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 چکيده

 يو مکان يزمانرات ييتغ ين پژوهش جهت بررسيواقع شده است. در ا يز دربادام در شمال استان خراسان رضويآبرحوضه

د و ي( استفاده گرد 5351تا  5313 يهالندست ) سال يار ماهوارهيمورد مطالعه از تصاو يبستر رودخانه در منطقه

لندست در سه محيط  يار ماهوارهيل قرار گرفت. تصاويه و تحليازده سال مورد تجزي يزمان يرات رودخانه در دورهييتغ

CAD Auto  ،ENVI  ،Arc Map  ين اساس بررسيتوجه به اهداف تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بر ابا 

رحوضه سمت چپ( و يرحوضه سمت راست(، بخش دوم )زيرودخانه در سه بخش شامل بخش اول )ز يرات الگوييتغ

 يرکزم يايزوان يانگيق، مين تحقيج بدست آمده از اي( مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتاييبخش سوم )بخش انتها

 يرودخانه رخ نداده اما در بخش دوم و سوم الگو يدر الگو يرييازده سال، در بخش اول تغي يزمان يها در دورهقوس

ب يران ضيانگيل شده است. ميافته تبديتوسعه يرودخانه مئاندر يافته به الگوينتوسعه يمئاندر يرودخانه از الگو

ن منطقه که يموجود در ا يشناسنيزم يهاهياست.لا يچانروديپ يالگو يدهندهز در هر سه بخش نشانين يدگيخم

ار ساخت ين حوضه دارايکه باعث شده قسمت اعظم ا يب و توپوگرافيش يژگيمقاوم هستند، و يتولوژيل يعمدتاً دارا

 مورد مطالعه کم باشد.  يمئاندر در منطقه يعرض ييباشد، باعث شده است جابجا يکوهستان

 ران.يز دربادام، شمالشرق ايآبر، حوضهيه مرکزي، زاويدگيب خمي، ضريچانروديپ يالگو :يديکلمات کل
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 مقدمه-1

 ياحتمال ييان و مشخص کردن کمربند جابجايجر يرات مکانييتغ يرودخانه و بررس يمطالعات مورفولوژ

سواحل است. به  يرودخانه و سامانده يدر مطالعات مهندس ياساس يهااز بخش يکيرودخانه  يچانروديپ

شود. در حال يه ماستفاد يمختلف يهاها از روشحرکت آن ينيبشيچانرودها و پيرات پييتغ يمنظور بررس

 يژمورفولو يبررس يه برايپا يهابه عنوان روش يساز، مدلياستنتاج، مدل تجرب -يزمان يحاضر سه روش توال

تغييرات الگوي رودخانه يکي از (. 0153: 5330، 1)وانگ و همکاران رديگيها مورد استفاده قرار مرودخانه

گذارد. هاي عمراني حاشيه رودخانه تأثير ميها و سازهفعاليتترين مسائل مهندسي رودخانه است که بر مهم

اي به منظور يافتن راهکارهاي کنترلي مناسب براي حل هاي رودخانهتغييرات مورفولوژيکي کانال يمطالعه

 يکيات مورفولوژي(. خصوص1: 1030مقدم و همکاران،  ييمشکلات ديناميکي اين نواحي اهميت دارد )رضا

و  ينارش کيل فرسايتواند به دليرات ميين تغيرات بوده و اييآن همواره دچار تغ يايپو يژگيطه ورودخانه بواس

ا ر يسات ساختمانيو تأس يمسکون ي، نواحيکشاورز ياز اراض ياديرودخانه هر ساله سطح ز يمرزها ييجابجا

 يازمند دسترسيرودخانه ن يبر رو يکيدروليل هين رو هر گونه تحليب قرار دهد. از ايو تخر يدر معرض نابود

 ياري(. در بس1: 1013باشد )رنگزن و همکاران، يمخصوصاً شکل آن رودخانه م يکيق مورفولوژيبه مشخصات دق

ه ينظر يش از سيشده و بها انجام شدن رودخانه يده مئاندريپد يبر رو يفراوان يهااز مناطق جهان پژوهش

