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 49های کوهستانی ایالم به سیالب شدید سال ژئومورفیک رودخانه -پاسخ رسوبی 

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.  -زهرا خان بابایی
 ، دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیااستاد گروه جغرافیای طبیعی،  - ابراهیم مقیمی

 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.  - مهران مقصودی

  ، دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیاعی، استاد گروه جغرافیای طبی - مجتبی یمانی

 ، دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیااستاد گروه سنجش از دور،   - سیدکاظم علوی پناه 

 
 91/90/9301نهایی:  تائید          52/90/9302پذیرش مقاله: 

 

 چكیده
هاي شدید و پس از آن، براي ها در طول سیالبژئومورفیک رودخانه -مشاهدات و تفسیر اشكال رسوبي

-انهژئومورفولوژیک رودخ هايباشد. از جمله پاسخدرک بهتر مكانیسم واكنش تغییرات رودخانه، اساسي مي

یرات تغی دانه درشت، بسیار مواد رسوب و نقل و حمل ، كانال توان به گسترشمي هاي شدیدسیالبها به 

 ها و اشكال رسوبي در بسترایجاد نهشته كانال و هاي فرسایشي و تراكمي ، فرسایش ساحليعرض پهنه

-رفولوژیک رودخانههدف از انجام این مطالعه، شناسایي اشكال رسوبي و مو .ها اشاره كردو حاشیه رودخانه

در استان ایالم   16ماه سال هاي كوهستاني باالدست سد ایالم در پاسخ به سیالب شدیدي كه در آبان

هاي سایت )هم در سطح آبراهه 911باشد. براي نیل به این هدف، بازدیدهاي میداني از اتفاق افتاد مي

آوري اطالعات كیفي در فرآیندها منظور جمعمورد مطالعه( به هاي اصلي منطقهباالدست و هم در رودخانه

عنوان مثال انتقال رسوب، فرسایش ساحلي( كه مسئول تغییرات مورفولوژیک است، صورت گرفت. با )به

تطبیقي، تجزیه و تحلیل رسوبات سیالبي از طریق بررسي خصوصیات كیفي  -استفاده از روش توصیفي

 عنوانبه سیالبي هايرخساره ها ونهشته از مختلفي انواع هاي سیالبي انجام شد.بافت و ساختار نهشته

 تعیین موقعیت شد. نتایج حاكي از وجود سه GPSبا استفاده از شدید ایالم ثبت و سیالب مشخصه اثرات

سنگي( و یک لوهقسنگي و نهشته جانبي شني قلوهسنگي، نهشته طولي شني قلوه پشتهنهشته رسوبي) نوع

نوع نهشته رسوبي)نهشته  چهار و كوهستاني هايآبراهه در سنگي(قلوهنوع از اشكال روساحلي)باریكه 

 در (يپشته شنروساحلي) اشكال از نوع یک اي( وطولي، نهشته مورب، نهشته مركب جانبي و نهشته دماغه

 هايرودخانه امتداد در رسوبي اشكال از فضایي خاص همچنین توالي بود. اصلي موردمطالعه هايرودخانه

 اشكال این ایجاد شده، سپس سنگيقلوهو باریكه  پشته كه ابتدا تشكیالتي ازطوريپیدا شد، به كوهستاني

 بودند. شده جایگزین ترپایین هايبازه در جانبي و طولي هاينهشته توسط

 

 

 .سیالب شدید، سد ایالمهاي سیالبي، تغییرات مورفولوژیک، رخسارهواژگان كلیدي: 
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 مسئول: نویسنده Khanbabaei@ut.ac.ir: mail-E 

http://geomorphologyjournal.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://geomorphologyjournal.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://geomorphologyjournal.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://geomorphologyjournal.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
mailto:Khanbabaei@ut.ac.ir
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 مقدمه

 اردهو خسارت میزان نظر از چه و فراوانی نظر از چه سیالب که داده نشان طبیعی بالیای زمینه در شده انجام مطالعات  
فرایندهای ژئومورفیک)نه فرایندهای  علتبهرودها در هر اندازه و وسعتی ممکن است .  دارد عهده بر را ترین سهمبیش

