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 فارس و دریاي عمان هاي منتهي به خلیجبررسي رسوبدهي رودخانه
 

 1باقر قرمزچشمه، 4، هادي رزاقیان9بهروز محسني، 2قربان شهریاري، 5داود قربانپورلندي

 

 60/55/5934 تاریخ دریافت:

 62/60/5931 تاریخ پذیرش:

 

 چكیده
هاي العملناسي، اقليم و نوع كاربري، عكسشنواحي مختلف يك منطقه با توجه به خصوصيات مورفولوژيكي، زمين

دهند. با افزايش غلظت مواد معلق در اثر فرسايش متفاوتي در برابر نيروهاي فرساينده )آب و باد( از خود نشان مي

دستِ رودخانه با بجاي گذاشتن افتد. در نهايت پائين خطر ميخاک، اكوسيستم رودخانه و موجودات داخل آن به

هاي روان خواهد شد. اولين قدم در مبارزه با فرسايش و رسوب نه با تغيير مورفولوژي ساحل، منشاء شنرسوبات ريزدا

هاي استان هرمزگان از نظر شناخت مقدار آن در مناطق موردنظر است. هدف از اين تحقيق، شناخت وضعيت رودخانه

فارس و درياي هاي منتهي به خليجتري رودخانههاي هيدرومهاي ايستگاهروند رسوبدهي است. بدين منظور ابتداء داده

سنجه رسوب مقدار آن در محل ايستگاه محاسبه شد. عمان در محدوده استان هرمزگان، بررسي و با استفاده از منحني

شناسي، ها در محل ورود به دريا استفاده شد. عوامل مختلف زميناي براي محاسبه رسوب رودخانهاز روش آناليز منطقه

دست آمد. ها بهكار گرفته شدند. در نهايت نقشه رسوبدهي حوضهاي بهبري، بارش و توپوگرافي در آناليز منطقهكار

اي نشان داد كه چهار عامل طول كلي آبراهه، مقايسه آناليز آماري )رسوب برآورد شده( با مقادير رسوب مشاهده

از همبستگي بااليي برخوردار  99/0و ضريب تعيين % 9مساحت سازند، بارندگي ساالنه و ديد كارشناسي در سطح 

هاي با شدت هاي حساس به فرسايش و بارشبودند. اين نتيجه بيانگر اين است كه منطقه هرمزگان با توجه به رخنمون

زايي بااليي هاي گابريك و سديج، از رسوبخصوص رودخانهباال، توان فرسايش و رسوبدهي بااليي دارند. شرق استان به

دهي متوسطي باشند. غرب استان نيز در درجه دوم اهميّت واقع شده و برخي نواحي مركزي استان، رسوببرخوردار مي

 داشتند.
 

 سنجه.منحنيمعلق، رسوبرسوبدهي، اي، آنالیز منطقه ،استان هرمزگان هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه 
هاي كشور اطالعات كافي از  در بسياري از حوضه

ها در دست نيست. يكي از          وضهمقدار رسوب ح

 ،هاي فاقد آمارهاي محاسبه رسوب در  حوضهروش

باشد. در اين روش با برقراري اي ميآناليز منطقه

ارتباط بين مقدار رسوب و عوامل مختلف فيزيوگرافي، 

هاي شناسي و هيدرولوژيكي در حوضهاقليمي، زمين

هاي بدون همقدار رسوب ساالنه در حوض ،داراي آمار

شود. در آمار، با استخراج عوامل فوق برآورد مي

تحقيقات مختلفي كه در سطح جهان و ايران صورت 

اي استفاده گرفت، از عوامل متعددي در روابط منطقه

شده است. عواملي چون مساحت حوضه، شيب 

چشم حوضه، بارندگي و ارتفاع در اغلب تحقيقات به

اين زمينه اين بود كه . از تحقيقات مهم در خوردمي

متغيرهاي دبي (، 1199خاني و همكاران )حكيم

هاي حساس به فرسايش، متوسط ساالنه، درصد سنگ

            اراضي رو به شمال  متوسط ساالنه و درصد بارش

عنوان عوامل مؤثر هاي درياچه اروميه بهرا در حوضه

 ساروي          در توليد رسوب معرفي كردند. محسني

براساس  هيبريد روش (، در1194و همكاران )

