
  
  

  1383، زمستان 50های جغرافیایی، شمارۀ  پژوهش
  117-141 صص

  
   هرمز  تنگۀ آبریز منتهی به های  رسوب و فرسایش در حوضهوضعیّتبررسی 

  )های شور تا جاسک  مابین رودخانهۀمحدود(
  

  ، دانشگاه تهران جغرافیاۀیار دانشکددانش -* 1دکتر مجتبی یمانی
  تری جغرافیا ، دانشگاه تهران دکۀ دوریجودانش **2 هدائیاصغر علی

  14/10/82: پذیر ش مقاله
  

 چکیده 
محیط طبیعـی پویـائی از ترکیـب    ، خاک . است  های سطحی پوشیده شده     خاک و نهشته   ۀوسیله   ب عموماًسطح زمین   

کـی از  فرسایش خاک یامروزه  . است معدنی و آلی   موادّ حاوییابند و     ای است که گیاهان در آن رویش می          ریزدانه موادّ
محـیط طبیعـی   از انسان های روزافزون  برداری ها و بهره دستیازیدر این میان  .است نواحی ترین مسائل و مشکالت     مهم
،  وسـیعی    هـای   کشاورزان در گـستره    گاهی   به طوری که   ؛خاک دارد تخریب و فرسایش     در تشدید روند   زیادی   تأثیرنیز

 هـا   دامنـه هـای عمـودی در        موجب ایجاد بریـدگی     ،  شیب جهتدر  سطوح شیبدار را به زیر کشت برده و با شخم زدن            
 ها   دامنهشیب  در امتداد   ها  حفر کانال و نیز   های میزان      آبیاری در امتداد منحنی    ۀ احداث شبک  وها    شخم زدن دامنه    .اند  شده

  آبریز های در حوضه و تولید رسوب     فرسایش   وضعیّت این تحقیق    در .گردد     خاک می   و از دست رفتن    موجب فرسایش 
لنگی، جالبی ، میناب ، مزابی ، گـز و حیـوی              های شور ، حسن      رودخانه  .گیرد می مورد بررسی قرار     هرمزۀمنتهی به تنگ  

اسناد و مدارک مختلفی از های میدانی،  ضمن بررسیاین تحقیق  در   .  هستند ها حوضهاین   هیدروگرافی و زهکشی     ۀشبک
 هـای مختلـف مربـوط بـه        آمار  ،  اراضـی، پوشـش گیـاهی      قابلیّـت   و منـابع ،  شناسی    های توپوگرافی ، زمین     جمله نقشه 

به عنوان ابزار ای  های هوائی وتصاویر ماهواره سنجی، عکس  باران،  هواشناسی ، سنجی   رسوب،های هیدرومتری  ایستگاه
 ۀ اصالح شداز مدل،  مطالعاتی ۀجهت برآورد میزان فرسایش و رسوب در محدود.  ستا مورد استفاده قرار گرفتهتحقیق 
ها   سوب و فرسایش در هریک از حوضه      مدل ، میزان تولید ر    این    در مؤثّر ۀگان  نهاستفاده شده و با بررسی عوامل        ۱پسیاک

 ۀ محـدود  کـلّ  بر این اساس میـزان فرسـایش و رسـوب در          . است    شدهبرآورد  هیدرولوژیک   یو واحدها ها     زیرحوضه ،
  .است شده تن در سال برای هر کیلومتر مربّع برآورد 48/5458 و 95/25435مطالعاتی به ترتیب برابر با 

  .پسیاک. ، مدل و مدل امواحد هیدرولوژیک حوضۀ ، فرسایش ، رسوب ،  هرمزۀتنگ:   واژگان کلیدی
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  مه مقدّ    

 عوامل سّطتو) 104ص،  1367کردوانی (از تخریب ، فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک سطحی زمین  فرسایش عبارت
علیرغم عوامل و ین ترتیب ه اب . است ای و مواردی از این دست تخریب تودهخچال و ی از آب ، باد ، فرسایش دهنده اعمّ 
قشر خاک و   موجب تخریب و شستشوی      یعواملهمواره  ،  مناطق مختلف کرۀ زمین      در خاکزائی    مؤثّرفرایندهای مختلف   

در این ارتباط حضور پوشش گیاهی موجـب کنـدی          . شوند  میبگذاری  های رسو    و رسوب آن در محیط     حملو   ،سطحی  
های وی  در طبیعت و دستیازیانسان حضور  گاهی  که   در حالی  ؛استتعادل بین تولید و فرسایش خاک       ایجاد  فرسایش و   

 مدّتکه   به اینتوجّهبا .  شود و تشدید روند فرسایشی درمناطق می   خواسته و ناخواسته موجب بر هم خوردن این تعادل          
لـذا بررسـی    . گـردد     موجب از بین رفتن منابع طبیعی مـی        فرسایش خاک    استزمان الزم برای تولید خاک بسیار طوالنی        

موضوع  این   اهمّیّت.  واالئی برخوردار است     اهمّیّت درآن از    مؤثّرهای سطحی و عوامل       خریب و فرسایش خاک و نهشته     ت
در  بـه طـوری کـه    ؛شـود   زمان فرسایش آن بیشتر مشخص میمدّت نسبت به    زمان الزم برای تولید خاک     مدّت ۀبا مقایس 

  800  الـی     500متـر حـدود        زمان تقریبی الزم برای تولید خاک به ضخامت یک سانتی          مدّتمناطق خشک و نیمه خشک      
 بیستحدود ، که قابل کشت و زرع باشد  تولید شود متر  سانتی25ت مکه خاکی به ضخا  برای این.سال برآورد شده است 

که ممکن است در اثر یک رگبـار چنـد سـاعته حجـم قابـل                  ، در حالی    )2 ص   ،1378آبورزان  ( باشد    هزار سال نیاز می   
 وضـعیّت   تـا  شـود   حاضر سـعی مـی    تحقیق   در بر این اساس     .  سطحی و پوشش خاک مناطق از بین برود        موادّی از   توجّه

    . ساحلی مورد ارزیابی قرار گیردل خطّو نقش آن در تحوّ در آن بررسی مؤثّرو عوامل فرسایش و تولید رسوب 
  

   مورد مطالعه  ۀمحدود
براساس طبقه بندی طـرح جـامع آب         وشود    را شامل می  هرمز  ۀهای آبریز شرق و شمال تنگ      حوضه مورد مطالعه    ۀمحدود

 آبریـز سـاحلی   وضـۀ بخشی از ح شامل ، ) 1378جاماب (  مهندسین مشاور جاماب صورت گرفته است توسّطکشور که   
 دقیقـه عـرض   31 درجـه و    28 دقیقه الی    27 درجه و    25ی  ئات جغرافیا در مختصّ که  است   جاسک   – میناب   – عبّاسبندر

 از شمال و غرب بـه  ها این حوضه  . دقیقه طول شرقی واقع شده است        55 درجه و    57 الی     دقیقه 58 درجه و    55شمالی و   
 به خلیج جنوب آبریز جگین و از ۀ آبریز جازموریان و از شرق به حوض  ۀوضشرق و شرق به ح     آبریز کل ، از شمال     ۀحوض

ـ م) 1( شمارۀ ۀنقش .شود     محدود می  عمّانفارس و دریای      آبریـز سـاحلی     ۀ مـورد مطالعـه را در حوضـ        ۀت محـدود  وقعیّ
  . هد  د  جاسک نشان می–میناب – عبّاسربند



  

   جاسک- میناب –حلی بندرعبّاس ت محدودۀ مورد مطالعه در حوضۀآبریز سا موقعیّ-1 ۀنقش
  

  
 آن در اسـتان هرمزگـان        از  درصـد  93/81 هکتـار برابـر بـا         800/695/3 هکتار است که    700/510/4مساحت این حوضه  

 ، رودان ، مینـاب ،       عبّاس شـهرهای بنـدر    .در استان کرمان گسترش یافته اسـت          درصد 07/18هکتار برابر با      900/814و
تی موجود  جمعیّۀن در استان کرمان مراکز شهری عمد     رمزگان و فاریاب ، کالشگرد و منوجا      جاسک و سیریک در استان ه     