 شدید سبب های(. سیالب9،5999های غیرمتعارف و غیرمعمول شوند)جاکوب و جردنصرفا هیدرواقلیمی( دچار سیالب
 ژئومورفولوژیک . اثرات(5999، 5گردد )رادکها میرودخانه کانال در گذاریرسوب و فرسایش ها، نرخآبراهه قدرت افزایش
 و واحل،س ها،کانال فیزیکی خواص و( زمان در توزیع) سیالب واقعه فرکانس و بزرگی آبراهه، اندازه به بستگی سیالب

 توان به گسترشمی های شدیدها به سیالبژئومورفولوژیک رودخانه هایاز جمله پاسخ (.3،9009 میلر)آبرفتی دارد  دشت
انال ک های فرسایشی و تراکمی ، فرسایش ساحلیعرض پهنهتغییرات  دانه درشت، بسیار مواد رسوب و نقل و حمل کانال،

های دنبال وقوع بارندگیبه 9301ماه در آبان. ها اشاره کردها و اشکال رسوبی در بستر و حاشیه رودخانهایجاد نهشته و
 گل(ایستگاه گل) مترمکعب در ثانیه 539 شدهثبت ایشدید و ناگهانی، سه سیالب بزرگ و ویرانگر، با دبی حداکثر لحظه

وده سابقه بماه در استان ایالم به وقوع پیوست که طی شواهد و قرائن موجود در چند دهه اخیر بیاز ششم تا هشتم آبان
ا و هسبب گردید و نهشتهرا های اصلی ایالم ها و رودخانهای در مورفولوژی آبراهههای مزبور تغییرات عمدهاست. سیالب

جایی که مطالعات خیلی کمی در این زمینه ها ایجاد نمود. از آنها و آبراههبستر و حاشیه رودخانه اشکال رسوبی متنوعی در
های های کوهستانی از جنبه ایجاد لندفرمرودخانه  رسوبی ژئومورفیک پاسخ ارائه شده بنابراین این پژوهش با هدف بررسی

 نجام شد.ا شدید هایسیالب واقعه سیالبی در باالدست سد ایالم به
 هب موردی مطالعات از تعدادی ای متعدد ایجاد نموده،رودخانه فرآیندهای شدید هایسیالب کههنگامی گذشته، دهه دو در

 ؛5999؛ رادک،9000و 9001 ،1مثال ویزگاعنوانبه)است پرداخته سیالبی وقایع به هارودخانه مورفولوژیک بررسی پاسخ
  .(5993، 0نقل از لوسی ؛ به 1،5999؛ بوکاتا 5990، 0هابرسک هاور و ؛5993، 1زیلینسکی ؛5993 ،2همکاران و کلیمک

ا ر اخیر و هولوسن پایانی دانهدرشت سیالبی رسوبات توالی و رسوبی هایویژگی (، مورفولوژی،9005)99مکلین و همکاران
دادند. مطالعه  قرار بررسی مورد انگلستان شمالی مرتفع مناطق در کیلومترمربع95کوچکی به مساحت  آبریز حوضه در

واقعه سیالبی بزرگ بود که  59سنگی نشان از ثبت قلوههای سنگ، صفحات شنی و باریکهقلوه -سنگهای تختهنهشته
بر  5995(، به بررسی اثرات سیالب 5990شد. هاور و هابرسک)جز یک مورد، باقی وقایع مربوط به قرن هجدهم میبه

ان داد که عالوه ها نشهایی با سنگ بستر آبرفتی پرداختند. نتایج آنسیالبی و موفولوژی دره استرالیا در رودخانهروی دشت 
 و صورت محلی گسترش یافته است. همچنین، تجزیه، بستر رودخانه بهرودیپیچانهای بر فرسایش ساحلی در بخش

 حدی تا که رودخانه شده، دره مورفولوژی تنوع ود که سببب  5995 سیالب مورفودینامیک اثرات از حاکی آماری تحلیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Jakob & Jordan 

5 - Hradek 

3 - Miller 

1 - Wyzga 

2 - Klimek et al 

1 - Zielinski 

0 - Hauer and Habersack 

1 - Bucała 
0 - Loczy 

99 - Macklin et al 
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ای (، به بررسی پاسخ مورفولوژیک رودخانه5992) 9سیالب اشاره داشت. کوچل و همکاران طول در بحرانی فوق جریان به