هاي مدل سپس و گروه همگن تقسيم سه مساحت به

طبق روش هيبريد و سيل  سيالب را  ايمنطقه

در  داد فقط ها نشاندست آوردند. نتايج آنبه شاخص

سال،  از ده باالتر بازگشت دوره در فريزي ايستگاه

بيشتري  دقت هيبريد روش از سيل شاخص روش

روش  دره،شصت و طرازشش دو ايستگاه ولي در اردد

دوره  تمامي سيل شاخص در روش نسبت به هيبريد

نتايج تحقيقات  .دقت بيشتري داشت هابازگشت

اراضي  درصد (، پارامترهاي1191ورواني و همكاران )

ساالنه  و دبي متوسط متراكمو نيمه متراكم جنگلي

و  سي مقاومشناو درصد سازندهاي زمين مثبت رابطه

منفي با  رابطه به فرسايش ماقبل كواترنر مقاوم نسبتاً

را نشان  معلق حوزه آبخيز گرگانرود رسوبدهي ميزان

درصد  95بيش از  همروي سه متغير داد. اين

 كردند. بيان را تغيييرات رسوبدهي معلق

مدل  (، با استفاده از1195معظمي و همكاران )

متغير مستقل ميانگين دو  ،گامبهگام رگرسيوني روش

با رسوب  تراكم زهكشي مجذور مساحت و ارتفاع بر

R معلق و دقت
2
ارزيابي  .وردنددست آهبرا  0.98=

داري عالوه بر بررسي معني دست آمدههرابطه ب

ضرايب، فرضيات آناليز رگرسيوني از جمله خطي 

روابط، يكنواختي واريانس و مستقل بودن  بودن

را  روش مذكورداده و  آزمون قرار موردرا ها باقيمانده

ميزان رسوب در  روشي ارزشمند جهت برآورد

 معرفي كردند.هاي فاقد آمار زيرحوضه

هاي رگرسيوني، روش شبكه عصبي عالوه بر روش

هاي اخير براي محاسبه بار معلق در نيز در سال

هاي هيدرومتري استفاده شده است كه در ايستگاه

(، دقت شبكه 1195اران )نيا و همك اين خصوص فيض

عصبي را در تخمين رسوب معلق روزانه در ايستگاه 

ها بيانگر دقت بهتر رودِ زرد بررسي كردند و نتايج آن

 هاي رگرسيوني بود.شبكه عصبي نسبت به روش

براساس تحقيقي كه در زمينه غلظت بار معلق 

هاي جزر و انجام شد اين نتيجه حاصل شد كه جريان

عامل مؤثر بر ميزان غلظت رسوب مدي مهمترين 

. براي تخمين بار رسوبي (Ru et al., 2012باشند )مي

هاي در شمال انگلستان، از مقايسه روش  دو رودخانه

رسوب استفاده   سنجه عصبي مصنوعي و منحني  شبكه

  (. نتايج حاصله، برتري شبكهKerem, 2002شد )

 عصبي مصنوعي را در يافتن اطالعاتي راجع به

با دبي جريان و تأثير   پسماند در تمركز رسوب، رابطه

كه             از شرايط اوليه نشان داد، در حالي

رسوب استخراج چنين اطالعاتي سنجه منحني

 نيست.پذير  امكان

Kerem (2008) and Partal  براي برآورد رسوب

عصبي مصنوعي و روش   ها از تلفيق شبكه رودخانه

wavelet  هاي  صورت كه دادهد. بديندننمواستفاده

تجزيه شده و  waveletهاي  گيري شده به مؤلفه اندازه

عصبي وارد مدل شدند. نتايج   عنوان ورودي شبكهبه

تناسب  wavelet-ANNخروجي از مدل تلفيقي 

هاي رسوب مشاهداتي را نشان داد.  خوبي با داده
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(، كاربرد 1199پورچهارمحالي و همكاران ) اله بيت

