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 ه گادررودخان کیکاتاستروف  البیآثار س یکیژئومورف یطبقه بند
 

 

 1مجتبی یمانی

 2عباسیموسی 

   

 چکیده

بهه ستهترش کانهال،     منجر کاتاستروف  يالبسآشفتگي به  هارودخانه يکيژئومورفولوژ واکنش
 يهحاشه  و ها و اشکال رسهوبي در بتهتر   نهشته يجادساحلي کانال و ا يش، فرسااترسوب حمل و نقل

 نتيجهه آ  فاجعه بهار شهک کهه     ليموجب س 9711فروردين  24رودخانه سادر در شود. ميها  رودخانه
بها   ييههوا  يرتصهاو از  شک. رودخانه يها در کناره يقابل توجه يولوژيکي و ژئومورفولوژيکيب تخريب

بهه منوهور    سهادر  رودخانهبتتر اصلي از  يلومترک 74 تحليل يبرا يالباز س بعکوضوح باال از قبل و 
آشهفتگي  عه  از  هاي متفاوت اکتش با هاي ژئومورفيکي و کناره رودآشفتگي مشخص کرد  ميزا 

 نتهاي  نشها  داد آشهفتگي    مورد استفاده قهرار سرفهت.   آشفتگيبکو  سروه تا آشفتگي متوسط  زياد،
دوره  از بتتر اصلي رودخانه و رسهيک  بهه  رخ داده و با فاصله  بتتر اصلي رودخانه يکيدر نزد يکشک

سيالب موجهب آشهفتگي زيهادي در    اين  است. يافتهساله کاهش  400و  900 هاي يالبسبازسشت 
موجهب   اقکامات کنترل کننکه و تعيين حري  سيل سيرهاي اصلي رودخانه شکه است.  نزديکي شاخه

و بهه   يابهک سهازد تها سهريعاه بهبهود      را قادر مي يتت سهاي رودخانه شکه و  بهبود عملکرد بهتر کناره
 مقاوم شود. ينکهآ يالبس يکادهايرو

 کاتاستروفيک، تغييرات مورفولوژي، مکل ميتز ، رودخانه سادرسيالب  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سذاري در کانال  ها، نرخ فرسايش و رسوبفزايش قکرت آبراهها هاي شکيک سبببالسي
و دشهت  آ  و در امتهکاد   رودخانهه در  يهاهي پوشش س(. 2: 2000رادک، سردد )ها ميرودخانه

 يهل را بهه دل  هاي کاتاسهتروف يالبوط به سمرب هاي يآشفتگ مواقعدر  ينقش مهم يالبيس
اضافه شکه را کاهش داده  يزبر يقاز طر يکروليکه يروهايکه ن کنک يم يفاا يبکاهش تخر
: 2091، 9جوليا  و همکارا دهک ) يم يشافزا يشهر يتتقو يقرا از طر يکروليکيو مقاومت ه

فرسايش ناشي از سهيالب   هاي رودخانه در برابر(. اين پوشش سياهي در مقاوم بود  کناره7
      يقهع بحرانه  ادر موکهه موجهب ختهارت کمتهر سهيالب       (4: 2094، 2انکرسو هتتنک ) مؤثر
 يهت ههکف از تقو  ين؛ بنهابرا (1: 2091، 4(، )جيمهز و همکهارا   1: 2094، 7شونک )والکزاکمي

کهه   يمنهاطق  ينو همچنه  فاقک پوشهش سيهاهي  که  ياست که در مناطق ينا ياهيپوشش س
 24اواخهر   از سهيالب  . ايناستفاده شود از بين رفته است، يلس ينکتوسط فرآ هيياپوشش س
 24ماه ادامهه داشهت. از همها  اوايهل روز      ينفرورد 21اوايل روز  تا و شروع 9711فروردين 

بر ثانيه رسيک.  مترمکعب 24/930بامکاد به  2فروردين بارش شکت سرفت و در حکود ساعت 
صبح بهر اسها     1شکت بيشتري به خود سرفت و در ساعت هر چه زما  سذشت بارش نيز 

هاي ايتتگاه هيکرومتري و مردم روستاي پوش آباد و متئوال  فرمانهکاري سهيالب بها    داده
يز شک يعني در اين لحوه سيالب با عبور از حهک  سرربر ثانيه از رودخانه سادر  مترمکعب 710

آ ، در حاشيه رودخانه طغيا  کهرده و بها   يز شک  از سررآستانه آبراهه اصلي رودخانه سادر و 
بر ثانيهه موجهب تخريهب پهل      مترمکعب 11/411اوج سرفتن شکت سيالب در ساعت ده با 

بهر   مترمکعب 1/430يتاه در ساعت يازده شکت سيالب با دبي نهاپوش آباد و سرسيز سرديک و 
رودخانهه،   هاي کشهاورزي حاشهيه  ثانيه به اوج خود رسيک و موجب ختارت شکيکي به زمين

هاي روستاها ها و وارد کرد  آسيب جکي به خانهي، تخريب کلبهزن بلوکهاي تخريب کارساه
 ييهرات مزبهور تغ يالب سه  سال برخوردار بوده است. 200يک که از دوره بازسشتي بيش از سرد

                                                           
1  Julian et al 

2  Anderson 

3  Walczak et al 

4  James et al 
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شواهک و  يکه ط يکرا سبب سرد سادر ياصل يهاها و رودخانهآبراهه يدر مورفولوژ يعمکها
 .است بوده ي سابقهب يرن موجود در چنک دهه اخقرائ

-متعکدي ايجاد کرده ايرودخانه فرآينکهاي کاتاستروف سيالب هاي سذشته دهه دو در

موردي انجام شهکه   مطالعات هاي بزرگسيالب وقايع به هارودخانه انک که در زمينه واکنش
 يالبيرسهوبات سه   يتوالو  يرسوب هاييژسيو ي،مورفولوژ( 9112)9همکارا  و است. مکلين

در  يلومترمربعک 14به متاحت  يکوچک يزدر حوضه آبر را يانيو هولوسن پا يردانه اخ درشت
 قلوه -سنگ تخته يهانهشته قرار دادنک. مطالعه يانگلتتا  مورد بررس يمناطق مرتفع شمال
 د کهبزرگ بو يالبيواقعه س 29نشا  از ثبت  يسنگ قلوه هاييکهو بار يسنگ، صفحات شن

بهه   (2001هاور و هابرسهک )  .باشکمي هجکه  قر  به مربوط وقايع باقي مورد، يک به جز
-رودخانهه  در اسهتراليا  دره مورفولوژي و سيالبي دشت روي بر 2002يالب اثرات س يبررس

 در ساحلي فرسايش عالوه بر که داد نشا  آنها نتاي  پرداختنک. آبرفتي بتتر سنگ با هايي

و اسهت. بهاتور     يافتهه  ستهترش  محلي به صورت رودخانه بتتر رودي،پيچا   هايبخش
هها )تعهکاد    سونه يهاي ک  شکت و غنا سيالب ينمثبت ب يهمبتتگيک ( 2097) 2همکارا 

 يالبسداراي احتمال وقوع هاي  جنگل دررا نشا  داد که  يالبيهاي مجزا( در دشت س سونه
( بهه بررسهي پاسهخ    2094) 7کهارا  کوچهل و هم  .افتهک اتفها  مهي  مکرر بها قهکر که      يلس

پنتهيلواني بهه سهيالب     مرکهزي  شهمال  واقع در آپاالچي اي در فالتمورفولوژيک رودخانه
در ايالت متحکه آمريکا پرداختنک. نتاي  مطالعه نشها  از جهکا شهکسي سهاحلي بهزرگ       2099