مطالعه نشان در ایالت متحده آمریکا پرداختند. نتایج  5999پنسیلوانی به سیالب  مرکزی شمال واقع در آپاالچی در فالت
 شتد دست رودخانه، فرسایش آن به پایین حمل و کانال حاشیه از ریزهسنگ از جداشدگی ساحلی بزرگ مقیاس، فرسایش

(، 5992)5اصلی داشت. روسناک و همکاران کانال به مجدد اتصال و انسانی خاکریزهای رسوبات، تخریب و سیالبی اصلی
 5/93ره، تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده بر یک رودخانه ماندری به طولهای هوایی مربوط به هفت دوبا مطالعه عکس

 مکرر و وچکک هایهای مکرر بود، بررسی نموده و نتیجه گرفتند سیالبکیلومتر واقع در اسلواکی را که ناشی از سیالب
خم در  و پیچ رپ قوسی پالن گیریشکل به و مقعر ساحل فرسایش کانال، ثبات به منجر رودخانه،سیستم  تخریب جای به

 از غییرت فرسایش، فرایندهای شدت افزایش به منجر شدید هایسیل از کوتاه بازگشت دوره مقابل، در .گرددرودخانه می
 شود. شنی می هاینهشته گیری شکل و کانال شدنصاف شریانی، کمی به خم و پیچ پر قوسی پالن

د را های شدیژئومورفولوژیک سیالب تاثیرات جریان و پارامترهای بین ارتباط(، در پژوهشی 5992) 3مگیلیگان و همکاران
که در رودخانه ساکستون آمریکا با  5999سیالب ژئومورفولوژیک را به هایپاسخ از ایها مجموعهبررسی نمودند. نتایج آن

 ها نشان داد که اگرچه این سیالبج آنثبت کرد. نتای بودرخ داده (باال و قدرت مدت زمان کوتاه)های گرمسیریمنشا طوفان
 سیارب مواد گذاریرسوب و انتقال عمیقی را مانند ژئومورفیک محدود بود ولی اثرات و کم آبراهه، از نظر بزرگی گسترش

دم و رضایی مق. دنبال داشتسیالبی به هایدشت سراسر درشت دردانه مواد رسوب آبراهه و فرسایش ساحلی درشت،دانه
ه کال واقع در البرز شمالی بررسی نموده و نتیج( در تحقیقی آثار ژئومورفولوژیک سیالب را در حوضه رئیس9313اسماعیلی)

تأثیر  بیشتر تحت داشتهی اهای رودخانهکه نقش مهمی در تغییر یا ایجاد لندفرم خانهعوامل مربوط به آبراهه رودگرفتند 
های های شدید را در رودخانه مادرسو در سالعلل و آثار سیالبنیز ( 9310ی طرقی )جهاد .لیتولوژی و تکتونیک قرار دارد

ا، هبررسی نمود. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل ژئومورفولوژیک بیشترین نقش را در تشدید بزرگی این سیالب  19و  19
وقوع تغییرات ژئومورفیک شدید در های حوضه و در نتیجه های ویژه با دبی مخلوط در برخی قسمتگیری جریانشکل

 کژئومورفی -رسوبی پاسخ طور که اشاره شد این پژوهش با هدف بررسیاست. همانحوضه و چشم انداز آبرفتی داشته
 یالبس واقعه ای در محدوده باالدست سد ایالم بههای رودخانههای کوهستانی ایالم از جنبه ایجاد اشکال و لندفرمرودخانه

 انجام گرفت. 01شدید سال 
 

 منطقه مورد مطالعه

636146تحقیق حاضر در حوضه آبخیز سد ایالم در موقعیت جغرافیایی بین    238346تا   طول شرقی و

723233   458333تا  کیلومتر مربع قرار دارد.  102شرق شهرستان ایالم با مساحت عرض شمالی واقع در شمال
شهر و چنگوله واقع شده است. سه رودخانه مهم در این های ایالم، شیروان چرداول، درهاین حوضه آبخیز، بین حوضه

