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 چکیده

 ریاخ یهاکه در سال باشدیم نرایا یعیمخاطرات طب نیترو پرحادثه ترینمهماز  یکی البیمخاطرات س

 تیوقعم لیبه دل کیگابر زیمخاطره در حوضه آبر نیشده است. شدت ا شتریتکرار و شدت وقوع آن ب

 یمیعظ جمساله حبوده و همه شتریب یاو عوامل حوضه یشناسنیزم ،یمیخاص اقل طیشرا ،ییایجغراف

 یادیز یو مال یو خسارات جان یکشاورز یاراض ،یاماکن مسکون بیباعث تخر البیس انیاز جر

ن ق استاواقع در شر رانیسواحل جنوب شرق ا زیآبر هایحوضه ی ازکی. منطقه مورد مطالعه، گرددیم

 یهادر سکونتگاه البیاز مخاطره س یناش یمال جانی وبوده که با هدف کاهش خسارات  هرمزگان

 و ییاقدام به شناسا ازدورسنجشو  یدانیم شیمایپ ،یآمار وتحلیلتجزیهموجود در حوضه، به صورت 

 هایارامترون مختلف، پبا استفاده از فن قیتحق نیاست. در ا دهیگرد ریگلیمناطق س یبندنقشه پهنه هیته

با  یانقشه فیایی،اطالعات جغرا سیستم در AHPمدل  کارگیریبه با و ییشناسا البیدر وقوع س رمؤث

 سیاربباال و  طرخآن است که مناطق با  یایگو یبندپهنه نیا حاصل از جیاست. نتا تهیه شدهدقت باال 

از  یعیوس یهابودن پهنه یالبیداده که نشان از س لیدرصد مساحت حوضه را تشک 4/23 مجموعاً باال

های ندگیبار در مناطق پست نیمه جنوبی است که از دالیل اصلی این وضعیت، خصوصبه این حوضه

 بنابراین ؛باشدپذیری زیاد و شیب زیاد ارتفاعات میذیری کم، فرسایشای، نفوذپبسیار شدید لحظه

د و احداث س یزداریآبخ یهاطرح یمنطقه، اجرا طیمخاطره و بهبود شرا نیکاهش و مهار ا منظوربه

 .است یورالزم و ضر

 .GISآمار، بندی، هرمزگان، زمینسیالب، پهنه مخاطرات آبریز گابریک، حوضه :هایدواژهکل
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 مقدمه .1

 -ییوه  وامنش  آ آب ک  ه باش  دیم   البیس   مخ  اطرات ،ی دنی  اع  یمخ  اطرات طب نیت  راز پرحادث  ه یک  ی

منتظ ره   ریآب به صورت غ طحرودخانه و س انیکه در آن جر شودیگفته م یتیبه وضع وداشته  یکیدرولوژیه

وق وع و   ر،ی  اخ یه ا (. در س ال 840: 1390 زاده،ی  عل) گردد یو جان یکرده و باعث خسارت مال دایپ شیافزا

ه ر   نیانگی  م طوربه کهدرحالی 1977تا  1900 یهاسال نیکه ب ایگونهبه ،شده است شتریمخاطره ب نیشدت ا

. افت د یب ار اتف اق م     کی  س ال   2هر  دهیپد نیا ریسال اخ 20 در داد،یرخ م یارودخانه انیطغ کیسال  19

هرس اله    و( 188 -409: 1390 ،یاوز) ش ود یل م  از کل مخاطرات را در جهان ش ام  %19 الب،یمخاطرات س

 (.73: 1390 ،یمحم د ) گ ذارد یم ریجهان تآث تیجمع زنفر ا ونیلیم 75و به  برده بیننفر را از  2000از  شیب

ب وده و   کخشنیمه تا خشکدارای اقل یم  کشور این کهازآنجاییداشته و  تیعموم لیمخاطرات س زینایران  در

و  یپرن ده خ وزان  ) اردند ختیایکنو توزی ع  مک انی و  مانیز ظلحا از آنب اری س الیانه   اندک و غالباً رگ رشبا

س یالب   مث ال عن وان ب ه . خواهیم بود با شدت مختلف شاهد وقوع این مخاطرههمه ساله  ،(67: 1389،یلشکر

 یدالر خس ارت برج ا   اردی  لیم کی  نف ر کش ته و    500 و ش د  یاستان کشور جار 11از  شیدر ب 1371 سال

 اق دام ب ه   ،خس ارات س یالب   یریک اهش و جل وگ   منظوربه محققین بنابراین ؛(182: 1390 دوار،یام) شتگذا

در رابط ه ب ا    های مختل ف ای با روشتحقیقات گسترده نمایند.میمختلف  مناطقدر  آن یبندپهنه و ینیبشیپ

حوض ه رودخان ه    در( 2200) 1اس تفان گ ردد.  ه ا اش اره م ی   مخاطرات سیالب انجام شده که به برخ ی از آن 

و پرداخ ت   1997و  1996ه ای  الپیوسته در س به وقوعهای ایالت مونتانای امریکا، به بررسی سیل یلواستون

(، در حوض ه رودخان ه پ انوکو    2003) 2بندی نم ود. هادس ون و کول دیتز   در این منطقه را پهنه خیزیلس مناطق

بن دی  مخاطرات سیالب را پهنه نقشه ئومورفولوژیکی،های ژو روش ازدورسنجشمکزیک، با تلفیق اطالعات 

های آبریز ورودی به دریاچ ه تان ا در   یکی از حوضه خیزییلسبررسی  ( به2010همکاران )و  3نمودند. تارکن

( ب  ه ارزی  ابی هی  دروژئومورفولوژیکی و مخ  اطرات  2012) 4کش  ور اتی  وپی نمودن  د. کاماراس  ا و س  وریانو 

(، 2013همک اران ) و  5رش شدید در منطقه شهری والنسیا اق دام نمودن د. تیل ور   های ناگهانی حاصل باسیالب

ه ای ناش ی از پخ ش س یالب در     اثرات مخاطرات سیالب در رودخانه تایمز لندن را بررسی کرده و آل ودگی 

ای (، ب ا اس تفاده از مقایس ه تص اویر م اهواره     2013همک اران ) و  6بندی نمودند. ولپ ی را پهنه مناطق مسکونی