، دسهت رودخانهه   نقهل آ  بهه پهايين    و حمل و کانال حاشيه از ريزه سنگ مقيا ، فرسايش
 بهه  مجهکد  اتصهال  و انتاني ريزهاي خاک  رسوبات، تخريب و سيالبي اصلي دشت فرسايش
ههاي ههوايي مربهوط بهه     ( با مطالعه عکس2094) 4اصلي داشت. روسناک و همکارا  کانال

کيلومتر  2/97طول هفت دوره تغييرات مورفولوژيکي ايجاد شکه بر يک رودخانه مئانکري به 
  هاي مکهرر بهود بررسهي نمهوده و نتيجهه سرفتنهک       شي از سيالبواقع در اسلواکي را که نا

                                                           
Macklin et al 1  

 Pedersen 2 

 Kochel et al 3 

4  Rusnak et al 
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 فرسايش کانال، ثبات به رودخانه منجرسيتت   تخريب جاي به مکرر و کوچک هايسيالب
 دوره مقابهل  در .سهردد و خ  در رودخانه مي پيچ  پر قوسي پال  سيري شکل به و مقعر ساحل

 پال  از تغيير فرسايش، فرآينکهاي شکت افزايش به منجر شکيک هايسيل از کوتاه بازسشت
-شني مهي  هاينهشته سيريشکل و کانال صاف شک  شرياني، کمي به و خ  پيچ  پر قوسي

 يهز ههاي کنهاره رود در حوضهه آبر    را در مکها   يالب( اثر س2094) 9و همکارا  يتسرشود. 
ها  سونه يغنا ليکه پس از س نتاي  نشا  داد نک وکرد يبررس ياشکتته در استرال -سولبور  
 يبهوم  يهاي چوب سونه يافته بلکه پوششکاهش ن يهاي بوم سونهنه تنها يابک اما  کاهش مي

 بهين  ارتبهاط  پژوهشهي  ( در2094)2همکهارا   و . مگيليگها  اسهت  داشهته  يشو افهزا  يکارپا

 ي نمودنهک. نتها   يبررسه را  شهکيک  هايسيالب ژئومورفولوژيک تأثيرات و جريا  پارامترهاي
 يستترش آبراهه، ک  و محکود بود وله  ينور بزرس يالب ازس ينچه ا ا  داد که اسرنش ها آ 

 يشفرسها  يار دانهه درشهت،  مواد بت سذاري رسوبرا ماننک انتقال و  يقيعم يکاثرات ژئومورف
در  دنبهال داشهت.   بهه  يالبيس هاي دشتدرشت در سراسر  آبراهه و رسوب مواد دانه يساحل

لوژي سيل کارهاي زيهادي صهورت سرفتهه )يمهاني و همکهارا       ايرا  نيز در مورد ژئومورفو
، خها  بابهايي و   9717، حتهيني و همکهارا    9710زاده ، فهرج  9713، جهادي طرقي 9714

( ولي تاکنو  آثار سيالب کاتاستروفيک در ايرا  طبقه بنهکي ژئومورفهويکي   9711همکارا  
 يکيژئومهورف  هاي يآشفتگا  ميز نييتع يبرا الگوييارائه  هکف با پژوهش نشکه است. اين

 انجام شکه است. 11سال سيالب  واقعه رودخانه سادر به کيکاتاستروف البياز س يناش

 موردمطالعهموقعیت منطقه 

 قهرار هاي مرزي غهرب کشهور   رودخانه سادر در جنوب استا  آذربايجا  غربي از رودخانه
باشهک. حوضهه   چه اروميهه مهي  هاي حوضه آبريز درياين زير حوضهتر آب پرکه يکي از  سرفته

قهرار سرفتهه کهه رودخانهه در      هه   بايباه موازي تقر کوه  رشتهآبريز رودخانه سادر در ميا  دو 
 رشهته ي بخش غربي در مهرز ايهرا  و عهرا  و    ها کوه  رشتهباشک. همين راستا در جريا  مي

د و اشهنويه  رو ينهه  زرخط تقتي  مرز حوضه سادر با حوضهه   عنوا   بهي بخش شرقي ها کوه 

                                                           
Greet et al   1 

2  Magilligan et al 
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هها و  متر است. از ساير کهوه  7449ترين ارتفاع محکوده کوه داالمپر با ارتفاع باشنک. بيشمي
شين، بز سينا و برده زرد اشهاره نمهود. ايهن منطقهه از      توا  به کوه کيلهارتفاعات منطقه مي

بنهک  اشهتوکلين بخشهي از کمر   نوهر  ازرسوبي ايرا   - هاي ساختمانيديکساه تقتيمات واحک
 داراي حوضهه  ارتفاعهات  در منطقهه  اقلهي  سيرجا  است.  - دسرسوني افيوليتي زو  سننکج

 معتهکل  تها  خشک نيمه داراي ترپايين ارتفاعات در و بوده مرطوب و سرد ايمکيترانه اقلي 

دمها   تهر يينپها  يهها بوده و در بهازه  سراديسانت 4 کوهتتاني ارتفاعات در ه  دما و باشکمي
حوضهه و   ارتفاعهات  ها دربارش يشترين. باست يگرادسانت 92/  4 يال 90حکود  شکه و يشترب

 يهانگين م کهه ههزار متهر هتهتنک، رخ داده     7000از  يشارتفاع ب يکه دارا يکوهتتان ينواح
 12/2011متهاحت ايهن حوضهه برابهر بها       .اسهت  متريليم 100 يال 100 بين بارش ساالنه

باشهک. حوضهه آبخيهز رودخانهه سهادر و      کيلومتر مي 1/271يلومتر مربع و محيط آ  برابر با ک
زهکش اصلي آ  از ارتفاعات شمال و غرب اشنويه سرچشمه سرفتهه و پهس از طهي کهرد      
ارتفاعات وارد دشت آبرفتي اشنويه شکه که با عبهور از ايهن دشهت حاصهلخيز وارد رودخانهه      

اي کهه در ايهن پهژوهش    هشود. محکوديت به درياچه اروميه منتهي مينها دراشنويه شکه و 
از ارتفاعات کيله شين واقع در شهرسهتا  اشهنويه تها روسهتاي      سرفته  انجامروي آ  مطالعه 

 (.9)شکل باشک دربنک مي
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 حوضه گادر یاییجغراف یتموقع -1شکل 

 ها ها و روش داده

 و سيشنا  ينزم يها نقشه شامل) يريتصو يها دادهي، آمارهاي  ها با استفاده از داده داده
 Arc نرم افهزار  و Google Earth تصاوير هاي هوايي،منطقه، عکس به مربوط توپوسرافي
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GIS متهتقي   مشهاهکه  شهامل  مرحله اين) يکانيم يها دادهشک( و  و روش ميتز  استفاده 

 در سهيالب  بهر اثهر   شهکه  رسهوبي ايجهاد   اشکال و سواحل ،ها رودخانه تغييرات مورفولوژي

هها   ، متيرها و مناطقي که اثرات سهيالب در آ  يين نقشه حري  رودخانهتعها، بازه از هرککام
جهت مشخص  11و  14سال  ي هواييها ز عکسقابل مشاهکه بوده( سردآوري شکه است. ا

 رودخانهه  کيلومتر 74 در يالب کاتاستروفس هاي ژئومورفيکي ناشي ازيآشفتگکرد  ميزا  
شهک.   انتخهاب  سهيالب  از بعهک  و قبهل  تهاريخ  بهراي  موجود تصاوير استفاده شک و سادر اصلي

 از اسهتفاده  شک کهه بها   مشخص هوايي تصاوير از استفاده با سيل از مورفولوژي پس تغييرات
 سهادر  رودخانه طول در کاتاستروفيک سيالب آشفتگي که هايي مکا  منطقه کرد  ديجيتالي

