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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 
  1389، بهار 24دوره جديد، سال هشتم، شماره 

 
  تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه مينابتغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب

  )ناباز سد تا پل مي(
  3و طاهره افشار 2محمد مهدي حسين زاده ،  1گراحمد نوحه

  
  چكيده

) محدوده سد تا پل ميناب ( هدف اين مقاله مطالعه بخش علياي رودخانه ميناب در بخش جلگه اي 
و بررسي مكانيزم فرسايش رود و عكس العمل كانال رود از نقطه نظر الگو و نيمرخ طولي و عرضي 

  طولي  نيمرخ بستر،  شيب  تغييراتبه منظور بررسي . باشد ميين شناسي در مقابل ساختمان زم
عملكرد  و نوع  شناسايي  براي. گرديد  تعيين 1:20000  با مقياس  هاي از نقشه  با استفاده  رودخانه
را در   مقطع 4، ) آبراهه(  واحد ژئومورفولوژي  در اين  تعداد زياد مقاطع  به  ، با توحه در آبراهه  فرسايش
،  ميناب  بستر رودخانه  حاضر، وضعيت  در حال .داده ايمقرار   و تحليل  مورد تجزيه  مختلف مكانهاي

  سد و گير افتادن  احداث علت  به  آبخيز ميناب  از حوضه  بار جامد حاصل  تدريجي  در اثر كاهش
  طول  در تمام  نيمرخ  رفتن نپايي  صورت  سد، به  در درياچه  دانه  درشت  رسوبهاي ارسوبها، مخصوص
  باشد عرض مي  بعد از سد ميناب  عرضي  مقطع  اولين 242  عرضي  مقطع. باشد مي  مسير رودخانه

  اين .)  رودخانه  بخش  ترين و عميق  ترين تنگ( متر است 70حدود   مقطع  در اين  رودخانه بستر اصلي
مربوط  آن  علت.  برخوردار است  مسيررودخانه  در كل )مترـ  447/0 ( تغييرپذيري  از بيشترين  مقطع

  علت به  رودخانه  آب  سطح ترازباال بودن . دارد  جريان  آن  بر روي  رودخانه  كه  است  بستري  سنگ به
 .باشد ميسد   تخليه  هاي دريچه به نبود  نزديك و  آب  نفوذپذيري  عدم،  جريان  مقطع  بودن  تنگ 

 و) متر  - /009معادل ( بستر   تغييرپذيري  ولي  داشته  بستر جريان  در سنگنيز  236  شماره  مقطع
. باشد  مي  بستر رودخانه  و گستردگي  تراز آب   كاهش ناشي از  باشد كه كمتر مي آن  تراز خط تالوگ

  فرسايش . برخوردار است  متوسطي  از تغيير پذيري   ،  مسير  بخش  ترين از عريض 222  شماره  مقطع
  دلتاي   به  رودخانه ورودمحل  و   ميناب  پل  در مجاورت 207  مقطع.  استمتر  - /042  مقطع  در اين

                                                 
 
  استاديار گروه مرتع و آبخيزداري، دانشگاه هرمزگان .  1
  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي .  2
  كارشناس علوم دريائي .  3
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بستر   كف  يافته  كمتر فرسايش  وجود رسوبهاي  علت به  تغيير پذيري  باال بودن  .باشد مي  ميناب
  رودخانهبطوركلي  .دهد  خود نشاناز   بيشتري  مقاومت  آب  جريان در مقابل  توانسته  باشد كه مي

،  و عميق  با بستر تنگ  بخش  سه  به  ،واحد ژئومورفولوژيكي  يك  بعنواناز سد تا پل   ميناب
  .شود مي  متوسط تقسيم  با عمق  و بستر تنگ  كم  با عمق  بسترعريض

  
، رودخانه يكانال رود،  ژئومورفولوژ، رودخانه ميناب، اي هاي رودخانه سيستم: كليدواژگان
  فرسايش رود
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  مقدمه
اي بسيار پيچيده بوده و به همين علت علوم  هاي رودخانه در شرايط محيطي مختلف، سيستم

ي مختلف مورد بحث و بررسي قرار ها را از جنبه ها مختلف از جمله ژئومورفولوژي اين سيستم
ازها اند ي موثر در تغيير شكل چشمها رودها را به عنوان يكي از فرايندها  ژئومورفولوژيست .  اند داده

به همين علت  .  كنند ميمطالعه ) كانال و بازه ،  حوضه(ي مختلف ها ي زمين در مقياسها و لندفرم
هيدروليك جريان  ،  ژئومتري كانال ،  طبقه بندي رود(ي مختلف ها تاكنون مطالعات زيادي از جنبه

 ،  پايدار(بر اساس پايداري كانال ) 1963( ومش .انجام گرفته است ها در خصوص رودخانه) .. . و
حسين زاده و همكاران، ( بندي نمود وروش حمل رسوب رودها را تقسيم) فرسايشي يا رسوبي

اي، براي مطالعه حمل رسوب  همچنين مفهوم قدرت رود در ژئومورفولوژي رودخانه). 53، 1384
، ناپايداري كانال و )1977بگنولد ( علقدر كانال رودخانه براي اهداف مختلف مانند بار بستر و م

در خصوص مديريت رودخانه نيز . استفاده شد )1992و الولر  1987بروكز (فرسايش كرانه 
 ، روزگن)2001( ، اشميت)1998(نيوسون و همكاران  ،  )1994(  مطالعات متعددي از طرف  دونز

  .انجام شده است) 1998(  بافينگتن ، مونتگمري و)1996(
دارد چگونه  ميارائه كردند كه بيان ) 1976(پيكاپ و وارنر  1976مقاله مهمي در سال  همچنين
در ارتباط با . ي رودخانه در تعيين ژئومتري رودخانه موثر استها اي از جريان محدوده
ي سيالبي ها توان به برآورد دبي ميي ايران نيز مطالعات مختلفي صورت گرفته كه ها رودخانه

عوامل موثر بر انتقال  ،  )1384 ،  نجفي(هندسي و هيدروليكي مقاطع رودخانه  براساس خصوصيات
ي تاالر و بابل و نقش ها و هيدروديناميك رودخانه) 1386 ،  اسماعيلي(رسوب در شرايط سيالبي 

با وجود اين هدف . اشاره كرد) 1385،  يماني(آن در ناپايداري و تغيير مشخصات هندسي آن 
سايي رفتار رود به منظور كمك به مديران جهت ارزيابي و درك رود و تمامي محققين شنا

  . باشد ميمديريت آن 
الزم به ذكر است كه شكل قطعه رودخانه  و نيمرخ عرضي، بر افت انرژي ناشي از غير يكنواختي 

همچنين فرايند جريان، شكل بستر و مقاومت به جريان با . گذارد ميجريان رودهاي طبيعي تاثير 
اندركنش ) نيمرخ عرضي و طولي( با توجه به اينكه بستر رود. كند ميير عرض رود تغيير تغي

باشد، با هرگونه تغيير در مسير رود  ميمتقابل جريان عادي آب و رسوب در طول سالهاي متمادي 
توان به احداث سد و كاهش بار  مياز آن جمله . توان شاهد تغييرات در مورفومتري رود بود مي

ي بدون رسوب زياد بوده و جريان بستر ها در حالت جديد شيب براي جريان. آن اشاره كردرسوبي 
اين مسئله زماني مسئله ساز است . و سواحل را شسته و نتيجه آن پايين رفتن بستر خواهد بود
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ي ايجاد شده در عرض رود از جمله پل نزديك محل احداث سد باشد موردي كه در ها كه سازه
بنابراين تحت تاثير فرسايش بستر و پاين افتادن آن، نيمرخ عرضي و  .  وجود دارد رودخانه ميناب