های (. سنگ9باشد که در باالدست سد ایالم واقع شده و مورد بررسی قرار گرفتند)شکل گل، چاویز و اما میحوضه، گل
راکنده صورت پبهشناسی بوده و رسوبات جدید نیز های دوم و سوم زمینبررسی متعلق به دوران موجود در سطح حوضه مورد

متر است.  شیب میلی 220مرطوب است و میانگین بارش منطقه شود. اقلیم منطقه معتدل نیمهمشاهده می در سطح حوضه
 گردد.میای و خندقی در حوضه مشاهده هها از جمله سطحی، شیاری،آبراهدرصد است و انواع فرسایش 39متوسط حوضه 
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9 - Kochel et al 

5 - Rusnak et al 

3 - Magilligan et al 
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 هاي مورد مطالعه: موقعیت منطقه و سایت9شكل

 
 

 هامواد و روش

 این پژوهش در چند مرحله انجام گرفته است:
ی و انگلیسی فارس مقاالتها، این بخش شامل تمام منابع نوشتاری از قبیل کتاب :اياستفاده از اسناد و منابع كتابخانه

 .شود که طی مراحل مختلف تحقیق استفاده شده استمی هانامهپایانو 
 یرمربوط به منطقه، همچنین تصاو ی زمین شناسی و توپوگرافیهادر این مرحله از نقشه :هاي تصویرياستفاده از داده

Google Earth  های افزارو نرمExcell  و Arc GIS استفاده شد. 
های هیدرومتری و هایی از جمله شرایط محیطی منطقه، آمار و ارقام مربوط به ایستگاهدهدا هاي آماري:استفاده از داده

ای استان ایالم تهیه و برای رسم هیدروگراف سیالب و باروگراف بارش متناظر آن استفاده سنجی که از آب منطقهباران
 شد.

ها، سواحل و اشکال رسوبی ها، رودخانهم آبراهه: روش کار در این مرحله شامل مشاهده مستقی هاي میدانيگردآوري داده
تعیین   GPSبخش عمده این داده ها با استفاده از ابزار  باشد.ایجاد شده از سیالب در هرکدام از نواحی ذکر شده می

 موقعیت و ثبت اشکال رسوبی با دوربین عکاسی توسط محقق انجام گرفت.
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 هاي میداني توسط محققان    : گردآوري داده2شكل

 

 روش كار

روش تجزیه و تحلیل در این . گرفت قرار مطالعه سد ایالم مورد باالدست حوضه هایها و رودخانهآبراهه در سایت 999
، همچنین با سیالب از بعد ای که ابتدا به کمک بازدیدهای میدانی و مشاهداتگونهباشد، بهتطبیقی می -پژوهش توصیفی
های مختلف آبراهه و رودخانه شناسایی گشته، سپس های سیالبی در سایت(، لندفرم5993زلینسکی، 5و 9استفاده از )جداول

 سپس. شد ثبت بزرگ رسوبی اشکال از هایینهشته و ابعاد محل، (. شکل،5ها پرداخته شد)شکل به توصیف و تحلیل آن
لعات دیگران مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته و به تفکیک در ناحیه کانال دست آمده در زمینه موردنظر با مطاهای بهیافته

نگرفت،  قرار بررسی مورد (هامانند ریزموج)کوچکتر رسوبی اشکال اشکال رسوبی یافت شده معرفی شدند. ،و ناحیه روساحلی
 دانه هایهرودخان در هاآن این، بر عالوه و شد،می کنترل محلی هیدرودینامیکی شرایط با هاآن گیریشکل دلیل که به این
 چرا بود الزم بندیتقسیم شدند. این تقسیم هارودخانه و هابرداری به دو گروه آبراههمناطق نمونه .بودند نادر کامال درشت

 .بود متفاوت دو سیستم این در رسوبی اشکال کیفی و کمی هایویژگی که
 (2113)اقتباس از زلینسكي، (ارتفاع عرض، طول،) كوهستاني هايآبراهه در رسوبي اشكال هاي: ویژگي9جدول 
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 (2113) اقتباس از زلینسكي،(ارتفاع عرض، طول،)هاي كوهستانيرودخانه در رسوبي اشكال هايویژگي : 2جدول

