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  چكيده
 الگو و شكل، راستا ابعاد، ازنظر پيوسته مختلف، متغيرهاي و عوامل تأثير تحت طبيعي هاي رودخانه

مورفولوژيـك   شـواهد  و پوياسـت  اي پديـده  ترديـد  بي ژئومورفيك ازنظر رودخانه. تغييرند در حال
در ايـن  .دارند  قرار مستمر تغييرات معرض در ها رودخانه بيشتر كه است آن از حاكي يشناس نيزم

مكـاني   –فـارس و بوشـهر بـا مقايسـه زمـاني       هـاي  استانپژوهش مورفولوژي رودخانه دالكي در 
ايـن رودخانـه و فراوانـي     فـرد  منحصـربه  هـاي  ويژگـي است، لذا با توجه به  قرارگرفته موردبررسي
 هـاي  تكنيـك در طول مسير رودخانه دالكي تصميم گرفته شد با اسـتفاده از   شده تشكيلمئاندرهاي 

توپـوگرافي   هـاي  نقشـه  شـامل  هـايي  دادهسـاله و   38در يـك بـازه زمـاني     GISو  ازدور سنجش
تغييرات رودخانه  OLIو  MSSلندست سنجنده هاي  اي ماهواره تصاوير و 250000/1 ،50000/1

رقومي گرديد و مسير رودخانه  ArcGIS افزار نرمدر  اي ماهوارهابتدا تصاوير . قرار گيرد موردبررسي
مماس بر قوس پارامترهـاي هندسـي رودخانـه     هاي دايرهبرازش  وسيله بهبخش تقسيم شد و  4به 

مركزي، طول خـط مركـزي و ميـانگين شـعاع      ، زاويهموج طولمانند ضريب خميدگي، شعاع نسبي، 
ا توجه به شكل و الگـوي  بخش در طول مسير رودخانه ب 4دايره محاسبه و تغييرات به وجود آمده در 

 هـاي  بخـش در  آمـده  دست بهبا مقايسه پارامترهاي هندسي . است قرارگرفتهرودخانه مورد مقايسه 
كـه در   اي گونـه  بـه افـزايش داشـته    ها بخشنتيجه اين شد كه ضريب پيچشي درتمام  موردمطالعه

 متوسط شـديد و  رودي پيچـان به سمت حالـت   رودي پيچاندر حال گذر از حالت  خانه، رود4بخش 
ايـن رودخانـه ازنظـر     3و2،1 هاي بخش. ستا پيداكرده افزايش 96/1 به 84/1  از پيچشي ضريب

در رده رودخانه شـاخ   4قرار دارد و بخش  يافته توسعهزياد  رودي پيچاندر رده  رودي پيچانتوسعه 
 .گاوي قرار دارد
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  مقدمه

و جغرافياي منطقه  شناسي زميناز عوامل مختلفي چون شرايط آب و هوايي،  متأثر ها رودخانه گيري شكلپيدايش و      
فرسايش در سازندي مقاوم تشكيل شود در اين صورت موقعيت و ابعاد آن ثابت  ازنظريك رودخانه ممكن است . است
در چنين حالتي يك تمايل هميشگي . در مصالح آبرفتي فرسايشي نمايان شود تواند مياز جانب ديگر رودخانه . ماند مي

 وضوح به ها كنارهساحلي يا  هاي ديوارهبراي تغيير پيوسته موقعيت رودخانه از طريق فرسايش و تشكيل مجدد 
كه باعث تغيير الگوي هندسي رودخانه و  شناختي نزميژئومورفيك و  هاي پديدهبنابراين، شناسايي . است مشاهده قابل

متعددي چون تغييرات جريان آب، شيب  فاكتورهايمورفولوژي رودخانه به . امري ضروري است شود ميناپايداري بستر 
با . و تغيير شكل رودخانه بستگي دارد گيري شكلمنطقه و نيز زمان الزم براي  شناسي زمينبستر، سطح مقطع رودخانه، 

الگوي رفتاري صحيح رودخانه را به دست آورد و به واكنش طبيعي و تغييرات  توان ميسي و شناخت دقيق اين عوامل برر
 كننده كنترلاز عوامل اصلي  اي منطقهو ليتولوژي هر  شناسي زمينشرايط ). 221:1367احمدي،(احتمالي رودخانه پي برد