گرفتگی ناشی از پیشروی سیالب در اط راف رودخان ه   آب نقشه سیستم اطالعات جغرافیایی، و TMلندست 
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 Yesilirmakخیزی حوض ه آبری ز   پتانسیل سیل نقشه (،2014) 1جیمز داکوتای جنوبی را بررسی کردند. آلتین

(، ه   و  1983) 2ووایل ن و و  ترکیه را تهی ه نم ود. محقق ین دیگ ری هم  ون      کشور Tokatواقع در استان 

(، 2009همک  اران )و  6یل  وکز (،2007همک  اران )و  5(، فیورنتین  و1999همک  اران ) و 4(، ی  و1993) 3اس  تامی

همک اران  و  10یم ور  (،2013همک اران ) و  9(، بالیک ا 2010همک اران ) و  8المق د  (،2010همکاران )و  7ویجاالنین

 یخ الق  ان د. در ای ران نی ز محققین ی هم  ون     ت ه ( نیز در این زمینه به بررسی مخاطرات سیالب پرداخ2013)

ه ای س طحی حوض ه حنیفق ان در اس تان ف ار ،       ( به بررسی هیدرولوژی و سیل خیزی آب181-1: 1375)

م ابین   خیزی حوضه آبری ز رودخان ه ات رک   بندی پتانسیل سیل( به پهنه270-276: 1381همکاران )علیزاده و 

خیزی حوضه آبری ز  تحلیل سیل ( به1-95: 1383) یمحمود کمن،های گنبدکاوو ، گرگان و بندرترشهرستان

خی زی حوض ه آبری ز    ( به بررس ی س یل  1-165: 1384) یگیبا یبهشت سیمینه رود در استان آذربایجان غربی،

ه ای  ( ب ه ش ناخت س یالب   804-811: 1385همک اران ) حیدری ه، ص دقی و    شصت دره در شهرستان تربت

خی زی حوض ه   ( به بررسی هی دروژئومورفولوژی و س یل  1-170: 1385) یانفرمانحوضه آبریز میانی کارون، 

در  م ؤثر ( به روند تغییرات بارش 1-182: 1387) یسیوآبریز چمرود واقع در جنوب غربی شهرستان کاشان، 

( ب ه مطالع ه پتانس یل    51-63: 1389درخش ان ) ایجاد سیل در حوضه آبریز راوند اسالم آباد استان کرمانشاه، 

( 1-8: 1389) یافشارپور و الهزی حوضه آبریز کسیلیان در شهرستان سواد کوه استان مازندران، فیضسیل خی

به بررسی توزیع احتماالتی و دوره برگشت سیالب در حوضه آبریز کمال چای واق ع در دامن ه جن وبی ک وه     

 ی ان عزت استان کرمان، های حوضه آبریز رودخانه هلیل رود در( به تحلیل سیل1-103: 1391) یاسحقسبالن، 

 یقن وات و  ( به بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز خیرآب اد 113-140: 1391آموز )و دانش

 مهندس ان  بندی خطرسیالب درشهر کرج پرداختند. درحوضه آبریز گابری ک نی ز،  ( به پهنه113 -131: 1393)

( مطالع ات آبخی زداری   1388) یراناجامع  شاورهای اولیه حوضه و مهندسین م( بررسی1370) یرانستمشاور 

اس تفاده از تجربی ات ای ن محقق ین      ام ا  های بسیاری انجام گرفته است.این زمینه پژوهش در آنرا انجام دادند.

ب ه ص ورت می دانی و     تر، عوامل مؤثر ایجاد مخاطرات سیالبگسترده ایگونهبهدر این تحقیق  باعث شده که
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و برای اولین بار در حوضه آبریز گابریک به کار گرفته شود ک ه نتیج ه    ن شناساییتوسط محققی ازدورسنجش

 آن تهیه نقشه نهایی خطر سیالب با دقت بسیار باال بوده که با واقعیت همخوانی داشته است.

 منطقه مورد مطالعه. 2

که با مس احت   باشدشرقی ایران میهای آبریز پنج گانه سواحل جنوبحوضه آبریزگابریک یکی از حوضه

 46′ 27″ش رقی و  طول  58° 47′ 48″تا   58° 06′ 45″کیلومتر، بین 471کیلومتر مربع و محیط  4404حدود 

شرق استان هرمزگان و واق ع در مح دوده   شمالی قرار دارد. این حوضه در جنوبعرض 26° 47′ 34″تا  °25

س دی  ب وده و خروج ی     -بریز بندرعبا های آباشد. حوضه مورد مطالعه از زیر حوضهشهرستان جاسک می

ه ای  ریزد و از شمال ب ه رش ته ک وه   کیلومتری شرق شهرستان جاسک به دریای عمان می 70رودخانه آن در 

بشاگرد، از جنوب به دریای عمان، از شرق به حوضه آبریز سدی  و از غرب به حوضه آبریز جگ ین مح دود   

 (.1شکل گردد )می
 

 
 ی منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیای 1شکل 

 

شناس ی ب وده ک ه از    ه ای دوم و س وم زم ین   منطقه مورد مطالعه واقع در زون مکران و متعل ق ب ه دوران  

( و بس یار  610: 1387مری دی فریم انی،   ش ده ) های آمیزه رنگین، فلیش و موال  تش کیل  مجموعه رخساره
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های نظم که پیدایش ناهموارییار زیاد و بیهای بسگسل ینهم ن باشد.پذیر و با نفوذپذیری کمی میفرسایش

(. 39: 1388زارع، دارد )( و ب ا ت راکم بس یار زی ادی وج ود      209: 1390عالیی طالق انی،  داشته )مکران نقش 

پ ذیر و  های فرس ایش و درنتیجه رخنمون بیشتر الیه شناسی و تکتونیکی موجود در منطقهمجموع عوامل زمین

های با خطر بس یار  ویژه بارشی باعث شده است که این حوضه به یکی از حوضه نفوذ ناپذیر به همراه شرایط

 (.3و  2های شکلگردد )باالی سیالب تبدیل 
 

          

 های موجود در منطقه مورد مطالعهگسل 3شکل        نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه     2شکل          
 

آن  ه ای لحاظ ش کل ن اهمواری و ارتب ان آن ب ا ج ن  س ن        های مکران، ازچهره ظاهری ناهمواری