هدف اين مقاله نيز مطالعه بخش . ازداند طولي بستر تغيير كرده و ثبات سواحل را به خطر مي
باشد و سعي شده مي) محدوده سد تا پل ميناب(اي  علياي رودخانه ميناب در بخش جلگه

و عكس العمل كانال رود از نقطه نظر الگو و نيمرخ طولي و عرضي در مقابل مكانيزم فرسايش رود 
  .مشخص شود ها ساختمان زمين شناسي و جنس سنگ

  26ي ها دقيقه شرقي و عرض 15درجه و  57دقيقه تا  48درجه و  56ي ها جلگه ميناب بين طول
كيلومتر  8/1378آن وسعت كل  ،  دقيقه شمالي واقع شده 27درجه و  27دقيقه تا  1درجه و 

متر و  50حداكثر ارتفاع جلگه  .  باشد مي) درصد 2/57(كيلومتر مربع  788مربع و مساحت جلگه 
ي آن از ارتفاعات ها رودخانه اصلي آن رودخانه ميناب است كه سرشاخه ،  حداقل آن صفر است

  ).1شكل( رندگي ميسرچشمه . .  . گالشگرد و،  فارياب ،  مسافرآباد ،  منوجان ،  رودان
). 1شكل( شكل سطحي رودخانه ميناب بر روي تصوير ماهواره اي ميناب مشخص گرديده است

كه  اند دهد آباديهاي متعددي در اطراف اين رودخانه پراكنده ميهمانطور كه اين شكل نشان 
شايد اقتصاد كشاورزي همين روستاهاست كه شهر .باشد ميفلسفه وجودي آنها همين رودخانه 

بعد از  .ي كشاورزي كشور نموده استها ب را رونق بخشيده و آن را تبديل به يكي از قطبمينا
احداث سد اين روستاها رونق اوليه خود را از دست داده و يا اينكه آبي كه از طريق رودخانه 

ه دمحدو )1(شكل . كنند ميكردند در حال حاضر از طريق آبهاي زيرزميني دريافت  ميدريافت 
  .دهد ميعه را نشان مورد مطال

  
  روش كار

 مطالعه و بررسي واحد آبراهه رودخانه ميناب در پايين دست سد با استفاده از گزارشهاي متعدد،
آوري اطالعات ازسازمانها وارگانهاي وابسته ومخصوصا سازمان آب  مصاحبه با اهالي، جمع

عدد هيدروليكي و اي هرمزگان و بازديدهاي مكرر از منطقه،بررسي فاكتورهاي مت منطقه
رسوبگذاري از ديد ژئومورفولوژي وتغييراتي كه در اثر دخالت انسان در رفتار اين سيستم آبرفتي 

 اي ايجاد كرده است به روش تاريخي، تحليلي انجام گرفته و نتايج حاصل از آن به صورت مجموعه
سد ميناب تا پل  شناخت رژيم رودخانه از محل ساختگاه.كه پيش رو داريم ارائه گرديده است

تاثيراتي كه بر پايه رها شدن  ،  ي رودخانهها پذير بستر و كناره ي فرسايشها شناسايي محل ميناب،
نمايد و نقشه و نمودارهاي متعدد براي  ميسرريزهاي استثنايي سد ميناب در پايين دست ايجاد 

  .اين بخش از رودخانه به انجام رسيده است
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 1:55000  هوايي  كشور و عكسهاي  جغرافيايي  سازمان 1:50000  هاي نقشه  بررسي  براساس
بيشتر از   كه  ميداني  و مطالعات  رودخانه  محدوده 1:2000  هاي نقشه  با كمك  برداري نقشه  سازمان
  و با استفاده  انجام ) رودخانه  مصب(هرمز   تا تنگه  سد ميناب  ساختگاه  از محل  روي  پياده  طريق

در  .گرديد  تهيه  رودخانه  عرضي  و مقاطع  طولي  پروفيل ،  GIS  در محيط و Ilwisار افز نرم
  برايتهيه و   ميناب  رودخانه  اي واحد آبراهه  يعني  پل  باال دست  مربوط به  مقطع 22  مجموع

گونه بر اساس هر  ( مختلف را در مكانهاي  مقطع 4،  در آبراهه  عملكرد فرسايش  و نوع  شناسايي
و   مورد تجزيه )بستر  دهنده  تشكيل  ذرات  و اندازه  ، نوع مقطع  ، شكل كف  از شيب  اعم  تغييري
  مقاطع  تهيه  به  اقدام  ،ميناب  مسير رودخانه 1:25000  نقشه  استفاده ازبا  .ايم داده قرار  تحليل
از   هرمز با استفاده  تا تنگه  سد ميناب  از ساختگاه  عرضي  مقاطع  اين. گرديد رودخانه  عرضي
  .  است  گرفته  انجام ميداني  گيري و اندازه  برداري نقشه

  
 ميناب  رودخانه  ژئومورفولوژي  واحدهاي

. كرد  را بهتر شناسايي  آن  ژئومورفولوژيكي  ويژگيهاي  توان مي  رودخانه  عرضي  از مقاطع  با استفاده
.  است  شده  داده  و ساير ويژگيها نشان  رسوبگذاري  نوع ، ، سرعت عمق  ويژگيهاي  در هر مقطع

  شده  شديدي  تغيير و تحوالت  خود، دستخوش  طبيعي  وتكامل  در روند تكوين  ميناب  رودخانه
  از مراحل  مسير، بخشي  و راستاي  هندسي هاي ، تغيير در مشخصه ژئومورفولوژي  از ديدگاه.  است

  از جمله  سيل  وقوع. شود مي  شرائط پايدار تلقي  و برقراري  تعادل  به  ر نيلمنظو  به  رودخانه  تكامل
  احداث  بعلت پايه  دبي  در غياب(  ميناب  رودخانه  دهي  در شكل  كه  است  مهمي  طبيعي  فرآيندهاي

  حال  در عين .كند را ايفا مي  اي عمده  نقش  آن  رفتاري  در الگوهاي  و تعادل  توازن  در برقراري) سد
آبها،   جريان  در رفتار طبيعي  ، ناگزير از دخالت رودخانه  بيشتر از اين  هر چه  برداري بهره  براي انسان
و   بهسازي. باشد مي  رودخانه  اين  از سيالبهاي  حاصل  نامطلوب  پيامدهاي با مهار و مقابله  بويژه
  اثرات  و كاهش  جريان  هدايت  براي  كه  است  يمتداول اقدامات  از جمله  مسير رودخانه  اصالح

  تلقي  مهار سيالب  جامع  اقدامات از  بخشي  توان را مي  روش  اين. گيرد مي  انجام  سيالب  تخريبي
و   از كنش  ،آگاهي مورفولوژيك  هاي و مشخصه  جريان  در رفتار طبيعي  لحاظ تأثير آن  به  نمود كه

 بهسازي  از اقدامات  حاصل  پيامدهاي  بيني و پيش  متقابل  اثرات  و شناخت  اي رودخانه  واكنشهاي
و روند   تأثير گذار بوده  تواند، در سراسر قلمرو رودخانه موارد مي  اين  تمام.  است  ضروري 

ي ژئومورفيك، در ها ويژگي  براساس. سازد  مواجه  را با مشكل  آن  مختلف  بخشهاي  بندي تقسيم
، )A(1شكل ( است  تشخيص قابل  در آن  واحد ژئومورفولوژي  ، سه ميناب  ودخانهعلي روضعيت ف

)B(و)C((  عبارتند از  كه:  
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   واحد آبراهه .1
  ميناب  دلتاي  واحد علياي .2
  )1385،  حسين زاده و همكار( ميناب  دلتاي  واحد سفلي  .3