ده يمتفاوت حاکم بر پد يندهايفرآ يدگيچيل پيشده است. اما به دلان يشدن رودخانه ب يچانروديدرباره روند پ

، يکيدرولوژي، هيکي، مورفولوژيشناس، خاکيشناسنيزم يهايژگياز تفاوت در و يشدن که ناش يچانروديپ

ل يدلن بهيگر است و همچنيا ناشناخته ديشده از عوامل شناخته  ياريو بس يوگرافيزي، فيمي، اقلياهيگپوشش

و شده رروبه يجد يهاتيشده با محدودج ارائه يگر کاربرد نتايبه رودخانه د ياط از رودخانهير شراييتفاوت و تغ

رودخانه در بستر  ياقدامات مهندس يهي(. کل530 :1013و همکاران،  يبه نقل از مقصود 5311، 5نياست )جول

ط يشرا يماً موجب دگرگونيرد، مستقيگيانجام مشتر و کاهش خطرات يب يبرداها که به منظور بهرهرودخانه

د يدار رودخانه، فعل و انفعالات جديط پايشود. دگرگون شدن شرايد ميجد يتيل وضعيرودخانه و تحم يعيطب

 ين نقش مطالعات ژئوموفولوژيترخواهد داشت. مهم يرودخانه در پ يکيزيف يهامشخصه را در يرات متوالييو تغ

باشد. ينده آن ميرات آييروند تغ ينيبشيالعمل رودخانه و پعکس يفيو ک ين کميي، تعييهان رودخانهيدر چن

ها ممکن است به دنبال داشته باشند، ضرورت رات رودخانهييها و تغييجاکه جابه يريناپذو جبران يخطرات جد

از اقدامات  يسازد. امروزه برخيان مينما يمطالعات، قبل از هر گونه اقدام يآن را در مرحله يژئوموفولوژ يبررس

، ساخت ي، سد مخزنيمتقاطع مانند پل، بند انحراف يهاتوان شامل احداث سازهيها را مرودخانه يج مهندسيرا

                                                           
1-Wange et al. 2-Julien 
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 ، پمپاژ، اسکله ويريگمانند آب يجنب يهاو ساز در بستر و کاهش عرض، برداشت مصالح از بستر، احداث سازه

اقدامات  نيک از ايبستر دانست. هر  ير و محدودسازير مسييخانه و تغهيو تصف يسات پرورش ماهيبارانداز، تأس

 ،يصباحمنشده خواهد شد ) ينيبشيساز پمتقابل با رودخانه، منجر به حوادث بحران يبدون در نظر گرفتن اثرها

 يکيت مورفولوژراييکه تغ ياديت زيو اهم يگذار، روند رسوبيرات هندسيين با توجه به تغي(. بنابرا5: 1031

 و ي)پل، سد(، سکونتگاه يکيدروليجاده(، ه) يخط يهاسازه يلاب، طراحي، کنترل سيرودخانه در سازمانده

 نيا يکيرات مورفولوژييتغ يه آنها دارند، لذا آشکارسازيا حاشيرودخانه و  يبر رو يکشاورز ياراض ينابود

و  يز محققان داخلين موضوع ني(. در ارتباط با ا5: 1031مقدم و همکاران، ييباشد )رضايم يرودخانه ضرور

 روان و همکارانيپ گردد:ياز آنها اشاره م ياند که به اختصار به بعضرا انجام داده يمتعدد يهاپژوهش يخارج

ل ياوزن سفلي حد فاصل سد استور تا سد منجقزل يرودخانه يمورفولوژ ينهيدر زم يپژوهش (125: 1032)

ي يهوا يهاتوپوگرافي و عکس يهاساله بر اساس نقشه03ود زماني يلابي در پريسنگي و دشت س يدر دو بازه

مئاندر حالت  يش در انحناهاين حالت فرسايترج نشان داد که غالبيداني انجام دادند. نتايم يدهايبا بازد

دم مقييکه توسط رضا ين رودخانه است. طبق مطالعاتيش در ايدرصد کل فرسا 20است که حدود  يافتگيتوسعه