( و باعث برهم زدگی شدیدی در ارتفاع ات ش ده اس ت.    208 -211: 1390عالیی طالقانی، بوده )متفاوت 

 ان د. عالوه بر نیروهای درونی، عوامل اقلیمی نیز نقش بسیار مهمی در زمینه نوع و میزان فرسایش ایفا کرده

نامی ک درون ی و   آبریز گابریک شاهد اش کال ژئومورفول وژی متن وع حاص الز دی    این اسا  در حوضه  بر

گی اهی دره ر منطق ه نی ز ب ه ش رایط اقلیم ی،        میزان پوشش (. از آن جایی که4شکل ) بیرونی خواهیم بود

موقعیت جغرافیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستگی دارد، حوضه آبریز گابری ک ب ر اس ا     

در مناطق رویشی نیمه بیابانی و استپی ناحیه ایران و توران قرار گرفته  Henry Paboیکی تقسیمات اکولوژ

خی زی خ اک،   ای مک رر و ع دم حاص ل   های دورهسالیو به دلیل اقلیم فراخشک منطقه و هم نین خشک

باشد که این می زان ب ه دلی ل نوس انات آب و ه وایی درح ال       دارای پوشش گیاهی ضعیف و بسیار کم می

 (.5شکل ()32: 1388گیاهی مهندسین مشاورجامع ایران، گزارش پوششاست )گیر هش چشمکا
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 SAVIحوضه باشاخص  پوشش گیاهی 5شکل         نقشه ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه     4شکل       
 

عم ان و  حوضه آبریز گابریک واقع در زون مکران به دلیل عرض پایین جغرافیایی، مج اورت ب ا دری ای    

بندی اقلیمی بسیار گ رم، ک م ب ارش و بس یار     های گرم جنوبی در طبقهرطوبت بسیار زیاد، کمبود ابر و وزش

های بارشی بادهای غربی و کم فشار سودانی زای این منطقه را سامانههای بارشیستمس گیرد.مرطوب قرار می

این منطق ه طب ق    یماقل شوند.بستان شامل میفشار گن  در تادر فصول سرد سال و سامانه مونسون هند و کم 

های پایین، بر اسا  روش دمارتن اقلیم خش ک، ب ا اس تفاده از    روش کوپن اقلیم گرم و خشک بیابانی عرض

تبخی ر و تع رق پتانس یل     متوسط (.88-217: 1390مسعودیان، است )روش ایوانف اقلیم صحرایی قرار گرفته 

 3/3303مت ر، می زان تبخی ر از تش ت تبخی ر      میلی 2453انتی  معادل م -حوضه آبریز گابریک به روش پنمن

گزارش هواشناس ی مهندس ین مش اور ج امع     است )درصد برآورد گردیده  63میلیمتر و رطوبت نسبی آن نیز 

 7/27محاسبات زمین آمار نیز میانگین دما، بارشو تبخی ر س االنه حوض ه ب ه ترتی ب       برطبق (.1: 1388ایران، 

باشد. به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه نی ز، در اکث ر   می متریمیل 3273متر، و میلی 39/122 و ،درجه سلسی

 (.6شکل ) یدنمامواقع بارندگی به صورت رگباری شدید و کوتاه مدت نزول می

 هامواد و روش. 3

 ازدورس نجش آم اری، پیم ایش می دانی و     وتحلی ل تجزی ه این پژوهش به صورت  در یقتحقروش انجام 

های مختلفی استفاده ش ده اس ت.   بندی مخاطره سیالب در حوضه آبریز گابریک از دادهپهنه منظوربهباشد. می

پوش ش سراس ری    1:25000سری نقشه با مقیا   42های توپوگرافی مورد استفاده در این تحقیق شامل نقشه

ب رای   DEMق و س اخت  کشور جهت مشخص کردن محدوده دقی   یبردارنقشهایران بوده که توسط سازمان 

ب ه ص ورت رق ومی و بررس ی      حوض ه  شناسیاند. جهت تهیه نقشه زمینتعیین میزان شیب حوضه تهیه شده
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کش ور   شناسی و اکتشافات مع دنی شناسی تهیه شده توسط سازمان زمینهای زمینسازندهای موجود، از نقشه

و نفوذپذیری  پذیریاست. میزان فرسایش و ترسیمشده یهته ArcGIS 10افزار استفاده شده که در محیط نرم 

تعیین ش ده اس ت. ب رای     مهندسین مشاور جامع ایران شناسیسازندها نیز طبق دستورالعمل طرح مطالعه زمین

ک ه درم اه    8م اهواره لندس ت    ETM یرتص او گیاهی حوضه آبریز گابریک، از تحلیل و بررسی میزان پوشش

حوض ه آبری ز    محاس بات خصوص یات اقلیم ی    منظ ور ب ه  ه شده است.تهیه گردیده، استفاد 2014نوامبر سال 

ای و ه ای کلیم اتولوژی گابری ک لی ره    های موجود در داخل حوضه شامل ایستگاهنیز از آمار ایستگاه گابریک

سینوپتیک جاسک و مین اب ب ادوره    هاییستگاهاهای مجاور آن شامل ساله و ایستگاه 20یکدار با دوره آماری 

های کلیماتولوژی توتان، دهندر، بیخ، چاه دادخدا، خمینی شهر، تی در و کرمس تان ب ا    ساله، ایستگاه 30آماری 

های اط راف  های ایستگاهاز مورد آزمون قرار دادن داده پ  (.7شکل است )ساله استفاده شده  20دوره آماری 

های مورد نظر تهی ه  ن آمار، نقشههای زمیهای جلگه ساحلی، با استفاده از روشو همگن بودن تقریبی ایستگاه

شده و نتایج صحت سنجی نشان داد که مقادیر برآورد شده ب ا مق ادیر واقع ی دارای اخ تالف ن اچیزی ب وده       

 است.
 