  
  )هر مينابش  سد تا پل  از محل(  ميناب  رودخانه  واحد آبراهه  مورفولوژي

  اي حاشيه  كوهستاني  واحد جزء پهنه  اين )1شكل( واحدهاي رودخانه ميناب شكل  به  با توجه
  در اين  رودخانه  طول. دهد مي  را تشكيل  ميناب و شمالشرقي  شمالي  بلنديهاي  بخش  اين.  است

  ابتدا و انتهاي ،  رافيگوپوت تراز  به  با توجه.  كيلومتر است 5/4، حدود  تا پل  از سد ميناب  قسمت
 3/3برابر اًتند و حدود  بستر در آن  دريا، شيب  متر از سطح 32و  50در حدود   ترتيب  واحد به

  جديد در بستر متروك  باغهاي  و احداث  در وسط رودخانه  رسوبي  پشته  وجود يك. باشد درصد مي
  گيري شكل  در حال  مئاندر جوان  و يك  شده  هرودخان  راست  كناره  به  آب  انحراف  موجب  رودخانه

  مصالح  هاي و برداشت  دست  پايين  به  رسوب  انتقال  سد و كاهش  احداث علت  به  تحول  اين. است
ـ   و شيل  مارني  هاي اليه  ميان  آب  و جريان  بارندگي . برخوردار است  باالئي  از شدت  و ماسه  شن

كوتاهتر در برابر   سنگي  هاي ديواره را بصورت  و مقاوم  سخت  هاي و اليه  ستهش  سرعت  را به  مارني
متر  355حدود   خگو با ارتفاع  كوه  واحد در محدوده  اين.است  بوجود آورده  رودخانه  سيالب  جريان

  به  شرفم  گسسته  هاي زمين  به  وبتدريج  شده  كاسته  آن  از ارتفاع  مغرب  طرف  به  قرار دارد كه
  . رسد مي  ميناب  دلتاي
  چين  در اواخر ميوسنكه   ميناب  تاقديس  جنوبي  بخش  هاي در كوهپايه  سد ميناب  پاياب  گستره
.  است  بوجود آمده  است شده  حاصل  از آن  پليوسن  كنگلومراي ، بر اثر فرسايش  و سپس  خورده

،  ، مادستون ، سيلتستون سنگ  ماسه  ز جنسبيشتر ا  مورد مطالعه  موجود در گستره  سنگهاي
با   آهكي  دار، مارن  ژيپس  ، مارن سنگ  ماسه  هاي اليه  با ميان  همراه  خاكستري كنگلومرا، مارن

  سنگ  ، ماسه سنگ  از ماسه امزبور اكثر  هاي رخنمون . است  يافته  تشكيل  از ماسه  نازكي  تناوب
 .شوند مي  ديده  هايي تيغه  صورت باشند و به و پايدار مي  و مقاوم  شده  و كنگلومرا تشكيل  آهكي

و   پذير بوده معموال فرسايش  هستند كه  اي ماسه  و مارن  شيلي  ، مارن ، مارن شيل اًكثراها،  يهميان ال
،  سيل  شدن  و جاري  بارندگي  در زمان. اند شده  انباشته  مقاوم  هاي اليه  در دامنه  شكل بي  صورت  به

 شهرها و  به  كوچك  هاي آبراهه  و از طريق  پيوسته  سيالب  جريان  به  سرعت  به  سست  سازندهاي
بستر   گذاري رسوب  از منشاءهاي  مزبور يكي  هاي توده. گردند مي  ختم  ميناب  رودخانه  به اًنهايت

  سنگ  ماسه  سخت  هاي اليه  سست  سازندهاي  بر اثر شستشوي .شوند مي  محسوب  ميناب  رودخانه
  ميناب  دلتاي  محدوده  را به  امروزي  و شكل  مانده بر جاي  هايي ديواره  صورت  و كنگلومرا به
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  بار چگالي هر ريز  بافت با  تخريبي  رسوبهاي  ها و انتقال از كاني  بخشي  انحالل . است  بخشيده
اثر   ميناب  رودخانه  بستر و ساحل  تخريب  بر دامنه  چگالي  رفتن باال .دهند مي  را افزايش  سيالب
  .بخشد مي  بيشتري  را شتاب  و حدود فرسايش  و ميزان  داشته  اي فزاينده

  
 اصلي  آبراهه  طولي  نيمرخ  شيب

  نيمرخ  با رسم. باشد مي  آن  در طول  بستر رودخانه  ارتفاعي  تغييرات  دهنده  ، نشان طولي  نيمرخ
  اين  شيب. كرد  را بهتر بررسي  آن  شيب  و تغييرات  بستر رودخانه  ارتفاعي  تغييرات  وانت مي  طولي
  گرديده  تعيين  1:50000و  1:20000  با مقياس  هاي از نقشه  با استفاده  ميناب  از رودخانه  بخش
  شيب  بنابراين. باشد متر مي 32و  5/44  ترتيب  به  سد و زير پل  در پايين  رودخانه  كف  رقوم . است

  تندي  شيب  دهنده عدد نشان  اين  هر چند كه. باشد درصد مي 3/3حدود  زير پل تا  ميناب  رودخانه
از   كه  رودخانه  دست  پايين  با بخشهاي  شود اما در مقايسه نمي  محسوب  اي رودخانه  هاي در آبراهه

  سنگهاي  در فرسايش  مهمي  و نقش رسد نظرمي  به  محسوسي  برخوردارند، شيب  كمتري  شيب
را   واقعيت  رساند، ولي مي را  شيب  ناچيز بودن  عدد گرچه  اين. كند ايفا مي  در برابر سيالب  سست

از   ارتفاع و  كيلومتر است 5/4حدود   ميناب  سد تا پل  دهد، زيرا حدفاصل نمي  نشان  بطور كامل
 بستر  شيبيا تا در  مانده  كيلومتر باقي 30در  ترتيب  اين  و به كند پيدا مي  متر كاهش  32  به 5/44
جهت بررسي بهتر بستر رودخانه ميناب در پايين دست سد  . نيز كمتر است در هزار  يك از

  .  گردد ميوضعيت شيب رودخانه به صورت نقشه و نمودار ارائه 
از   ، بيش آبراهه  در بخش  شيب  هگردد ك مي  مشاهده )2شكل(  ميناب  رودخانه  طولي  در نيمرخ

گرددكه رودخانه در پايين  ميبا توجه به اين مالحظه  .باشد مي  آن  دست پايين  بخشهاي  بقيه
شود اين  ميي كم شيب بوده كه هرچه به سمت دشت سيالبي جاري ها دست سد جزء رودخانه

   .رسد شيب كمترگرديده به طوريكه شيب به كمترين حد ممكن مي
درصد  1دست سد داراي شيب كمتر از  درصد از مساحت رودخانه در پايين 83ركلي حدود بطو
العاده پاييني است و  دهد كه رودخانه در اين محدوده داراي شيب فوق مياين نشان  .باشد مي

در بازديد ميداني از منطقه مشاهده شد روستاهاي . امكان خسارت در زمان وقوع سيل زياد است
 .ر كالهي در معرض اين وضعيت هستندبليلي تا بند

 6واحد آبراهه   يعني  ميناب  ،  باالتر از پل رودخانه  طولي  در نيمرخاز طريق بازديدهاي ميداني، 
در . اند ها و كنگلومراها منطبق سنگ  ماسه بر ها بريدگي  تمام  شود كه مي  ديده  شيب  مورد بريدگي