 تفاده از روش ميتهز  ضروري با اس مکيريت براي .هتتنک مشاهکه قابل وضوح به انک داده رخ
تعيهين   بهراي  سهاله  400 و 900 سهيالبي  دشهت  و سيالب شامل بتتر هاياز دوره بازسشت
مهکل ميتهز  شهامل دو بخهش     . سرديهک  اسهتفاده  هاي ژئومورفيکي رودخانهه ميزا  آشفتگي

-باشک که هر ککام از اين دو بخش شامل سروهآشفتگي کناره رود و آشفتگي ژئومورفيک مي

تتنک. بخش آشفتگي کناره رود شامل شش سروه بهکو  آشهفتگي، آشهفتگي    هاي مختلف ه
خيلي کوچک، آشفتگي جزئي، آشفتگي متوسط، آشفتگي زياد و آشفتگي خيلي زياد است که 

انک و بخش آشفتگي ژئومورفيک شامل چهار سهروه  بر اسا  شکت آشفتگي سروه بنکي شکه
متاحت کل (. 2شکل انک )قه بنکي شکهبوده که از سروه بکو  آشفتگي تا آشفتگي بزرگ طب

 هها در ههر دو بخهش   سهروه تمامي هر  يبرا يک به ترتيبهاي کناره رود و ژئومورف آشفتگي
در هر دو بخش  يآشفتگ و ميزا ( 2و  9)جکاول  کل منطقه مورد مطالعه محاسبه شک. يبرا

تر سهيالب،  بازسشهت شهامل بته    بر اسا  سهه دوره  سروههر  يبراو ژئومورفيک کناره رود 
جکاسانهه  بنهکي   سروه يک (.4و  7)شکل  به دست آمک ساله 400ساله و  900سيالبي دشت 
 آشهفتگي ههاي مختلهف    در سروه و پوشش سياهي يدرختکار يتفعال ميزا  تأثير يينتع يبرا

 يسهاز  يکپارچهه  يتهه مقادر نهايهت يهک    (؛ و4انجام شک )جهکول   يککناره رود و ژئومورف
 يکه بها اسهتفاده از همبتهتگ    يککناره رود و ژئومورف هاي آشفتگي هر دو بخش در ييفضا
هها را  هاي تمامي سهروه  نتبت آشفتگيتا  ، انجام شکه استقرار سرفته يشمورد آزما يرسو پ

 (.7کنک )جکول  در هر دو بخش تحليل
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 کناره رود و ژئومورفیک )میتزن و همکاران، های آشفتگیبندی توصیفی طرح روش دسته -2ل جدو

2112) 

 آشفتگي کناره رود

 اولسروه 

 آشفتگيبکو   -

در آشفتگي هايي از  اين نواحي نشانه -
 .شود ها مشاهکه نمي آ 

 سروه دوم

 خيلي کوچک آشفتگي -

سياهي اين الب در اکثر پوششيس -
 مناطق تاثيري نکارد.

ممکن است  ک  سياهي هاي شپوش -
 .را نشا  دهنکآشفتگي هايي از  نشانه

 

 سومسروه 

 آشفتگي جزئي -

آشفتگي در پوشش سياهي کنار  -
اي به وضوح قابل مشاهکه رودخانه
 .است

اسر چه بعضي از درختا  سقوط کرده  -
ها و يا از بين رفته انک ولي اکثريت آ 

 قائ  هتتنک.

 سروه چهارم

 آشفتگي متوسط -

در اکثر پوشش سياهي کنار رودخانه  -
 آشفتگي وجود دارد.

که سقوط کرده و يا از  هاييدرخت -
هايي که قائ  انک از درختبين رفته

 هتتنک بيشتر مي باشنک.

 سروه پنج 
 آشفتگي زياد -

 شکه خالي سيالب دشت از قتمتي -
 است

 کنار سياهي پوشش همه تقريباه -
 .است رفته بين از رودخانه

 محل در هنوز هاآبرفت از مقکاري -
 دارنک. وجود

 سروه شش 
 لي زيادآشفتگي خي -

 تمام دشت سيالب خالي شکه است -

پوشش سياهي کنار رودخانه کامال از  -
بين رفته است و به آبرفت هاي سنگي 

 يا بتتر سنگي رسيکه است. 

 

 آشفتگي ژئومورفيک

 Aسروه 

 بکو  آشفتگي -

هايي از آشفتگي در  اين نواحي نشانه -
 شود ها مشاهکه نمي آ 

 

 Bسروه 

 ک آشفتگي خيلي   -

 .شواهک فرسايش يا رسوب وجود دارد -

مناطقي که از کانال رودخانه دور  - 
اي ها فرسايش رودخانههتتنک و در آ 

 ک  است

 Cسروه 

 آشفتگي متوسط -
اشکالي که در امتکاد کانال رودخانه  -

ستترش يافته يا تغيير بپيکا کرده انک. 
باشنک که در اين هايي ميشامل چاله

هايي از نک که نشانهامناطق ستترده شکه
 باشک.رسوب متوسط يا فرسايش مي

 Dسروه 

 آشفتگي بزرگ -
 افتکدر اين مناطق فرسايش و رسوب زياد اتفا  مي -
 آينک.هاي جکيک به وجود ميشود و چالهشونک، کانال رودخانه ستترده ميسذاري مياي رسوباشکال جکيک ماننک نوارهاي نقطه -
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 نتایج و بحث

 گادر کناره رود شرایط ژئومورفیکی و آشفتگی بررسی

رود بوده که بعک از سهيالب   يچا پ 11رودهاي رودخانه سادر قبل از سيالب،  يچا پتعکاد 
 1يگهر بعهک از رخهکاد ايهن سهيل تعهکاد       د  عبهارت   بهه يافته اسهت.    کاهشرود  يچا پ 31به 
در محهکوده   شهکه   فحهذ رودههاي   يچها  پتهرين تعهکاد   است که بيش شکه  حذفرود  يچا پ

رودهها در   يچها  پ. تغييرات تعهکاد  انک شکه  واقعبازه سوم( دربنک )روستاي پوش آباد تا روستاي 
چنين طول خط مرکزي رودخانهه سهادر    بوده است. ه  تر ک هاي بعکي رودخانه سادر بخش

اين  کهکيلومتر رسيکه است  79/22کيلومتر بوده که بعک از سيالب به  29/22قبل از سيالب 
باشهک. در دوره قبهل   مهي  مطالعهه  مورددهنکه تغييرات ک  طول رودخانه در بازه زماني نشا  

که همهين بهازه بعهک از     يحال دربوده  1/9ترين ميزا  ضريب خميکسي سيل در بازه اول بيش
دهنهکه تغييهرات و حهذف    بوده و اين نشا   4/9وقوع سيل باالترين ميزا  ضريب خميکسي 

تهرين ميهزا  ضهريب    چنهين بهيش  باشهک. هه    رودها در اين بازه مهي  يچا پاز  تعکادي کمي
در بازه دوم وجود داشته و در دوره قبل از رخکاد سيل نيز  1/2خميکسي بعک از سيل به ميزا  

بهوده اسهت. تغييهرات     7/2 يهزا  مترين تعکاد ضريب خميکسي در بازه دوم به ماکزيم  بيش
که اين ميزا  بعهک از   يحال دردر نوسا  بوده  7/2تا  04/9ضريب خميکسي قبل از سيل بين 

در نوسا  بوده است. نوسا  و تغييرات ضريب خميکسي رودخانه سادر  1/2تا  04/9سيل بين 
باشهک. در  در بازه اول کمتر بوده که علت آ  در بازه اول کوهتتاني بوده متير رودخانهه مهي  

سيالب نتبت به دوره قبهل از سهيل افهزايش     بازه دوم و سوم ميزا  ضريب خميکسي بعک از
يجهه تغييهر در   نت دررودهها در ايهن دو بهازه و     يچها  پدهنهکه افهزايش    يکاکرده و اين نشا پ