جه ين نتيبه ا يبر چايکل يرودخانه ينوسيو تنوع در شاخص س يپلان قوس ي( با بررس11: 1033و همکاران )

رد و يگيقرار م ياست که در گروه مئاندر 0/1تا  1مذکور حدود  يرودخانه يبرا ينوسيدند که شاخص سيرس

 ياندهد. سلطيز رخ مييل در بهار و پايدن رودخانه با سبو يبه علت مئاندر يرسوبگذار يندهايش و فرآيفرسا

اب با استفاده از سنجش از دور و يرودخانه گاماس يمئاندرها ي( به بررس552: 1033و همکاران ) يگردفرامرز

 1333عدد در سال  12ن پژوهش نشان داد که تعداد مئاندر از يجه ايپرداختند. نت ييايستم اطلاعات جغرافيس

افته است. يش يلومتر افزايک 03لومتر به يک 21ده است و طول رودخانه از يرس 5310در سال عدد  03به 

رفتار و همکاران ل شده است. خوشيافته تبديدار به توسعهچانرود از خميو شعاع پ يمرکز يهين زاويهمچن

ستان زنجان پرداختند ر رودخانه قزل اوزن در شهرستان ماه نشان ايلومتر از مسيک 31 ي( به بررس12: 1031)

خود کاسته است.  يهاقوس ين در هر چهار دوره از انحنايانگيدند که رودخانه به طور ميجه رسين نتيو به ا

 و همکاران يداشته است. رجب يريش چشمگيافزا 1030نسبت به سال  1030ها در سال ن تعداد قوسيهمچن

ه يش تا خواجه( را با استفاده از زاوين بخشايب ي)محدوده يچايآج يرودخانه يچانروديپ ي( الگو51: 1031)

 ير داراينشان داد که رودخانه در مس ين بررسيج ايقرار دادنند. نتا يمورد بررس يدگيب خميو ضر يمرکز

باشد. يم يچانروديپ يگسترش الگو يب، عامل اصليژه شيوبه يکنواخت است و عامل توپوگرافيبًا يب تقريش

سو واقع در استان قره يرود رودخانهچانيپ ي( به مطالعه رفتار و الگو113: 1033درآباد و همکاران ) يارياسفند

ب ين رودخانه از ضريا ين الگوييان پرداختند. به منظور تعيانزاب تا پل سام يروستا يمکان يل، بازهياردب

ن داد که ق نشايج تحقياده کردند. نتاس( استفي)به روش کورنا يه مرکزيز زاوي)به روش لئوپولد( و ن يدگيخم
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چ و خم يانگر بالا بودن نسبت پي، که باست 03/1مورد مطالعه برابر  يدر محدوده يدگيب خمين ضريانگيم

 ليسو اردبرودخانه قره ي( بر رو13: 1033سراسکانرود و همکاران ) يج مطالعات اصغريرودخانه است. نتا

 5313تا  5333سال گذشته )از سال  13 ينشان داد که رودخانه در طان تا سد سبلان( يپل سام ي)محدوده

بانکورا را  يرودخانه يرات حوضهيي( تغ103: 5310) 1متر در سال بالغ شده است. پان 0/3( در حدود يلاديم

، فمختل يزمان يهالندست در دوره يار ماهوارهيو تصاو يتوپوگراف يهابا استفاده از فن سنجش از دور و نقشه

دره و  ي، تقارن مقطع عرضيدگيب خميرودخانه از جمله ضر يکيمورفولوژ يهامورد مطالعه قرار داد و شاخص

انه رودخ يکيمورفولوژ يهاج نشان داد که شاخصياستخراج نمود. نتا يار ماهوارهيرا از تصاو يچانرودينسبت پ

 باشد. رآاودس ويمختلف متفاوت م يدر نواحرات يين تغير بوده و اييدر حال تغ يمورد بررس يدر فواصل زمان

امل ت شده )عويريانداز مدک چشميدر شبکه کانال و پلاتفرم کانال در  يخيرات تاريي( تغ13: 5310) 5همکاران

ها شان نشان داد که انسانيا يهاافتهيقراردادند  ياز مداخله بشر( را مورد بررس يدر مقابل اثرات ناش يعيطب