كه عصبي مصنوعي را براي تخمين مسائل بار شب

آن با   رسوبي رودخانه كارون بيان كرده و در مقايسه

  برتري مدل شبكه  هاي تجربي موجود،ساير روش

اي  عصبي را نشان دادند. در بررسي و آناليز منطقه

غرب كشور، شش عامل هاي جنوب رسوب حوضه

 هيدرولوژيكِ مساحت، مجموع بارندگي شش ماهه،

درصد مساحت اراضي حساس به فرسايش، درصد 

اراضي لخت )بدون پوشش(، درصد مساحت مراتع 

عنوان عوامل خوب و درصد اراضي محدب حوضه به

هاي مورد مطالعه  مهم تأثيرگذار در رسوبدهي حوضه

ترين فاكتور معرفي  شناسايي و عامل مساحت، اصلي

ناليز آ  ها از روش(. آن1195شد )ثقفيان و همكاران، 

بندي استفاده نموده و در نهايت  اي براي همگن خوشه

با استفاده از روش رگرسيون چندگانه، روابط 

 دست آوردند.ها به اي را در اين حوضه منطقه

در تحقيق ديگري، استفاده از روش تحليل 

( مورد 1190اي توسط قرباني و همكاران )منطقه

از  اي عبارتستبررسي قرار گرفت. تحليل منطقه

هاي مشخص و هاي برداشت شده از محلكاربرد داده

تعميم آنها به تمام سطح يك ناحيه. افرايش دقت 

بندي مناطق و تهيه مدل رسوب به واسطه همگن

تر و مؤثرتر در توليد دستيابي به پارامترهاي مهم

ها در انجام بهترين اقدامات  رسوب و اهميت آن

 ست. هاي اين تحقيق امديريتي از يافته

گيري فرسايش و هاي ديگر مانند اندازهروش

ها نيز راه ديگري براي برآورد رسوب رسوب در پالت

محسوب شده و بيشتر نقش عوامل مختلف در توليد 

گردد. بررسي عوامل مختلف                 رسوب آزمون مي

گياهي بر فرسايش و رسوبدهي در خصوص پوششبه

گيرد )نجفيان و مي هاي آزمايشي صورتغالب پالت

 (. 1199همكاران، 

ها يكي از عوامل از آنجا كه آورد رسوب رودخانه

مهم و مؤثر در تعيين طول عمر سدها، ظرفيت  

هاي آبرساني، تأسيسات هاي آبياري، تونلكانال

دست سدها و در نهايت شناخت و تنظيم پايين

هاست، لذا در اين تغييرات بستر و كنار رودخانه

فارس و هاي منتهي به خليجرسوبدهي حوضه تحقيق

درياي عمان در محدوده استان هرمزگان با استفاده از 

اي برآورد و براي تعيين عوامل مهم روش آناليز منطقه

 از تحليل عاملي استفاده شد.  

 هامواد و روش
استان هرمزگان در جنوب كشور واقع شده                   

بندرعباس و            4رتبه  هايهاي حوضهو رواناب

عمان زهكش فارس و دريايمهران را به خليج -كل

هاي هيدرومتري داراي كند. در مجموع ايستگاهمي

در داخل و خارج هاي فوق گيري رسوب حوضهاندازه

كه اغلب در داخل استان باشد ميايستگاه  20استان، 

د واقع شده و  تعداد كمي در استان فارس قرار دارن

باشد. اغلب  اي نياز ميهاي منطقهكه براي تحليل

برداري اندكي در ها تازه تأسيس بوده و دادهايستگاه

ايستگاه، فقط  20ها انجام شده است. از بين اين آن

ايستگاه داراي طول دوره آماري تقريباً  11تعداد 

داده  90مناسبِ سال و تعداد داده رسوب بيشتر از 

و تحليل در منطقه مورد بررسي بود كه براي تجزيه 

هاي موردنظر موقعيت هر يك از ايستگاه قرار گرفت.