 30گیـرد و   ها در برمـی   مورد بررسی را ارتفاعات و ناهمواری   ۀ درصد از سطح محدود    70بیش از   . در این حوضه هستند     
، گنـو  )  متـر  2681(،شـو  )  متر 3267( های فارغان یا هماگ    کوه.شود    ای شامل می    را سطوح دشتی و جلگه     آنازدرصد  

ـ     مورد مطالعه هستند و دشت     ۀترین ارتفاعات محدود     مهم  …، کوه شاه احمدی و بشاگرد و        )  متر 2347( م ایـن   هـای مهّ
بـاغو ، ایـسین      – سیاهو، سـرخون   – پوراحمدی ، سرزه     – تخت ، احمدی     – میناب ، رودان ، شمیل       های  را دشت حوضه  
 و سـندرک    – توکهور، کریان    – کردی شیرازی ، منوجان ، جغین        – گالشکرد ، مسافرآباد     –اب   ، فاری  عبّاس بندر –شرقی  



  

 
 

 ۀ غربی محدودۀاین شبکه در نیم. نماید  را زهکشی می دی آنمتعدّ هیدروگرافی ۀشبکو  دهد  تشکیل می سیریک–جاسک 
خلیج فارس  (  هرمزتنگۀغربی دارد و به   - شرقی  امتداد،آن یشرقۀنیم  جنوبی و در -اغلب جریان شمالی مورد مطالعه 

 شور، جالبی، حـسن لنگـی، مینـاب، زرانـی، گـز، جگـین،               های   رودخانه شاملترین آنها     عمده. ریزد     می عمّان و دریای    )
 براسـاس وسـعت دارد و     هکتـار    300/140/2در مجمـوع   مـورد مطالعـه      ۀبا این وصف محدود   . هستند  یچ  سدگابریک و   
تقـسیم  دی به شـرح زیـر      متعد  و واحدهای هیدرولوژی   ها  رایط هیدرولوژیکی خود به زیرحوضه    پوگرافی و ش   تو وضعیّت

   ) :27 ، ص1378جاماب ( 1دشو می
  306/7 به وسعت)لنگی  های شور ، جالبی و حسن آبریز رودخانه های حوضه (عبّاسبندر ۀزیرحوض -1

 ؛مربّعکیلومتر
  ؛مربّع کیلومتر 157/5وسعت به ) میناب ۀ آبریز رودخانۀحوض (  مینابۀزیرحوض -2
به  )های مزابی ، گز ، حیوی ، بریزک ، زنگلی و جاسک  های آبریز رودخانه حوضه( مزابی ۀزیرحوض -3

   .مربّع کیلومتر 940/8 وسعت
ـ  هیـدرولوژیک    زیرحوضه و واحد  رحسب  برا   مورد مطالعه    ۀ تقسیمات محدود  )2(ۀنقشه شمار  و   )1( ۀجدول شمار  شان  ن

 ۀهیدرولوژیک، زیرحوضواحد  به پنج عبّاسر بندۀشود که زیرحوض می مذکور مالحظه ۀ به جدول و نقشهتوجّ با .دهند می
   .اند   واحد هیدرولوژیک تقسیم شدهدو مازابی به ۀواحد هیدرولوژیک و زیر حوضمیناب به چهار 

  اسکج – میناب – ه آبریز بندرعبّاسض مورد مطالعه در حوۀمشخّصات واحدهای هیدرولوژیکی محدود - 1جدول 
  واحد هیدرولوژیک

  نام  وسعت   های مهم  رودخانه  سایر توضیحات
  وسعت

  )هکتار( 
نام 

 زیرحوضه
 احمدی پوراحمدی  103800  لنگی سراج احمدی و حسن  اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ
   تخت-شمیل  3592000  نگیل حسن- جالبی  اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ
ای ه و سرشاخه وایکان،سرزه   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ

   سیاهو–سرزه   99500  شور 
   باغو–سرخون   83200  شور   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ
  شرقی ایسین  74900  طاس بر   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ

730600  

س
بندرعبّا

  
 )

شور
-

حسن
 

لنگی
(  

بخشی در عمدتاً در استان هرمزگان و 
  مسافرآباد  216900  بهادرک   استان کرمان 

عمدتاً در استان هرمزگان و بخشی در 
  رودان  108100  رودان   استان کرمان 

ها در استان کرمان  بخشی از سرشاخه
  توکهور–جغین  76800  جغین   گسترش دارد 

  میناب  113900  میناب   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ

515700  

میناب
  

  سندرک-کریان  334400   مازابی–زرانی   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ
  سیریک- جاسک  559600   حیوی–گز   اً در استان هرمزگان قرارداردکلّ

894000  

مازابی
  

  1378 طرح جامع آب کشور ، وزارت نیرو ، مهندسین مشاور جاماب: مأخذ 
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ی محدودۀ مورد مطالعه واحدهای هیدرولوژیکای و تقسیمات زیرحوضه-2نقشۀ



  

 
 

  روش تحقیق 
بر این اساس ابتدا اسناد و . های میدانی استوار است  بررسیروش تحلیلی و  ۀروش تحقیق در این مقاله بر پای

آمار  ، شناسی ، قابلیّت خاک و منابع اراضی ، پوشش گیاهی های توپوگرافی ، زمین مدارک مختلفی از جمله نقشه
 ۀای محدود های هوائی وتصاویر ماهواره بارانسنجی ، عکس واشناسی و ه،سنجی رسوب ،های هیدرومتری ایستگاه

هر  ، عوامل مؤثّر بر فرسایش در  مختلفژیکوواحدهای هیدرولآن به ضمن تفکیک  وشده  بررسی  ،مورد مطالعه
  اشکال غالب فرسایشی به تفکیک،مطالعات میدانیانجام  سپس با . است هقرار گرفتتحلیل  مورد یک از واحدها
پذیری واحدها مورد ارزیابی قرار   در فرسایشعوامل و متغیّرهاو در نهایت نقش هر یک از گردیده واحدها تعیین 

   . است هگرفت
در هر یک از فرسایش و تولید رسوب  وضعیّتمدل و تکنیک مورد استفاده در تحقیق حاضر جهت تبیین 

 فرسایش و تولید رسوب در وضعیّتبرآورد اصالح شده است که کاربرد وسیعی در  مدل پسیاک واحدها ،
کر است که در تمامی  الزم به ذ .است  نظر قرار گرفتههای آبریز دارد و به عنوان ابزار اصلی این تحقیق مدّ حوضه

های ژئومورفولوژیکی  ها و معیارهای استاندارد، با ویژگی های مورد نیاز مدل ، براساس شاخصمتغیّر مراحل تحقیق
  .ستا  و کنترل شده یافتهحین کارهای میدانی تطبیقها در  حوضه

  
   مبانی نظری تحقیق

های محیط طبیعی به صور و اشکال مختلف و متفاوتی  های مختلف و در ارتباط با ویژگی فرسایش در محیط
 به طوری که در برخی شرایط باد عامل غالب فرسایش است و در مواردی دیگر آب و یخ عوامل ،گیرد صورت می

 ،جابجائی ،1 اساسی تخریب و جداشدگیمرحلۀبا این وصف در تمام فرایندهای فرسایش سه . ب هستند غال
تخریب و ( فرسایش اوّل مرحلۀدر  .وجود دارد مواد 3 تراکم نیزگذاری ونشین سازی و رسوب  و ته2نقل و حمل

ها قادر به  دانه  کردن خاک، ضمن متالشی سطحی خاکذرّات، انرژی حاصل از تصادم قطرات باران با )جداشدگی
  ۀنیروی جنبشی قطرات باران به صورت معادل. باشد  تا ارتفاع یک متری از سطح خاک میذرّاتپرتاب 

g
wvke

2

*
2
1

 ،حاصل ضرب جرم در شتاب ثقل است، از آنجا که وزن . 4 )2ص ،  1378آبورزان ( شود    بیان می=

قطرات باران . ر مستقیم با حاصل ضرب جرم در مجذور سرعت بستگی دارد طوه ب  ke توان نتیجه گرفت که می
 فوق دخالت ۀ باران و قطر قطرات در مسئلشدّت،  چسبندگی خاک داردخاصیّتنقش اساسی در از هم پاشیدن 