 د.شده هستنتيريشدت مدن حوضه بهيدر ا يارودخانه يهاستميدر س يکيرات مورفولوژييتغدر  يعوامل مؤثر

کنيا( را  يترين رودخانهنانا )طولاني ياي ديناميک و تحول رودخانه( در مطالعه35: 5313) 0لانگات و همکاران

مورفولوژيکي رودخانه، شامل: تغييرات اند که نيروهاي حرکتي بالقوه جهت تغييرات بررسي کرده و بيان کرده

 يهگياهي حاشيهاي بالادست، گراديان کانال و تغييرات پوششهاي استفاده از زمينرژيم هيدرولوژيکي، شيوه

 .رودخانه است

رودخانه در  يکيرات مورفولوژييکه تغ ياديت زيو اهم يگذار، روند رسوبيرات هندسييبا توجه به تغ

 يو نابود ي)پل، سد،...(، سکونتگاه يکيدروليجاده،..(، ه) يخط يهاسازه يلاب، طراحي، کنترل سيسازمانده

ن رودخانه يا يکيرات مورفولوژييتغ يه آنها دارند لذا آشکارسازيا حاشيرودخانه و  يبر رو يکشاورز ياراض

 يهاليجهت تحل يز دربادام در شمال استان خراسان رضويآبرحوضه يحاضر رودخانه يدر بررس .است يضرور

 يرتستم از کل بزرگير سيک زين پژوهش به عنوان يمورد مطالعه ا يانتخاب شده است. محدوده يکيمورفولوژ

 يراتييمختلف دچار تغ يکيعوامل ژئومورف يز درونگر است که نسبت به زمان و مکان به واسطهيآبربه نام حوضه

ان ير جريمس يمرکز يايو زوا يدگيب خمين ضراييرات تعيين تغيا ين به منظور آشکارسازيشده است. بنابرا

 باشد.ين پژوهش ميرودخانه هدف انجام ا

 

 

                                                           
1-Pan. 

2-Rhoads et al. 

3-Langat et al. 
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 مواد و روش-2

درجه  03 ييايت جغرافين منطقه در موقعيواقع شده است. ا يز دربادام شمال استان خراسان رضويآبرحوضه

درجه  21ه تا يثان 33قه يدق 50درجه  21ن يب يه طول شماليثان 10قه يدق 51درجه  01ه تا يثان 25قه يدق 53

ن نقطه يترمتر ارتفاع و پست 5050حوضه  ين نقطهيواقع شده است. بلندتر يه عرض شرقيثان 13قه يدق 53

زان بارش از ياست و م يمرطوب و سرد کوهستانمهيم آن نيا دارد. نوع اقليمتر ارتفاع از سطح در 1250 منطقه

ن يشتريگراد و بيدرجه سانت -13ن دما در زمستان ين کمترير بوده، همچنيمتغمتر در سال يليم 023تا  023

ن يغالب منطقه درخت ارس است. ا ياهيگرسد. پوششيگراد ميدرجه سانت 03درجه حرارت در فصل گرم به 

مورد  يت منطقهيموقع 1 ده است. شکليکپه داغ واقع گرد يه ساختاريشناسي در ناححوضه از لحاظ زمين

 العه نشان داده شده است.مط

 
 رانيز ايآبريهاز دربادام در حوضهيآبرحوضه ييايت جغرافي(: موقع1شکل )

Figure (1): The geographic location of Darbam catchment in the catchments of Iran 

ت که صورت گرف يفيو ک يآمار و اطلاعات به صورت کم يگردآور يبرا ياو کتابخانه يفيتوص يهايابتدا بررس

ه مطالع يمربوط به منطقه يار ماهوارهيو تصاو يتوپوگراف يها، نقشهيشناسنين مرحله شامل اطلاعات زميا

 1:23333اس يبا مق يتوپوگراف ين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شامل: نقشهيکه در ا يباشد. ابزارهايم
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(، يشناسني)سازمان زم 1:133333اس يران و فاروج با مقيباجگ يشناسنيزم يها(، نقشهيبردار)سازمان نقشه