 12( آمده است. در مجموع 1در جدول شماره )

عمان در فارس و دريايرودخانه منتهي به خليج

محدوده استان هرمزگان واقع شده است كه موقعيت 

 ( ارايه شد.1ها در كشور و استان در شكل )آن
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 هاي منتخب هیدرومتري منطقه مورد مطالعه(: موقعیت ایستگاه5) جدول

 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه نام رودخانه كد ايستگاه

000_45  E 49 29' 2" N "11 '45 02 گوزون  رودبال 

009_45  E 49 10' 19" N "10 '44 02  خسويه تنگ  رودبال 

011_45  E 49 11' 41" N "11 '29 00 دراشكفت  درودي 

041_45  E 49 00' 19" N "01 '44 02 درب قلعه  رودبال 

019_45  E 49 09' 09" N "0 '42 02 (باغو) شهباز  تنگ هشيرود 

001_49  E 49 10' 40" N "25 '11 05 سرمقسم  جاماش 

019_49  E 49 15' 2" N "40 '11 09 ميناب -برنطين  ميناب 

019_49  E 49 10' 0" N "0 '9 09  آسياب  گردنه  ميناب 

041_49  E 49 10' 15" N "49 '04 05 شميل  شميل 

011_49  E 49 49' 09" N '15 09 آبنما  رودان 

011_49  E 45 45' 1" N "21 '14 09 گرو گرو 

019_49  E 40 20' 04" N "04 '11 09  پنهان  جگين 

011_49  E 45 29' 09" N "0 '19 09 مازابي  مازابي 

 

 
 عمان در استان و كشورفارس و دریايهاي منتهي به خلیج(: موقعیت رودخانه5شكل )

سنجه برآورد رسوب معلق بر مبناي منحني

 رسوب 

سنجه هاي برآورد رسوب از نظر نوع منحنيروش

صورت زير رسوب و استفاده از دبي جريان به

  كه در اين روش، دبيطوريبندي شدند. به طبقه

 دادي دسته تقسيم شد و براي دبـــي جريــــان به تع

 

متوسط جريان هر دسته، متوسط دبي رسوبِ همان 

دست آمد. با اعمال معادالت منتخب دسته نيز به

هاي متوسط ي رسوب در سري زماني دبيسنجه

روزانه، بار معلق براي هر يك از روزهاي دوره آماري 

 (. 4دست آمد )شكل به
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 (20655ها در ایستگاه مازابي )كد ه متوسط دستهسنج(: منحني2شكل )  

ها سنجه رسوب براي جفت دادهدر نهايت منحني

(، روش 1190خدري و همكاران ) ترسيم گرديد. عرب

ترين عنوان مناسبها را به همبستگي حدوسط دسته

كردند. در استفاده  معرفيروش براي برآورد رسوبدهي 

اليلي پيشنهاد ها، د از روش همبستگي حدوسط دسته

وسيله چند سيل شده است. بخش اعظم رسوب به

شود كه بخش كوچكي از كل دوره  بزرگ حمل مي

دهند. از طرف ديگر  زماني موردنظر را تشكيل مي

طور محدود داليل مختلف بهبرداري رسوب به نمونه

ها معموالً معرف شرايط  گيرد و اين نمونه صورت مي

ا نيستند. بنابراين تعداد زياد ه سيالبي و پُرآبي رودخانه

سنجه رسوب را هاي پايه روند منحني هاي دبي نمونه

هاي پُرآبي  كند و منحني مذكور معرف دوره ديكته مي

ها،  در روش همبستگي حدوسط دسته .نخواهد بود

شود. در اين  هاي باال داده مي ارزش بيشتري به دبي

خطاي رسد، بنابراين  روش تعداد نقاط به حداقل مي

ناشي از تبديل لگاريتمي كه به پراكنش و تعداد نقاط 

يابد. سپس  بستگي دارد نيز تا حدود زيادي كاهش مي

و اقليمي منطقه شناسي زمينپارامترهاي مرفومتري، 

ها محاسبه گرديد تهيه و براي هريك از حوضه

(Jansen, 1996.)  براي تعيين عوامل مهم از روش

ر نهايت با رگرسيون تحليل عاملي استفاده و د

دست آمد. پارامترهاي معادله چندمتغيره معادله به

براي حوضه هاي منتهي به دريــــا محاسبه و 

ها محاسبه براساس آن رسوب ساالنه هريك از حوضه

 شد.