شود که قدرت   مالحظه می،همچنین براساس مطالعات بعمل آمده. باشد  داشته و برای انواع باران متفاوت می

                                                                                                                                                                                 
 

1- Detacj,emt 
2- Tronsportion 
3- Accumutation 

 .1378 تهران -9مؤسّسۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، طرح جامع سنتز مطالعات کشاورزی استان هرمزگان، جلد  -4



  

 به طوری که اگر بارانی به ،استسایندگی و انرژی جنبشی حاصل از قطرات باران بسیار بیشتر از رواناب سطحی فر
 ، ریزش نماید مربّعی از پوشش گیاهی و به وسعت یک متر رمتر بر روی سطحی عا صورت مالیم به عمق یک سانتی

 5/0رض شود که سرعت هرز آب حاصله به عمق فاگر ند و کتواند در آن نفوذ  می نامناسب خاک نوضعیّت علّتبه 
 در اثر ریزش باران و انرژی جنبشی keانرژی جنبشی  مقایسۀ در این صورت ، متر در ثانیه باشد 1/0  باسانتی متر برابر

 برابر بیشتر از انرژی جنبشی حاصل از 2550 انرژی جنبشی قطرات باران دهد که نشان میدر اثر جریان سطحی 
   .است) مربّعیک متر (د آمده در سطح واحد رواناب بوجو

  )                                                                           1 شمارۀفرمول ( 
g

wvke
2

*
2
1

= 

  :که در آن 
g =  3.92  

ke   =005/0   برای هرزآب سطحیمربّعکیلوگرم در متر         
ke =  75/12   برای بارانمربّعدر متر یلوگرم ک         

  فرسـایش  ،1فرسایش قطره بارانی  : عبارتند از   انواع آن   ترین    عمده که   انواع مختلفی دارد   ،فرسایش و تخریب از نظر شکل     
های دیگری در این ارتباط وجود  بندی  طبقهالبتّه .5فرسایش جریانی، 4ای کناره  فرسایش،3ا خندقییفرسایش گالی ، 2شیاری
ای و     فرسـایش ورقـه    ، شـامل فرسـایش قطـره بـارانی        همرحلبه طوری که برخی این قبیل فرسایش را در قالب سه             ؛دارد

بـه   شـده  تخریـب    موادّ ،جابجائیانتقال و    مرحلۀدر   .  )484 ، ص  1368  علیزاده( کنند    بندی می   ای طبقه   فرسایش آبراهه 
 ظرفیّـت  آنهـا از عوامـل اساسـی در          ۀ وزن و انـداز     و ،وادمـ  تـراکم . شوند     حمل می  جابجائیهای    که عوامل و محرّ   ۀوسیل

بلکه قسمتی از آنها دوباره در جـای        ،  شوند     تولید شده یکباره جابجا نمی     موادّ بنابراین تمامی    ، هستند مواد حمل   جابجائی
د سـنجن    را براساس شاخص نسبت حمل رسوب می       جابجائی عامل   توسّط حمل رسوب    ظرفیّت. گردد نشین می   دیگری ته 

      :و به عبارتی ) 486، ص1368علیزاده  ( که عبارت است از نسبت میزان تولید رسوب به فرسایش ناخالص 
      فرسایش ناخالص                                                                                نسبت حمل رسوب=   ـــــــــــــــــــــــــ   میزان تولید رسوب                                                                                  

د و ننام می فرسایش ناخالص ،شود  که در یک حوضه فرسایش و تخریب می رایموادّ  مقدار کلّ،در این رابطه
 را میزان رسد  آبریز میۀحوضی یک ئ انتهاۀگیری و یا به نقط  اندازه به محلّب عامل حمل رسوطتوسّمقدار رسوبی که 

، ... )زمین، جنس زمین و  پستی و بلندی و شیب وضعیّت(های فیزیوگرافیکی  ویژگی. کنند  تولید رسوب اطالق می
، ...) و تعرّق، درجه حرارت و تبخیر و میزان سیالب حاصل از آنندگی و بار وضعیّت(  آب وهوائی های ویژگی
ی در  عوامل مهمّ استفاده از زمینۀ پوشش گیاهی و نحووضعیّتهای آبریز و  ات هندسی و ژئومتری حوضهخصوصیّ

                                                                                                                                                                                 
 

1- Splosh Erosion 
2- Rill Erosion 
3- Gully Erosion 
4- Bank Erosion 
5- Stream Erosion 



  

 
 

ها در اراضی   آبهای جاری ، با تغییر شیب آبراههتوسّط ذرّاتپس از جدا شدن و انتقال . ها هستند  نسبت رسوب حوضه
های  کرده و نهایتاً در زمین آب تغییر توسّط ذرّات، قدرت حمل ها ها و دشت ، دامنهها مختلف از قبیل ارتفاعات و کوه

  . شوند  نشین می  تهمواد، شیب و پست  کم
  

   مطالعاتی ۀع و اشکال مختلف فرسایش در محدودبررسی توزیع مکانی انوا
ین منظور ضمن بررسی ه اب. گیرد   آن مورد بررسی قرار میشدّتدر این مبحث اشکال مختلف فرسایش و 

 مورد ۀ میدانی در سطح محدودعملیّات، نقاطی به عنوان مناطق کنترل زمینی و ای  ی و تصاویر ماهوارهئهای هوا عکس
 در این راستا چهار محور اصلی جهت بازدید . های هوایی انطباق داده شد مطالعه تعیین گردید و با تصاویر و عکس

  : میدانی تعیین شدند که عبارتند از 
  )ینی  برداشت زمۀبا یازده نقط(  جاسک – عبّاسمحور بندر -1
  )  برداشت زمینی ۀنقطبا یازده (  بشاگرد –محور میناب  -2
  )  برداشت زمینی ۀنقطبا ده (  سیاهو -  شمیل– عبّاسمحور بندر -3
  )  برداشت زمینی ۀنقطبا دوازده (  پوراحمدی و فاریاب –محور سیاهو  -4

های   و عکساول جد، ها  و تکمیل فرمتهیّه ، در هریک از محورها ضمن بازدیدهای میدانی ،همرحلدر این 
فرسایش و اصالح اشکال  شد و پس از شناسایی منطقه از نظر تهیّه برحسب نوع فرسایش اوّلیّههای   نقشهالزم

جهت برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب به تفکیک واحدهای هیدرولوژیک مورد ها  این نقشه ، آنهای  محدوده
شده در امتداد چهار محور مذکور ، شدیدترین نوع فرسایش در مقیاس براساس مطالعات انجام  . تاستفاده قرار گرف

باشد و کمترین میزان فرسایش   جاسک بعد از روستای بکدار به سمت هنگستان می– عبّاسوسیع مربوط به محور بندر
 از  کهاست بشاگرد – پوراحمدی و فاریاب ، و دشت سندرک از محور میناب –در دشت مسافرآباد از محور سیاهو 

و شمیل در  های رودان براساس شواهد موجود رودخانه.  وسعت کمتری نسبت به دشت مسافرآباد برخوردار است 
  .ها بسیار باال است   رسوب این رودخانهۀ باالئی برخوردار بوده و میزان آورد ساالنموادّمواقع سیالبی از قدرت حمل 

  
  مطالعاتی واحدهای در محاسبات فرسایش و رسوب و  مدل معرّفی

.  های مختلفی استوار است مدلها و استفاده از تکنیک  ۀه بر پایضبرآورد حجم و میزان تولید رسوب در هر حو
های مختلفی   روشدر این راستا . باشد می در فرسایش مؤثّرو ارزیابی برخی از عوامل مهم  بر متّکیها  اساس این مدل
ها  در این مدل. اند  هستند، ابداع شدهمتّکیات علمی  که اغلب بر تجربیّای، تجربی و آماری های مشاهده از جمله روش

، اغلب  مهندسی در انتخاب فرایند مربوطههای به دلیل تجربی بودن روابط و دخالت زیاد نظرات کارشناسی و قضاوت
تری را که مؤثّرتر و  نوّعمتی هستند که عوامل ئها آنها لذا بهترین مدل. دهند  فاحشی را نشان میاتنتایج حاصله اختالف