يا  شناسي زمينساختارهاي  باالآمدگي، ميزان ها اليه يريقرارگ، نحوه ها سنگجنس . باشد مي ها رودخانهرفتار 
هر . داشته باشند ها آنو تغييرات مجراي  ها رودخانهروي مورفولوژي  اي مالحظه قابلند اثرات توان مي ها آن افتادگي پايين
آب،  نفوذپذيرياست كه بر ميزان  شده تشكيل شناسي زمينمتنوع  سازندهايبا توجه به شرايط خاص خود از  اي منطقه

فاطمي عقدا و ( گذارد ميآبريز اثر  هاي حوضهو ژئومورفولوژي  ها رودخانهفرسايش، رسوب، الگوي هندسي 
بر اساس ) 221،1980( 2را بر اساس معيار شعاع نسبي و كورنيش ها رودخانه) 132،1984(1شن ). 177:1380همكاران

 پذيري فرسايشاثر جنس و ) 164،1984(4و شوم ) 112،1971( 3سيمون .اند نموده بندي تقسيم رود پيچانمعيار زاويه مركز 
ي با مواد بستر ها رودخانهبررسي نموده و نتيجه گرفتند كه در  ها رودخانهرا در تغييرات مورفولوژيك  ها ديوارهمواد 
در رودخانه ) 1379( و آل ياسين) 1368(در ايران نيز تلوري . يابد مي يشافزا، نسبت عرض به عمق رودخانه دانه درشت

ي تاالر و بابل، ها رودخانهدر ) 1380(در رودخانه زهره، يماني و حسين زاده ) 1386(كارون، غريب زاده و معصومي 
. را بررسي نمودند ها رودخانههاي اين رود پيچانخصوصيات مورفومتري، فرسايش كناري و تغييرات زماني و مكاني 

رودخانه هريرود در منطقه سرخس را  شناسي ريختش گياهي بر روي تغييرات پوش تأثيرات)  2001(احمديان يزدي 
علت اين  ترين مهمرودخانه دالكي در تكامل طبيعي خود دستخوش تغيير و تحوالت مستمر گرديده است و  .بررسي نمود

لكي با مقايسه اصلي تحقيق بررسي جابجايي مسير رودخانه دا مسئله. تغييرات جنس رسوبات و كاهش شيب منطقه است
بنابراين با توجه به وجود فرسايش كناري و تغييرات مورفولوژي رودخانه ، تغييرات رودخانه . مكاني است –تغييرات زماني 

بستر براي  هاي ناپايداريدر  مؤثربا اين هدف، شناسايي متغيرهاي . قرار گرفت موردبررسيساله  38در يك دوره زماني 
و بررسي عوامل و  مدت طوالنيد تغييرات و جابجايي مسير رودخانه در يك دوره زماني شناخت الگوي رودخانه، رون

و استفاده از مطالعات قبلي و محاسبه پارامترهاي هندسي  كارگيري بهاين كار با . مكانيزم تغييرات بستر ضروري است 
  .شده است ريزي پايهرودخانه 

  موردمطالعهمحدوده 
محدوده سياسي در داخل دو استان فارس و  ازنظراين حوضه . است شده واقعحوضه رودخانه دالكي در جنوب غربي ايران 

ميزان متوسط بارندگي  است و اي مديترانهداراي اقليمي از نوع  موردمطالعهاقليمي حوضه  ازنظر .است قرارگرفتهبوشهر 
از غرب به شرق و . باشد ميدرجه سانتي گراد  5/23و  متر ميلي 325يب ساالنه و دماي ميانگين ساالنه اين حوضه به ترت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١Shen, H.W.1971  
٢Kornish,MRS.1980  
٣Simons.D.B.1971  
٤Schumm,S.A.1984  
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دبي متوسط رودخانه دالكي  در ايستگاه هيرومتري سرقنات .يابد مياز جنوب به شمال ميزان بارندگي حوضه افزايش 

  .در ثانيه برآورد گرديده است مترمكعب 70/13معادل 

  
  موقعيت جغرافيايي حوضه آبخيز دالكي :1شكل 

  ها روشمواد و 
 2013اصلي پژوهش را تصاوير ماهواره لندست  سال  هاي دادهبراي بررسي تغييرات مكاني و زماني مسير رودخانه دالكي 

رقومي توپوگرافي با مقياس  هاي نقشه،  MSSو  OLIميالدي به ترتيب سنجنده هاي  1975ميالدي و لندست سال 
بررسي بهتر وضعيت مورفولوژي و مقايسه  منظور به .اند دادهو نقشه شيب منطقه تشكيل  شناسي زمين، نقشه  1:250000