باشهک. در بهازه اول تغييهرات عهرد رودخانهه هماننهک       ها ميمورفولوژي رودخانه در اين بازه
ا نيز درآيک بهازه در دو بهازه   نوسانات ضريب خميکسي چنکا  زياد نبوده است و تعکاد مئانکره

زماني تغييرات چنکاني نکرده است، پس رودخانه در اين بازه تغييرات چنکاني نکاشهته اسهت.   
موج و طول دره در دو دوره زماني قبل و بعک از سيل در رودخانه سهادر   بررسي تغييرات طول 

سهوم( ميهانگين   دهک که در محکوده روستاي پوش آبهاد تها روسهتاي دربنهک )بهازه      نشا  مي
تهوا  بهه ايهن    موج و طول دره بعک از سيالب افزايش داشته و علت آ  را مي  تغييرات طول
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صورت تشريح کرد که قکرت مانور رودخانه در اين محکوده به علت آبرفتي و ستهت بهود    
تر است. به همين علت اين محکوده حالهت ناپايهکار   هاي کوهتتاني بيشبتتر نتبت به بازه

ترين تغييرات عرد نيز در اين محکوده اتفا  افتاده است. عرد رودخانه نيهز  بيش داشته و
در اين محکوده دو برابر شکه است و ميانگين طول دره در دو بازه در دوره بعک از وقوع سهيل  
افزايش داشته است يعني خط مرکزي رودخانه در اين بازه تغيير کهرده و نتهبت بهه قبهل از     

ههاي  دهک که در قتمتها نشا  ميته است. از طرف ديگر اين بررسيياف وقوع رخکاد کاهش
تهر بهوده اسهت.    هاي ابتکايي و انتهايي بهيش مياني رودخانه ميزا  تغييرات نتبت به قتمت

که بازه سوم در محکوده  طوري ميزا  شعاع نتبي در بعک از سيالب رونک نزولي داشته است به
يافتهه اسهت يعنهي     تبي آ  در دوره بعک از سيل کهاهش فشار قرار دارد و ميزا  شعاع ن تحت

فشار قرارسرفته است. کاهش تعهکاد   تر تحت اينکه رودخانه نتبت به قبل از وقوع سيل بيش
فشهار    دهنهکه تحهت    نوعي نشا  رودها، افزايش ضريب خميکسي و تغييرات عرضي به پيچا 

وجهود ناپايهکاري و توسهعه و    هاي رودخانه در اين محکوده اسهت و ايهن متهئله و    بود  چ 
دهک. بازه دوم در محکوده آزاد قرار داشته و ستترش فرسايش کناري را در اين بازه نشا  مي

ههاي رودخانهه در ايهن    ههاي چه   کاهش شعاع نتبي آ  بعک از سيل بيهانگر کهاهش آزادي  
ههاي  محکوده است. در بازه اول که چ  آ  در قتمت محهکود شهکه قرارسرفتهه يعنهي چه      

ههاي  انک. مقايته متوسط عمق رودخانه در بازه ودخانه به علت کوهتتاني بود  محکود شکهر
سيهري نکاشهته   دهک که عمق رودخانه تغييرات چشه  موردمطالعه در دو دوره زماني نشا  مي

هاي موردمطالعه نشها   است اما مقايته تغييرات نتبت عرد به عمق رودخانه سادر در بازه
ات زيادي در بازه سوم )روستاي پوش آباد تها روسهتاي دربنهک( و تغييهرات     دهنکه وجود تغيير

کهه نتهبت    طهوري  باشهک. بهه  ناچيز در بازه اول )ارتفاعات کيله شين تا روستاي بيمضرته( مي
يافته است اما در دو بازه ديگر اين   عرد به عمق رودخانه در بازه اول بعک از سيالب کاهش

 يافته است.  نتبت افزايش
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 69سال فروردین  22قبل و بعد از سیالب گادر تغییرات پارامترهای هندسی رودخانه  -3جدول 

روستاي پوش آباد تا 
 روستاي دربنک

روستاي بيمضرته تا 
 روستاي پوش آباد

ارتفاعات کيله شين تا 
 روستاي بيمضرته

 موقعيت محکوده               
             پارامترهاي هنکسي

 بعک سيالب
بل ق

 سيالب
 بعک سيالب

قبل 
 سيالب

 بعک سيالب
قبل 
 سيالب

 وقوع سيل

 رودها يچا پتعکاد  24 24 23 24 71 70

 کيلومتر() يمرکزطول خط  14/22 11/22 99/99 92/99 29/22 79/22

 متر(رودخانه )ميانگين عرد  79 72 32 14 10 924

 متر(رودخانه )ميانگين عمق  4 4/4 4 3 4 1

 درجه() يمرکززاويه  904 14 14 19 924 971

 متر() يرهداميانگين شعاع  912 973 912 993 934 927

 متر(موج )  طولميانگين  414 492 792 417 391 329

 متر(دره )ميانگين طول  143 112 491 110 141 107

 ضريب خميکسي/ پيچشي 24/9 4/9 7/9 4/9 9/9 7/9

 شعاع نتبي 3/3 7/3 2/4 4/9 9/2 2/9

 نتبت طول دره به عرد دره 4/74 9/72 9/27 7/1 2/79 4/91

 به عرد موج  طولنتبت  13/21 13/72 94/91 91/3 94/20 93/94

 

کل متاحت ناشي از آشفتگي کنهاره رود و ژئومورفيهک ههر سهروه بهراي کهل منطقهه        
ي کلي مقادير بنک طبقهو نتبت به سه دوره بازسشت سيالب محاسبه شکه است.  موردمطالعه

ههاي بهه دسهت     درصکي از کل متاحت عنوا  بههاي آشفتگي ژئومورفيک و کناره رود  داده
درصک آشفتگي هر سهروه در   عنوا  بهو ( 4و  4جکول )ي ژئومورفيک آبراهه بنک طبقهآمکه از 

مقايته فضايي پوشهش کنهاره رود رودخانهه و     (.7و  2 شکل) (،1هر بخش بيا  شک)جکول 
ههاي مختلهف مهورد     فاده از همبتتگي پيرسو  براي تطبيق سروهآشفتگي ژئومورفيک با است

ي درصهک متهاحت را بهراي کاشهت     بنهک  طبقههمچنين يک  (.3 جکول) آزمايش قرار سرفت
هاي مختلف کناره رود و آشفتگي ژئومورفيک صورت سرفته بود، انجام  درخت که در محکوده

 (.1 جکول) شک 
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ی به دست ها مساحتتگی کناره رود به عنوان درصدی از کل ی آشفها دادهمقادیر  بندی طبقه -4جدول 

 آمده از طبقه بندی ژئومورفیک آبراهه )متر مربع(

 آشفتگي

 بتتر سيل
 900دشت سيالبي 
 ساله

 400دشت سيالبي 
 ساله

 خارج از سيالب
کل 

متاحت 
 )متر مربع(

 متاحت
 متر مربع()

 درصک
 متاحت

 متر مربع()
 درصک

 متاحت
 متر مربع()

 درصک
 متاحت

متر )
 مربع(

 درصک

0 1/4919704  74/13  3/2017140  90/47  9931442 99/21  0 0 23090244 

9 47/777940  1/91  02/927104  21/4  114324 01/9  371/291  77/9  9404014 

2 21/114444  04/99  31/129224  94/1  443412 24/7  114/719  44/47  2401329 

7 2/7222132  31/21  04/201419  44/20  311/914  11/0  431/909  12/94  4219119 

4 2/1732407  72/1  3/2013997  49/90  429134 29/1  047/409  14/73  90141317 

4 1/13113  19/92  42/73171  77/0  491011 79/0  43/420  77/9  143243 

21/14 91299144 جموعم  4447704 11/24  9919312 17/1  911043 49/0  24047013 

 