با   سنگها باشد، ولي  سختي  متعدد شيب  هاي بريدگي  علت  رسد كه نظر مي  به  چنين  اول  نگاه
  متري 500سد تا   ، حد فاصل واحد آبراهه در  رودخانه  شيب شد كه  خواهيم  متوجه  دقت  مقداري
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  ، شيب كمي  در فاصله كند، بلكه ، تغيير نمي است  تر را بريده مقاوم  سنگهاي  كه  ميناب  پل  باالدست
  ناهمواريهاي بر اثر بريدگيها، احتماالً  اين. گردد باز مي  اول  حالت  به  و دوباره  يافته  شافزاي  مقداري

و   آنها را بريده  طوالني  زمانهاي  در طي  رودخانه  باشد كه مي  بستر رودخانه  در كف  مانده باقي
در   فعلي  صورت  را به  برود مينا  ، بستر آبراهه طبيعي  عرضي  مقاطع  صورت  آنها به  مانده باقي
  را در مسير رودخانه  بزرگي  ها، تندابها و آبشارهاي تغييرشيب  اين  البته.  )1شكل( است  آورده

  . زياد نيست  چندان آنها  سنگها و مقاومت  جنس  اند، زيرا اختالف بوجود نياورده
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  
و   حمل  نيروي  ، بين تعادل  تقريبي  حالت  برقراري ، نيازمند رودخانه  طولي  در نيمرخ  ايجاد تعادل
بستر   حاضر، وضعيت  در حال. ديگر است  از طرف  گذاري و رسوب  و كاوش  طرف  يك از  بار رسوبي
را تغيير   رودخانه بستر  ها شكل سيالب  ، بلكه نيست  رودخانه  پايه  دبي  ، در كنترل ميناب  رودخانه

  است  شرايطي  در چنين.  تغيير است  قابل  سيالب  بستر در هر دوره  شيب  لحا  در اين. دهند مي
. سازد  هماهنگ  رسوبي رو با  سرعت  و بالتبع  دبي  نامنظم  خود را با تغييرات  بستر بايستي  شيب  كه

از .  است  بوجود آورده  ميناب  رودخانه  طولي  را در نيمرخ  نابسامانيهايي  كه  است  تغييرات  همين
بستر   به  وارده  رسوب  و نوع  بار رسوبي  سد، كاهش  در اثراحداث  پايه  دبي  بر قطع  ديگر عالوه  طرف

  زيرا در اثر وجود سد، گيرافتادن.مدنظر قرار داد  سد را نيز بايستي  دست  در پايين  رودخانه
  سيالبي  در زمانهاي قادرند  دانهريز  و فقط رسوبهاي  سد بيشتر شده  در داخل  دانه  درشت  رسوبهاي

 تاثير ساختمان زمين بر مرفولوژي رودخانه ميناب:)1(شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


     145                              تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب

  

 

 بر  عالوه  عامل  اين. يابند  انتقال  دست  پايين  سد به  هاي دريچه  سرريز سد و باز كردن  از طريق
بر   عالوه. دهد را نيز تغيير مي  رودخانه  طولي  مسير، نيمرخ  بستر و گودافتادگي  فرسايش  افزايش

  فصلي  دو شاخه  دريافت  كرد و آن  بايد اضافه  آن  ديگر را نيز به  املع  ، يك پيچيده  فرآيندهاي  اين
سد   شمالشرقي  از ارتفاعات  كه  اي شاخه. باشد مي  سد ميناب دست  در پايين  رودخانه  در دو طرف

  بآ  اداره  سازماني  هاي در باالتر از خانه  كالزنگيون و بعد از عبور از محل  گرفته  سرچشمه  ميناب
  درياچه  ديگر از جنوب  اي شاخه .دهد بستر را تغيير مي  شكل  رودخانه  خم  ، در مسير اولين ميناب

  چپ خگو در ساحل  كوه  گسسته  هاي و بعد از عبور از سرزمين  گرفته  سرچشمه  سد ميناب
ايفا   ستر رودخانهتغيير مسير ب  و حتي  در تغيير شكل  سزايي  به  و سهم  گرديده  وارد آن  رودخانه

  .نمايد مي
  ميناب  رودخانه  طولي  نيمرخ  نظمي در بي  ديگري  مسئول  ، عامل دربستر آبراهه  سنگي  رخنمونهاي

  ميان  همراه كنگلومرا، ، سنگي  ماسه  هاي از اليه  بستر، متشكل  سنگ  كه  صورت بدين.  است
  و در نتيجه  نبوده  يكساني  و پايداري  مقاومت  ها داراي اليه  اين و  است  مارني  و شيل  مارن  هاي اليه

  .دارند  متفاوتي  پذيري  فرسايش
ها  اليه  اين. باشد سد مي  پاياب  و ديواره  در كف  سنگ  و ماسه  مارن  تناوب  دهنده نشان )4( شكل
  در چنين . نيست  خبري  دارد و از آبرفت  جريان  آن  رود بر روي  كه  است  بستري  سنگ  همان

  به  آبراهه  طولي  سنگها در نيمرخ  و طبيعت  زمين  ساختمان  مورفولوژيكي  اثرات  كه  است  شرايطي
  در ساختن  كاوشي  آنها با فرسايش و تقابل  تكتونيكي  آثار حركات. شود مي  مشاهده  نحو بارزي

  و پديده  بريده  سنگها را از عرض  كه  بطوري. دارند  دخالت  ميناب  رودخانه  از كنونياند  چشم
  پل  باالدست  كيلومتري  سد تا يك  ، در حدفاصل را در بستر رود ميناب  جالبي  ژئومورفولوژيكي

در   موازي ناهمواريها بطور  اين  حاضر ريشه  اما در حال. )3و  2شكل (  است  بوجود آورده  ميناب
  تغيير در شكل  و در نتيجه  شيب  يا افزايش  در كاهش  زيادي  وجود دارد و نقش  بستر رودخانه

تر  پايين  تر از قسمتهاي تنگ  بستر رودخانه  بخش  در اين. نمايد ايفا مي  رودخانه طولي  نيمرخ
  به  كه  است  باالتري  سرعت  داراي  بستر جريان  بودن  و تنگ سنگها  بودن  مقاوم  زيرا بعلت. باشد مي

  طولي  نيمرخ  به  نگاه و با  اساس  بر همين . است  منجر گرديده  عمق  فزايشا و  شيب  كاهش
  ميناب  پل تا  دست  پايين  سمت  و به  طور يكنواخت  به  نيمرخ  اين  شد كه  خواهيم  متوجه  رودخانه
  .دارد  پلكاني  و حالت  برخوردار نبوده  و يكساني  منظم  از شيب

از   بار جامد حاصل  تدريجي  در اثر كاهش . است  موقتي  ديناميك  دلتعا  نيمرخاز طرف ديگر، 
در   دانه  درشت  رسوبهاي ارسوبها، مخصوص  سد و گيرافتادن  احداث  علت  به  آبخيز ميناب  حوضه
  مسير رودخانه  طول  در تمام  نيمرخ  رفتن پايين  صورت  به  تعادل  نيمرخ  سد، تحول  درياچه
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سد،   احداث  علت  به رودخانه  پايه  دبي  و در غياب  استثنايي  طغيانهاي  در هنگام  عمل  اين. باشد مي
  .افتد مي  بيشتر اتفاق  بستر سنگي  سايش  صورت  به
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 اي رودخانه  فرسايش

و   نتقالا  كمتر از حد پتانسيل  از رودخانه  در مقطعي  آورد رسوب  ميزان  ، چنانچه تحليلي  از ديدگاه
بيشتر از حمل   قابليت  كه  در هر مقطع . انتظار داشت  توان را مي  فرسايش  باشد، وقوع آن  يا ظرفيت