درودگاه، درودگاه  -دالكي، دالكي -جره، جره -كهمره سرخي هاي بخشبه  ، رودخانهشده گيري اندازهمشخصات هندسي 
 صورت بهميالدي  2013و  1975 هاي سالپالن مسير رودخانه در  ArcGIS افزار نرمدر  د وخليج فارس تقسيم ش -

، ضريب پيچشي، موج طول پارامترهاي هندسي رودخانه نظير زاويه مركزي، شعاع دايره، طول دره،. رقومي استخراج شد
هاي رود پيچانمماس بر  هاي دايرهبا ترسيم  ذكرشدهدر دو دوره  رود پيچانتعداد طول خط مركزي و شعاع نسبي، 
كه در  ذكرشدهابتدا مسير رودخانه در دو دوره زماني . شد گيری اندازه (Auto CAD)اتوكد  افزار نرمرودخانه در 

 هاي دايرهاتوكد پس از ترسيم  افزار نرمي گرفته شد و سپس در رقومي شده با فرمت اتوكد خروج ArcGIS افزار نرم
تغييرات  شده ترسيم مسيرهاياز با استفاده . استخراج گرديد 3جدول ها، پارامترهاي هندسي مطابق رود پيچانمماس بر 

كه  2013بر مسير رودخانه در سال  شده دادهدواير بازش  2شكل . اند شدهو حال نسبت به هم مقايسه  درگذشتهرودخانه 
  .دهد ميهمان سال منطبق شده را نشان  اي ماهوارهرقومي شده و بر تصوير  ArcGIS افزار نرمدر 
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 هارود پيچانبا  شده دادهميالدي و دواير برازش  2013در تصوير لندست سال  موردمطالعهقسمتي از بخش  : 2شكل 

 از ها آن تمايز و برفتيآ هاي رودخانه نشد رودي پيچان پيشرفت و توسعه كيفي  ناـبي ايرـب)  255:1980(نيش ركو
 دپيشنها خانههارود   رودي پيچان عهـتوس بندي تقسيم ايبر ول زير راجد و دكر دهستفاا يمركز يهزاو رمعيا از   ديگرـيك
                                            .دنمو

  رودي پيچانتوسعه  بندي تقسيمكاربرد زاويه مركزي در  :1جدول
  )درجه(زاويه مركزي  شكل رودخانه

  0 مستقيم
  1 – 41 روديپيچانشبه
  41 – 85 يافتهنتوسعهروديپيچان
  85 - 185 يافتهتوسعهروديپيچان
  185 – 296 يافتهتوسعهزيادروديپيچان

  < 296 شاخ گاوي
 عشعا. ستا خانهرود   ياـهسوـق دنوـب فشار تحت و اريپايد انميز شناسايي ايبر شاخصي، نسبي عشعاو همچنين 

 ينا در سقو نسبي عشعا هميتا. ست ا خانهرود   ضرـع هـب هـخانرود مـخ و سقو بر طمحا هيردا عشعا نسبت نسبي
 دوـجو هـخانرود ياـمتغيره ساير با مشخصي بطهرا خانهرود ضعر و موج طول   يمترهاراپا مانند مترراپا ينا بين كه ستا

در نسبي  عشعا منهدا   ايرـب)  135،1971( نـش طـتوس شده ارائه بندي تقسيم بر اساس. ) 221:1379،ياسين  آل( دارد
 فشار تحت ةهندد ننشا ،باشد كم نسبي عشعا هرقدر و آن دنوـب ماليم نشانة ،باشد  تر بزرگ نسبي عشعا چه هر 2جدول 

                      .ستا سقو آن دنبو ارناپايد و
  نسبي عشعا منهدا: 2دول ج
  )درجه(زاويه مركزي نوع چم
  5/4 – 5 آزاد

  7-8 محدودشده
  5/2 – 3 فشارتحت

 محل ،پلها محل تعيين ازجمله   ،هـخانرود يـمهندس و يـحاطر ائلـمس از ريياـبس در خانهرود يلگوا شكل به توجه
 ليكيروهيد مسائل بهتر درك ايبر ده،بو مهم...  و ژپمپا   هيستگاا نظير تأسيسات ديجاا ،مسير زيسا به تعمليا منجاا
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) ي ـسينوس ريبـض( پيچشي ضريب .ستا وريضر خانهرود يلگوا ردمو در كافي نشدا   تنـشدا يـبرفتآ هاي رودخانه