ی به ها مساحتی آشفتگی ژئومورفیک رود به عنوان درصدی از کل ها دادهادیر مق بندی طبقه -2جدول 

 دست آمده از طبقه بندی ژئومورفیک آبراهه )متر مربع(

کل 
 متاحت

 بتتر سيل ساله 900دشت سيالبي  ساله 400دشت سيالبي  خارج از سيالب

 آشفتگي
 درصک

 متاحت
 )مترمربع(

 درصک
 متاحت
 )مترمربع(

 درصک
 متاحت

 رمربع()مت
 درصک

 متاحت
 )مترمربع(

73910141 0 0 90/14 21971131 91/11 1723941 41/41 9111392 A 

431111 09/1 974113 49/0 921117 44/9 941411 43/7 931179 B 

9343171 02/91 942190 49/0 491174 91/4 441197 29/20 371219 C 

4132904 37 112741 11/4 9031117 24/1 9717112 14/21 9191714 D 

 مجموع 4221701 42/47 99793941 14/97 23314441 1/4 9930147 - 44441341
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ی ژئومورفیک و آشفتگی رود به عنوان درصدی ها دادهمساحت کل  محدوده مقاطع بین مقادیر  -9جدول 

 ی به دست آمده از طبقه بندی ژئومورفیک آبراهه )متر مربع(ها مساحتاز کل 

 يکآشفتگي ژئومورف

  Aسروه  درصک Bسروه  درصک C سروه درصک Dسروه  درصک

33/73  291394 42/91  213999 14/23  9714920 44/21  11222224 0 
آشفتگي 
 سواحل

37/93  902140 41/1  914139 44/94  292222 11/21  11292422 9  

04/92  11321 99/1  901112 34/91  622226 21/24  6123212 2  

71/1  41401 01/29  392226 11/29  1162321 09/94  2212622 7  

41/94  26931 44/74  921421 10/97  119041 04/2  343117 4  

10/1  46232 71/99  911414 03/9  47411 971/9  422001 4  

 کل  73910141 4132904 9343171 431111

 شکت بين روابط ترين قوي با ها سروه همپوشاني دهک مي نشا  وضوح به که مقاديري
 دهک مي نشا  را ژئومورفيک و کناره رود در فتگيآش

 .ژئومورفیک و کناره رود آشفتگی های گروه همپوشانی بین پیرسون همبستگی -2جدول 

CAT-D CAT-C CAT-B CAT-A 
CAT-0 

0504100 0529300- 0594100- 0542100 

05003- 0591700- 0520400 0599200 
CAT-1 

05001- 0591100- 0521700 050210 
CAT-2 

0521700- 0504400- 0573100 0593900- CAT-3 

0504100- 0571100 0579900- 0590100- CAT-4 

0573100- 0599000 0570100- 0522400- CAT-5 

      دهک مي را نشا  روابط ترين قوي بيشتر است، مقادير دار معني 0504 سطح در همبتتگي. 

   است دار معني 0509 سطح در همبتتگي. 
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 آشفتگی های گروه به درختان بومی نسبت کاشت مناطق درصد -2جدول 

درصکي از متاحت کاشت در 
 هر طبقه

 طبقه بنکي متر مربع(متاحت )

 آشفتگي کناره رود

 9سروه  91741 74/4

 2سروه  21171 30/1

 7سروه  19117 12/97

 4سروه  11137 91/20

 4سروه  11117 44/22

 ارج از محکودهخ 944702 49/72

 آشفتگي ژئومورفيک

 Bسروه  11711 12/93

 Cسروه  209711 39/74

 Dسروه  19193 21/91

 خارج از محکوده 939791 71/70

 

 
ساله( نسبت به  211و  هسال 111، یالبسبستر کناره رود ) ی در پنج گروهآشفتگ یهدرصد ناح -2شکل 

  یکل آشفتگ
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ساله( نسبت به  211و  هسال 111، یالبسبستر ) ژئومورفیکی یآشفتگ یهناحچهار گروه درصد  -3شکل 

  یکل آشفتگ

 آشفتگی کناره رود

ههاي پوشهش سيهاهي،    باشهک کهه در ويژسهي   هايي ميآشفتگي کناره رود شامل آشفتگي
افتهک. متهاحت ناشهي از    هاي رودخانه اتفا  مهي عوارد انتاني و توپوسرافي حاشيه و کناره

نشها  داده   4در جهکول   مترمربع 41171311آشفتگي کناره رود شامل پن  سروه با متاحت 
 9شکه است. در مجموع در منطقه آشفتگي کنهاره رود بيشهترين ميهزا  آشهفتگي در سهروه      

بوده است و سروه  (مترمربع 143243) 4( و کمترين ميزا  آ  در سروه مترمربع 90114317)
ههاي سهيالبي بهوده اسهت. ايهن       با دارا بود  بيشترين متاحت بکو  تغيير در سروه دشت 0

هاي  هاي بازسشت سيالبالگوها در مقيا  وسيع نيز با افزايش فاصله از رودخانه براي دوره
هها در   هها شهکيکترين آشهفتگي    ساله سازسار است. نتبت به هر سروه از آشفتگي 400و  900
(. 2)شهکل  يابهک   زديکي آبراهه در جريا  سيالب رخ داده و با افزايش، آشفتگي کاهش مهي ن

هاي سيالب کاهش ناحيه آشفتگي براي هر يکي ديگر از الگوي مشاهکه شکه مرتبط با سروه
 (.4 جکول)باشک که نشانگر مرزهاي سيالب است  نوع آشفتگي با افزايش فاصله از کانال مي
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از محکوده مورد پژوهش در بتتر سيالب واقع شکه و بتتر سهيالب   درصک 21/14به طوري 
درصک از کل متهاحت را بهه    17/1و  11/24ساله به ترتيب  400ساله و  بتتر سيالب  900

. آشفتگي مربوط به هر پهن  سهروه در خهارج از سهيالب     (33-4 شکل)انکخود اختصاص داده
درصهک   49/0ت که اين امر مربوط به را پوشش داده اس مترمربع 911043متاحتي در حکود 

از کل آشفتگي است. منطقه آشفتگي نيز با شکت آشفتگي در محکوده خهارج از سهيالب بهه    
 کاهش يافته است. 2و  9جز سروه 

 آشفتگی ژئومورفیک

هايي است که در جنس رسوبات بتتر و مورفولوژي آشفتگي ژئومورفيکي شامل آشفتگي
را پوشهش   مترمربهع  44441341وع آشفتگي ژئومورفيک دهک. متاحت مجمرودخانه رخ مي

ي منطقه آشفتگي با افزايش شکت آشفتگي و همچنين با افهزايش فاصهله از   طورکل بهداده و 
 4 جهکول )ساله کاهش يافت  400و  900هاي سيالب  هاي سيالب و دشتکانال براي دوره

بهوده کهه در مجمهوع     Aطبقهه  بيشترين ميزا  آشفتگي ژئومورفيکي مربوط به  (.7 شکل و
بها متهاحتي معهادل     Dرا پوشهش داد در حهالي کهه آشهفتگي طبقهه       مترمربع 73910141
کمترين ميزا  آشفتگي را پوشش داده است. براي محهکوده بتهتر سهيل     مترمربع 431111

باشک  درصک مي 90/14بوده که داراي  Aبيشترين ميزا  آشفتگي ژئومورفيک متعلق به سروه 
را در بر سرفته است در حهالي کهه کمتهرين ميهزا       مترمربع 21971131 که متاحتي حکود