 Excel, Arc Map, Auto يافزارها(، نرمUSGS)5351و  5313 يهادر سال 1و  3لندست  يار ماهوارهيتصاو

CAD, ENVI نشان داده شده است.  1در جدول  يار ماهوارهيباشد. اطلاعات مربوط به تصاويم 

 2221, 2212 يهادر سال 8و  7لندست  يار ماهوارهيتصاو يمکان کيقدرت تفک(: 1جدول )
Table (1): Spatial resolution of Landsat 7 and 8 satellite images in 2010, 2021 

 يک مکانيقدرت تفک
 (Pachگذر) (Rowف)يرد

ر يخ تصويتار

 يبردار
 سال نوع سنجده

 يانعکاس يحرارت

 Landsat 7 5313 5313 103 00 متر03 متر 03

 Landsat 8 5351 5351 103 00 متر03 متر133

 بيرات آن در طول زمان از شاخص ضريين الگو و تغييکردن رفتار رودخانه دربادام و تع يمطالعه و کم يبرا

ان يجر يبا توجه به الگو ياصل ير رودخانهيمسمه استفاده شده است. در ادا يمرکز يهيو شاخص زاو يدگيخم

قه ب منطيو ش ياراضي، کاربرشناسيمينز يشهنقر رودخانه با يت مسيم شد و در نهايرودخانه به سه بازه تقس

هر ب در يموجود و مقدار ش ياراض ي، نوع کاربريشناسنيزم يهاهيلاجنس آن، ق طريو از د شق داده انطبا

 د. يدمشخص گر يهازهبا

ر يوارد نموديم. تصو ENVIافزار تهيه شد، آنها را به محيط نرم USGSت ياز سا ياپس از اين که تصاوير ماهواره

بود که اصلاح شد. به منظور بارزسازي تصاوير و افزايش تفاوت  gapfill يخطا يدارا 3سال لندست  ياماهواره

 شود، عمليات خاصي تحت عنوانها منجر ميها که خود به شناسايي بهتر پديدهبين درجات روشنايي پيکسل

ي جزئيات بيشتر براي دريافت تغييرات د. با توجه به نياز به مشاهدهيافزايش کنتراست تصاوير انجام گرد

( 5351و  5313 يهار )ساليز دربادام در دو تصويآبرحوضه ي، رودخانه ENVIافزار مئآندرها، در محيط نرم

مراحل بعد ضرورت دارد. جهت استخراج  د. اين عمليات براي تعيين موقعيت هريک از مئآندرها دريگرد يرقوم

مماس با  ييهارهيرودخانه دا يهاک از قوسيهر يرو Auto CADافزار رودخانه در نرم يهندس يپارامترها

طول قوس، طول موج و شعاع  يمماس اندازه يهارهيشد و سپس بر اساس دا يريگم و اندازهيچانرود ترسيپ

و  يريگاندازه Excelافزار در نرم يدگيب خميو ضر يه مرکزيزاو يترهات پاراميانحنا به دست آمد و در نها

 ن پژوهش عبارتند از:يمحاسبه شد. روابط مورد استفاده در ا
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ها شدن در رودخانه يچانروديشرفت پيزان توسعه و پيم يان کميب يبرا 1313س در سال ي: کورنا1يه مرکزيزاو

 نمود. يرا معرف 1ي ، رابطهيه مرکزيبا استفاده از زاو

(1)                                                         θ=180 c/Rπ 

مقدم و ييباشد )رضايم يعدد پ πو  يفرض يارهيشعاع دا Rمئاندر،  يانحنا c، يه مرکزيزاو θن رابطه يدر ا

مرکزي را که زاويه  ي، زاويهيچانروديهاي پ(. کورنايس براي توصيف مراحل تعادل رودخانه35: 1031همکاران، 

باشد، مورد بررسي قرار داده و براي بيان کيفي ميزان بين دو شعاع متصل به نقاط عطف در دو قوس متوالي مي

ها از يکديگر با استفاده از زاويه مرکزي، هاي آبرفتي و تمايز آنشدن در رودخانه يچانروديتوسعه و پيشرفت پ