های  توان به مدل در این ارتباط می. گیرند  در نظر می،اند فرسایش و رسوب یک حوضه دخیلتولید در فرایند 



  

، ) فرمول ویشمایر (1 جهانی فرسایشۀمعادل های  از جمله مدلومختلف  صینمتخصّها ،   سازمانتوسّط گوناگونی
  و پسیاک اصالح شده3 ، پسیاک2ام.پی.فائو ، ای ، اسکالوگرام ، مورگان ، بای استلیک ، فورنیه ، داگالس ، کرک

   .اشاره نمود 
های  واقعیّتآنها با   به نتایج مفید و سودمند و انطباق نسبیتوجّه با پسیاک اصالح شده  پسیاک وهای مدل

 توسّط 1968 در سال پسیاکل مد .ها در کشور مطرح هستند  رین مدلمدتآ محیط طبیعی ایران به عنوان یکی از کار
 فرسایش شدّت ۀبرای محاسب  مشترک آب و خاک ایاالت جنوبغربی آمریکا واقع در سواحل اقیانوس آرامۀکمیت

 تغییراتی 1982در سال  ارائه گردید و 4های غرب آمریکا حوضهخشک  خاک و میزان رسوب در مناطق خشک و نیمه
ین بار در ایران اوّلاین مدل برای  . ط طبیعی زمین داشته باشدی بیشتری با شرااین مدل انطباقتا در آن ایجاد و سعی شد 

 دز بکار برده شد و سپس با سدّ آبخیز ۀ برای برآورد رسوب تولیدی در حوض5 مهندسین مشاور توسعه و منابعتوسّط
 های  بسیاری از حوضه در، نسبتاً خوب آندقّت به خصوصت کاربرد و سهولت محاسبه و  به کارائی و عمومیّتوجّه

 در این تحقیق نیز مدل مذکور به عنوان مدل وتکنیک ارزیابی فرسایش و تولید .آبخیز کشور مورد استفاده قرارگرفت 
 مؤثّرامل مهم و عو   و نقشتأثیردر کاربرد این روش  . است شده استفاده ، اشاره آبریز ساحلی موردۀرسوب در حوض

 ارزیابی هریک ۀنتیج. گیرند  های آبخیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می در حوضهدر فرسایش خاک و تولید رسوب 
 جدول  .است هریک از عوامل در تولید رسوب تأثیر شدّت اهمّیّتارقام و نمراتی است که نشانگر ، گانه  از عوامل نه

  . دهد  را نشان میپسیاک مدل ۀگان نهعوامل   )2( شمارۀ
  پسیاک مدل ۀگان نهرهای  فاکتوۀ روش محاسب-2 جدول

 ردیف     پسیاکعوامل نه گانه مدل  فرمول محاسبه 
Y1=X1 1  شناسی سطحی  عامل زمین  
Y2=16.67   X2 2  ها  عامل خاک  
Y3 = O.2     X3  3  عامل آب و هوا  
Y4 = 0.2     X4   4  )رواناب درز آب ( عامل جریان سطحی  
Y5 = 0.33   X5   5  )  و بلندی پستی( عامل فیزیوگرافی  
Y6 = 0.6     X6  6  عامل پوشش زمین  
Y7 = 20-0.2  X7   7  عامل استفاده از زمین  
Y8 = 0.25    X8   8  عامل فرسایش سطوح فوقانی  
Y9 = 1.67   X9  9  ای   فرسایش رودخانهشدّت  

  275ص  ، حسن احمدی،ژئومرفولوژی کاربردی : مأخذ 
  

                                                                                                                                                                                 
 

1 - Universal Soil Loss Equation 
2 - Erosion Potential Method 
3 - Pacific Southwest Inter Agancy Committee  
4 - - Modefide Pacific Southwest Inter Agancy Committee 
5 - Development and Resources ( D+R   )  



  

 
 

   1ی هیدرولوژیکی فرسایش و رسوب در واحدهابرآورد
به اختصار به شرح  واحدهای هیدرولوژیک درهر یک ازبرآورد میزان فرسایش و رسوب  در مؤثّر ۀگان عوامل نه

  : اند مورد ارزیابی واقع شدهزیر 
  

 :شناسی  عامل زمین -1

های  در هریک از واحدی موجودپذیری سازندها شناسی در فرسایش به منظور ارزیابی و تعیین نقش عامل زمین 
 واحدهای  سپس بر اساسوبه صورت رقومی تبدیل شد  مورد مطالعه ۀمحدودشناسی   زمینۀنقشابتدا   ،هیدرولوژیک

 X1  عاملگذاری و تعیین  ای کیفی برای امتیاز همقایس گردید و تهیّه فرسایش ۀ سنگ پایحسّاسیّت ۀشناسی ، نقش سنگ
های آهکی  ، توفحسّاسهای  ها در گروه سنگ مارنسیاک  پشناسی در مدل براساس جدول سنگ. بعمل آمددر مدل 

 به حسّاسها در گروه   و شیلتوسّط محسّاسیّت تا نسبتاً مقاوم ، کنگلومرا با حسّاسنازک الیه تا ضخیم در گروه نسبتاً 
ب  برای هریک از واحدها در قال)3 (شمارۀنتایج حاصل از این ارزیابی در جدول . شوند بندی می فرسایش طبقه

هائی از   مورد مطالعه بخشۀدهد که محدود عمل آمده نشان میهای ب  بررسی.است شناسی مطرح شده زمین) Y1(عامل
 –واحد هیدرولوژیک احمدی( محدوده های شمالی بخش. گیرد  شناختی مختلف را در بر می سه زون زمین

های   از سنگعمدتاًشناسی این زون  زمینواحدهای . مریوان است  - شناسی اسفندقه منطبق بر زون زمین) پوراحمدی
این عامل نیز   کمتری در برابر عوامل فرسایشی دارند و بر همین اساسحسّاسیّت اغلب کهاست دگرگونی و آذرین 

مالنژها تشکیل  ی افیولیتها  از سنگعمدتاً رودان نیز که واحد هیدرولوژیک. گانه دارد  بین سایر عوامل نهنقش کمتری
این زون اغلب از . است  شدهواقع در زون مکران اً مزابی کلّۀزیرحوض. باشد  میطی برخورداری چنین شرا، ازاست شده
 بیشتری در برابر عوامل فرسایشی  نسبتاًحسّاسیّته از ک مارن تشکیل شده وهای شیل ، فلیش ، کنگلومرا  سنگ

 های مورد مطالعه در زون سایر بخش . باشد  می واحدهارتر از سایمؤثّر  در آنشناسی نی و نقش عامل زمبرخوردار است
   .است واسط دو زون پیشین  حدّ، آنۀهای در برگیرند  سنگحسّاسیّت و ندا هخورده واقع شد ین چزاگرس

  
 :ضریب فرسایش خاک   -2

 در این ارتباط عوامل مختلفی در تعیین میزان و .پذیری خاک متفاوت است   فرسایش خاک با فرسایش ۀواژ 
با این . ندمؤثّر ، پوشش گیاهی و کاربری زمین جوّیهای   ریزشوضعیّت فرسایش خاک از قبیل شیب ، تشدّ

ی بیشتری رپذی  آلی و کلوئیدی خاک از فرسایشموادّ، ساختمان و  به بافتتوجّهها با  وصف برخی از خاک
 اشباع ، پایداری و چسبندگی  مختلفی نظیر سرعت نفوذپذیری خاک ، رطوبتعوامل در این ارتباط وبرخوردارند 

 و منابع اراضی قابلیّت ۀنقش نیز ابتدا بحثدر این م ،به این ترتیب. ستا مؤثّر قبیلها و مواردی از این  خاکدانه

                                                                                                                                                                                 
 
  .است   استفاده شدهArcinfo 8.1 & Arcview 3.2افزار   از نرم، مطلوبۀ به منظور دقّت و سرعت عمل و رسیدن به نتیجهدراین مرحل –1



  

 به توجّه با هر یک از واحدهای اراضی سپس ؛های خاکشناسی موجود رقومی شد شه و نق مورد مطالعهۀمحدود
  Kضریب  بندی و طبقه آلی موجود در خاک موادّذپذیری خاک ، درصد هایی نظیر بافت خاک ، نفو شاخص