   
 مورد استفاده در برآورد بارش سالیانه هاییستگاها 7شکل                  حوضه بارش سالیانه 6شکل           

 

ه ا ب ا   های آبرفتی منطقه مورد مطالعه توسط نگارندگان شناسایی و ارتف اع آن ترا  ز،به صورت میدانی نی

 گیری شده و برای مراحل بعد ثبت گردیده است.اندازه GPSدستگاه 

بندی مخاطرات سیالب در حوضه آبریز گابریک با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گرفته پهنه

ه ای آن ب ر اس ا  نظ ر     ش ده و الی ه   بتدا معیارهای مؤثر در ایجاد سیالب شناساییاست. در تهیه این نقشه ا

ها با کارشناسان حفاظت خاک و آبخیزداری استان هرمزگان طبقه بندی و آماده گردیده که هر کدام از این الیه

 سپ  ند.ادهی شدههای مختلف وزنتوجه به ویژگی و درجه تآثیری که در سیالب خواهند داشت، به قسمت

ده ی و در   وزن Expert Choiceدر نرم افزار  AHPهای فوق با استفاده از فرآیند تحلیل ساسله مراتبی الیه

خیزی ه ر ی ک از   تهیه شده است. هم نین پتانسیل سیل یکدیگر ترکیب شده و نقشه نهایی با GISنرم افزار 
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ش ده اس ت. در آم اده     و مشخص یینتع ZonalStatisticsهای آبریز گابریک با استفاده از دستور زیرحوضه

در این زمینه ب رای انتخ اب   +GSهای مختلفی هم ون فنون زمین آمار و نرم افزار ها از روشسازی این الیه

یابی پارامترهای اقلیم ی و  جهت درون بهترین نوع گشتاور و محاسبات تغییرات همسانگردی و ناهمسانگردی

 SAVIهم ن ین ش اخص    و Simple Cokrigingب اروش  وجهت ش یب  افزودن دیگر عوامل مانند ارتفاع 

ه ای حوض ه   بازگشت سیالب دوره استفاده شده است. ENVIبا نرم افزار  گیاهی حوضهبرای بررسی پوشش

  ک ه ازآنج ایی اس ت.   ش ده  محاس به  SMADAهای مختلف و به کار بردن ن رم اف زار   نیز با استفاده از روش

بندی خطر سیالب در حوضه آبریز گابری ک نک رده اس ت نویس ندگان مقال ه ب ا       هتاکنون محققی اقدام به پهن

پخ ش س یالب را مش اهده و     ه ای ، مح دوده ازدورس نجش استفاده از اطالعات دقیق و مشاهدات می دانی و  

 اند که نقشه نهایی با واقعیت همخوانی بسیاری دارد.مشخص نموده

 بحث و نتایج. 4

های آبریز در جهت ک اهش مخ اطرات س یالب    که در زمینه بررسی حوضه هاییویژگی ترینمهمیکی از 

باش د. در  ها در دوره زمانی مختلف میبینی سیالب و تعیین دوره بازگشت آنگیرد، پیشمورد تحلیل قرار می

حوضه آبریز گابریک به دلیل رژیم طغیانی و بسیار نامنظمی که دارد این کار ضروری بوده و برای این منظ ور  

بین ی س یالب از جمل ه روش    اقدام به محاسبه آن گردیده است. بدین منظور از چند روش مختلف برای پیش

 های جزئی استفاده شده است.، و سری3، لوگ پیرسون تیپ 3گمبل، پیرسون تیپ 

ای رودخانه گابریک ،  بیشترین میزان دبی لحظه3، لوگ پیرسون تیپ 3های گمبل، پیرسون تیپ در روش

 (1جدول ) مورد محاسبه  قرار گرفته است. هاآنر سال برداشت شده و دوره بازگشت در ه
 

 بینی دبی سیالب در حوض آبریز گابریک با دوره بازگشت مختلفپیش 1جدول 
 

 

 بینینوع روش پیش

 دوره بازگشت دبی سیالب به متر مکعب در ثانیه

 ساله 200 ساله 100 ساله 50 ساله 25 ساله 10 ساله 5 ساله 2 ساله 1

 51/1318 93/1163 79/1008 49/852 80/641 06/475 21/223 87/14 گمبل

 82/1210 12/1071 03/930 75/768 61/591 09/436 22/205 68/112 3پیرسون تیپ 

 16/1365 70/1300 25/1202 7/706 63/791 77/528 10/158 54/80 3لگاریتم پیرسون تیپ 
 

مترمکعب در ثانی ه   80خیزی حوضه، دبی باالتر از ا توجه به وضعیت سیلهای جزئی نیز بدر روش سری

( 2ج دول )  در طول دوره آماری برداشت شده و به پیش بینی آن با دوره بازگشت مختلف اقدام شده اس ت. 

 نتایج این محاسبات را نشان داده است.
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ب در ثانیه برای دوره بازگشت مختلف تر مکعم 80های با دبی بیشتر از پیش بینی احتمال وقوع سیالب 2جدول 

 های جزئیبا روش سری

 
 

دهد که وقوع سیالب با شدت زی اد در دوره بازگش ت کوت اه م دت رخ     بنابراین محاسبات فوق نشان می

 یه ا پهن ه باشد که لزوم مش خص نم ودن   خیز بودن حوضه آبریز گابریک میدهد و این اعداد بیانگر سیلمی

مهم  عوامل خیز حوضه آبریز گابریک،بندی مناطق سیلپهنه در باشد.ه الزم و ضروری میپرحادثه در این زمین

ت اف زایش ش د   بکار گرفته شده است. از عوامل اقلیمی مهم در این زمینه میزان بارندگی بوده که در و مؤثری

ری ک ب ا   ری ز گاب اسا ، می انگین ب ارش س الیانه حوض ه آب     ینبرا جریان سیالب بسیار تآثیرگذار خواهد بود.