  انجام  رسوبگذاري  صورت  و در غير اين  گرفته  صورت  باشد فرسايش  در آب  ورودي  رسوب  ميزان
 هاي يا مدل  دستي  روش  به  رسوبگذاري و  به لحاظ فرسايش  رودخانه  بررسي  براي .پذيرد مي

درنقاط   رودخانه  عرضي  مقاطع از اهم آنها عبارتند.باشد مورد نياز مي  اطالعات  يكسري ، كامپيوتري 
  ذرات  بندي ، دانه آن  ودبي  از باال دست  ورودي  رسوب ذرات  بندي دانه  ، مشخصات مختلف
تشريح مقاطع عرضي   به  ادامه در.  غيرهو  آن تداوم  نوزما  رودخانه  ، دبي رودخانه بستر  دهنده  تشكيل

  . است  شده  پرداخته  ميناب  رودخانه  فرسايش  تحليل و  تجزيه و رودخانه ميناب
  

 رودخانه  عرضي  مقاطع

  اين  از طرفي. باشد مي  رودخانه  مدل  در تهيه  عامل  و مهمترين  اولين  رودخانه  عرضي  مقاطع
  رودخانه  مختلف  در بخشهاي  آب  و عمق ها، بستر كناره ژئومورفولوژي  ويژگيهاي  گوياي  مقاطع
 است  گرديده  تهيه  رودخانه  محدوده1:2000هاي نقشه  با كمك  مقاطع  اين. باشد مي  ميناب

  برايتهيه و   ميناب  پل  باال دست  مربوط به  مقطع 22  در مجموع.  )1374،مشاور الر  مهندسين(

در واحد آبراهه  سدپايابو ديوارهر كفدسنگو ماسهمارن تناوب:  )3و  2(شكل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


     147                              تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب

  

 

  و تحليل  مورد تجزيه مختلف  را در مكانهاي  مقطع 4،  در آبراهه  عملكرد فرسايش  و نوع  اييشناس
   .  ايم داده قرار

  
. )4شكل ( باشد مي  بعد از سد ميناب  عرضي  مقطع  اولين 242  عرضي  مقطع: 242  شماره  مقطع

، بستر رود  ميناب  از رودخانه  سمتق  در اين.  است  شده  برداشت  رودخانه  از بسترسنگي  مقطع  اين
از   هاي اليه  ، كنگلومرا با ميان سنگ  ماسه اًعموم  ها كه اليه  اين . است  گرديده  تشكيل  كف  از سنگ

  پايين  خيلي  نفوذپذيري. كند را ايفا مي  مهمي  نقش  باشد در عبور و گذر جريان مي  و مارن  شيل
يابد   جريان  بيشتري با سرعت  گردد تا آب مي  باعث  بعدي  قسمتهاي  ايآبرفته  به  ها نسبت اليه  اين

  هاي تا اليه  گرديده  باعث  در كف  جاري  آبهاي  فرسايش  عمل. بگيرد  شكل  باالتري  و دبي
. خود بگيرند  به  شكل  جناغي  ها حالت و اليه  شده  سريعتر شكسته)  و شيل  مارن(پذيرتر  فرسايش

  حال  و در عين  ترين تنگ  كه  متر است 70حدود   مقطع  در اين  رودخانه  ر اصليبست  عرض
  . است  داده  خوداختصاص  را به  ميناب  رودخانه  بخش  ترين عميق
 با مقاطع  در مقايسه  مقطع  دهد، اين مي  را نشان  هر مقطع  هاي و ويژگي  مشخصات )1(جدول

  به  نسبت  مقطع  اين  تغييرپذيري  باال بودن  علت.  رخوردار استب  تغييرپذيري  ديگر از بيشترين 
  بستر در اين  سنگ. دارد  جريان  آن  بر روي  رودخانه  كه  است  بستري  سنگ مربوط به  بعدي  مقاطع
  مقطع  اين.  ايم كرده  را قبال تشريح  بستر آن  ويژگيهاي  كه برخوردار است  زيادي  از رسوبزايي  مقطع
  از سد تا ساحل  مسيررودخانه  مقدار تغيير را در كل  بيشترين )فوت - 49/1(مترـ  447/0  با رقم
  ).1  جدول(دهد  مي  نادريا نش

باشد  مي )فوت11/148(  متر 433/44 حدود  سيالبي  زمان در  مقطع  اين در  رودخانه  آب  سطح تراز
بستر   بودن  سنگي  بدليل  آب  نفوذپذيري  و عدم  جريان  مقطع  بودن  تنگ  مربوط به  آن  علت  كه
سريعتر از  و بوده  نزديك سد  تخليه  هاي دريچه  به  مقطع  كه  است  ديگر آن  عامل .باشد مي

  هاي كناره  فرسايش  به  حساس تواند رسوبهاي مي  عامل  اين .آيد باال مي  تراز آب ديگر،  قسمتهاي
،  آفتاب  و شديد بودن  سيالب  كردن  بعد از فروكش  و يا اينكه  كرده  فرسوده ارا سريع  رودخانه

  و تند بر ميزان  گرم  بادهاي  ، وزش نموده  خشك  را با سرعت  شده  و گل  كامال خيس  هاي اليه
رز د  اين. نمايد مي  ـ رسي  مارني  هاي در اليه  و شكاف  ايجاد درز و ترك  به  و اقدام ، افزوده  فرسايش

  دره  به  مشرف  ارتفاعات  تا باالترين  گردد، بلكه محدود نمي  آب  حداكثر تراز سطح  و تركها به
در   باران  وآب  و تراز آب  سيالب  آب  ساز هدايت درز و تركها زمينه  اين. يابند امتداد مي  رودخانه
و   ،گل زنبوري  النه  بر پهنه  آب  حدر تراز سط  از سيالب  پس. شود مي  زيرين  هاي ، بر اليه ارتفاعات
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ها، وارد  دامنه  شيب  و در اثر شديد بودن  نموده  ايجاد خمير و دوغاب  سرعت  به  پيشين  الي
  .نمايد مي  و الي  را سرشار ازگل  و آب  شده  سيالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ميناب  رودخانه  بستر واحد آبراهه  تغييرات  براي  آمده  بدست  ارقام : 1  جدول
  )ميناب  سد تا پل(  عرضي  مختلف  در مقاطع 

  )تن در روز(بار بستر 

دبي آب 
به متر 

مكعب در 
  ثانيه

تراز 
خالصه به 

  فوت

تراز سطح 
آب به 
  فوت

تغييرات 
بستر به 
  فوت

شماره 
  مقطع

شن وماسه 
            رس  سليت  گراول

101  3456  5184 7063 61/139 11/148 49/1 -  242 
225  3456 5184 7063 47/134 48/139 03/ -  236 
704  3456 5184 7063 66/114 58/120 14/ -  222 
756  3456  5184 7063 91/103 97/106 09/1 -  207 

 1374،مشاور الر  مهندسين: ماخذ      

  
 در  جاري  آبهاي  فرسايش  علت  به زياد  عمق  اين.باشد ميمتر  883/44حدود   خط تالوگ  عمق

  به  با توجه. باشد مي  ميناب  اي حاشيه  كوهستاني  در پهنه  عميق  يجاد بستريو ا  سست  سنگهاي
  و بنابراين  است  و ماسه  ، رس ، سليت بار بستر شامل ،  242  شماره  نيمرخمشاهدات ميداني در 

در   رسوب  حامل  آب  جريان. نمود  مشاهده  بوضوح  رودخانه  روي سد را بر  احداث  اثرات  توان مي