 (.33: 1031 ،يبه نقل از مصباح 1031 ي)تلور انجام داده است 5شرح جدول  زير را به يبندميتقس

 (37: 1331،يمصباحس )ي(: انواع رودخانه بر طبق نظر کورن2جدول )
Table (2): The types of rivers according to Corneis 

 ي مرکزي )درجه(زوايه شکل رودخانه

 3 مستقيم

 1-01 شبه پيچانرودي

 01-12 نيافتهتوسعهپيچانرودي 

 12-121 يافتهپيچانرودي توسعه

 121-530 نيافتهپيچانرودي زياد توسعه

 >530 شاخ گاوي

ا از ي( و Lvآبراهه ) ي( به طول درهLcتوان از نسبت طول آبراهه )يرا م يدگيب خمي: ضر5يدگيب خميضر

از دره رودخانه  يد در طول مشابهيمحاسبات بان ي( بدست آورد. اSc) ب کانالي( به شSvب دره )ين شينسبت ب

 (.1312 و همکاران، ي)چورل رديصورت گ

(5 )                                                         
Sc

Sv

Lv

Lc
p  

 براساس. استب کانال يز معادل شين Scب دره و يمعادل ش Svبرابر با طول دره،  Lvبرابر با طول کانال،  Lcکه 

 يرودخانه معرف ي، چهار نوع الگويچشيب پيزان ضريها بر حسب مرودخانه يبندميدر مورد تقس 0ار ولفرتيمع

 (.30: 1031 ،يبه نقل از مصباح 5331)ولفرت  نشان داده شده است 0 در جدول يبندمين تقسيشده است. ا

                                                           
1- Centeral angle  

2- Sinusity  

3- Wolfert  
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 (39: 1331 ،ينقل از مصباحولفرت به ) يدگيب خميرودخانه بر حسب ضر يبندمي(: تقس3جدول )
Table (3): River segmentation by bending coefficient 

 

 ها و بحثافتهي-3

گر متصل شده و رودخانه يکديحوضه به  ييل شده که در بخش انتهايتشک يرودخانه دربادام از دو شاخه اصل

رودخانه در سه بخش شامل بخش اول  يرات الگوييتغ ين اساس بررسيل داده است. بر ايدربادام را تشک

( مورد مطالعه قرار ييرحوضه سمت چپ( و بخش سوم )بخش انتهايرحوضه سمت راست(، بخش دوم )زي)ز

 يد که مبنايم گرديترس يري، داويزمان يرودخانه در دو دوره يهاها منطبق بر قوسک از بخشيگرفت. در هر

رسم شده در منطقه مورد  يهارهيدا 0و  5قرار گرفت. شکل  يدگيب خميو ضر يه مرکزيل در شاخص زاويتحل

  دهد.يمطالعه را نشان م

 يهان ساليگردد، در بخش اول بيملاحظه م 0 ج آن در جدوليکه نتا يه مرکزين زاويانگيم يبراساس محاسبه

 يالگو 5313سال افته بوده است اما در بخش دوم و سوم در يتوسعه يمئاندر يرودخانه يالگو 5351و  5313

ل شده يافته تبديتوسعه يرودخانه مئاندر يبه الگو 5351افته است که در سال ينتوسعه يرودخانه، مئاندر

 است.

در بخش  5313سال  يبرا يدگيب خمير ضريشود مقادي( ملاحظه م2ج به دست آمده در جدول )يطبق نتا

، در بخش 5351ر در سال ين مقاديمد که ابه دست آ 03/1و در بخش سوم  01/1، در بخش دوم 03/1اول 

ر به دست آمده يمقاد يدا کرده است. تماميش پيافزا 20/1و در بخش سوم:  30/1، در بخش دوم: 01/1اول: 

 است. يچانروديپ يالگو يدهندهنشان
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 2212رودخانه دربادام در سال  يدگيب خميو ضر يه مرکزيرات زاويي(: تغ2شکل )

Figure (2): Central angle variations and curvature coefficient of the Darbadam River in 2010 