در ستون مربوطه ک از واحدهای هیدرولوژیک یهربرای آن  تعیین گردید که ماحصل آنهابرای ) پذیری  فرسایش(
  .است   منعکس شده)3 (شمارۀدر جدول 

  
 : عامل آب و هوا  -3

 وضعیّت، تبخیر  های همباران و هم و ترسیم نقشهی اقلیمی کلّعالوه بر شرایط ، در ارتباط با عامل آب و هوا  
در این راستا .  نظر قرار گرفتها مدّ پذیری حوضه  ساعته در ارزیابی فرسایشششهای  های رگباری و بارندگی بارش

ه برای  سالدو بازگشت ۀ بارندگی شش ساعته با دوروضعیّت، های مختلف  های بارندگی ایستگاه با استفاده از داده
 واحدهای هیدرولوژیک مورد ارزیابی  هر یک ازپذیری  مورد مطالعه محاسبه گردید و ارزش آن در فرسایشۀگستر

  .  است آمده   )3( شمارۀ که نتایج در ستون مربوطه در جدول قرار گرفت
  

  :عامل جریان سطحی 
ضریب مذکور .  ضریب رواناب برای یکایک واحدهای مطالعاتی بسیار ضروری است ۀ محاسب،در این ارتباط 

 شرایط آب و  ، پوشش گیاهیوضعیّتها ،   فیزیوگرافیکی حوضهمشخّصاتر از عوامل مختلفی از جمله خود متأثّ
  آن ارزش ،عوامل  پس از بررسی این به این ترتیب. باشد  میقبیل  استفاده از زمین و مواردی از این ۀهوایی و نحو

 در جدول د که نتایج در ستون مربوطهش نعیّم شیدر مدل ارزیابی فرساک از واحدهای هیدرولوژیک یهر برای
  .  یافته است انعکاس    )3( شمارۀ

  
  :عامل توپوگرافی 

  فرسایشۀگان  در مراحل سهمؤثّرعوامل بسیار دیگر از یکی ، پستی و بلندی زمین و میزان شیب  وضعیّت 
مورد برداری کشور   سازمان نقشهتوسّط شده تهیّه 1:25000های توپوگرافی   نقشهمنظور ینه اب.  شود محسوب می

 جدول  ستون مربوطه دردر )  X5 & Y5( های هریک از واحدها براساس این عامل ارزش و قرار گرفتاستفاده 
 مورد ۀبندی ارتفاعی و شیب زمین را در محدود ه  به ترتیب طبق4 و 3 شمارۀی اه  نقشه(ارائه شده است  )3( شمارۀ

   .) دهند مطالعه نشان می
  
  
  
  
  



  

 
 

  : استفاده از زمین و پوشش گیاهی ۀ  نحو
دهی برای هریک از   امتیاز،های زمین  در این ارتباط براساس تراکم تاج پوشش گیاهی و نوع کشت و کاربری

نشان داده   Y6 & X6و Y7&X7  با عالمتارزش این عامل  )3( شمارۀواحدها صورت گرفته که در جدول 
  .شده است 

  :  فرسایش در سطح اراضی وضعیّت
. ی فرسایش به تفکیک هر واحد تعیین شده است  کلّوضعیّتدر این رابطه ابتدا نوع فرسایش سطحی و سپس 

  )3( مارۀش صورت گرفته و نتایج در ستون مربوطه در جدول  1ام. ال. بیگذاری این عامل براساس روش  ارزش
  .منعکس گردیده است 

  
 : رسوب جابجائیو ) ای  آبراهه( ای  فرسایش رودخانه

پذیری خاک سطحی در هر واحد هیدرولوژیک و استخراج   فرسایشوضعیّت در این شیوه ضمن تعیین 
یاک اصالح پسای در مدل  پذیری آبراهه ها و مقادیر فرسایش ، ارزشام. ال.  مدل بیمقادیر مربوطه با استفاده از

 هیدروگرافی ۀ شبک)5( شمارۀ ۀنقش. استآمده  )3( شمارۀمحاسبه شده است و در ستون مربوطه در جدول شده 
    . دهد  مورد مطالعه را نشان میۀمحدود

 مورد مطالعه و ۀگانه برای واحدهای هیدرولوژیک واقع در محدود گذاری هریک از عوامل نه پس از ارزش
دهی   سپس میزان رسوب .بندی فرسایش هریک تعیین گردید  گروه)4 (تفاده از جدول شمارۀبا اس، بندی آنها  جمع

از ب درکیلومتر مربّع برای هر یک ، برحسب مترمکعّ استکف ق و بارمشتمل بر بار معلّ ساالنه که بیانگر بار رسوب
 های شکلو ) 5(ر جدول شمارۀ نتایج د .)16 ص ،1370صادقی(  زیر برآورد گردید ۀستفاده از رابط اواحدها و با

  . ص شده است مشخّ)2 و1(شمارۀ 
R0358.0 QS = 38.77e  

  :که در آن 
Q5  =  ّب در کیلومترمربّع در سال  میزان رسوب تولید شده برحسب مترمکع  

R =  دهی  رسوبۀدرج  
e=   6805798/2عدد نپر در حدود  

  
                                                                                                                                                                                 

 
1 - Bureau Land Management 



  

  
  

  
  

  توزیع طبقات ارتفاعی در محدودۀ مورد مطالعه-3نقشۀ



  

 
 

  
  

  توزیع طبقات شیب در محدودۀ مورد مطالعه-4نقشۀ 
 

  توزیع طبقات شیب در محدودۀ مورد مطالعه-4نقشۀ 



 

   مطالعاتی براساس مدل پسیاک اصالح شدهۀ در برآورد فرسایش و رسوب محدودمؤثّر ارزیابی عوامل -3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  د میزان فرسایش واحدهای هیدورولوژیک پائین دستِ خود محاسبه شده و در این ارتباطر محاسبات مربوطه در اینجا نیامده، بلکه در برآو کردی شیرازی، نودژ و منوجان در خارج از استان هرمزگان قرار دارند،-به دلیل اینکه واحدهای مسافرآباد  -1
  .قبرآورد محقّ: مĤخذ. های خارج از استان تأثیری در میزان محاسبه ندارد شود و حذف محدوده  بر پایۀ جریان آب پایه در کلّ واحد مطرح می

فرسایش ۀمطالع
  استفاده ازۀنحو  فرسایش سطحی  ای رودخانه

  شناسی زمین  خاک  وهوا آب  رواناب  فیزیوگرافی  زمین پوشش  زمین

Y9  X9  Y8  X8  Y7  X7  Y6  X6  Y5  X5  Y4  X4  Y3  X3  Y2  X2  Y1  X1  

 عامل
 

  واحد  نام
  هیدرولوژیک

نام زیرحوضه
  

-احمدی  59/4  59/4  33/0  53/5  65/6  33/1  65/31  37/6  94/3  30/1  95/75  19/15  45/26  71/14  44/34  61/8  57/5  30/9
  پوراحمدی

  تخت -شمیل  35/6  35/6  33/0  58/5  65/6  33/1  15/16  23/3  88/18  23/6  05/57  41/11  15/17  57/16  52/35  88/8  59/4  67/7
  سیاهو -سرزه  27/5  27/5  35/0  76/5  65/6  33/1  85/31  37/3  18/4  38/1  35/65  07/13  55/13  29/17  16/28  04/7  34/3  71/5
  باغو-سرخون  76/5  76/5  34/0  62/5  65/6  33/1  75/34  35/6  18/12  92/4  85/67  57/13  27/19  15/16  40/28  10/7  34/3  5

-شرقیایسین  23/7  23/7  39/0  42/6  65/6  33/1  95/36  39/7  85/8  92/2  92/62  59/12  85/25  83/14  84/27  96/6  02/3  04/5
 عبّاسبندر

بندر
س
عبّا

  
)

شور
-

حسن
 

لنگی
(  

 –فاریاب   61/5  61/5  34/0  67/5  55/4  91/0  65/16  33/3  30/7  41/2  55/68  71/13  10/14  18/17  96/28  24/7  62/3  05/6
  گالشگرد