برروي رودخانه 242مقطع عرضي شماره:)4(شكل 
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  گذارد و جريانات سد بجا مي  خود را در مخزن  درشت  سد ذرات  به  از رسيدن  پس  ميناب  رودخانه
  از ذرات  عاري اعمدت)  تحتاني  هاي كننده  ازتخليه  خروجي  سرريزها و جريان  شامل(از سد   خروجي
  ذرات  از سد فقط شامل  وجيخر جريان  نمود كه  فرض  توان امر مي  اين  به  با توجه. هستند  درشت

،  مانند رس  اي ريزدانه  رسوبهاي  گرددكه مي  مالحظه )1(  در جدول. خواهد بود  و سيلت  رس
  سيلت ، رس  بطوريكه. دهند مي  را نشان  البيتوسط س  شده  حمل  مقدار رسوبهاي  ، بيشترين سيلت
  تواند در تغييرات مي  عامل  اين. باشد ز ميدر رو  تن 101و  3456، 5184  ترتيب  به  و ماسه  و شن

  بستر مؤثر واقع  تعادل  و نيمرخ  در تغيير شيب  و در نتيجه  و گودافتادگي  دست بستر در پايين
و يا   انتقال  كمتر از حد پتانسيل  و ساير مقاطع  مقطع  دراين  شده  آورده  زيرا مقدار رسوب. شود

  . انتظار داشت توان را مي  فرسايش  وقوع  نبنابراي .است  آن  حمل  ظرفيت
  

 است  شده  سد برداشت  دست  پايين  كيلومتري  در حدود يك  مقطع  اين :236  شماره  مقطع
  ولي  داشته  بستر جريان  در سنگ  هنوز رودخانه  كه  شده  برداشت  درمحلي  مقطع  اين.  )5شكل (

  براساس  بستر آن  تغييرپذيري  كه  بطوري. باشد كمترمي آن بستر  تغييرپذيري  قبلي  مقطع  به  نسبت
اما   است  سنگي بستر  دهنده  نشان  وضعيت  اين. باشد مي) فوت -/03(متر  -/009معادل ،  1  جدول

  هاي اليه  ميان  و داراي  داشته  تناوب  حالت  ميناب  رودخانه  آبراهه  كف  سنگ  گفتيم  همانطور كه
  حساس  جاري  آبهاي  ديناميك  در مقابل  شدت  به  باشد كه مي  وسيلت  رس ، مادستون ،شيل، مارن
  .شود بستر مي  فرسايش  برد و باعث آنرا باال مي  و غلظت  شده  برداشت  آب وسيلهب  سرعت  و به  بوده

  محل از  فاصله  باشد، كه مي  )فوت 48/139( متر 844/41حدود   مقطع  در اين  آب  تراز سطح
در   آب  شدن  مهمتر پخش  و عامل  نفوذپذيري  بيشتر بستر بعلت  تغييرپذيري  سرريز سد و عامل

  در زمان  از رودخانه  بخش  در اين. باشد  آب تراز سطح  آمدن  پايين  تواند از داليل وسيعتر مي  سطح
  در سال  دارد، كمااينكهوجود  مجاور رودخانه  يها بخش  به  سيالب  سرريز شدن  ، امكان طغيان
  ساحل  مربوط به  آب  حداكثر ارتفاع. گرديد  تخريب  توسط سيالب  مجاور رودخانه  تأسيسات 1371
  كناره  به  آب  انحراف  بيشتر باعث  ، وجود ارتفاعات رودخانه  چپ  ، زيرا در كناره است  رودخانه  راست
  ).5  شكل(گردد  مي  رودخانه  راست

 5/5حدود   قبلي  مقطع  به  نسبت  باشد كه مي متر 341/40حدود   مقطع  در اين  الوگتراز خط ت
  بستر رودخانه  و گستردگي  تراز آب  كاهش  مربوط به  عوامل  كه  است  پيدا كرده  كاهش متر
بايد در   مقطع  در اين  كه  اي مسئله  مهمترين. باشد  رودخانه  تراز تالوگ  كاهش  اصلي  تواند عامل مي

سد، بار بستر   در اثر احداث .باشد مي)  و ماسه  شن(از دو برابر بار بستر   بيش  ، افزايش نظر گرفت
  غياب بستر را در  و گودافتادگي  تواند فرسايش مي  مسئله  اين. گردد سد مي  وارد پاياب  كمتري
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  باال بودن  علت  به  صورت  اين در. دهد  ، كاهش انساني  مانند فعاليتهاي  فرساينده  ساير عوامل
  هر چه  اساس  براين. كند مي  ها اقدام كناره  حفر بستر و فرسايش  به  ، رودخانه جريان خالص  نيروي
  .شود بيشتر تشديد مي  وضعيت  ، اين كنيم حركت  رودخانه  دست  پايين  بطرف

 و  هندسي  هاي ا در تغيير مشخصهر  مؤثري  ، نقش در بستر رودخانه  و رسوبگذاري  فرسايش  اين
ها در  بستر و كناره  زيرا فرسايش.  است  بوجود آورده  در تشديد سيالب اًو نتيجت  ژئومورفولوژيكي

  تا روستاي  ميناب  پل  مانند حدفاصل  دست پايين  هاي در بخش  رسوبگذاري ، منجر به باالدست
را   گرفتگي و خطر سيل  داده  را كاهش  رودخانه  گذريآب  ضريب  سيالبي  و در زمان  گرديده  نصيرايي
تراز بستر و تراز خط   افزايش  موجب  بااليي  بخشهاي  در اثر فرسايش  رسوبگذاري. دهد مي  افزايش
  . است  گرديده  آب  تراز سطح  آن  تبع  و به  تالوگ

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  برداشت  ميناب  سد تا پل  حد فاصل  ههآبرا  بخش  ترين از عريض  مقطع  اين :222  شماره  مقطع
    است  شده

از  ادقيق  مقطع. )6شكل ( باشد  واحد آبراهه  در بستر آبرفتي  شده  برداشت  مقاطع  تواند معرف مي و
وجود   متر در وسط بستر رودخانه 80حداكثر   ارتفاع  به  رسوبي  پشته يك  كند كه عبور مي  محلي
در   رودخانه  عرض.  است  گرديده  رودخانه  راست  ساحل به  آب  انحراف  باعث  رسوبي  پشته  اين. دارد
   .باشد متر مي 1300حدود   آن  وعرض  رسيده  آبراهه  در بخش  حد ممكن  بيشترين  به  مقطع  اين

  نسبت  تغييرپذيري  اين  البته.  برخوردار است  متوسطي  از تغيير پذيري  مقطع  در اين  بستر رودخانه
  از تغييرپذيري 242  مقطع  به  نسبت  شود، و گرنه مي  در نظر گرفته )220(آن   بعدي مقطع  به

  هاي تا بخش  گرديده  باعث بستر  در كف  جاري  آبهاي  فرسايش عمل.  برخوردار است  كمتري
. خود بگيرندب  شكل  جناغي  ها حالت واليه  شده  سريعتر شكسته)  و شيل  مارن(پذيرتر  فرسايش

  برروي رودخانه ميناب236مقطع عرضي شماره:)5(شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


     151                              تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب

  

 

  را به  آب  جريان، گرديد  بيان  ، همانطور كه مقطع  متر در اين 50  ارتفاع  به  يا پشته  وجود تپه
  شده  تشكيل  و ماسه  شن  مثل  دانه  درشت  از ذرات  پشته  اين.  است  كرده  منحرف  راست  سمت
  فرسايش  بطوركلي.  برخوردار است  تري ينپاي  از ارتفاع  چپ  كناره  به  نيز نسبت  راست  كناره. است