 997113باشهک کهه داراي متهاحت     درصهک مهي   49/0با ميهزا    Dآشفتگي مربوط به سروه 
ساله ه  مشابه منطقه بتتر سيالبي بوده که  400و  900است. براي دشت سيالبي  مترمربع

باشهک. الگهوي    مهي  Dو  Aبهه سهروه    بيشترين و کمترين ميزا  آشفتگي به ترتيهب مربهوط  
درصک از اين ناحيه آشفتگي در  37مشابهي نيز در محکوده خارج از سيالب رخ داده است: در 

مانهکه نشها  دهنهکه      درصهک بهاقي   01/1و  Cدرصهک در رده   12/91است،  داده رخ Bسروه 
 مترمربهع  2294240اي که در خارج از سيالب قرار دارد  است. کل ناحيه Dآشفتگي در سروه 

شود. با اين حهال   درصک از آشفتگي ژئومورفيک کل را شامل مي 11/4دهک که  را پوشش مي
نتبت به هر سروه از آشفتگي، شهکيکترين آشهفتگي در نزديکهي کانهال در بتهتر سهيل رخ       

 (.4 جکول) يابک ساله آشفتگي کاهش مي 400و  900دهک و با افزايش به سمت سيالب  مي
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 شده کاشت پوشش گیاهی و درختان ناطقم و آشفتگی مقاطع

بها   B. سروه (1 جکول)شود  منطقه به شکت آشفتگي کناره رود و ژئومورفيک تقتي  مي
آشهفتگي کنهاره رود    7و  2، 9ههاي   درصک بها سهروه   91/43کمترين آشفتگي ژئومورفيک با 

سط تا شکيک درصک با مقادير متو 41ژئومورفيک نتبتاه آشفتگي شکه  Cهمپوشاني دارد. سروه 
که نشا  دهنهکه   Dهاي شکيکتر در سروه  کناره رود همپوشاني دارد و سروه 4و  7هاي  سروه

درصهک همپوشهاني    24هاي کناره رود و ژئومورفيک است داراي  بتتر سيالب براي آشفتگي
همبتهتگي پيرسهو  در محهکوده کهل منطقهه آشهفتگي کنهاره رود و         (.1 جهکول ) باشک مي

ههاي مربهوط بهه آشهفتگي را نشها        ( براي شهاخص α=  0504دار ) يعنمژئومورفيک توافق 
( يک رابطه مثبهت بها سهروه بهکو      Aسروه بکو  تغيير ژئومورفيک )رده  (.3 جکول)دهک  مي

کناره رود  7ترين رابطه با سروه  ژئومورفيک داراي قوي Bتغيير کناره رود را نشا  داد. سروه 
داراي  Dکنهاره رود و سهروه    4ين رابطهه بها سهروه    تر ژئومورفيک داراي قوي Cاست، سروه 

کناره رود بود. يکي ديگر از الگوي همبتتگي نشا  داد که کمتهر   4ترين رابطه با سروه  قوي
هاي کنهاره رود دارنهک و بهه همهين      هاي ژئومورفيک داراي روابط منفي ضعيف با سروه سروه

هاي ژئومورفيک هتتنک. کاشت  سروه هاي کناره رود داراي رابطه قوي و مثبت با ترتيب سروه
درختا  بومي توسط مردما  محلي تمام مقادير متاحت کنهاره رود و ژئومورفيهک را شهامل    

درصک از مناطق کاشهت   41در جايي که اين دو عامل همپوشاني داشتنک (. 1 جکول)شود  مي
 Dو  C ههاي  هها در سهروه   درصهک از کاشهت آ    11/49کنهاره رود و   4و  4، 7هاي  در سروه

درصک از منطقهه کاشهت درختهي کهه در خهارج از منطقهه        71/70انک.  ژئومورفيک واقع شکه
اي اسهت کهه    دست جريها  منطقهه   يينپايا  باالدستمطالعه رخ داده است که شامل مناطق 

ههايي بها   مکا  و ها آشفتگي براي آشفتگي و نواحي بکو  آشفتگي طراحي شکه است. بيشتر
 رخ سهيل  بتهتر  محکوده در فيکي بر اثر سيالب کاتاستروف رود سادرحکاکثر آشفتگي ژئومور

 سهرفتن  فاصله با ژئومورفيک و بخش کناره رود هاي سروه تمامي براي هاآشفتگي اين و داده
 کهاهش  سهاله  400 و 900 سهيالبي  هاي دشهت دوره بازسشت سمت به حرکت و رودخانه از
 .اسهت  مشههود  ژئومورفيک و کناره رود ايه آشفتگي بيشتر در خصوص به رونک اين .يابکمي

 و اي جزيهره  هايسنگ تخته  بتتر و آبرفتي مياني بتتر و بتتر در شکيک هاي آشفتگي بيشتر
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 در عمهکتاه  کمتهر  شهکت  بها  هاي آشفتگي و به وقوع پيوسته کانال بتتر امتکاد در متتقيماه يا
 مشهابه  الگوي اين .انک رفتهس قرار سيالب محکوده از خارج و ساله 400 و 900 سيالبي دشت

 دشهت  فرسهايش  بهه  منجهر  هها  سهيل  آ  در بود کهه ( 2001) همکارا  و پارسونز مشاهکات
 بهرد   بهين  از طريق از بتتر شک  عريض سبب و شکنک بتتر نزديک هاي مکا  در سيالبي
 بهه  حرکت حال در دار شيب آشفتگي الگوي اين .بود شکه آبرفتي و کناره رود سياهي پوشش
هاي داخهل مئانهکرها بهه    است که پيچ و خ  شکه داده توضيح مئانکر چنکين با بتتر از خارج

 هنهوز  فرسايش شکيک بتتر نزديکي دهنک. در طور کامل فرسايش پوشش سياهي را نشا  مي
 . دراسهت محکوده قابل مشاهکه  در همچنا  سياهي پوشش و چمن از برخي است اما واضح
 رفتهه  بين از که را درخت چنکين از آشفتگي کناره رود 4 سروه سيالب در دشت سطح داخل
دارنک  قرار خود جاي در هنوز اما انک رفته بين از يا افتاده دهک که بيشتر درختا  مي نشا  است

بهه   در بهازه يهک رود سهادر    نمونهه  و بيشتر پوشش سياهي رودخانه از بين رفته است که اين
 و ژئومورفيهک  آشهفتگي  از ههايي  خانه نشهانه رود طرف دو هر در. وضوح قابل مشاهکه است

 9 سهروه  آشفتگي ژئومورفيهک و  B سروه در را ها آ  توا  مي وجود دارد که جزئي کناره رود
 کناره رود آشفتگي 7 و 2 ،9 سروهاي رونک خاصي بين .(4شکل داد ) آشفتگي کناره رود قرار

در اين سروه از آشفتگي قرار  هايي را کهوجود دارد که مکا  C و B ژئومورفيک هاي سروه و
 مقهادير  انتقهال  توانهايي  و ظرفيهت  سيرنهک. سهيل  قرار مي متوسط آشفتگي انک در سروهسرفته
 بتوانهک  که بزرگ نيروي يک عنوا  به اما دارد را متوسط فرسايش ايجاد يا و رسوب متوسط

 کهافي  ککنه  حهذف  رو سيهاهي  پوشش و دهک فرسايش را آبرفتي رودخانه بتتر کامل طور به
 دليهل  بهه  احتمهااله  اين .بود خواهک سيالبي دشت فرسايش آستانه از دور فقط بنابراين نيتت
 کاهش و سيالبي دشت زبري روي بر اين تأثير و است ريشه تقويت و سياه مقاومت افزايش
 .باشک مي بتتر جريا  سرعت
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 بفرسایش و از بین رفتن درختان در بستر رودخانه بر اثر سیال -4شکل 