 
 2221رودخانه دربادام در سال  يدگيب خميو ضر يه مرکزيرات زاويي(: تغ3شکل )

Figure (3): Central angle variations and curvature coefficient of the Darbadam River in 2021 



 
  152-101  ، صص1031بهار ، نهم، سال 03 يدروژئومورفولوژي، شمارهيه

Hydrogeomorphology,  Vol. 9, No. 30, Spring 2022, pp (125-138) 

 

2221، 2212 يهارودخانه دربادام در سال يه مرکزير زاويرات مقادييتغ (:4جدول )  
Table (4): Changes in central angle values Darbadam River in 2010, 2021 

 ميزان زاويه شکل رودخانه

 مرکزي به درجه

  بخش سوم  بخش دوم  بخش اول

 2221سال   2212سال   2221سال   2212سال   2221سال   2212سال  

 3 3 3 3 3 3 3 رودخانه مستقيم

 01 03/03 3 00/00 00 30/00 1-01 مئاندريرودخانه شبه

 00/00 13/03 32/35 00/00 03/03 15/03 01-12 نيافتهمئاندري توسعهرودخانه 

 35/113 33/132 52/115 3/151 32/133 33/113 12-121 يافتهمئاندري توسعهرودخانه 

 0/133 30/135 00/133 00/130 00/131 130./0 121-530 يافتهخيلي توسعه رودخانه

 3 3  3 3  >530 نعل اسبيرودخانه 

 23/88 34/82 49/39 78/83 94/37 12/39  )درجه( ميانگين

 پيجانرود  شکل رودخانه

 يافتهتوسعه

 پيجانرود

 يافتهتوسعه

 پيجانرود

 هنيافتتوسعه

 پيجانرود

 يافتهتوسعه

 پيجانرود

 هنيافتتوسعه

 پيجانرود

 يافتهتوسعه

 2221، 2212 يهارودخانه دربادام در سال يدگيب خمير ضريرات مقاديي(: تغ9جدول )
Table (5): Changes in Curvature coefficient values Darbadam River in 2010, 2021 

 شکل رودخانه
ب يضر

 يدگيخم

 بخش سوم بخش دوم بخش اول

 2221سال  2212سال  2221سال  2212سال  2221سال  2212سال 

 10/3 12/3 30/1 10/3 33/3 10/3 3 -32/1 ميمستق

 -52/1 تهينوسيس

30/1 

10/1 10/1 10/1 13/1 10/1 10/1 

 00/1 00/1 23/1 03/1 03/1 23/1 52/1 -5 يچانروديپ

 05/5 02/5 00/5 22/5 03/5 00/5 >5 ديشد يچانروديپ

 93/1 33/1 74/1 91/1 98/1 97/1  ن)درجه(يانگيم

 يچانروديپ يچانروديپ يچانروديپ يچانروديپ يچانروديپ يچانروديپ  شکل رودخانه

ن صفر تا يب بيش يدرصد از مساحت منطقه دارا 0/33دهد که يب حوضه دربادام واقع نشان ميش يبررس

ب تا يمورد مطالعه که منطبق بر مرتفعترين کوهستان حوضه است، ش يست درصد است. در مرکز منطقهيب

درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است. از نظر  32/3دا کرده است که يش پيدرصد افزا 133

ن قسمت يشتريلتستون متعلق به دوره کرتاسه، بيسنگ و سرگان، سرچشمه و ماسهيت يسازندها يشناسنيزم

سنگ و مارن قرمز روشن متعلق به دوران نئوژن درصد ازمساحت کل( را پوشش داده است. ماسه 03/32منطقه )

 يميقد يآبرفت يهاشود و آبرفت و تراسيز دربادام مشاهده ميآبردرصد از مساحت کل( در مرکز حوضه 03/3)

درصد از مساحت  10/0 شوديمربوط به دوران کواترنر که به صورت پراکنده در مرکز و جنوب منطقه مشاهده م

درصد از مساحت کل(، جنگل  15/3) يباغ يمنطقه شامل اراض ياراض يکاربر يشود. واحدهايکل را شامل م
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درصد از مساحت کل(، مرتع با تاج پوشش  30/1درصد از مساحت کل(، مراتع خوب ) 15/10با تاج پوشش کم )