  .   بيشتر است)فوت -/03 (236  مقطع  به  نسبت)  فوت 14/0(متر -/042  مقطع  در اين
و   از آنرا بريده  زيادي  هاي قسمت  رودخانه  كه  است  قديمي  ارتفاعات  باقيمانده  رسوبي  پشته  اين

  و چگونگي  هيدروليكي  در مسير عوامل  بزرگي  و مانع  است  مانده  باقي  مقاومتر است كه  بخشي
، وجود  است  در رودخانه  فرسايش  نحوه  باعث  شرايط جريان  از آنجا كه.  است  مقطع  در اين  جريان

شود، تراز  مي  ديده 222  شماره  در نيمرخ  كه  بطوري. دارد دنبال  را به  تغييراتي  رسوبي  پشته  اين
  به  در بستري  سطح اين  .است  باال آمده  )فوت 58/120( متر 174/36 حدود  ارتفاع تا  آب  سطح
  اصطكاك  افزايش  ، موجب موجود در مسير رودخانه  پشته. دارد  متر، گسترش 1300حدود   پهناي

  اماكنو   اراضي  آنرا به  سرريز شدن  تراز آب  و با افزايش  گرديده  جريان  بستر در مقابل  ومقاومت
  .سازد مي  ممكن را  اطراف

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تالوگ  عرض(  بودن  تنگ  علت  به  كه  است  رودخانه  تراز خط تالوگ 222  در مقطع  مورد ديگري
. رسد مي  )فوت 115( متر 5/34حدود   به  سيالبي  در زمان  در آن  آب  تراز سطح) متر100حدود 
  بودن  تنگ  و در نتيجه  انحراف  اصلي  عامل  ، بلكه است  پيدا نكرده  فبار بستر انحرا  علت  به  رودخانه
  در باالتر از اين .باشد مي  سيالبي در وسط بستر  رسوبي  ، وجود پشته خط تالوگ  بودن  و عميق
  دريافت  ميناب  تاقديس  و جنوبشرقي  شمالشرقي  از طرف  فرعي  دو شاخه  ميناب  ، رودخانه مقطع

  اببرروي رودخانه مين 222مقطع عرضي شماره:  )6(شكل 
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  ين .موثر باشند  اصلي  بار بستر رودخانه  و اندازه  توانند در افزايش ها مي شاخه  د، اينكن مي
  رسوبهاي  گيرافتادن  شوند و امكان مي  سد وارد رودخانه  بعد از ساختگاه  و فصلي  فرعي  هاي آبراهه
،  رسوبي  پشته  و فرسايش  فرعي  هاي وجود شاخه  علت  به. ندارد سد وجود  در پشت  دانه درشت
  چشمگيري  افزايش  داراي  از رودخانه  مقطع  اين)  و گراول  و ماسه  شن(بستر   دانه  درشت  رسوب
  .)1  جدول(  است  در روز برآورد شده  تن 704حدود   بار بستر آن  كه  بطوري  است

  مقطع  اين  هاي كناره  كه  تفاوت  با اين  است  نيز صادق  مقطع  اين  ها، براي كناره  فرسايشي  عوامل
  بستر رودخانه  هاي ديواره  و شيب  كوتاهتر است 236  مقطع  به  نسبت  راست  سمت در امخصوص
  گيريها و مشاهدات اندازه  براساس.  است  شده  بستر افزوده  وسعت  به  و بر عكس  پيدا كرده  كاهش
مئاندر   داخلي  در قوس  البته.  برخوردار است  تري هريزدان  از رسوبهاي  از رودخانه  بخش  ، اين محلي

را   تخريب  بيشترين  خط تالوگ  آب  سريع جريان.  بيشتر است  دانه درشت  ، رسوبهاي)كوژ  ساحلي(
  .  است  ايجاد كرده

  
  است  شده  برداشت  ميناب  پل  در مجاورت  كه  در واحد آبراهه  مقطع  آخرين :207شماره  مقطع
 دارد  قبلي  مقاطع  به  نسبت  آن  هاي بستر و كناره  ژئومورفولوژيكي  وضعيت  از تغييرپذيري  حكايت

با   بخش  سه  به اًتقريب  ،واحد ژئومورفولوژيكي  يك  بعنوان  ميناب  رودخانه  واحد آبراهه .)6شكل (
  اين. شود مي  سيممتوسط تق  با عمق  و بستر تنگ  كم  با عمق  عريض ، بستر و عميق  بستر تنگ

  ميناب  سيالبي  و وارد دشت  خارج  ازكوهستان  رودخانه  كه  شده  برداشت  از محلي) 207(  مقطع
باشد  مي  ميناب  گنگلومراي و  سنگ  ماسه  از جنس  بستر كه  سنگ  برروي  مقطع  اين. گردد مي

 ).7  شكل(است   شده  برداشت

 ا، دقيق كنيم  را نگاه  مراتب  سلسله  ميناب  رودخانه  مورفولوژيكيژئو  واحدهاي  بندي  اگر در تقسيم
  به  مقطع  همين  در محل اتقريب  رودخانه  طولي  و پروفيل  داده  را نشان  خط تغيير شيب مقطع  اين

  .باشد مي  ميناب  دلتاي  روي  به  از آبراهه  رودخانه ورود  دهنده  ، نشان پلكاني  حالت
، 242  بعد از مقطع ،  شد است  تهيه  عرضي  مقاطع  از آن  كه  ميناب  ر رودخانهمسي  در طول
. باشد مي )  فوت -09/1 (متر  -/327 با حدود 207  مقطع  مربوط به تغيير پذيري  بيشترين
  كه  قبلي  هنوز از مقطع  مقطع  در اين  رودخانه  جريان. دارد  بستر جريان  هنوز در سنگ  رودخانه

  آب كه  صورت  بدين. كند تغيير مي  كلي  به  جريان  و رژيم  بود تأثير پذيرفته  در وسط آن  اي هپشت
  رودخانه  چپ  سمت  هاي ديواره  فرسايش  و باعث  شده  كشيده  چپ  ساحل  بطرف  دو حوضه  اين
قرار )  ميناب  پل  دست باال(  ميناب  آب  اداره  ، مهمانسراي مقطع  اين  راست  سمت  دركناره. گردد مي

  .دهد مي  را فرسايش  چپ  و كناره  گذشته  رسوبها را برجاي قسمت  در اين  رودخانه  دارد، كه
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  باشد كه بستر مي  كف  يافته  كمتر فرسايش  بستر نيز وجود رسوبهاي  باالي  تغييرپذيري  علت
خود را از   مقاومت  دهد و با تغيير شيب  از خود نشان  بيشتري  مقاومت  آب  جريان در مقابل  توانسته
  .دهد مي  دست
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ساحل  تراز بيشتر مربوط به  ، اما اين است) 1  جدول( ) فوت 106( متر 8/31 بر  بالغ  آب  تراز سطح
و   شده  شديد كناره  فرسايش  باعث  ساحل  در اين  آب  تراز سطح  باال رفتن.  است رودخانه  چپ

  توان مي )8( شكل  به  با نگاه.  است  ساخته  مواجه  زنبوري  والنه  خندقي  بستر را با فرسايش  حاشيه
  در مقابل  و مارن  سنگ  ماسه كه  نمود بطوري  را مالحظه) فرسايش تفريقي(  فرسايش  اختالف

  منازل بستر،  نارهك  بخش  باالترين  به  با نگاه.  است  فرسايش  در حال  شدت  به  ميناب  كنگلومراي
  بعدي  اند و سيالبهاي شده  احداث  و مارن  سنگ  ماسه  برروي ااتفاق  كه  بينيم را مي  مسكوني