ح داکثر   وطبق محاس بات ف وق، ح داقل     بر متر برآورد گردیده است.یلیم 6/173آمار فنون زمین  آراستفاده 

بندی س یالب، ب ه پ نج طبق ه     برای ترکیب در نقشه پهنه متر برآورد شده کهمیلی 2/299و  155بارش حوضه 

ه ای گابری ک   که در ایس تگاه  ایگونهبهایین بوده یابی شده پاست. میزان خطا در نقشه درون بندی شدهتقسیم

در  ثب ت ش ده و ای ن می زان     مت ر میلی 8/168متر و میلی 6/100ای و ذهاب میزان بارش سالیانه به ترتیب لیره

 است. متر محاسبه گردیدهمیلی 180و  3/124کان ایستگاه به ترتیب میابی شده در های دروننقشه

گیاهی و نحوه توزی ع و ت راکم   در کنترل و مهار سیالب، پوشش مؤثرار مهم و از معیارهای بسی یکی دیگر

گیاهی باعث کاهش فرسایش، تثبیت، افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک باشد. پوششآن در سطح حوضه می

ب وده   شناسی، دارای پوشش گیاهی بس یار کم ی  گردد. حوضه آبریز گابریک به دلیل شرایط اقلیمی و زمینمی

باشد. بن ابراین از دالی ل   آب و هوایی، این میزان در حال کاهش می نوسانات های اخیر نیز به دلیلر سالکه د

گیاهی ب وده اس ت. ب دین منظ ور     اصلی افزایش شدت سیالب در سطح حوضه آبریز گابریک، کاهش پوشش

کم ب  ه ( از لح  اظ وج  ود و ت  را299: 1988، 1)ه  وتSAVIگی  اهی حوض  ه ب  ا اس  تفاده از ش  اخص پوش  ش

 های پنجگانه تقسیم بندی شده است.قسمت

های آبری ز  ترین عوامل برای ایجاد وقوع سیالب در سطح حوضهو اصلی ترینمهمشیب زمین نیز یکی 

ای و ک اهش  باشد. این ویژگی در افزایش میزان رواناب و سرعت جریان و افزایش فرس ایش رودخان ه  می

                                                           
1 Huete 
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اید. میزان شیب در سطح حوضه آبریز گابریک باال بوده و برابر ب ا  نممیزان نفوذپذیری نقش مؤثری ایفا می

درصد است که در افزایش این میزان، ارتفاعات شمالی و داخلی حوضه نق ش م ؤثری را ایف ا ک رده      6/19

یاب د، بن ابراین   ارتفاعات به سمت دشت س یالبی رودخان ه تجم ع م ی     رواناب از شیب کهازآنجاییاست. 

 خیزی خواهند داش ت ک ه در نقش ه ش یب مش خص ش ده       کم بیشرین تآثیر را در سیلهای با درصد شیب

 است.

ی ک ه  ط ور ب ه نوع کاربری اراضی در سطح این حوضه نیز در میزان جریان سیالب ت آثیر زی ادی دارد،   

های لخت و عریان و دشت سیالبی رودخانه تفاوت زیادی های دارای پوشش گیاهی، زمینچون بین زمین

ن جریان آب وجود دارد برای این منظور کاربری اراضی حوضه در میزان و شدت س یل خی زی ب ه    در میزا

 ن وع  مخاطرات سیالب لحاظ گردیده اس ت.  بندیکار گرفته شده است. بنابراین تآثیر این دو عامل در پهنه

یری و ای در می زان نفوذپ ذ  شناسی و وجود س ازندهای مختل ف آن نی ز نق ش تعی ین کنن ده      ساختار زمین

های فلیش، موال ، نماید. در حوضه آبریز گابریک به دلیل کثرت رخسارهها ایفا میپذیری حوضهفرسایش

ه ا، ت وان   پذیری زیادی حاکم بوده و این ویژگ ی مارن، کنگلومرا و ماسه سن ، نفوذپذیری کم و فرسایش

توج ه ب ه س ازندهای     سیل خیزی حوضه را به صورت چشمگیری افزایش داده است. ب ر ای ن اس ا  ب ا    

پ ذیری حوض ه آبری ز گابری ک شناس ایی و      شناسی موجود در منطقه، میزان نفوذپ ذیری و فرس ایش  زمین

 بندی شده است.طبقه

های ش دید در منطق ه، مح دوده    ش ناگهانی جریان رودخانه گابریک پ  از وقوع بارندگیبه دلیل افزای

باشند. بدین منظور مح دوده دش ت س یالبی    می رودخانه و دشت سیالبی آن از خطرناکترین مناطق حوضه

بندی خطر سیالب تهی ه  حوضه و هم نین تراکم شبکه زهکشی حوضه به عنوان دو الیه مختلف برای پهنه

های صورت گرفته، تراکم شبکه زهکش ی ب ه پ نج قس مت و دش ت      اند. بنابراین با توجه به بررسییدهگرد

 ب ه دلی ل نوس انات اقلیم ی،     ک ه ازآنجایی سیالبی رودخانه به عنوان منطقه پرخطر تقسیم بندی شده است.

ه ای آبرفت ی   را شناسی، تهای گذشته زمینبارندگی و شرایط هیدرولوژیکی ناشی از آن در دوره ییراتتغ

متمایز و با اختالف ارتفاع بسیار زیادی در حوضه آبریز گابریک بوجود آمده است، هر ترا  آبرفتی نشانه 

باشد که هرچه از ترا  آبرفت ی ق دیم ب ه س مت ت را  آبرفت ی جدی د        وضعیت سیالب در یک دوره می

ل فرسایش به دلیل رخنم ون  و مخاطرات سیالب در آن افزایش و شدت عم پیشروی گردد، دوره بازگشت

ای هم ون شیل و مارن افزایش خواه د یاف ت. بن ابراین ب ه ص ورت      سازندهای سست، منفصل و ریزدانه

 ه ای یبررس  های آبرفتی رودخانه گابریک توسط نگارندگان بازدید و شناسایی شده و پ  از میدانی ترا 

 یارتف اع ه ا ب ا اس تفاده از الی ه رق ومی      آنثبت شده و سپ  نقشه محدوده  GPSها با آن ارتفاع مربوطه،

DEM بندی گردیده است.طبقه ،حوضه 
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بندی خطر سیالب در حوضه آبریز گابری ک، ه ر   های مورد نظر جهت تهیه نقشه پهنهترکیب الیه منظوربه

ج ام  ده ی ان اند. وزندهی شدهبندی و وزنهای مختلف و با ارزش متفاوت تقسیمکدام ازاین معیارهابه قسمت

ها در این تحقیق بر اسا  نظر کارشناسان حفاظت خاک و آبخیزداری استان هرمزگان انجام گرفت ه  گرفته الیه

ب ه   هایانجام شده است. الیه با استفاده از توزیع پرسشنامه و دریافت نظرات کارشناسان مربوطه و این فرآیند

از دق ت نس بتاً    ست که در تهی ه نقش ه نه ایی   متردر نظر گرفته شده ا 50دست آمده، با قدرت تفکیک مکانی 

بندی این معیارها و هم نین ارزش وزنی آنها برای ترکی ب و تهی ه نقش ه    باالیی برخوردار هستند. نحوه طبقه

 ( آورده شده است.3جدول )نهایی با استفاده از روش سلسله مراتبی در 

ها در سطح حوضه آبریز گابری ک  زنی آنبندی معیارهای نه گانه و گسترش و( نیز نحوه طبقه8در )شکل 

 نشان داده شده است.