 آنالیز عاملي

 19ها )مجموعاً  پس از تعيين پارامترهاي حوضه

و حوضه( با استفاده از روش تجزيه  11پارامتر در 

مستقل  پارامترهاي، SPSSافزار  عاملي در نرمتحليل 

طور كلي براي تعيين پارامترهاي شناسايي گرديدند. به

مستقل، آناليز عاملي در دو فاز استخراج عاملي و 

عنوان اولين قدم براي چرخش عامل اجرا شد. به

براســاس روش   تعيين تعداد عامل، مقدار ارزش ويژه

منظور ارزيابي مقدار نسبي و ههاي اصــلي ب مـؤلفه

 دست آمد.مطلق پارامترها به

 نتایج و بحث
كردن بار معلق تمـام روزهـاي سـال، بـار     با جمع

. مجمـوع توليـد رسـوب    محاسبه شدمعلق همان سال 

 وهـا تقسـيم   هاي دوره آماري به تعداد سالمعلق سال

بـرآورد گرديـد. در   متوسط توليد رسوب معلق سـاالنه  

هــاي رســوب يســتگاه، دبــي روزانــه و دادها 11نهايــت 

مناســب بــراي تحليــل رســوب داشــتند كــه معــادالتِ 

دسـت آمـد و   متوسط رسوب ساالنه و رسوب ويـژه بـه  

 .ارايه شده است 4ها در جدول شماره  نتايج آن

منظور تعميم اطالعات از نقاط اي بهآناليز منطقه

 گيرد.  داراي داده به نقاط بدون داده صورت مي
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 (: مقدار رسوب متوسط ساالنه و رسوب ویژه 2ول )جد

 مساحت كد حوضه

(km
2
) 

 بار رسوبي معلق

(ton/y) 

 بار رسوبي معلق
(ton/y/ha) 

000_45 901 190110 1992 

009_45 1109 94499 0949 

011_45 9991 1199111 1940 

041_45 901 45949 0915 

001_49 1091 1229014 11919 

019_49 10042 1009199 1900 

041_49 1921 1019212 0992 

011_49 5105 201429 0955 

019_49 10441 4900019 4999 

011_49 1490 1441501 9920 

019_49 5419 19900959 11999 

011_49 559 4191004 10959 

 

اي براي پارامترهاي در علوم آب، آناليز منطقه

ي و يا رسوب انجام شده و براساس سيل، آبده

 شناسي و ديگرتوپوگرافي، اقليم، زمينهاي  دهدا

هاي مكاني مكاني رابطه بين داده فوق با دادههاي  داده

منظور تعميم مذكور ايجاد گرديد. در اين تحقيق به

هاي پردازش يافته رسوب به نقاط موردنظر، از داده

اي استفاده شد كه مراحل آن در ذيل آناليز منطقه

 آورده شده است
ها شرح داده شد، نچه در مواد و روشمطابق آ

 12تا  1براساس آناليز عاملي، ارزش ويژه متغيرهاي 

باشند استخراج شد  كه داراي اهميت بيشتري مي

متغيرها برمبناي   (. درصد واريانس1)جدول شماره 

عامل، برابر است با ارزش ويژه تقسيم بر تعداد كل 

مثال . براي 100واريانس متغيرهاي مزبور ضربدر 

است و درصد كل  25/5ارزش ويژه اولين عامل 

 12بر  25/2ها براي اولين عامل از تقسيم  واريانس

 آمد. دست به 10/25يعني  100ضربدر 

طول  پارامتر ،سنواريا 2شماره  با توجه به جدول

ثير را روي عامل اول أبيشترين ت 929/0با  كل آبراهه

عنوان عامل اول بنابراين عامل طول كل آبراهه به دارد.