  رودان   77/4  77/4  27/0  50/4  50/5  10/1  70/22  54/4  33/9  08/3  70/67  54/13  15/24  17/15  48/36  12/9  05/5  43/8

 –جغین   07/5  07/5  28/0  67/4  80/3  73/0  40/27  48/5  21/9  04/3  85/66  37/13  75/19  05/16  12/30  53/7  29/4  16/7
  نوکهور 

  میناب   90/6  90/6  37/0  11/6  80/3  76/0  90/27  58/5  27/3  08/1  10/78  62/15  15/54  17/9  92/31  48/5  36/1  27/2

میناب 
1  

 -کریان  78/7  78/7  33/0  57/5  20/3  64/0  16  20/3  12/9  01/3  45/78  69/15  75/7  45/18  40/30  60/7  83/3  48/6
  ندرک س

–جاسک  92/7  92/7  31/0  21/5  20/3  64/0  90/11  35/2  12/8  68/2  35/77  47/15  90/9  02/18  60/35  90/8  39/5  00/9
 سیریک

مزابی
-

ک
جاس

  



  

 
 

   هیدروگرافی محدودۀ مورد مطالعهۀ شبک-5نقشۀ 
  



  

 

  
  پسیاک میزان تولید رسوب ساالنه و کالس فرسایش خاک در روش - 4جدول 

دهنده  نمرات نشان  ولید رسوب ساالنهت
 ft 3 / Mi 1  رسوبدهی شدّت

2  M3 / Km 2 
 شدّت

  رسوبدهی
کالس 

رسوبدهی و 
  فرسایش

  V  خیلی زیاد  1429  3  100
  IV  زیاد  1429-476  3-1  100-75
  III  توسّطم  476-238  1-5/0  75-50
  II  کم  238-95  5/0-2/0  50-25

کم یا  خیلی  95  2/0  25-0
  I  جزئی

Ĥ56 ص،1376آبورزان  : خذ م  
  

  )کیلومتر مربّع در سال( برآورد رسوب و فرسایش ویژه در هر واحد هیدرولوژیکی  - 5 دولج

  نام واحد
مساحت 
اصالح 

  km2شده 

مساحت 
هر واحد 

km2  

  جمع امتیاز
  در مدل
PSIAC  

کالس 
  فرسایش

  
SDR  

میزان رسوب 
  ویژه

m.3/Km2/y 

میزان 
رسوب 
  ویژه

ton/km2/y 

میزان 
فرسایش 
  ویژه

ton/Km/y  
 -احمدی 

  وراحمدیپ
  76/2306  20/535  69/411  2/23  متوسّط  93/66  1038  1038

  39/2782  28/541  37/416  5/19  متوسّط  25/67  3592  3592   تخت–شمیل 
  49/2011  50/469  16/361  3/23  متوسّط  22/63  995  995  سیاهو–سرزه 

  39/2169  38/519  52/399  9/23  متوسّط  08/66  832  832   باغو–سرخون 
-شرقی ایسین

  ندرعبّاسب
  37/2036  86/494  66/380  3/43  متوسّط  71/64  749  749

  58/2242  46/541  28/347  1/20  متوسّط  11/62  2822  2169  مسافرآباد
  36/2242  89/486  53/347  7/21  متوسّط  25/64  1656  1081  رودان

  67/2056  01/468  01/360  7/22  متوسّط  13/63  1194  768   توکهور–جغین 
  94/1426  69/326  51/251  9/22  متوسّط  97/52  1139  1139  میناب

  42/4870  10/564  92/433  7/19  متوسّط  42/68  3344  3344   سندرک- کریان
  58/3290  11/601  39/462  3/18  متوسّط  22/70  5596  5596   سیریک–جاسک 

  قبرآورد محقّ: خذ Ĥم



  

 
 

  مربّع برحسب تن در کیلومتر لوژیکی هیدرود واح یک از رسوب ویژه در هر میزان تولیدبرآورد -1 شمارۀ شکل

  
  مربّع برحسب تن در کیلومتر هیدرولوژیکیهای واحد یک از ویژه در هرایشرسمیزان تولید ف برآورد -2 شمارۀشکل 
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توان وزن موادّ خروجی را در سال برای هر  به این ترتیب با در نظر گرفتن وزن مخصوص رسوبات ، می
 35/1 تا 25/1 طور معمول در اغلب مطالعات هیدرولوژیکی وزن مخصوص رسوبات به. کیلومترمربّع محاسبه نمود 

در ) بمترمکعّ  گرم در سانتی3/1( لذا با لحاظ نمودن میانگین این اعداد . شود ب محاسبه میمکعّ گرم در سانتیمتر
  . توان وزن موادّ رسوبی تولید شده را تعیین نمود  می، حجم مورد رسوبی تولید شده 

  
  ورد فرسایش ویژه برآ

.  رسوب ویژه الزم است که فرسایش ویژه نیز محاسبه گرددۀ پس از محاسبپسیاک اصالح شده ،براساس روش 
زیر  ) 230 ص،1377صوفی ( ۀ با استفاده از رابط )  SDR(ین منظور ابتدا نسبت رسوب به فرسایش ه الذا ب

احد هیدرولوژی محاسبه شد دیر فرسایش ویژه در هر و مقاو SDRبرآوردگردید و سپس نسبت رسوب ویژه به مقدار 
  . است آمده  )5( آن در ستون آخر جدول شمارۀ ۀکه نتیج

     }) A  ×10 * log ( 14191/0{ -8768/1log SDR =  
  :که در آن 

SDR  =   نسبت رسوب به فرسایش                   
A =  است)  مایل مربّع3861/0= کیلومترمربّع یک ( سطح حوضه برحسب مایل مربّع.  

سطح بعضی از واحدهای هیدرولوژیکی در اثر اعمال مرز شهرستان و استان تغییراتی نموده که الزم به ذکر است 
 بار فرسایش و رسوب در سطح شهرستان ، مقادیری نیز عالوه بر ارقام برآورد میزان کلّ تا گردد که این تغییرات باعث می

میزان بار  اضافی . های موجود وارد شهرستان گردد  ها و شیب اراضی و رودخانه  تبع آبراههاز خارج از مرز شهرستان به
میزان رسوب ورودی به داخل ) 6( شمارۀ ۀنقش. رائه شده است ا )6(در واحدهای هیدرولوژیکی در جدول شمارۀ 

 سهم فرسایش و ۀ  محاسب)7(ارۀ ضمناً جدول شم. دهد   مورد مطالعه را نشان مینطقۀواحدهای هیدرولوژیک م  ۀمحدود
  .نماید  ای را در هریک از واحدها ارائه می رسوب از سطح اراضی و رودخانه

   بار فرسایش و رسوب ورودی از واحدهای هیدرولوژیکی خارج از استان ۀ محاسب - 6جدول 

  کد واحد مطالعاتی
مساحت 
اصالح 

  km2شده

مساحت 
  اوّلیّه

km2 

اختالف 
  مساحت

 رسوب ویژه
m3 / 

km2.y 

فرسایش
  ویژه

ton / 
km2/y 

 بار کلّ
  رسوب

m3/year 

 بار کلّ
 فرسایش

ton /year 
  0  0  20/535  69/411  0  1038  1038   پوراحمدی-احمدی 

  0  0  28/541  37/416  0  3592  3592   تخت–شمیل 
  0  0  50/469  16/361  0  995  995  سیاهو–سرزه 

  0  0  38/519  52/399  0  832  832   باغو–سرخون 
 -شرقی  ینایس

  0  0  86/494  66/380  0  749  749  بندرعبّاس

  0  0  46/451  28/347  0  2822  2169  مسافرآباد
  317938  7/244567  89/456  53/374  653  1656  1081  رودان

  1/269108  3/207006  01/468  01/360  575  1194  768   توکهور–جغین 
  8/139286  7/107143  96/326  51/251  426  1139  1139  میناب

  0  0  10/564  92/433  0  3344  3344   سندرک- یانکر
  0  0  601,11  462,39  0  5596  5596   سیریک–جاسک 



  