 

 ها و بحثیافته

 هاي هیدرولوژیک واقعه سیالببررسي ویژگي -9

ای ههای کوهستانی باالدست سد ایالم به سیالبژئومورفیک رودخانهدر جهت نیل به اهداف پژوهش و تعیین پاسخ 
صورت ذیل ترسیم و مورد بررسی به شدید، نمودارهای هیدروگراف واقعه سیالب شدید و باروگراف بارش متناظر آن

 قرار گرفت. 
ادامه داشت. در طول  ماهصبح روز هشتم آبان 0شروع و تا ساعت  ماهصبح مورخه ششم آبان 0این سیالب از ساعت 

، ولی در ثبت شدمترمکعب بر ثانیه  931و  539،  01گل سه دبی پیک به ترتیب این سیالب، در زیرحوضه گل
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مترمکعب بر ثانیه( ثبت شده است که دلیل این امر  21و 919ما تنها یک دبی پیک)به ترتیب های چاویز و ازیرحوضه

 یالبها در اثر سان ایالم تخریب ایستگاه هیدرومتری در این رودخانهای استبه گفته کارشناسان شرکت آب منطقه
همین خاطر فقط هیدروگراف این سیالب در رودخانه گل گل ترسیم ماه گزارش شده است. بهشدید هفتم آبان

ست ( نشان داده شده ا1(. همچنین باروگراف بارش متناظر این واقعه سیالب در طول سه روز در شکل )3گردید)شکل
روز  9: 39تا   51روز هفتم و ساعت  95: 39تا   9: 39صبح روز ششم ،  99تا ساعت  2:  39که در سه بازه زمانی از

 رخ داده است.  01هشتم آبان ماه سال 
 

 گلماه در زیرحوضه گلآبان 7و  8،  6: نمودار هیدروگراف سیالب در تاریخ 3شكل

 

 ماه آبان 7و  8،  6: نمودار باروگراف سیالب در تاریخ  6شكل

 

 هاي كوهستاني:موجود در آبراهه فرآیندهاي و رسوبي اشكال -2

 9ناحیه كانال  -2-9

 است که عبارتند از: شده متمرکز کانال داخل در کوهستانی هایآبراهه در رسوبات اثرات از بسیاری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - channel zone 
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 مناطق در جریان شیب و سرعت کاهش آبراهه بود. باالدست هایبازه در نهشتهترین نوع فراوان 9سنگيپشته قلوه

 در سیالب اوج در درشت دانه مواد هایی ازنهشته(. 2 شکل. )گرددسنگی میقلوه پشته تشکیل به منجر کانال، گسترش
 هایهپشت سرعت سیالب،کاهش  در طول. گیردقرار می جریان اصلی مسیرهای بین ترپایین جریان توان مناطقی با

 در زمین انشر دست پایین در نیز مشابهی هایمتعدد تقسیم کرده بود. نهشته هایشاخه به کانال را سنگی ایجاد شدهقلوه
ند های کوتاه هستای در مسافتها، نقل و انتقاالت رودخانهلغزشهای درشت دانه از زمینشد. واریزه مشاهده کانال نزدیکی

 ساحل با ارتباط در)اشکال کناری هستند ها ازاین نهشته حال،این با .(5،9009اشمیت)اندنهشته شده هاییپشتهصورت که به
  .شده است واقع سیالبی هایکانال از مرکزی بخش در همیشه سنگیپشته قلوه کهحالی در ،(کانال

 
 طورهب بستر کانال واقع بودند اشکال که در این .قرارداشتندتر آّبراهه های پایینبازه در 3سنگيقلوهشني  طولينهشته 

کانال  ساحل هب سنگی هموار کهقلوه و صفحات شنی به متوالی رسوبات رشد با هانهشته این .باشندکشیده می مشخصی
 یابند.متصلند تکامل می

 هانهشته. شده بود تشکیل( 1 )شکل آبراهه هایکانال از خمیدگی کمی هایی بابازه در 6سنگيقلوهشني  جانبينهشته
 اهشک دست آبراهه اغلب در پایین سطحی مواد از دانه اندازه میانگین. اندساحل ایجاد شده دو هر به نزدیک متناوب، طوربه

  .شد یافت انتهایی آن هایقسمت در ایشن ماسه اوقات، گاهی یافته است.
 