 خانهرود شكل بندي تقسيم  در هـك تـسا يـكم يهارمعيا از يكي ده،بو رود پيچان هر موج طول به دره لطو نسبت 
 تكامل انميز و ستا خانهرود خم لطو يا دره لطو به   هـخانرود رمحو خط لطو نسبت ههندد ننشا و دميشو دهستفاا

 3ول دـج حرـش به را خانهرود عنو رچها پيچشي ضريب انميز حسب بر نيز )98:1986(  زـپيت. دـهديـم ناـنش را اـپيچه
                          .ستا دهنمو بندي تقسيم 

  )98،1986،   زـپيت( خانهها بر حسب ضريب پيچشيي رودبندتقسيم  : 3جدول 
  ضريب پيچشي  1 - 05/1  06/1 – 25/1  25/1 – 2  2بيشتر از 

  نوع رودخانه  مستقيم سينوسي روديپيچان شديد رودي پيچان
 خانهرود دنبو مستقيم ههندد ننشا   آن از رـكمت و خانهرود دنبو پيچشي بيانگر ،باشد 5/1 تا 4/1 از تر بزرگ ضريب گرا 
 كه شتنددا نبيا مريكاآ هاي رودخانه از اديتعد تحليل در )255:1965(ن ـلمو و دـلئوپول. )131:1379،ياسين آل( ست ا

             .) 88 :1386و،نير وزارت( كند تغيير 8/2 تا 1 از نداميتو   يـپيچش ريبـض اردـمق

  يافته ها
پارامترهاي هندسي كمي رودخانه كه از مهمترين  ها رودخانهشناسايي خصوصيات هيدروليكي و مورفولوژيك  منظور به
و ضريب خميدگي اشاره  موج طول، رود پيچانها، زاويه مركزي رود پيچانبه پارامترهاي شعاع نسبي، شعاع  توان مي ها آن

با توجه به بررسي پارامترهاي انداره گيري شده با استفاده از روش برازش دواير . شود ميو محاسبه  گيري اندازهكرد كه 
الدي، تغييرات پارامترهاي هندسي باعث بروز رفتارهاي مي 2013و  1975 هاي سالهاي رودخانه رود پيچانمماس بر 

ميانگين پارامترهاي هندسي محاسبه شده طي دو دوره زماني  4ول جد. جديد هيدروليكي در رودخانه دالكي شده است
  .ارائه شده است ذكرشدهبخش  4ميالدي براي  2013ميالدي و سال  1975سال 

  ميالدي 2013ميالدي و سال 1975خانه دالكي در سال تغييرات پارامتر هاي هندسي رود : 4جدول 
درودگاه تا خليج 

 فارس
جره تا دالكي دالكي تا درودگاه كهمره سرخي تا

 جره
           

  موقعيت محدوده
  
  
  پارامترهاي هندسي

سال 
2013 

سال 
1975 

سال 
2013

سال 
1975 

سال 
2013 

سال 
1975 

سال 
2013

سال 
1975

  رود پيچانتعداد  80 108 105  125  42  25  56  75
 )كيلومتر(طول خط مركزي  59 64 106 110 32 33 84 91

 )متر(ميانگين عرض رودخانه 40 50 82  34  50  5/40  60  5/47
  )درجه(مركزي  زاويه 192 326 252  286  203  254  354  402
 )متر(ميانگين شعاع دايره  220 104 229  176  214  294  242  173
 )متر(ميانگين طول دره  739 592 1009  880  759  1305  1499  1216
 )متر( موج طولميانگين  506 389 617  523  501  842  814  618

  ضريب پيچشي 46/1 56/1 62/1  68/1  51/1  54/1  84/1  96/1
  شعاع نسبي 5/5 08/2 79/2  17/5  28/4  25/7  03/4  64/3
 دره به عرض نسبت طول 47/18 84/11 30/12  88/25  18/15 22/32  98/24  6/25
 به عرض موج طولنسبت  65/12 78/7 52/7  38/15  02/10 79/20  56/13  01/13
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با  و تحليلو تجزيهميالدي   1975و  2013 هاي سال انيـمز دوره دو در هـمطالع ردمو هاي بخش هندسي يمترهاراپا  