بندی معیارهای مؤثرایجاد وقوع مخاطره سیالب در حوضه آبریز گابریک با استفاده از فرآیند تحلیل طبقه 3جدول 

 AHP یمراتبسلسله 

 ارزش وزنی ارزش مکانی تقسیم بندی معیارها معیارها ردیف

 

 

1 

 

 بارندگی

 (133/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد مترمیلی 2/299تا  260

 4 خطر زیاد مترمیلی 260تا  225

 3 خطر متوسط مترمیلی 225تا  190

 2 خطر کم مترمیلی 190تا  155

 1 خطر بسیار کم مترمیلی 155تا  6/123

 

 

2 

 

 

 گیاهیپوشش

 (049/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد گیاهیبدون پوشش

 4 خطر زیاد بسیار ضعیف

 3 خطر متوسط متوسط

 2 خطر کم متراکم

 1 خطر بسیار کم بسیار متراکم

 

 

3 

 

 

 شیب

 (081/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد درصد 2کمتر از 

 4 خطر زیاد درصد 5تا  2

 3 خطر متوسط درصد 8تا  5

 2 خطر کم درصد 12تا  8

 1 بسیار کم خطر درصد 12بیشتر از 
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4 

 

 نفوذپذیری

 (087/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد بسیارکم

 4 خطر زیاد کم

 3 خطر متوسط متوسط

 

 

5 

 

 

 فرسایش پذیری

 (114/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد بسیار زیاد

 4 خطر زیاد زیاد

 3 خطر متوسط متوسط

 2 خطر کم کم

 1 خطر بسیار کم بسیار کم

 

 

6 

 

 

 تراکم شبکه رودخانه

 (202/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد 5/2از تراکم بیشتر 

 4 خطر زیاد 5/2تا  9/1تراکم 

 3 خطر متوسط 9/1تا  2/1تراکم 

 2 خطر کم 2/1تا  7/0تراکم 

 1 خطر بسیار کم 7/0تراکم کمتر از 

 

7 

 دشت سیالبی

 (252/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد سیالبیمحدوده دشت 

 1 خطر بسیار کم محدوده خارج از دشت سیالبی

 

8 

 

 های آبرفتیتراس

 (065/0)وزن معیار: 

رودخانه عهد حاضر تا ارتفاع 

 متر 110

 5 خطر بسیار زیاد

 4 خطر زیاد متر 129تا  110ارتفاع 

 3 خطر متوسط متر 148تا  129ارتفاع 

 2 خطر کم متر 149ارتفاع بیشتر از 

 

9 

 

 کاربری اراضی

 (017/0)وزن معیار: 

 5 خطر بسیار زیاد مسیل رودخانه

 4 خطر زیاد بایر و نمکی هایینزم

 3 خطر متوسط کشاورزی هایینزممراتع و 
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 بندی معیارهای مؤثر ایجاد وقوع مخاطره سیالب در حوضه آبریز گابریکنقشه طبقه 8شکل 



 دومو  شماره بیست                                 رافیا و مخاطرات محیطی            جغ                                                          176

های حوضه آبریز گابریک دارای شیب زی اد،  شود، بیشتر قسمتن معیارها مشخص میگونه که در ایهمان

عوامل فیزیک ی در وق وع    ترینمهمباشد که از پذیری زیاد و پوشش گیاهی اندک مینفوذپذیری کم، فرسایش

ه ایی  ترکیب شده و نقشه ن Raster Calculatorدستور باشند. ارزش وزنی این معیارها با مخاطره سیالب می

 (.9شکل است )تهیه شده  مناطق مستعد سیل خیز در حوضه آبریز گابریک
 

 
 خیزبندی مناطق سیلپهنه نقشه 9شکل 

 

درص د، من اطق ب ا خط ر      15 ی اد زدرصد، مناطق با خط ر   4/8 یادزبندی مناطق با خطر بسیار در این پهنه

درصد مساحت حوضه را  1/9بسیار کم  درصد و مناطق با خطر 8/32درصد، مناطق با خطر کم  7/34متوسط 

روس تا در   94ش ود ک ه از مجم وع    دهند. با توجه به استقرار روستاها در نقشه نی ز مش خص م ی   تشکیل می

روس تا در   38های با خطر زی اد،  روستا در پهنه 19های سیالبی با خطر بسیار زیاد، روستا در پهنه 10حوضه، 

های با خطر کم و یک روستا در پهنه با خطر بسیار کم قرار گرفت ه  پهنه روستا در 26های با خطر متوسط، پهنه

ده د ک ه ب ا وق وع     نتایج نش ان م ی   ینبنابرا است که دلیل این پراکنش، وابستگی به منابع آب رودخانه است.
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م ؤثر عم ل نم وده و باع ث      ایگون ه بهبارندگی در سطح حوضه آبریز گابریک، عوامل تشدید کننده سیالب 

 خیزی باالیی برخوردار باشد.  د تا این حوضه از پتانسیل سیلگردن

ه ای آن  به دلیل بزرگ و وسیع بودن حوضه آبریز گابری ک، اق دام ب ه بررس ی س یل خی زی زیرحوض ه       

زیرحوضه در این منطقه وجود دارد که هر یک دارای وضعیت سیل خیزی متف اوتی   54کلی  طوربهگردد. می

های در معرض خطر بسیار ب اال، ب اال، متوس ط، ک م و بس یار ک م       شناخت زیر حوضهباشند. بنابراین برای می

گ ردد. ب رای ای ن منظ ور ب ا اس تفاده از سیس تم        ها میسیالب در حوضه آبریز گابریک، اقدام به شناسایی آن

 شناسایی انج ام گرفت ه   ینا Zonal Statisticsخیزی حوضه با روش اطالعات جغرافیایی و برسی نقشه سیل

 (.10شکل است )
 

 
 های در معرض خطرسیالبزیرحوضه نقشه 10شکل 

 

زی ر حوض ه    17زیر حوضه در معرض خطر بسیار ب اال،   10دهد در این حوضه، نتایج محاسبات نشان می