 )منبع: نگارندگان(چاویز به رودخانه اصليدر مصب آبراهه پشته قلوه سنگي : 6شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - boulder mound 

5 - Schmidt 

3 - Gravel–boulder longitudinal bar 

1 - Gravel–boulder side bar 
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 )منبع: نگارندگان( كم با خمیدگيگل گل آبراهههاي جانبي ایجاد شده در : نهشته6شكل 

 9ناحیه رو ساحلي    -2-2

 در االب شیب با ایمنطقه در تاج ساحل از باالتر بالفاصله درشت بود که دانه ای از موادپشته شامل 5سنگيقلوهباریكه 
 عنوانبه تواندمی سنگیقلوه باریکه(. 0شکل) بود سنگقلوهزیادی  انواع حاوی سیالب تشکیل شده بود. باریکه اوج زمان

 شود. محسوب کوهستانی هایمحیط در شدید سیالبی گر پدیدهنشان رسوبی اشکال
 

 )منبع: نگارندگان(گلسنگي در آبراهه گلقلوه: باریكه 8شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Overbank zone 

5 - boulder berm 
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 اصلي هايایجاد شده از رودخانه فرآیندهاي و رسوبي اشكال -3    

 ناحیه كانال: -3-9   

 شکل وزیل یا و بیضی کشیده، هاقوسی آن پالن. بود گرفته شکل رودخانه کانال از مرکزی بخش در طولي نهشته
 هایسنگقلوه شامل9 یافت شدند. نهشته مرکب صورت مرکبصورت واحد و هم بهها هم بهاین نهشته (.1 شکل) است

. اشندبمی (ریزهسنگ)کوچک مواد شامل واحد نوع از کوچک هایفرم کهبزرگ بوده ، درحالی اشکال از گروهی به متعلق
 هاآن میانی و انتهایی های قسمت در محلی ماسه و شن هایی ازروکش. باشندمی هموار و کم واحد طولی هاینهشته

 روند در مهمی نقش طولی هاینهشته شک، اند. بدونشده نهشته سیالب ییانتها مرحله دهد درکه نشان مییافت شد 
 رشد به رها منجنهشته و ترکیب شوند،بزرگ می و  نوسان بوده پیوسته در هاآن. کنندمی بازی انشعابی شدن رودخانه

 است واضح. اندتوسعه یافته سیالب پایانی مراحل واحد، در اشکال از احتماال های مرکبگردد. نهشتهمی جدید کانال
 باشد.عابی میانش شنی بستر با ها رودخانه از بسیاری اشکال بزرگ رسوبی ترینمشخصه دهنده نشان طولی نهشته که

 )منبع: نگارندگان( برابر تقسیم كرده است كانال دو را به جریان واحد كه طولي : نهشته7شكل

 

 

در  عموما مورب نهشته. باشدمی های جانبینهشته گروه از اشکال بزرگترین مشخص و ترینفراوان 5مورب نهشته
 انال،ک ساحل دو هر متناوبا نزدیک به هاآن بودند. شده مشخص کم خمیدگیبا یافت شد که  رودخانه هایی از کانالبازه

های تند رودخانه در پیچ های زیادی از این نهشتهنمونه(. 0شکل )دارند وجود مالیم هایخمیدگی دست پایین بالفاصله
 (.99گل مشاهده شد )شکل گل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Compound bar 

5 - diagonal bar 
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 (2113مورب)منبع: زلینسكي، نهشته رودخانه سینوسي با اولیه : طرح1شكل
 

 

 

 )منبع: نگارندگان(گل: نهشته مورب در رودخانه گل91شكل 

 

 طقمنا در مقیاس بزرگ نهشته این. است اشکال بزرگ جانبی گروه در متمایز نهشته از دوم نوع 9جانبيمركب نهشته 
 .اندتهگرف قرار به منشعب شدن دارند مورد توجه متمایل هایی کهرودخانه در نهشته نوع این. داشت وجود کانال گسترش