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  میزان تولید رسوب در هر یک از واحدهای هیدرولوژیکی محدودۀ مورد مطالعه-6نقشۀ



 

  ای  سهم فرسایش و رسوب از سطح اراضی و رودخانهۀمحاسب - 7جدول 

ضه
حو

زیر
نام 

  

  

  واحد نام

  هیدرولوژیک

مجموع 

امتیازات 

مدل 

PSIAC  

امتیاز 

عامل 

Y8  

متیاز ا

عامل 

Y9  

رسوب ویژه  

  Y8 عامل

ton/km2/y  

فرسایش ویژه  

  Y8 عامل

ton/km2/y  

سهم 

  عامل

Y8%   

رسوب ویژه  

  Y9 عامل

ton/km2/y  

فرسایش ویژه  

  Y9 عامل

ton/km2/y  

سهم 

عامل 

Y9%   

  4/15  2/354  2/82  8/14  6/341  3/79  30/9  61/8  93/66  پوراحمدی-احمدی

  9/13  0/387  3/75  8/14  3/412  2/80  69/7  88/8  25/67  تخت-لشمی

  8/14  7/296  3/69  9/15  5/319  6/74  71/5  04/7  22/63  سیاهو-سرزه

  1/13  4/283  8/67  2/14  3/307  6/73  58/5  10/7  08/66  باغو-سرخون

در
بن

س
عبّا

  

)
-شور

سن
ح

 
گی

لن
-شرقی ایسین  )

  عبّاسبندر 
71/64  96/6  04/5  6/73  8/302  9/14  3/66  8/272  4/13  

  7/15  7/352  0/71  8/16  3/377  0/76  05/6  24/7  11/62   گالشگرد–اریاب ف

  4/16  3/368  0/80  1/17  5/382  1/83  43/8  12/9  25/64  رودان

اب  1/16  3/330  1/75  4/16  2/337  7/76  16/7  53/7  13/63  وکهورت –جغین 
مین

  

  9/17  9/255  6/58  2/22  8/316  5/72  27/2  48/5  97/52  میناب

  5/12  9/357  3/70  2/13  1/379  5/74  48/6  60/7  42/68  سندرک–ن کریا

ابی
مز

- ک
جاس

  2/13  2/433  1/79  1/13  0/431  7/78  00/9  90/8  22/70   سیریک–جاسک   

  ق برآورد محقّ: خذ Ĥم
 



  

 
 

 سنجی های رسوب ه  برآورد شده با نتایج ایستگاۀمقایسۀ رسوب ویژ
  : میناب سدّرسوب سنجی مخزن 

برداری و   نقشهعملیّات 1363 الی 1361های   سال طیّ،سدمع شدن آب در پشت  میناب و جسد پس از احداث 
 عملیّاتاز   پسین ترتیبه اب. صورت گرفت  سداز مخزن ) تماب ( ط مرکز تحقیقات منابع آب کشور یابی توسّ عمق
در  آب موجود درصد حجم مفید برآورد گردید و100ب برای   میلیون مترمکع6/356ّ سدحجم مخزن ، برداری  نقشه

حجم مفید که  حالی  در؛ میلیون مترمکعب بوده است5/112ا برابر ب و سد ۀذخیرمفید  درصد حجم 85 به میزان سدپشت 
 5/17تفاوت موجود به میزان . ب تعیین شده بود  میلیون مترمکع130ّ درصدی برابر با 85در سطح قبل از آبگیری  سد

 عملیّات نیز 1371در سال . سد ذخیره شده است دو سال در پشت  که طیّب بیانگر حجم رسوبی استمیلیون مترمکعّ
میزان آن برابر با  ، درصد حجم نهاییصدیابی جهت تعیین حجم مخزن صورت گرفت که در رقوم  برداری و عمق نقشه

ب بوده است کعّ میلیون مترم5/365 برابر با 1364که حجم آن در سال   در حالی؛ب محاسبه گردید میلیون مترمکع3/325ّ
. دهد ب تفاوت نشان می میلیون مترمکع3/49ّحدود ، ب میلیون مترمکع5/374ّ یعنی سد ۀلیّ در مقایسه با حجم مفید اوّکه

بر این اساس میزان رسوب ساالنه . است ) 1371 الی 1360( سال  یازده نشین شده طیّ بیانگر میزان رسوب تهمطلب این 
 برداری انجام شده طیّ  نقشهعملیّاتکه اگر مبنای محاسبه را   در حالی،ب محاسبه شدهعّ میلیون مترمک48/4 سددر پشت 

ب در سال برآورد خواهد شد که با در  میلیون مترمکع5/4ّ میزان رسوب برابر بار  ، قرار دهیم1371 و 1364های  سال
میلیون تن محاسبه چهار سوبات ، وزن ربمتر مکعّ  گرم بر سانتی9/0نظرگرفتن وزن مخصوص رسوب خشک به میزان 

  .استبرابر تقریباًً  محاسبه شده ۀگردد که این میزان با رسوب ویژ یم
  

  : ها  ایستگاهرسوب در محلّ
های محاسباتی و آمار و   بین مدلمقایسۀ انجام  ،جهت بررسی پتانسیل رسوب زائی حوضه های آبریز مورد مطالعه

 ایستگاه موجود بر روی سهسنجی  های رسوب دین منظور با استفاده از دادهب. سدر نظر میالعات موجود الزامی باطّ
 دبی ویژه و بار جامد آنها مورد بررسی قرار گرفت وسپس ، آبدهیوضعیّت شمیل و جاماش ابتدا ،های میناب  رودخانه

  : بدست آمد ها به شرح زیر ق اندازه گیری شده در ایستگاهروابط همبستگی میان دبی ویژه و بار جامد معلّ
  : میناب در ایستگاه برنطین ۀ برای رودخان  

wQ                    3.21.4>10ب در ثانیه  متر مکعّ                                                                               ws QQ =  
wQ                     76.114<10  ب در ثانیه     متر مکعّ                                                                          ws QQ =  

32.1612                                                                                         :یستگاه شمیلا شمیل رودخانۀبرای    ws QQ =  
 

         : جاماش در ایستگاه سرمقسمرودخانۀ برای 
wQ                  6.2100>7.5   ب در ثانیه       متر مکعّ                                                                              ws QQ =  

wQ              65.03020<7.5  ب در ثانیه                                                                   متر مکعّ                   ws QQ =  
wQ =  ّب در ثانیه    دبی جریان رودخانه بر حسب متر مکع  
sQ =  جامد بر حسب تن در روزدّموادبی   



  

 

 عمران ۀ تیپ اداراول از جد، ایستگاه یاد شدهسهق رسوبی  جامد معلّموادّ ۀ ساالنتوسّط میزان مۀجهت محاسب
  .منعکس شده است)  8( شمارۀدر جدول نتایج استفاده گردید که ) 3-6ص،ص 1378 آبورزان(  1حدهایاالت متّ

  بی در ایستگاه های مورد مطالعه رسوموادّها و   جریانمشخّصات - 8 جدول

تخریب 
  مخصوص

تن در (
  )مربّعکیلومتر 

 موادّوزن کل 
رسوبی و بار 

  بستر
میلیون تن در (

  )سال

 موادّغلظت 
  )در لیتر(معلق 

 موادّمیزان 
  معلق

میلیون تن در (
  )سال

مساحت 
   آبریزۀضحو
کیلومتر  (

  )مربّع

  آبدهی
متر مکعب در (

)ثانیه  

 رودخانه و نام
 ایستگاه

  سنجی رسوب

ف
ردی

  

  1  برنطین-میناب   95/10  102  15/5  9/14  92/5  580
  2   شمیل- شمیل  40/1  15/17  80/0  1/18  92/0  537

554  58/0  8/7  50/0  48/10  05/2  
-جاماش 
  سرمقسم

3  

  270 ص ،1378 آبریز میناب  ساحلی  حوضۀ ،طرح جامع آب کشور: خذ Ĥم
  
 18 الی 15های میناب و شمیل حدود  ق در رودخانه معلّموادّلظت غکه  به جدول فوق مالحظه می شود توجّهبا 