 در رودخانه دالكي يهارود پيچان ادتعد 3شد و نتيجه اين تجزيه و تحليل چنين شد كه با توجه به شكل  مقايسه هم
. ستا يافته ميالدي افزايش 2013 لسا در رود پيچان 333 بهميالدي    1975 لسا در رود پيچان 283 از مطالعه ودهمحد

  ناـپيچ از ه ايدـعم بخش. ست ا سيربر ردمو لسا 38 لطو در رود پيچان   50اضافه شدن  ههندد ننشا عموضو ينا
 يبخشها ساير در هشد اي اضافههرود پيچان ادتعد و شتهدا ارقر كهمره سرخي تا دالكي ودهمحد در هشد اضافه يهارود 

 بهميالدي  1975 لسا در هم به نسبت وبمتنا رود پيچان دو  ينـب وليـط فاصله. ستا دهنبو دياز انچند رودخانه دالكي
 اـشهـبخ ساير در و بيشتر كهمره سرخي تا دالكي ودهمحد در فاصله   ينا كه ستميالدي ا 2013 لسا از بيشتر تبامر
  درومتر ـكيل 298ه ـبميالدي  1975 لاـس در كيلومتر 281 از خانهرود يمركز خط لطو همچنين   .تـنيس داـيز اندـچن

 كاهش و هارود   ناـپيچ از اديدـتع اضافه شدن ههندد ننشا ،مستقيم غير رطو به كه ،يافته ميالدي افزايش 2013 لسا 
 به درودگاه تا خليج فارس ودهمحد در نيز خانهرود   يزـمرك طـخ اترـتغيي ترينـبيش. ستا ليامتو يهارود پيچان فاصله

 هـب دالكي خانهرود يمركز خط لطو افزايش و ليامتو رود پيچان دو طولي فاصله   زياد شدن. )4 شكل( ستا پيوسته عقوو
                                                  .تـسا خانهرود رودي پيچان حالت افزايش ههندد ننشا   وعيـن

  
  ميالدي 2013و  1975ها طي دوره زماني  رود پيچان هاي ويژگيتغيير  نمودار مقايسه :3شكل 

  
  در بخش درودگاه تا خليج فارس قسمتي از افزايش حالت سينوسي رودخانه : 4شكل 
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 ده،بو خانههارود پيچشي ضريب   ينـتعي و هـخانرود يدـبن هـطبق در ليـصا مترراپا دو خانهرود موج طول و دره لطو 

 ردمو مانيز دوره دو در دره لطو و موج طول   اترـتغيي 5طبق شكل  .دارد دوـجو ها آن بين بااليي همبستگي معموال
 جره ، جره تا دالكي و درودگاه تا خليج فارس ،كهمره سرخي تا  ودهمحد در كه هدد مي ننشا   دالكي هـخانرود در سيربر

 خانهرود ييبخشها در  و پيداكرده يشافزميالدي ا 2013 لسا به نسبتميالدي    1975 لاـس در دره لطو و موج طول
در محدوده دالكي . ندا دهنكر نياچند تغيير مطالعه ردمو ودهمحد درها رود پيچان   و تـسا هنشد هعمد اتتغيير شستخود

 حالت خانهميالدي افزايش يافته و رود 1975ميالدي نسبت به سال  2013و طول دره در سال  موج طولتا درودگاه ، 
                          .تـسا داده رخ ودهدـمح نـيا در زـني خانهرود مساحتي و عرضي اتتغيير  بيشترين و ستا شتهدا اريناپايد

  
  ميالدي 2013و  1975 دالكي در سالخانه ل دره رودطوو  موج طولات تغييرنمودار  : 5شكل 

د ميشو دهستفاا خانهرود يك رودي  ناـپيچ عهـتوس انزـمي اييـشناس و بندي تقسيم ايبر ريمعيا انعنو به يمركز يهزاو 
( ها زهبا از امكد هر روي بر هشد زده يهاسقو يمركز يهشود و زاو مي گفته هيردا عشعا هاسقو بر سمما هيردا  ععاـش. 