انتخاب گرديد. درصد مساحت سازندهاي با حساسيت 

باشد. عامل سوم كه متوسط، عامل دوم انتخابي مي

دهد، هاي اصلي را توضيح ميدرصد تغيير در داده 9/1

. عامل مساحت نيز با توجه به استبارندگي ساالنه 

عنوان عامل تأثير در عامل اول و ديدگاه كارشناسي به

 انتخاب شد.چهارم 

 

 (: استخراج عامل اولیه در آنالیز عاملي9جدول )

 مقادير مشخصه اوليه مؤلفه

 درصد تجمعي درصد واريانس كل

1 59251 259104 259104 

4 29045 499902 929905 

1 19595 149110 999041 

2 09991 09009 949049 

0 09214 49922 909291 

5 09490 49001 999292 

9 09425 19905 999410 
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 (: استخراج عامل اولیه در آنالیز عاملي9جدول )ادامه 

 مؤلفه
 مقادير مشخصه اوليه

 درصد تجمعي درصد واريانس كل

9 09022 09114 999024 

9 09012 09425 999999 

10 09049 09409 999995 

11 09001 09002 1009000 

14 99190 E-5 09494E-0 1009000 

11 09004E-19 19091E-15 1009000 

12 -19918E-15 -49505E-10 1009000 

 شده از تحلیل عامل(: ماتریس عامل چرخش4جدول )
 مؤلفه 

1 2 3 

بارندگي ساليانه   (mm) 09090-  09410-  09990 

-09440 (m) ارتفاع متوسط  09902-  09204 

-09900 (%) شيب حوضه  09052-  09119 

 09915 09119 09109 (km^2) مساحت

4و  1نسبت   09910 09090 09122 

2و  1نسبت   09491-  09900-  09409 

5و  0نسبت   09159 09919 09095 

9و  9نسبت   09219-  09450 -09599 

9نسبت   09922 09099 09109 

-09925 09102 09090 (km) ارتفاع حوضه  

-09020 09451 كاربري كشاورزي  09990 

-09194 كاربري زمين لخت  09911 09190-  

-09409 كاربري مرتع متوسط  09921-  09151 

-09550 09011 09210 كاربري شهري  

 09929 09119 09192 (km) طول كلي رودخانه

 
 شده )تن در سال(اي و برآورد(: رابطه بین میزان رسوب مشاهده9شكل )                                     
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 عمانفارس و دریايهاي منتهي به خلیج(: نقشه شدت رسوبدهي حوضه4شكل )

 رگرسیون چندمتغیره

هدف از انجام تجزيه و تحليل رگرسيون 

اي بين متغيرهاي چندمتغيره، يافتن روابط منطقه

عنوان متغير وابسته مستقل با مقدار رسوب معلق به

 هاي رگرسيون خطي،  عدم باشد. يكي از فرضيه مي

قوي بين خطي شديد يا همبستگي داخلي هم

متغيرهاي مستقل است و اين مسئله ممكن است 

اثراتي از قبيل حذف هر دو متغير مستقل كه 

دنبال داشته باشد. همبستگي بااليي با هم دارند را به

مهم چندمتغيره، مساحت يكي از عوامل  در رگرسيون

باشد ولي عوامل ديگر در منابع مختلف متفاوت مي

-د سازندهاي زميناست. برخي از عوامل فوق مانن

شناسي و بارش در تحقيقات ثقفيان و همكاران 

( آمده است. براي 1191( و ورواني و همكاران )1195)