  .بود مطالعه موجود مورد هایتر رودخانهپایین هایبخش در( شاخه چند به تقسیم بندی) وضعیتی چنین
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Side compound bar 
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 خانه،رود در موقعیت سببجانبی به هاینهشته دیگر از این نهشته. باشدمی جانبی دیگراز اشکال  9ايدماغه نهشته

 .(99)شکل شده بود ایجاد تند هایپیچ در ایدماغه نهشته. شودمتمایز می انباشت حالت و مورفولوژی
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع: نگارندگان(اي در یک پیچ تند از رودخانه چاویزنهشته دماغه: 99كلش

 

 ناحیه روساحلي  -3-2

فزایش ا ناشی از آن تشکیل اوقات گاهی. بود شده کانال تشکیل ساحل به نزدیک ترین تراس،پایین در 5پشته شني
 در این نوع نهشتهترین ترین و توسعه یافتهفراوان .است کانال رودخانه امتداد در رشد حال در درختان ای از ساقهمجموعه

های سنگی در آبراههقلوهباریکه  با مقایسه در (.95)شکل بود سینوسی شده بسیار رودخانه مسیر که مشاهده شدهایی قسمت
  .بودند (شن)تری کوچک رسوبات حاوی و ترکم رودخانه هایکانال مجاورت در های شنیپشتهکوهستانی، 

 )منبع: نگارندگان(در مجاورت ساحل رودخانه پشته شني: 92كلش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Point bar 

5 - Gravel levee 
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 طور که مشاهدههای اصلی تهیه شده است. همانها و رودخانهتوزیع اشکال رسوبی رودخانه در سرشاخه( نقشه 93در شکل)

 طولی هایهشتهن توسط اشکال این ایجاد شده سپس سنگیقلوهو باریکه  پشته  تشکیالتی ازها در سرشاخهابتدا شود می
ییم آبدیهی است که هرچه به سمت پایین دست رودخانه میاند. شده جایگزین ترپایین هایبازه در جانبی هاینهشته و

 .یابدکاهش می به ماسهو در نهایت  سنگ به شنقلوهاندازه تشکیل دهنده اشکال رسوبی از 

 اي در سطح حوضه مورد مطالعهنقشه توزیع اشكال رودخانه: 93شكل

 

 سنگ شناسي رسوبات -6

 كوهستاني هايآبراهه در سنگي هاي رخساره -6-9

 شکل هب وابسته ضعیف است که قدریهای سنگی آن بهرخساره نوع که آبراهه این است که آبرفت اساسی هایویژگی از
 ساختار و شکل عدسی ، بسترهای درشت دانه های این رسوبات شامل اندازهویژگی کلی، طور به. باشدمی رسوبی منبع
 ترم یک از ترضخیم شنی - سنگیقلوهبسترهای  همه هااین که داد نشان مطالعه این (.91باشد)شکل می مورب ایتوده
 به سنگختهت مواد شدید نقل و حمل کندثابت می انکاری غیرقابل صورتبه سایش آثار با بزرگ هایسنگتخته. باشندمی

 .بستگی دارد آسا سیل جریان اندازه
 

 كوهستاني هايهاي سنگي در رودخانهرخساره -6-2

سنگی  هاییک مجموعه از رخساره دهنده نشان مطالعه مورد اصلی های رودخانه از شده مشتق طولی هاینهشته تمامی
 بسترهای در .باشدمی هانهشته از شده مشتق رخساره ترینفراوان ایتوده ساختار با تخریبی سنگیتخته بستر شنی .باشدمی

افقی  صورت به ایماسه طبقه با شنی بسترهای .دارند موربروی هم قرار گرفته و ساختار  خوبی به معموال هادانه ایتوده
 وضوحبه بیجان مرکب هاینهشته در سنگی هایرخساره باشد.می سیالب پایانی مرحله با ارتباط در پوشیده شده بودند که

بندی مورب  بقهط ویژگی با سنگیتخته -بستر شنی چند شامل نهشته هر. بودند متفاوت شد ذکر باال در هایی کهنهشته از
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 عنوان به تواندمی مقدار این بنابراین،. بود متر 2/9تا  9درشت دانه نواری بسترهای ضخامت مقیاس بود. میانگین بزرگ