                            :يد دگرمحاسبه  )1فرمول ( از استفاده با ) 6شكل 

  1فرمول                                                                                  
 به رودي  ناـپيچ عهـتوس انزـمي نهايت در. ميباشد هشد داده ازشبر هيردا عشعا R   ي،مركز يهزاو L   بطهرا يندرا كه
          ). 6:1392اصغري سراسكانرود ،( يددگر مشخص)  255:1980( نيشركو 3 ولجد سيلهو

  
  ميالدي در قسمت ابتدايي دالكي تا درودگاه 2013تا  1975تغييرات مورفولوژي رودخانه دالكي از سال : 6شكل 
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ميالدي  1975 لسا از بيشترميالدي   2013 لاـس در هـمطالع ردوـم بخش در يمركز يهزاو ميانگين 1ول جد به توجه با
شكل  ميالدي 2013 و 1975 لسا در دالكي خانهرود مطالعه ردمو  بخش يهارود پيچان يمركز يهزاو مقايسه با .ست ا

كهمره سرخي تا جره ، جره تا دالكي و دالكي تا  هاي بخشميالدي در  1975 لسا در كه ندهد مي ننشا 8و  7هاي 
درودگاه تا خليج  قرار دارد و در بخش يافته توسعه زياد رودي پيچاندر رده  رودي پيچاندرودگاه اين رودخانه ازنظر توسعه 

ان ميالدي نش 2013ها در سال رود پيچانمقايسه زاويه مركزي   7شكل . خانه شاخ گاوي قرار دارد فارس در رده رود
 بخشكهمره سرخي تا جره و درودگاه تا خليج فارس در رده رودخانه نعل اسبي و در  كه اين رودخانه در بخش دهد مي

 يردوا عشعا ميانگين 4با توجه به جدول . قرار دارد هيافت توسعهزياد  رودي پيچانجره تا دالكي و دالكي تا درودگاه در رده 
و اين امر  يافتهميالدي كاهش  1975ميالدي نسبت به سال  2013در سال  موردمطالعهدر بخش   هارود پيچان بر سمما
كهمره  بخش دهد ميرودخانه است به طوري كه مقايسه نمودار هاي زير نشان  رودي پيچانافزايش حالت   هدـهند ننشا

ميالدي  2013داشته ، در صورتي كه در سال  يافته توسعهزياد  رودي پيچانميالدي حالت  1975سرخي تا جره در سال 
  .حالت نعل اسبي به خود گرفته است

  
  ميالدي 1975ها در سال  رود پيچاننمودار تغييرات زاويه مركزي  : 7شكل 

  

  
  ميالدي 2013ها در سال  رود پيچاننمودار تغييرات زاويه مركزي :  8شكل 

. دارد  ارقر رودي پيچان   هـخانرود وهرـگ ميالدي در 2013 و 1975 دوره دو در دالكي هـخانرود ول پيتزجد به توجه با  
كه در  اي گونه بهميالدي افزايش داشته  1975ميالدي نسبت به سال  2013در سال  ها بخشضريب پيچشي درتمام 

 ادتعد افزايش و خانهرود يهاارهيود با ثبات نتيجه  در وشته دا اريپايد حالت خانهمحدوده درودگاه تا خليج فارس رود
نمودارهاي  .شديد است  رودي پيچانبه سمت حالت  رودي پيچانالگوي رودخانه در حال گذر از حالت ا ـمهـخ از ديياز

 منهدا. ستا سيربر ردمو مانيز دوره دو در مطالعاتي ودهمحد  در دالكي خانهرود پيچشي ضريب اتتغيير ههندد ننشا زير

زياد توسعه يافته
زياد توسعه يافته زياد توسعه يافته
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 يهارود   ناـپيچده و وـب ننوسا در 96/1 و 46/1 بين دالكي خانهرود مطالعاتي ودهمحد   يـپيچش ريبـض اترـتغيي
 لاـس در كه هدد مي ننشا ترسيمي يهادارنمو ي ـسربر. د ـنا هدـش قعواپيچشي  ضريب ودهمحداين  در دالكي خانهرود

  ناـپيچ از اديدـتع افزايش آن تـعل هـك دالكي بيشتر شده خانهرود   يـپيچش ريبـض رـتغيي و ناـنوسميالدي  2013
شكل  مقايسه. ستا گذشته لسا   38 لطو در دالكي خانهرود ژيفولورمو در هشد ديجاا اتتغيير ،تبع به و خانهرود يهارود 

 انيـمز دوره دو در مطالعاتي ودهمحد كل در دالكي خانهرودي ـپيچش ريبـض ياـهناـنوس ههندد ننشا 10و  9هاي 
 ميالدي نسبت به سال 2013لسا در كه هندد مي ننشا خوبي به نمودارها  نـيا. تـسا ميالدي 2013 و 1975
 خانهرود ضعر متوسط   و داـيز هـخانرود پيچشي ضريب يهاننوسا درودگاه تا خليج فارس ودهمحد ميالدي در1975