دست آمده در تحليل عاملي منظور از متغيرهاي بهاين

ذكر است بين چهار عامل كه از استفاده شد. الزم به

دست آمدند با مقادير متوسط رسوب تحليل عاملي به

ه تن و رسوب ويژه ساالنه به تن بر ساالنه ب

كيلومترمربع رابطه رگرسيوني برقرار گرديد. رابطه 

عوامل فوق با رسوب ساالنه از همبستگي باال برخوردار 

 9داري در سطح بود كه نتايج آماري و آزمون معني

استخراج و رابطه آن در  99/0درصد و ضريب تعيين 

 ( آورده شد. 1معادله )

 

(1) 7.585904.1685.22047.2642.0  IIIGPtRAS 

 

 P، ه )كيلومترمربع(ضمساحت حو A ؛در آنكه 

ها طول كل آبراهه  Rt،متر(بارش ساالنه )ميلي

درصد مساحت سازندهاي با حساسيت  GIII ،)كيلومتر(

ه به تن ضحو رسوب متوسط Sو  متوسط به فرسايش

 .در كيلومترمربع در سال

 (: مقادیر متوسط رسوب ساالنه با روش رگرسیون چندمتغییره1جدول )

انهنام رودخ  
مساحت سازندهاي 
 با حساسيت متوسط

  مساحت
(km

2) 

 بارش ساالنه
(mm) 

طول رودخانه 
 (km) اصلي

 رسوب معلق
(t

1
km-

2
y-

1) 

 114095 9199 10199 15190 2499 بهمدي

 419499 2190 15499 14594 1094 بريزک

 410091 5499 19291 19291 4999 چاالک

 440191 2099 10991 12595 090 شرق رودخانه چلپي

 400995 0995 10992 40199 1991 چلپي

 441992 111990 19299 209191 4499 گابريك

 495991 9090 10094 49995 1995 غرب گابريك

 192190 49990 41092 140094 2192 گاوبندي

 414999 29090 19495 111990 1094 گز

 410590 1099 15490 9190 095 گرازي
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 متوسط رسوب ساالنه با روش رگرسیون چندمتغیره(: مقادیر 1جدول )ادامه 

 نام رودخانه
مساحت سازندهاي 
 با حساسيت متوسط

  مساحت
(km

2) 

 بارش ساالنه
(mm) 

طول رودخانه 
 (km) اصلي

 رسوب معلق
(t

1
km-

2
y-

1) 

 111595 99199 40192 491491 2995 حسن لنگي

 455094 1291 10090 1099 1295 هيلرو

 400299 990 12999 4199 290 شرق هيلرو

 110091 1090 10090 5091 0092 غرب هيلرو

 499999 14199 15490 19199 2599 حيوي

 101099 10195 10992 24490 0199 شرق حيوي

 495295 199992 19992 559990 2999 جگين

 119191 04499 42991 421099 2499 جالبي

 499994 10291 15190 44594 5092 جاسك

 90090 1119095 40291 2400991 4992 كل

 199991 41099 41099 05991 5092 خور مقام

 191191 19094 41991 114299 1990 شرق خور مقام

 194191 441994 44091 999199 1491 مهران

 22991 194099 41192 1021991 0095 ميناب

 495192 124290 10999 254995 2490 سديج

 159090 15291 14099 29590 2290 غرب سديج

 490092 1995 12994 19099 4999 شهرنو

 110999 11099 42999 102990 1990 شور

 119091 14099 42091 09099 5195 غرب شور

 191999 19199 41999 95295 2299 تنگ خور

 109099 44191 41991 94991 2494 شرق تنگ خور

 494190 14091 10999 90090 4994 توركند

 414999 12095 10995 10599 1099 زنگلي

 124094 119099 40995 109190 2992 زراني

 