 .دشو ارزیابی مطلوب گذاریبا رسوب مناطق در کانال رخساره از بزرگ هایسیالب گذاری دررسوب نسبت میانگین

 

 )منبع: نگارندگان(مورب هاي بزرگ با ساختارسنگتخته :96شكل 

 

 گیرينتیجه

یالب سد ایالم در پاسخ به س های کوهستانی باالدستاین مطالعه با هدف شناسایی اشکال رسوبی و مورفولوژیک رودخانه
ها سایت در سطح آبراهه 999استان ایالم انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف، بازدیدهای میدانی از  9301سال  شدید

آوری اطالعات کیفی در فرآیندها که مسئول تغییرات مورفولوژیک است، منظور جمعبه ایالم های باالدست سدو رودخانه
یفی تحلیل رسوبات سیالبی از طریق بررسی خصوصیات کتطبیقی، تجزیه و  -صورت گرفت. با استفاده از روش توصیفی

که حالی در هصورت گرفت فرسایش تنها ها،باالدست رودخانه های سیالبی انجام شد. نتایج نشان داد دربافت و ساختار نهشته
 در سوبیر اشکال فرآیندها و از منظمی نسبتا فضایی دست رودخانه انجام شده است. توالیپایین در رسوبی فرآیندهای

ایجاد  سنگیهقلوو باریکه  سنگیقلوه پشته ابتدا تشکیالتی از ای کهگونهبه .داشت وجود کوهستانی هایرودخانه امتداد
این با نظر  .بودند شده جایگزین ترپایین هایبازه در جانبی هاینهشته و طولی هاینهشته توسط اشکال این سپس ،شده

 یاصل عامل( شودمی تعیین کانال شیب توسط اصوال که) جریان انرژی که معتقد بود( مطابقت دارد 5993زلینسکی)
 نطقهم ای کهگونه، بهوجود داشت  هااصلی و آبراهه هایرودخانه در یک پدیده مشخص .است جانشینی این کنندهکنترل

 فرسایش دتش با متناسب رودخانه رسوب نسبت این، بر عالوه. فرسایشی قرار داشت منطقه دنبال به همواره رسوب افزایش
 وبی نشانشکل منبع رس نوع با ضعیفی بسیار های کوهستانی رابطهرودخانه آبرفت ساختار بافت و. بود باالدست رودخانه

 راوان بافتمشاهده ف( شنی غالب بر بستر سنگی قلوه بستر) درشت دانه اندازه هایویژگی با هانهشته کلی طوربه. دادمی
را  متر یک زا ترضخیم سنگیتخته شنی بسترهای تمامی. وجود داشتند مورب و ساختار شکل عدسی بسترهای تخریبی،

 وعن یک از غلبه منظمی توالی نمود. محسوب شدید سیالب شدن جاری از آمده دست به هاینهشته عنوان به توانمی
 دیگر، از سوی .محلی داشت هایکانال مورفولوژی به بستگی نهشته نوع. های مورد مطالعه مشاهده نشدسایت در نهشته

کنترل  (ها، ساخت و سازاحداث جاده کاشت نهال،)مدت بلند انسانی در هایفعالیت توسط عمده طورکانال نیز به مورفولوژی
 در و مورب هایهشتهن هایی با  خمیدگی کم،بازه در طولی، هاینهشته های مستقیم رودخانه،بازه طور کلی دربه. شدمی
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 توسط اصلی هاینهشته رودخانه نوع ترینفراوان .ای تشکیل شده بوددماغه هایزیاد و تند نهشته خمیدگیهایی با بازه
های رخساره کیفی، لحاظ به که کرد ادعا او. است( 9009)9بریرلی  نظر با مطابق این. داده شد نشان رخساره سنگی طیف یک

 رخساره ترینرایج .شودمی مربوط محلی هیدرودینامیکی شرایط به شدت به بلکه نیستند، منبع نوع فرم به وابسته سنگی
 ودند. ب مرتب شده مانند ایورقه بسترهای در که بود مورب ساختار های تخریبی باو شن هاسنگصورت تختهبه سنگی
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