رودخانه از سال  متوسط ضعر يعني ، تـسا دهبو متر 60 ودحد ودهمحد ينا ميالدي در 1975 لسا متر است و در 5/47
 در دالكي خانهرود يهارود پيچان خانهرود ضعركاهش  با. ستا يافتهكاهش  رـمت 5/12 ميالدي ،  2013تا  1975
 ضريب متوسط و يافته ميالدي افزايش 2013 لسا در پيچ 75 بهميالدي  1975 لسا در پيچ 56  از ودهمحد همين

 ههندد ننشا طولي فيلوپر وها رود پيچان افزايش ن ،جريا  يوـلگا .ست ا پيداكرده افزايش 96/1 به 84/1  از پيچشي
 ينا. ستميالدي ا 2013 لسا در درودگاه تا خليج فارس ودهمحد در خانهرود پيچشي   ريبـض تاناـنوس افزايش علت
                                              .دارد دجوو مطالعه ردمو مسير لطو تمامي در شكل همين به   اًـتقريب هاننوسا

  
  ميالدي 1975ل سا در هارود پيچان كل پيچشي ضريب تنوسانانمودار  :9شكل 

  

  
  ميالدي 2013ل سا در هارود پيچان كل پيچشي ضريب تنوسانانمودار : 10شكل 

 افزايشي ندميالدي رو 2013 تا  1975 لاـس از نسبي عشعا انميزميتوان دريافت كه  12و11با مشاهده شكل هاي        
 38 لوـط در هـخانرود عرضي اتتغيير و سينوسي ضريب   ،اـهرود پيچان اددـتع ي،زـمرك خط لطو افزايش. ستا شتهدا
ده و بو خانهرود از بخش   نـيا يخمها ماليم بودن ههندد ننشاوده جره تا درودگاه محد در صخصو  هـب ،تهـگذش لاـس
 ودمحد و آزاد يها خم   رده رودخانه دالكي در يخمها هعمد بخش. هددمي ننشا ودهمحد ينا در  را ارپايد يهازهبا دجوو

                          ).13شكل (ند دار ارقر هشد
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  ميالدي 1975ل سادر ها رود پيچانكل ت شعاع نسبي نوسانانمودار :  11شكل 

 

  
  ميالدي 2013ل سادر ها رود پيچانكل ت شعاع نسبي نوسانانمودار :  12شكل 

  

  
  موردمطالعهپايدار و ناپايدار در محدوده  هاي بخشموقعيت : 13شكل

  
  بحث و نتيجه گيري

سال ، نشان دهنده  38مطالعاتي در بازه زماني  هاي بخشمقايسه وضعيت مورفولوژي و مقادير پارامترهاي هندسي 
 298ه ـبميالدي  1975 لاـس در كيلومتر 281 از خانهرود يمركز خط لطو. تغييرات شديد در رودخانه دالكي است

 لسا در رود پيچان 283 از مطالعه ردمو ودهمحد در هارود پيچان ادتعدو يافته  ميالدي افزايش 2013 لسا   درومتر ـكيل
  50اضافه شدن  ههندد ننشا عموضو ينو است ا يافته ميالدي افزايش 2013 لسا در رود پيچان 333 بهميالدي    1975

 يهارود پيچان يمركز يهزاو مقايسه با. باشد مي 2و  1 هاي بخشدر ست ا سيربر ردمو لسا 38 لطو در رود پيچان 
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ميالدي در  1975 لسا در كه هدد مي ننشاميالدي  2013 و 1975 لسا در دالكي خانهرود مطالعه ردمو  بخش
 4 بخشقرار دارد و در  يافته توسعهزياد  رودي پيچاندر رده  رودي پيچاناين رودخانه ازنظر توسعه  3و  2،  1 هاي بخش

 و 46/1 بين دالكي خانهرود مطالعاتي ودهمحد   يـپيچش ريبـض اترـتغيي منهدا. در رده رودخانه شاخ گاوي قرار دارد
. شديد است رودي پيچانبه سمت حالت  رودي پيچانرودخانه در حال گذر از حالت  بخش 4ده و هر وـب ننوسا در 96/1