 ها الف( فرسایش دشت سیالبی، مئاندرها، شاخه

 داده رخ مطالعهه  مورد منطقه کانال مجاورت در بتتر و در بيشتر سيالبي دشت فرسايش
درشت دانهه  که رسوبات  ييدر جا يژهبه و يلآشکار، س يشيفرسا ينکهايعالوه بر فرآ. است

 يهن ارده اسهت.  وجود داشته و قابل حمل نبهوده بهه پهنها بهود  دشهت سهيالبي کمهک که        
 يطبقه بنهک  C يا Bبا توجه به مقکار رسوب نهشته شکه به عنوا  دسته  يرسوب هاي نهشته
که در سراسر منطقه مورد مطالعه مشهاهکه شهکه    يکاز اشکال ژئومورف يگرد يکي شونک. مي

. ايهن  باشهک  مهي  يهر جزا يانيو کانال م يجانب يبزرگ در مجراهاي رسوبي وجود پشتهاست 
 يجهاد ا يهک عنهوا  اشهکال جک   که به هتتنک يکيعمکه ژئومورف آشفتگيشا  دهنکه نها پشته
کهه  انهک   قرار سرفته Dاز نور آشفتگي ژئومورفيکي بر اثر سيالب کاتاستروف در سروه و  هشک

باشهک،  اي شرياني و شامل رسوبات ستهت مهي  رودخانه که بازه 7ها در بازه پشته ينابيشتر 
از چهوب سهخت،    يههاي  بخهش  يلاز مناطق در امتکاد سه  ياريبتدر (. 4)شکل  انکواقع شکه
 ها و چمن حال اکثر آبرفت ينبا ا انک. رفته ينبه طور کامل از ب يا ياهياي و پوشش س درختچه
در  و 7و  2کنهاره رود  آشهفتگي   هاي سروه درمناطق  يناه است که مانک يرين باقيز يزارها
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تهر   ههاي عميهق   علفزارها و ريشه به احتمال زيادسيرنک که قرار مي Bو  A يکژئومورف سروه
هها و   توده بزرگ بوته يتتز يکه رو يروييها شکه اما ن خاک يچتبنکس يشها باعث افزا آ 

 ينها را در زم هاي ک  عمق آ  ريشهو سبب شکه  هبود يقو ياربتشکه است درختا  اعمال 
منطقه مورد مطالعه  بازهسه  در هر فرسايش و تخريب سيالباز  يمشابه يالگوها نگه دارد.

 يمحهل تالقه   در انک شکه يآشفتگ يالگوها ينا يجادهايي که باعث ا مکانيت  .رخ داده است
 پوشهش زمينهي  و  يکروليکه يچيکهپ يروهاين حاصل ياداما به احتمال ز يتتکاماله واضح ن

و نهوع /   يمحله  يب، شه يتالقه  يهاي(، زاو و شاخه ياصل يهاز لحاظ هنکسه کانال )زاو آبراهه
 باشک. مي ياهيسپوشش ساختار 

 
 باشند.رسوبی که نشان از آشفتگی عمده ژئومورفیکی می پشتههایوجود  -2شکل 

 ب( توسعه و تغییرات پوشش گیاهی کناره رود

 يهن ا .ياهي شهک سبين رفتن پوشش  ازموجب  9711 کاتاستروف فروردين يلس  آشفتگي
شهکه اسهت و    بيشهتر  در معرد خطر قرار دارنک که قباله يبه طور معمول در مناطق آشفتگي
ههاي   آشهفتگي ايهن   کناره رود شهود.  يبمنجر به تخر يتتوانک در نها هاي مکرر مي آشفتگي
شهود کهه در    يهايي را کاهش داده و منجر به حالت که  پو  يتت توانک سالمت اکوس مکرر مي

در  يمهمه  تهت محيطهي  زيعوامهل   ياها س است. يکارپا يطساختار و عملکرد متفاوت از شرا
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نقهش   يلرونهک سه   و يالبهاي سه  دشت يدر توسعه اراض که اي هتتنک هاي رودخانه سيتت 
کنهک و بهر    کنترل مي يا  راجر کناريهاي  شکه توسط جنگل يجادا هاي . پوششدارنکمهمي 

 تهرمي  و مقاومهت  تر از همه در مورد  مه  سذارد. تأثير مي يا جر يکيومورفژئاکو ينکهايفرآ
عمهل   سهيالب کنهک کهرد     يبرا يالب بوده کهدرو  دشت س ياهيپوشش س سادرانه رودخ
بهه   دههک  ها را کهاهش مهي   ه سرعت جريا ک کنک مي يجادا يناهموار ياهيپوشش س کنک. مي
سهرعت   يلدر تعهک  ياهيهاي پوشش س که تکهبا انرژي و جريا  ک  هاي  سيالب يبرا يژهو
از تراک  شاخ و برگ  يادير زيدامقزيرا  دارنک يرعملکرد بهت يانفراد ياها نتبت به س يلس
از  ي،آب و ههوا در مهورد آشهفتگ    ييردر حال حاضر اثرات تغ. کنک مي يجادرا ا يزبر يشترينب
بها   ي هاي ترم شيوه که بايک شود در مناطق خاص مشاهکه مي يشو فرسا يتتگاهرفتن ز ينب
 يقتطب يتت مقاومت در اکوس يشفزاآب و هوا به منوور ا ييراتشکه تغ ينيب يشپ يارهايمع

توا  دريافت کهه مهکل طبقهه بنهکي     با مقايته مکل بومي سادر با مکل ميتز  مي داده شود.
-بومي رودخانه سادر در مقايته با مکل ميتز  از جهاتي داراي تشابه بوده ولي داراي تفهاوت 

ههاي  ه ويژسهي باشک. در مکل ميتهز  در بخهش آشهفتگي کنهاره رود به     اي نيز ميهاي ويژه
توپههوسرافي، پوشههش اراضههي محههکوده رودخانههه، عههوارد انتههاني و در بخههش آشههفتگي   
زئومورفيکي به جنس رسوبات بتتر و مورفولوژي رودخانه به طور کامل توجه نشکه است در 

ههاي مختلهف   حالي که در حوضه سادر وجود اراضي واقع در کنار بتتر رودخانهه بها پوشهش   
-نقشي مهمي در ميزا  ستترش يا کنترل سهيالب   ها کنارهتر و همراه با جنس رسوبات بت

هها تشهابه   دارد. در حالت کلي مکل ميتز  با مکل بومي سادر از يک سري جههات و ويژسهي  
ههاي  داشته ولي به جهت وجود عوامل محلي تهأثير سهذار در رخهکاد سهيالب داراي تفهاوت     

ههاي  خل ايرا  کهه داراي ويژسهي  هاي مشابه داخاصي است. مکل بومي سادر براي رودخانه
(. و در ادامه جههت مشهخص   1شکل باشک )اقليمي و مورفولوژيکي مشابه بوده قابل اجرا مي

هاي ژئومورفيکي ناشي از آشفتگي کناره رود رودخانه سادر از طريهق عکهس   کرد  آشفتگي
 نشا  داده شک.  3هوايي در شکل 
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اين نواحي يا تحت تأثير سيالب  .9آشفتگي بکو   :اولدسته 
ها  نبوده يا به دليل توپوسرافي و پوشش اراضي آشفتگي در آ 

. داراي پوشش سياهي مرتعي متراک  2شود.  مشاهکه نمي
 . آسيبي به عوارد انتاني وارده نشکه7بوده. 