 گیرينتیجه
هاي  اي رسوب حوضه در بررسي و آناليز منطقه

غرب كشور، شش عامل هيدرولوژيكِ مساحت، جنوب

مجموع بارندگي شش ماهه، درصد مساحت اراضي 

حساس به فرسايش، درصد اراضي لخت )بدون 

تع خوب و درصد اراضي پوشش(، درصد مساحت مرا

عنوان عوامل مهم تأثيرگذار در محدب حوضه به

هاي مورد مطالعه شناسايي و عامل  رسوبدهي حوضه

علت ترين فاكتور معرفي شد. از طرفي به مساحت اصلي

ها و نياز به اطالعات وسيع، پيچيدگي شرايط رودخانه

معادالت هيدرولوژيكي براي برآورد رسوبدهي ساالنه 

باشد، لذا براي ها به سادگي قابل كاربرد نميهرودخان

سنجه بررسي رسوبدهي غالباً از طريق روش منحني

دليل تفاوت ميانگين مقادير شود. بهرسوب انجام مي

سنجه رسوب در مقايسه با برآورد شده در منحني

 هــــــاي متفاوتي را                اي، محققان روشمقادير مشاهده

سنجه پيشنهاد نمودند. از جمله منحني براي بهبود

سنجه فصلي، ماهانه و  ها، روش منحنياين روش

ها، نتايج را تا حدودي بهبود بخشيدند حدواسط دسته

توجهي هستند. اما همچنان داراي درصد خطاي قابل

رودخانه  12در اين مطالعه، نتايج بررسي رسوبدهي 

اد كه چهار نشان د عمانفارس و دريايمنتهي به خليج

ها و عامل مساحت، بارش ساالنه، طول كل آبراهه

درصد سازندهاي با حساسيت متوسط به فرسايش 

د. اي وارد شدنعوامل اصلي بودند كه در رابطه منطقه

سمت شرق و غرب بر بر اين اساس از مركز استان به 

ها افزوده شده است. با توجه به شدت رسوبدهي حوضه

شناسي حساس به دهاي زميناينكه در منطقه سازن

فرسايش رخنمون زيادي داشته و كاربري كشاورزي 
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ها را شامل شده است در درصد بسيار اندكي از حوضه

همين فرسايش و رسوبدهي تأثير چنداني نداشته و به

 دليل در معادله رگرسيوني وارد نشده است. 
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The Study of the Sediment Yield on Rivers End to Persian Gulf and 

Oman Sea in Hormozgan Province 
 

Davoud Ghorbanporlendi1, Ghorban Shahriari2, Behrooz Mohseni3, Hadi Razzaghian4, Bagher Ghermezcheshmeh5 

 
Abstract 
Different regions of an area indicate distinct reactions against erosive forces (i.e. wind and 

water) depending on that region’s conditions like its morphological characteristics, 

geology, climate and kind of land use. As suspended materials increases in the river due to 

soil erosion, its ecosystem together with living creatures fall in danger. Finally, bed loads 

sedimentation down river changes the downstream morphology which creates sand. The 

first step in controlling the soil erosion and bed loads sediment is to calculate their amount 

in the required areas. Hence force, the aim of current research is to identify the status of 

Hormozgan Province Rivers in terms of the sediment process. Therefore, data of the 

hydrometrical stations from Persian Gulf and Oman ocean basin rivers, located in the 

province, was collected; then, their sediment amount in the local station calculated 

according to rating curve. In order to calculate the river sediment amount in the 

embouchure of sea, regional analysis approach applied. Various parameters such as to 

geological, methodological, topographic and land use were also taken into account in the 

regional analysis. Finally, SSY map of basins prepared. Comparison of statistical analysis 

(estimated sediment) with observed sediments values showed that four different factors, 

namely the overall length of waterway, area formation, annual rainfall and expert opinion, 

were highly related at the level of 9% and correlation coefficient of 0.79 realiability. The 

result implies that due to sensitive outcrops to the erosion and shooting rainfalls, 

Hormozgan region is highly capable of erosion and high sedimentation. The east part of the 

province, especially Gabrik and Sadij rivers, suffers from high sediment potentials. in terms 

of SSY, the east part of the province takes the second place and central region of province 

has moderate SSY. 

 

Keywords: Hormozgan province, Regional analysis, Suspended material, Sediment 

Rating Curve, Sediment yield. 
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