ای بین رسوب  همقایس 9 شمارۀدر جدول . شود  های باال محسوب می گرم در لیتر است که از این نظر جزء غلظت
شود  می  به جدول مذکور مالحظهتوجّهبا . است  بعمل آمدهکر الذّ  ایستگاه فوقسهسنجی در  محاسبه شده و نتایج رسوب

بسیار نزدیک پسیاک . در مدل امگیری شده   سرمقسم ارقام محاسبه شده و ارقام اندازههای برنطین، شمیل که در ایستگاه
  . هستند

  سنجی های رسوب  در ایستگاهگیری شده اندازهمیزان رسوب  و  شده رسوب محاسبه میزانای بین همقایس  -9جدول 
میزان 

رسوب ویژه 
ل ددر م

PSIAC  
m3/Km2/

Y  

میزان 
 رسوب ویژه
m3/Km2/

Y  

میزان 
 رسوب ویژه
Ton/Km2/

Y 

 توسّطم
 وزن ساالنۀ

 رسوب
Ton  

مساحت 
 ضۀحو

  آبریز
Km 2  

  مساحت 
Km 2  

نام واحد 
  مطالعاتی

  نام ایستگاه
  سنجی رسوب

ف
ردی

  

  1  برنطین  رودان  1656  102  5920000  580  446  53/374

69/411  412  537  920000  15/17  1028  
-احمدی
  دیپوراحم

  2  شمیل

  3  سرمقسم   تخت–شمیل   3591  48/10  580000  554  426  37/416
  قبرآورد محقّ : خذĤم
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 گیری نتیجهخالصه و 

  :باشد  عمل آمده به شرح زیر میهای ب  از بررسینتایج حاصل
،  اصـالح شـده مـورد بررسـی قرارگرفـت           مؤثّر در برآورد فرسایش که بر اساس مدل پسیاک         ۀبررسی عوامل نه گان    -

هـای   پذیری حوضه    استفاده از زمین و فقر عمومی پوشش گیاهی مؤثّرترین عامل در فرسایش            ۀدهد که نحو   نشان می 
 ۀسـطحی در رد هـای   آب ۀهای اوّلیّه و شـبک    و پس از آن فرسایش سطحی ناشی از هرزآب         استالعه  آبریز مورد مط  
 .بعدی قرار دارد

 بـه طـوری کـه        ؛پـذیری آنهـا دارد       نقش بارزی در فرسـایش     ها نیز   های زمین شناسی و سنگ نگاری حوضه        ویژگی -
هـای    ژه سـنگ  وی   ها به   نسبتاً زیاد سنگ   حسّاسیّت علّتاند ، به      واقع شده ساختی مکران     هایی که در زون زمین      حوضه

 ۀحوض اندک اً و علیرغم وسعت نسبت ها شده  پذیری این حوزه    موجب تشدید فرسایش   و شیل    شلیمارن، کنگلومرا، ف  
کـه واحـدهای    در حـالی  .  اسـت توجّـه   قابـل آنهـا هـای موجـود در ایـن بخـش ، حجـم رسـوبدهی                 ریز رودخانـه  آب

، انـد   ی نفـوذی و دگرگـونی تـشکیل شـده         هـا   از سـنگ   عمـدتاً  مریوان که    –موجود در زون اسفندقه     هیدرولوژیک  
 خـود را در شـرق       ۀکـه حوضـ   بی  زا حیوی و ما   ،های گز  رودخانه  لذا وکمتری دارند    تولید رسوب به مراتب      ظرفیّت
تـشکیل   ی دلتای وسیع، رسوبات خود توجّه با حجم قابل ،اند شناختی مکران گسترش داده    و در زون زمین    هرمز تنگۀ
  . اند   شده به سمت دریاموجب پسروی خطوط ساحلی و پیشروی خشکی و  داده

 پیـشنهادهایی بـه      مورد مطالعـه   های آبریز  حوضهپذیری    گذار در فرسایش  ر به عوامل اصلی و تأثی     توجّهبنابراین با   
  : شود  میعنوان شرح زیر 

 هـای آبخیـز بـه      در حوضـه   ...، حفاظـت و     ، قـرق  ءتقویت پوشش گیاهی از طریق بذرپاشی ، کنترل چرا         -1
 ؛، حیوی و مازابیهای گز  آبریز رودخانهۀویژه حوض

 و ی شـهری اساخت و سـازه  مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی و    جلوگیری از تغییر کاربری اراضی     -2
  ؛روستائی

 ؛ حفاظت از مراتععملیّات اجرای  -3

 ؛های سطحی  و جریاناوّلیّه آبخیزداری به منظور کنترل هرزآب های عملیّاتاجرای  -4

 ؛ ساحلیخطّبه ها و انتقال رسوب  های انحرافی جهت کنترل طغیانسدهای رسوبگیر و  ایجاد حوضچه -5

  ؛ها  سازی آب و کنترل جریان سیالب ذخیرهجهت های مخزنی و انحرافی سداحداث  -6

 ؛ ها و رعایت حریم بستر رودخانهها  الیروبی بستر مسیل -7

  ؛ آلی در اراضی کشاورزی فقیر به لحاظ موادّ آلی بر خاکموادّافزودن  -8



  

 

  :خذ Ĥمنابع و م
   .، مبانی ژئومورفولوژی کاربردی ، انتشارات دانشگاه تهران)1374(احمدی ، حسن -1
  . ، اطالعات مراتع استان)1381(منابع طبیعی استان هرمزگان  کلّۀادار -2

   . محدوده استان هرمزگان1 : 000/100 و 1 : 000/250شناسی  های زمین ، نقشهشناسی سازمان زمین -3
 .1378وپوگرافی ت 1 : 000/25های  برداری کشور ، اطلس نقشه سازمان نقشه -4

  .1378وپوگرافی ت 1 : 000/25 های عکسبرداری کشور ،  سازمان نقشه -5
  .1381 – 1365های  های هواشناسی سال های آماری ایستگاه سازمان هواشناسی کشور ، داده -6

   .1356 عبّاس شیت بندر،1 : 000/250شناسی  های زمین شرکت ملی نفت ، نقشه -7
، فرسایش و رسوب و برآورد آنها، دومین سمینار آبخیزداری، وزارت جهاد )1370(صادقی، سیدحمیدرضا -8

  .، تهرانشاورزیک
نامه کارشناسی  رود، پایان ، بررسی پتانسیل فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز زارم)1377(اکبر صوفی، علی -9

  .دانشگاه تهران ارشد

 .، مشهد، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم)1368(علیزاده، امین -10

  .، تهراننتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم ا،ها  خاکجغرافیای ،)1367( کردوانی، پرویز -11

 .حفاظت خاک ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم ، تهران ،)1367(زکردوانی، پروی -12

، وزارت ابع طبیعی کشاورزی استان هرمزگان، طرح جامع سنتز مطالعات و من)1378(مهندسین مشاور آب ورزان -13
  . تهران ،جهاد کشاورزی

 ، وزارت مسکن و عبّاسناحیه بندر) جامع ( ، طرح توسعه و عمران )1382(ایشمهندسین مشاور پیشاهنگان آم -14
   .شهرسازی ، تهران

   . جاسک ، وزارت نیرو–حوضه آبریز میناب ، ، طرح جامع آب کشور)1378( مشاور جامابمهندسین -15
رت جهاد رمزگان، وزا، طرح جامع ستنز مطالعات کشاورزی استان ه)1378( تحقیقات اقتصاد کشاورزیۀمؤسّس -16

  .، تهرانکشاورزی سال
   . خاک و منابع اراضی استان هرمزگان ، تهرانقابلیّت، نقشه )1376( تحقیقات خاک و آبمؤسّسه -17
  . ، دانشگاه تهران ایران، اطلس شیب جغرافیاۀمؤسّس -18
   .، دانشگاه تهران دکتریرساله، و مدیریت آن هرمز تنگۀ، فرسایش ساحلی سواحل )1383(اصغر هدایی، علی -19
   .های کاربری اراضی  طرح کالبد ملی جمهوری اسالمی ایران ، نقشه،)1375(وزارت مسکن و شهرسازی -20
 .1370 – 1381های  های هواشناسی سال های آماری ایستگاه وزارت نیرو ، داده -21

  
  