زار و شهيدرصد از مساحت کل( و ب 0/ 03ر )يدرصد از مساحت کل(، مرتع با تاج پوشش فق 50/23متوسط )

 (.0)شکل  شوديدرصد از مساحت کل( را شامل م 03/ 00زار )بوته

 
 ز درباداميآبرب حوضهيو ش ياراض ي، کاربريشناسني(: نقشه زم4شکل )

Figure (4): Geological map, landuse and slope of Darbadam catchment 

ن يب ايش ير بالاين مقاديبخش اول که به طور عمده مقاوم هستند همچن يدهندهليتشک يبر اساس سازندها

کم  رات کانالييزان تغيش کرانه سبب شد ميمناسب و بازدارنده فرسا ياهيگدرصد( و پوشش 53بخش )صفر تا 

ل يلبخش دوم بدرد. در مقابل يرات قابل توجه در الگو و کانال صورت نگييمورد مطالعه تغ يبوده و در طول زمان

الگو  رييتغ يط برايباعث شده شرا ياهيگب و فقر پوششيت شيسست از جمله مارن و وضع يغلبه سازندها

جمله  از ياراض يب کم و نوع کاربرير کانال شييش کرانه و تغين عامل فرسايا باشد. در بخش سوم مهمتريمه

 ر است. ي، مرتع با تاج پوشش متوسط و فقيباغ

  يريگجهينت-4

ز دربادام پرداخته شد و هدف از انجام يآبرحوضه يدر اين پژوهش به مطالعه و شناسايي مئآندرهاي رودخانه

اين پژوهش، بارزسازي تغييرات مئآندري رودخانه و شناسايي نوع مئآندرها، ميزان توسعه، چگونگي و ميزان 

 ير رودخانه از روين اساس مسي. بر ابوده است 5351ميلادي تا سال  5313ي زماني تغييرات آنها طي بازه
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رودخانه استخراج  يهندس يرودخانه و پارامترها ييزان جابجايد و بر اساس ميگر يرقوم يار ماهوارهيتصاو

 د. يگرد

د ها در دوره مورقوس يمرکز ياين زوايانگيبر اساس مو  يااز تفسير تصاوير ماهوارهج به دست آمده يطبق نتا

 يمئاندر يرودخانه از الگو يدر طبقه الگو رخ نداده اما در بخش دوم و سوم الگو يرييمطالعه، در بخش اول تغ

ز ين يدگيخم بين ضرايانگيل شده است. بر اساس ميافته تبديتوسعه  يرودخانه مئاندر يافته به الگويتوسعه ن

موجود در منطقه مورد مطالعه از  يهايژگياست. با توجه به و يدچانرويپ يدهنده الگودر هر سه بخش نشان

 يهايژگين ويب منطقه و همچنيمقاوم هستند، ش يتولوژيل يکه عمدتاً دارا يشناسنيزم يهاهيجمله وجود لا

در در مئان يعرض ييدهد، باعث شده است جابجايل ميتشک يمنطقه که قسمت اعظم آن کوهستان يتوپوگراف

ن يا ج حاصل ازياست. نتا يچانروديپ يرودخانه الگو يکل يب به دست آمده، الگويمنطقه کم باشد. طبق ضرا

 ييهاانيافته وجود دارد که در صورت بروز جريتوسعه  يز دوربادام، مئاندرهايآبرپژوهش نشان داد که در حوضه

 رند.يگيدر معرض خطر قرار م يو مسکون يکشاورز يرودخانه باشند، اراض يت مجرايش از ظرفيکه ب

ندمدت مدت و بلريزي اهميت بسيار دارد. در اين زمينه، تغييرات کوتاهثابت ماندن وضع کانال مئآندري در برنامه

حقيقات گردد ترد. با توجه به فعال بودن تکتونيک در منطقه پيشنهاد مييقرار گ يمئآندهاي رودخانه مورد بررس

 آتي به مطالعه تغييرات مئآندرها تحت تأثير نئوتکتونيک بپردازد. 
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