف محدوده کویر لوت

(. همچنین با توجه به سنگ 2را تامین کرد )جدول پروژه گردشگری  شرب و مختلف صنعت این آبها نیاز مصارفتصفیه 

روج جریانات سطحی از محدوده های مطالعاتی، امكان احداث سدهای زیرزمینی برای استحصال کف رودخانه، در مسیر خ

 از آب های نامتعارف که به کویر وارد می شوند، وجود دارد.   
 

 محدوده های مطالعاتی در شرایط موجودبی خروجی میزان  د -4 دولج

 

 نتیجه گیری-7
 

های چند سال اخیر و افزایش جمعیت که با افزایش مصارف های جوی و به تبع آن خشكسالیبا توجه به کاهش ریزش

آب همراه است، امكان تخصیص آب به پروژه های جدید از منابع آب موجود در منطقه کویر لوت واقع در منطقه کرمان 

های شهداد توسط یونسكو وتصمیم شرکت هواپیمایی ماهان  با توجه به ثبت جهانی کلوت از طرفیعمال غیرممكن است. 

جهت ایجاد منطقه گردشگری درمنطقه شهداد و محدوده کویر لوت با هدف ایجاد اشتغال و کمک به فقر زدایی منطقه، 

میلیون مترمكعب آب های سطحی نامتعارف خروجی از محدوده های مطالعاتی منطقه کرمان واقع  71/721استفاده از

به  آنتمامی  را در صورت عدم استفاده از این آب ها، زی. قابل برنامه ریزی استدر حوضه آبریز درجه دو کویر لوت 

و د حاکی از آن است که د. گزارشات موجودنشومحدوده کویر لوت تبخیر می واقع درها و گودالهای صورت تبخیر از پهنه

نتقال ا و از طرف دیگر، هزینه انتقال است ه، صرفا مربوط بکرمان دریا به منطقهاستحصالی از سوم قیمت تمام شده آب 

استفاده از آبهای نامتعارف  بنایراینآب حوضه به حوضه همراه با تنازعات قومی و محلی بوده و عمال غیر ممكن است. 

می توان با برنامه ریزی های مناسب در جهت استفاده از این منابع ورودی به کویر لوت با مشكالت کمتری مواجه بوده و 

 های اساسی برداشت.منطقه و موارد دیگر گام  یگردشگر شرب پروژه  و  صنعتدر مصارف 

 

 قدردانی -1
 

 از شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به منظور در اختیار قراردان گزارش ها و مطالعات موجود قدردانی می نمایم.

 

 MCM)  (مطالعاتیحجم جریان سطحی خروجی از محدوده  نام محدوده مطالعاتی

77/2 شهداد  

۴5/۹ گلباف )گوك(  

 79/99 دق سرجنگل

 92/۴5 نرماشیر-بم

۹7/۴۴ آبادرحمت  

 721771 مجموع
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 منابع – 5
 

 .شرکت آب منطقه ای کرمان ،"سیمای آب استان کرمان " (،7935، )دفتر مطالعات پایه منابع آب

بررسی دالیل عمده کاهش جریانات سطحی حوضه آبریز هامون جازموریان در سال " (،793۴) ا.، طیبیان، ، ه.،طیبیان آ.، ،طیبیان

 23 دبیرخانه دایمی کنفرانس، ،، اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، تهران"های اخیر

 . 72-77، ۴، شرکت آب منطقه ای کرمان، "مطالعاتی شهدادمطالعات بیالن آب محدوده "(، 793۴) ،وزارت نیرو

 . 77-3، ۴، شرکت آب منطقه ای کرمان، "گاباف مطالعاتیمطالعات بیالن آب محدوده "(، 793۴) ،وزارت نیرو

 .72-7۹، ۴، شرکت آب منطقه ای کرمان، "سرجنگل-دق مطالعاتیمطالعات بیالن آب محدوده "(، 793۴) ،وزارت نیرو

 .79-77، ۴، شرکت آب منطقه ای کرمان، "نرماشیر-بم مطالعاتیمطالعات بیالن آب محدوده "(، 793۴) ،رووزارت نی

 .72-7۹، ۴، شرکت آب منطقه ای کرمان، "رحمت آباد مطالعاتیمطالعات بیالن آب محدوده "(، 793۴) ،وزارت نیرو

 .7۴3-7۴5، 3، طرح سیمای گزارش ،"کرمان استان به انتقال و عمان دریای آب کردن شیرین مطالعات"(، 793۹)وزارت نیرو ، 
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Abstract 
Due to the rainfall reduction, recent droughts, and population growth, it is practically impossible to allocate 

water to new projects in the Lut desert, Kerman, Iran. In order to supply various sectors of consumption, 

numerous water transfer projects are ongoing such as desalination and water transfer project from Oman 

Sea to the Kerman centre and also desalination and water transfer project from the Persian Gulf to industrial 

centres, transferring water from Karoon river branches, and the water transfer project from Safa Dam to 

provide drinking water of Kerman province. On the other hand, water transportation costs are very 

significant. For example, transferring fresh water from the Oman Sea to the Kerman is estimated $2 for 1 

m3. The previous studies showed that an annual average of river runoffs during 45 years (1345-1390) from 

the districts of Degh Sarjangal, Shahdad, Golbaf (Gouk) to the Lut desert and from the Bam-Narmashir and 

Rahmatabad areas to the Degh Kahorak are 33.13, 2.11, 0.58, 56.34, 55.01 MCM respectively, which are 

evaporated and will be out of reach. Meanwhile, due to the global registration of the Kalus located in the 

Lute desert by UNESCO and the investments of the Mahan Air Company to create a tourism area in 

Shahdad Kaluts in order to create employment and poverty alleviation, it is possible to collect these waters 

by constructing underground dams. In addition, we could provide water demands for different sectors of 

industry, drinking water for tourism projects by lower costs. 
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