افزايش يافته كه اين نشان  ها بخشتقريبا در تمام  2013تا  1975به طور كلي تمام پارامترهاي محاسبه شده از سال 
طبق بررسي  خشاست كه اين ب 4 بخشبيشترين اين تغييرات در . سال است 38دهنده تغييرات رودخانه دالكي در طول 

هاي انجام شده جز محدوده ناپايدار و ريزشي است و عواملي چون جنس رسوبات و كاهش شيب، باعث ناپايداري و 
محدوده  شناسي زمينبا توجه به نقشه  .شده است ها بخشنه دالكي نسبت به ساير ادستخوش جابجايي ها در مسير رودخ

جنس ذرات  .قرار گرفت موردبررسيجنس ذرات بستر رودخانه  14و مسير رودخانه دالكي طبق شكل  موردمطالعه
                  :شود ميتقسيم  شناسي زمين ازنظرقسمت  4رودخانه دالكي به 

راهنماي نقشه هم مشخص است ، داراي خاك كرم تا قهوه اي رنگ است كه ويژگي فرمي اين  قسمت زرد رنگ كه در
ويژگي فرمي قسمت آبي رنگ متشكل از ايندريت ، نمك ، . پيوست سنگ آهك و سنگ رست است صورت بهمحدوده 

رنگ  قسمت بنفش. باشد ميآهك رسي قرمز و خاكستري متناوب با سنگ آهك و سنگ آهك شبيه به خاك رس 
قسمت قرمز رنگ داراي خاك . ي سنگ آهك صدفي مقاوم استها اليهفرسايش متناوب در اثر آب و هوا با  صورت به

قهو ه اي تا خاكستري رنگ آهكي است و ويژگي فرمي اين محدوده ماسه سنگ ، رگه هاي سنگ ژيپس ، آهك رس و 
آبرفتي و رسوبات ته نشين شده در بستر رودخانه  صورت بهقسمت سبز رنگ . گل سنگ با فرسايش آب و هوايي كم است

  . باشد مي

  
  جنس ذرات مسير رودخانه دالكي :14شكل 

داراي خاك قهوه اي تا خاكستري رنگ آهكي و داراي ) درودگاه تا خليج فارس( 4 بخش كه دهد مينشان اين نقشه 
طبق نقشه . استويژگي فرمي ماسه سنگ، رگه هاي سنگ ژيپس، آهك رس و گل سنگ با فرسايش آب و هوايي كم 

متر  3915تا  2256درصد و ارتفاع  57تا  44رودخانه دالكي از كوه هاي كهمره سرخي با شيب ) 15شكل (شيب 
 22تا  4ومتر اين رودخانه كه از نزديكي روستاي دادنجان نيز مي گذرد با شيب هاي متغيير كيل 30سرچشمه گرفته و 

 44تا  33كيلومتر اين رودخانه با شيب  5متر توسعه دارد و از روستاي جره گذشته كه  1178تا  533درصد و ارتفاع 
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تا از كنار  يابد ميدرصد ادامه  14تا  8كيلومتر اين رودخانه با شيب  20درصد و حدود  4كيلومتر ديگر با  شيب  5درصد و 

متر ادامه پيدا  533تا  -59درصد و ارتفاع  14تا  4كيلومتر با شيب متغيير  20روستاي رودبال بگذرد و تقريبا به طول 
 8تا  4اين رودخانه همچنان با شيب . متر توسعه يابد  533تا  -59درصد و ارتفاع  44تا  33كيلومتر با شيب  15كرده  و 

كيلومتر را پيموده و از شهر دالكي عبور مي كند و به شمال غربي  60متر مسافتي حدود  533تا  -59درصد و ارتفاع 
  .ومتر را طي كرده و به خليج فارس مي ريزدكيل 70متر  533تا  - 59درصد و ارتفاع  4رسيده و با شيب ) زيارت ( برازجان 

  
  نقشه شيب رودخانه دالكي : 15شكل 

  
  طبقات ارتفاعي رودخانه دالكي :16شكل 
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ارتباط جنس درصد كمترين شيب در حوضه رودخانه دالكي را دارد و  4تا  0بين  )درودگاه تا خليج فارس( 4شيب بخش  

 قسمت از اين بخش 4ين جابجايي ها ي شده كه براي بررسي اباعث بيشترين جابجاي رسوبات و شيب اين بخش
                                      .مشاهده نمود توان مي 17كه در شكل  قرارگرفته موردبررسي

  
 جابجايي مسير رودخانه دالكي:  17شكل 
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