زی ر   7زیر حوض ه در مع رض خط ر ک م و      4زیر حوضه در معرض خطر متوسط،  16در معرض خطر باال، 
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هایی ک ه خط ر   مخاطره سیالب قرار دارند. الزم به ذکر است که زیر حوضه حوضه در معرض خطر بسیار کم

ش وند ک ه ش رایط مناس بی ب رای س کونت       ارتفاعات داخلی را ش امل م ی   غالباً، باشدیمها کم سیالب در آن

مخ اطره   ت رین یاص ل و  ت رین مه م های انجام گرفته، در مجموع مخاطره سیالب باشند. بنابراین با بررسینمی

رود که حاص ل از ش رایط خ اص آن در ای ن قس مت از کش ور       یعی در حوضه آبریز گابریک به شمار میطب

 باشد.می

 گیرینتیجه. 5

بن دی  خی زی و پهن ه  آن ه که در این تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، شناسایی عل ل س یل  

ای در زمینه شناخت شرایط ت گستردهباشد. مطالعات و تحقیقامخاطرات سیالب در حوضه آبریز گابریک می

سیس تانی ب دوئی و   ) ی دانی مهای آبرفتی آن به ص ورت  طبیعی این حوضه و بررسی و تحلیل رسوبات ترا 

اقلیم ی،   توسط نگارندگان انجام شده است که ت آثیر عوام ل مختل ف    ازدورسنجش( و 653: 1393همکاران، 

طب ق آم ار اداره ک ل     ک ه ازآنج ایی دهد. حوضه نشان میخیزی ای و فیزیکی را در افزایش شدت سیلحوضه

سرش ماری عم ومی    روستا در این حوضه وجود داشته و طب ق  94منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان 

در  غالب اً نفر بودهکه این میزان  5926، مجموع جمعیت آن 1390نفو  و مسکن استان هرمزگان نیز در سال 

پردازن د،  ه ای کش اورزی و دامپ روری م ی    ت سیالبی آن سکونت و به فعالیتنزدیکی رودخانه اصلی و دش

بنابراین جهت شناسایی مناطق پرخطر و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از جریان سیالب، اقدام ب ه تهی ه   

جدید، عوامل و معیاره ای م ؤثر در    ایگونهبهنقشه خطر سیل گرفتگی در این حوضه شده است. در این کار 

پ ذیری  گیاهی حوضه، شیب حوضه، نفوذپذیری زمین، فرس ایش ع سیالب شامل بارندگی سالیانه، پوششوقو

ه ای آبرفت ی   شبکه زهکشی حوضه، محدوده دشت س یالبی، شناس ایی ت را     تراکم شناسی،سازندهای زمین

س یالب،  شناسایی شده و با توجه به تآثیرشان در شدت و ضعف مخاطره  موجود در حوضه و کاربری اراضی

بن دی ش ده   طبق نتایج پرسشنامه توزیع شده توسط کارکنان حفاظت خاک و آبخیزداری استان هرمزگان، طبقه

های مختلف و دقیقی استفاده شده که ب ا فن ونی هم  ون    است. در تهیه هر کدام از معیارهای فوق نیز از داده

بن دی مخ اطرات س یالب را در ای ن     ن ه ، پردازش و ترکیب شده و نقش ه نه ایی په  ازدورسنجشزمین آمار و 

گی ری چن د   دهد که روش تحلیل سلسله مراتب ی ب ه دلی ل تص میم    نشان می یجنتا حوضه تهیه گردیده است.

بندی عوامل مربوطه در تهیه نقشه نهایی خط ر س یالب کارآم د    شاخصی و مقایسه زوجی توانسته در اولویت

بندی س یالب، وض عیت ش دید    نماید. در نقشه پهنهرا اثبات میباشد که نتایج کار دیگر محققین نیز این گفته 

 4/8 ی اد زکه از کل مساحت حوضه، مناطق ب ا خط ر بس یار     ایگونهبهبه وضوح مشخصاست،  خیزی آنسیل

درص د و   8/32درصد، مناطق با خطر ک م   7/34درصد، مناطق با خطر متوسط  15 یادزدرصد، مناطق با خطر 
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دهد. مناطق با خطر بسیار کم سیالب غالب اً  درصد مساحت حوضه را تشکیل می 1/9 مناطق با خطر بسیار کم

در ارتفاعات حوضه قرار داشته و از این حیث ش رایط مناس بی را ب رای زن دگی و نی از ب ه من ابع آب ارائ ه         

زی اد   ای دارای خط ر آم ار ناحی ه   های موجود در حوضه نیز ب ا اس تفاده از بررس ی   نماید. اکثر زیرحوضهنمی

توان گفت عوامل مختلف اقلیمی، کلی میطوربهدهند. اند که شرایط شدید این مخاطره رانشان میسیالب بوده

ه ای ب ا   ای دست به دست یک دیگر داده و حوض ه آبری ز گابری ک را ب ه یک ی از حوض ه       فیزیکی و حوضه

ارتباطی حوضه، مس یل رودخان ه   های تمامی راه کهازآنجاییخیزی بسیار شدید در کشور درآورده است. سیل

در زمان کم آبی و خشک شدن رودخانه است، وقوع سیالب باعث مسدود شدن ت ردد گردی ده و مش کالت    

های بسیار ش دید  آورد. این مشکالت در زمان وقوع سیالببسیاری را برای جمعیت ساکن روستایی پدید می

بهب ود   منظ ور ب ه  ینبن ابرا  ش ود. ه ای زی ادی م ی   با دوره بازگشت باال شدت یافته و منجر به وقوع خسارت

وضعیت موجود و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آن، اطالع رسانی و آموزش همگانی در مواقع بروز 

سازی مردم روستاهای حوضه در زمینه مناطق پرحادثه، جل وگیری از س اخت و س از در ح ریم     سیالب، آگاه

 گردد.و ساخت سدپیشنهاد می های آبخیزداریرودخانه و اجرای طرح

 تشکر و قدردانی

ای اس تان هرمزگ ان ب ه    منطق ه کل منابع طبیعی وآبخیزداری و س ازمان آب  اداره نویسندگان از استانداری،

در بازدی د می دانی ص میمانه     پا  ارائه اطالعات و نیز از اهالی محت رم روس تای پرک وه ب ه دلی ل همک اری      

 نمایند.اری میزسپاسگ

 هکتابنام

نام ه  هیدرواقلیم و سیل خیزی حوضه آبریز هلیل رود و اثرات آن بر کش اورزی منطق ه. پای ان    .1391؛ اسحقی، فاطمه

راهنما دکتر غالمرضا نوری. دانش کده جغرافی ا و برنام ه ری زی محیط ی.       استاد کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی.