ک
رفي
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ژئو
ي 
تگ
شف
آ

 

هايي از آشفتگي در  اين نواحي نشانه. 9کو  آشفتگي : بAدسته 
. 7. بتتر از جنس رسوبات مقاوم بوده. 2. شود مشاهکه نمي ها آ 

 مورفولوژي رودخانه تغيير نکرده است

-الب در اکثر پوششيس. 9 ک خيلي  دسته دوم: آشفتگي

. در اراضي بکو  2نکاشته است. سياهي اين مناطق تأثيري 
آشفتگي هايي از  نشانه پوشش و رسوبات نا مقاوم ممکن است

. داراي پوشش سياهي مرتعي متراک  7شک قابل مشاهکه با
 بوده

 وارده نشکه يبه عوارد انتان يبيآس -

. شواهک فرسايش يا رسوب وجود 9 ک آشفتگي خيلي : Bدسته 
ها  . مناطقي که از کانال رودخانه دور هتتنک و در آ 2 .دارد

اي ک  است و مناطقي که رسوبات مناسب در فرسايش رودخانه
شود. نشين شکه باشنک را شامل ميت سيالب تهنواحي وسيعي از دش

. مورفولوژي رودخانه 4. بتتر داراي رسوبات ستت و مقاوم بوده. 7
 تغيير نکرده است

. آشفتگي در پوشش سياهي کنار 9دسته سوم: آشفتگي ک  
. تعکاد انککي از 2 .اي به وضوح قابل مشاهکه استرودخانه

انک؛ اما اکثر درختا   شکهدرختا  آسيب ديکه، افتاده و يا خ  
. در برخي از مناطق 7در حالت قائ  و بکو  آسيب هتتنک. 

. در برخي نقاط 4داراي پوشش سياهي مرتعي ک  تراک  بوده. 
 ي آسيب ديکهعوارد انتان

. اشکال جکيکي در امتکاد کانال 9: آشفتگي متوسط Cدسته 
-هايي ميچالهانک. شامل  رودخانه ستترش يافته يا تغيير پيکا کرده

هايي از رسوب انک که نشانهباشنک که در اين مناطق ستترده شکه
. 7. رسوبات ستت بتتر بيشتر بوده. 2متوسط يا فرسايش است.

 مورفولوژي رودخانه در برخي نقاط تغييرات جزئي کرده است

. در بخش وسيعي از پوشش 9دسته چهارم: آشفتگي متوسط 
. تعکاد درختا  2وجود دارد. سياهي کنار رودخانه آشفتگي 

افتاده، خ  شکه و آسيب ديکه از تعکاد درختا  سال  بيشتر 
. در برخي از مناطق داراي پوشش سياهي مرتعي ک  7است. 

ي از عوارد انتاني آسيب جکي بخش .4تراک  و دي  بوده. 
 ديکه

. در اين مناطق فرسايش و 9: آشفتگي زياد و خيلي زياد Dدسته 
اي . اشکال جکيک ماننک نوارهاي نقطه2افتک. اتفا  ميرسوب زياد 

هاي شود و چالهشونک، کانال رودخانه ستترده ميسذاري ميرسوب
. رسوبات بتتر ستت و تخريب شکه 7آينک.  جکيک به وجود مي

. مورفولوژي رودخانه کاماله تغيير کرده و مئانکرهاي 4باشک.  مي
 جکيک ايجاد شکه است.

. بخشي از دشت سيالبي از 9زياد  آشفتگيدسته پنج :  
 همه . تقريباه2پوشش سياهي و درختا  خالي شکه است. 

 . برخي7 .است رفته بين از رودخانه کنار سياهي پوشش
. مخلوط باغ و 4 .دارنک وجود محل در هنوز هاي مرتفعآبرفت

. عوارد انتاني 4مراتع ک  تراک  تا بکو  پوشش مرتعي. 
ها آسيب  و کلبه در محل خالي شکه و بکنه پلماننک موتور آب 

 جکي ديکه

از  يالبيس . تمام دشت9خيلي زياد  دسته شش : آشفتگي 
. پوشش سياهي 2 شکه است. يو درختا  خال ياهيپوشش س

هاي سنگي  کنار رودخانه کاماله از بين رفته است و به آبرفت
. مخلوط باغ، کشت آبي و 7يا بتتر سنگي رسيکه است. 

ها  ها و کلبه . عوارد انتاني نوير پل4هاي لخت.  ينزم
 کاماله تخريب شکه.
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 طرح طبقه بندی بومی برای توصیفی آشفتگی کناره رود و ژئومورفیک رودخانه گادر -9شکل 

 

          
        

 کیله شین تا روستای دربند های ارتفاعاتآشفتگی کناره رود رودخانه گادر در بازه -2شکل 
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 نتیجه گیری 

مهکت   توانک در کوتاههاي شکيک ميتغييرات مورفولوژيک آبراهه رودخانه نتبت به سيالب
با وضوح باال از قبل  ييهوا يرتصاوايجاد کنک. از  و بلنک مکت اثراتي را در هيکروليک رودخانه 

مشهخص  بهه منوهور    سهادر  رودخانهبتتر اصلي از  يلومترک 74 تحليل يبرا يالباز س بعکو 
ههاي متفهاوت اسهتفاده شهک.     کتبها شه   هاي ژئومورفيکي و کنهاره رود آشفتگي کرد  ميزا 

 شامل سهروه  هاي ناشي از سيالب کاتاستروف رود سادر که به وقوع پيوسته آشفتگي بيشترين
 رد عمهکتاه باشهک کهه    ژئومورفيهک مهي   آشهفتگي  براي D سروه و کناره رود آشفتگي براي 4

 و بخهش کنهاره رود   ههاي  سهروه  تمهامي  بهراي  آشهفتگي  اين و داده رخ سيل بتتر محکوده
 سهيالبي  هاي بازسشت دشتدوره سمت به حرکت و رودخانه از سرفتن فاصله با ژئومورفيک

 از درصههک 2/10 کنههاره رود آشههفتگي 4 سههروه در. يافتههه اسههت کههاهش سههاله 400 و 900
 900 سيالبي دشت در درصک 1/1 تنها که حالي در ستا داده رخ سيالب بتتر در ها آشفتگي
 سهروه  در ترتيهب  همين به .است افتاده اتفا  ساله 400 سيالبي دشت در درصک 1/0 و ساله

D ميهزا   از درصهک  1 تنهها  و ه استداد رخ سيالب بتتر در درصک 12 ژئومورفيک آشفتگي 
 شکيک هاي آشفتگي بيشتر براينبنا؛ است پيوسته وقوع به سيالبي ديگر هاي سروه در آشفتگي

 هاي بازسشت دشتدوره در عمکتاه کمتر شکت با هاي آشفتگي و انک سرفته قرار کانال بتتر در
 فرآينهک  نهوع  شهکيکترين  .انهک واقع شکه سيالب محکوده از خارج و ساله 400 و 900 سيالبي

 بهه  ترتيهب  بهه  کنهاره رود،  4 و 4 سروه دو با درصک 41 داراي D سروه آشفتگي ژئومورفيک
و پوشهش سيهاهي    شکنک. جنگل زايهي  شناخته کامل و جزئي سيالبي دشت فرسايش عنوا 
 طهور  به و سادر رودخانه طول در سيالبي دشت سياهي پوشش ساختار و تراک  افزايش باعث
 و سياهها  در  درختها   توسط فعال و طبيعي تأثير پذير فرآينکهاي .شک خواهک در آينکه بالقوه
 سهاکنين  بهراي  تهوجهي  قابهل  مزايهاي  کهه  آورد مي وجود به پوششي نهايت در سيالب يک

زمهين   کنک که آمهادسي  مي فراه  هتتنک رودخانه پايين در که کتاني و سادر رودخانه حوضه
 از اطمينها   بهراي  ضهروري  اقهکام  رودخانهه  حري  کنهاره رود  بازسردانک  براي محلي دارا 

  .است هاي بزرگسيالب ناسهاني حوادث رفع در  آ توانايي و سيتت  اين پذيري انعطاف
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