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 صفحه. 316ات طبیعی. چاپ دوم. یزد: انتشارات دانشگاه یزد. مخاطر .1390؛ امیدوار، کمال

مخاطرات طبیعی و انسانی(. چاپ اول. تبری ز: انتش ارات دانش گاه تبری ز.     مخاطرات )جغرافیای  .1390؛ اوزی، رمضان

 صفحه. 470

نام ه  ای ان ترب ت حیدری ه. پ   و س یل خی زی حوض ه آبری ز شص ت دره      (، هیدرواقلیم1384؛ بی زهرابهشتی بایگی، بی

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی. اس تاد راهنم ا دکت ر حس ین نگ ارش. دانش کده جغرافی ا. دانش گاه سیس تان و          

 بلوچستان.

زا در جنوب ایران. فصلنامه تحقیق ات  های سیلبررسی سینوپتیکی سیستم .1389؛ ، حسنیلشکر پرنده خوزانی، اکرم.

 .تهران .66 -73. 2منابع آب ایران. شماره 
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نامه کارشناسی ارشد جغرافی ای طبیع ی.   های سطحی حوضه حنیفقان. پایانهیدرولوژی آب .1375؛ خالقی، محمدعلی

 استاد راهنما دکتر حسنعلی غیور. دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی. دانشگاه اصفهان.

ده از سیس تم اطالع ات جغرافی ایی.    خیزی حوضه آبریز کسیلیان با اس تفا مطالعه پتانسیل سیل .1389؛ درخشان، شهرام

 . تهران.51 -63. 16نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. شماره 

مبانی تحلیل خطر زمین لرزه. چاپ دوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه بین الملل ی زلزل ه شناس ی و     .1388؛ زارع، مهدی

 صفحه. 142مهندسی زلزله.

ه ای آبرفت ی رودخان ه    گرانولومتری رس وبات ت را    .1393؛ فتوحی، صمدسیستانی بدوئی، مسعود. نگارش، حسین. 

خیزی حوض ه. چ اپ در مجم وع چکی ده مق االت س ی و       شناسی با سیلگابریک و تحلیل رابطه سازندهای زمین

 .1-8سومین گردهمایی ملی علوم زمین. تهران.

های حوضه آبریز می انی ک ارون. مجم وع    البتحلیل سی .1385؛ احود ، عبدالکریم. دماوندی نژاد،یابهن صدقی، حسین.

 .804 -811کارون و زاینده رود. شهرکرد.  یهاحوضهای بهره برداری از منابع آب مقاالت اولین همایش منطقه

بررس ی خصوص یات هی دروژئومورفولوژی حوض ه آبری ز خیرآب اد.        .1391؛ اهلل یحذب   عزتیان، ویکتوریا. دانش آموز،

 . تهران.113 -140. 2شماره  فصلنامه آمایش سرزمین.

 صفحه. 360ژئومورفولوژی ایران. تهران: نشر قوم .  .1390؛ عالیی طالقانی، محمود

خی زی در حوض ه ات رک. چ اپ در     بندی پتانس یل س یل  پهنه .1381؛ ابوالقاسم علیزاده، امین. کمالی، غالمعلی. اکبری،

 .270 -276نجات. تهران.  مجموع مقاالت اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و

 صفحه. 928اصول هیدرولوژی کاربردی. چاپ هفدهم. مشهد: انتشارات دانشگاه امام رضا.  .1390؛ علیزاده، امین

نام ه  کاش ان( ب ا تآکی د ب ر س یل خی زی. پای ان       چم رود ) هیدروژئومورفولوژی حوضه آبری ز   .1385؛ فرمانیان، محمد

گ روه جغرافی ا(.   ) ینزم  عل وم   دانش کده  راهنما دکتر محم ود الج وردی.  کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی. استاد

 دانشگاه شهید بهشتی.

ه ای  بررسی توزیع احتم االتی و دوره برگش ت س یالب در حوض ه     .1389؛ اله پور، مهدی. صدر افشاری، سحرفیض

 .1 -8ان، تهران، جنوبی دامنه کوه سبالن. نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایر

بندی خطر سیالب شهر ک رج ب ا اس تفاده از منط ق ف ازی. مجل ه جغرافی ا و مخ اطرات         پهنه .1392؛ قنواتی، عزت اهلل

 . مشهد.42-29محیطی. شماره هشتم. 

 صفحه. 230مخاطرات جوی. چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .1390؛ محمدی، حسین

نام ه  و مطالعه هیدرواقلیم حوضه آبریز سیمینه رود ب ا تآکی د ب ر س یل خی زی. پای ان       بررسی .1383؛ محمودی، لقمان

 کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی. استاد راهنما دکتر محمد سلیقه. دانشکده جغرافیا. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ک ران. چ اپ در مجموع ه    های محلی در زون مهای راستای تنشبررسی آشفتگی .1378؛ اصغر یعل مریدی فریمانی،

 .610-612شناسی ایران. شیراز. مقاالت سومین همایش انجمن زمین

 صفحه. 288اول، مشهد: انتشارات شریعه تو .  چاپ آب و هوای ایران. .1390؛ مسعودیان، ابوالفضل
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و س دی .  ه ای جگ ین، گابری ک    ه ای آبری ز رودخان ه   شناخت و مطالعه اولیه حوضه .1370؛ مهندسان مشاور ستیران

 استان هرمزگان. یامنطقهشرکت سهامی آب 

، مرات ع و  ه ا جنگ ل مطالعات توجیهی آبخیزداری حوضه آبریز گابریک. س ازمان   .1388؛ مهندسین مشاور جامع ایران

 آبخیزداری استان هرمزگان.

رودخان ه راون د   مطالعه موردی حوضه آبری ز  ) یزیخدر سیل  مؤثر(، بررسی روند تغییرات بارش 1387؛ ویسی، جلیل
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