شديد   و ريزش  رودخانه  شدن  سيالبي  در زمان  آب  باال آمدن .ساز باشد  مشكل آنها  تواند براي مي
  و ماسه  مارني  هاي اليه  مواد نرم  تخريب  باعث  قوي  جنبشي  با انرژي  طوالني  زمان  در مدت  باران

  در كناره  مسكوني  ديگر وجود منازل  از طرف.دارد  را بدنبال  شياري  و فرسايش  شده  سست  سنگي
  خود را به  مسكوني  هاي و زباله  آشغال منازل  اين  كه  گونه  تواند خطرساز باشد، بدين مي  چپ  سمت
 دهند قرار مي  بعدي  سيالبهاي  ها را در مقابل از نخاله  و انبوهي  ير نمودهسراز  رودخانه  داخل

  ويژه  مشكالت  آتي  در سيالبهاي ، محيط زيست  بر آلودگي  ها عالوه زباله  اين  ).نگارندهمشاهدات (
  ديواره  ويبرر  سطحي  رواناب  با پديده  شدن  و توأم  مواد ريزدانه  شستشوي .دارد  دنبال  خود را به
  قائم  حالت  كه  ديواره  پذير و شيب مواد فرسايش  اين. گردد مي  سطحي  فرسايش  باعث  رودخانه

 .را ايجاد نمايد  و خندقي  اي ورقه ، شياري  ، فرسايش مختلف  اشكال  به  است  دارد ممكن

  مقطع عرضي برروي رودخانه ميناب:)7(شكل
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 75/9 حدود  در آن  لوگتراز خط تا  باشد كه متر مي 220حدود   مقطع  در اين  بستر رودخانه  عرض
. باشد مي  رودخانه  چپ  بيشتر در كناره  در خط تالوگ  آب  تراز سطح. باشد مي ) فوت 5/32(متر 

 60  خط تالوگ  عرض. دارد  رسوبگذاري  روبرو حالت  ساحلو  ، فرسايش  ساحل  اين  زيرا در مقابل
دهد، زيرا  مي  نشان  چشمگيري  افزايش قبلي  در مقطع  خط تالوگ  عرض  به  نسبت  باشد كه متر مي
  .بستر خود دارد  گسترش  براي  مانور بيشتري  قدرت  مقطع  در اين  رودخانه

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بندي  از نظر دانه  مقطع  باالتر، اين  و آورد رسوبها از مقاطع)  چپ  سمت(ها  كناره  شستشوي  بعلت
 756حدود   به  درشت  دانه  مقدار رسوبهاي  كه  بطوري. دارد  قبلي  مقاطع  به  نسبت  بهتري  وضعيت

با   ترتيب  به  و شن  و سنگ  قلوه  ذرات  و باالتر از آن  محدوده  در اين. )1 جدول(رسد  در روز مي  تن
  كه  عاملي. دهد مي  بستر را تشكيل  از مصالح  اي عمده  ، بخش ذرات  درصد از كل 65و  10

.  است  آن  دست  در پايين  ميناب  دهد وجود پل  افزايش  مقطع  واند در اينت را مي  فرسايش
 10بيشتر از   را كه  ميناب  پل  تاج  ، حتي متر مكعب 7000  باالي  با دبي  سيالب  كه  صورت بدين

  شده  دستباال   به  آب  راندن  عقب  باعث  عامل  اين. پوشاند دارد نيز مي  ارتفاع  متر از بستر رودخانه
  هاي و ديواره  طبيعي  هاي كناره  ، روند فرسايش رودخانه حاشيه  و باغات  اماكن  بر تخريب  عالوه  كه

  .بخشد مي  را شتاب  آبي  هاي سازه  بعنوان  شده  ساخته

  فرسايش تفريقي و فرسايش النه زنبوري حاشيه رودخانه ميناب:  )8(شكل 
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  نتيجه گيري
ها همگي ساده كردن شرايط ژئومورفيكي كانال براي كمك به مديران  ژيستهدف ژئومورفولو

مطالعات به عبارت ديگر  .  ارزيابي و تقويت درك و فهم آنها براي مديريت رود بوده استجهت 
به طور ساده يك درك سريع از شرايط كانال فراهم  مربوط به تحوالت ژئومورفولوژي رودخانه

ظرفيت و ويژگي و رفتار كانال توان  مي اي كه براساس فرايندهاي رودخانه بدين مفهوم. كند مي
ويژگيهاي تكاملي رود مورد را ارزيابي و  شرايط طبيعي رودخانهكرده و  درك ودخانه راتعديل ر

  .گيرد بررسي قرار
، )سد تا پل( مورد مطالعه  در بخش  شيب  گردد كه مي  مشاهده  ميناب  رودخانه  طولي  در نيمرخ

به دارد   جريان  آن  رود بر روي  كه بستري  سنگ .باشد مي  آن  دست پايين  بخشهاي  از بقيه  بيش
  است  شرايطي  در چنين. نيست  خبري  و از آبرفت تشكيل شده  سنگ  و ماسه  مارن از  تناوبطور م

  نحو بارزي  به  آبراهه  طولي  سنگها در نيمرخ  و طبيعت  زمين  ساختمان  مورفولوژيكي  اثرات  كه
  و پديده  بريده  سنگها از عرض  كه شدهباعث   فرسايشي  نيروهاي  غلبه همچنين. شود مي  مشاهده

  پل  باالدست  كيلومتري  سد تا يك  ، در حدفاصل را در بستر رود ميناب  جالبي  ژئومورفولوژيكي
فقط ، موجب شده سد  در داخل  دانه  درشت  رسوبهاي  گيرافتادن و وجود سد .آيدبوجود   ميناب

  پايين  سد به  هاي دريچه  سرريز سد و باز كردن  يقاز طر  سيالبي  در زمانهاي  ريزدانه رسوبهاي
  طولي  مسير، نيمرخ  بستر و گودافتادگي  فرسايش  برافزايش  عالوه  عامل  اين. يابند  انتقال  دست

  در دو طرف  فصلي  دو شاخه  ديگر دريافت  عامل  يك ،   بر اين  عالوه. دهد را نيز تغيير مي  رودخانه
، در  ميناب  بستر رودخانه  حاضر، وضعيت  در حال .باشد مي  سد ميناب دست  يندر پاي  رودخانه
  حال  در اين. دهند را تغيير مي  بستررودخانه  ها شكل سيالب  ، بلكه نيست  رودخانه  پايه  دبي  كنترل
،  آبراهه در  عملكرد فرسايش و نوع  شناسايي  براي . تغيير است  قابل  سيالب  بستر در هر دوره  شيب

   .ايم دادهقرار   و تحليل  مورد تجزيه  مختلف  را در مكانهاي  مقطع 4
  

  از بيشترين  مقطع  اين.  است  شده  برداشت  رودخانه  سنگي از بستر  مقطع  اين: 242  شماره  مقطع
  سنگ  مربوط به آن  علت.  برخوردار است  رودخانه مسير  در كل )مترـ  447/0(  تغييرپذيري

 حدود  سيالبي  درزمان  رودخانه  آب  ترازسطح. دارد  جريان  آن  بر روي  رودخانه  كه  است  بستري
 و  آب  نفوذپذيري  عدم،  جريان  مقطع  بودن  تنگ مربوط به  آن  علت  باشد كه مي متر  433/44

با  .باشد ميمتر  883/44حدود   خط تالوگ  عمق .باشد ميسد   تخليه  هاي دريچه  به نبود  نزديك
و   انتقال  كمتر از حد پتانسيل  و ساير مقاطع  مقطع  اين در  شده  آورده  مقدار رسوب توجه به اينكه

  . انتظار داشت  توان را مي  فرسايش  وقوع  است بنابراين  آن  حمل  يا ظرفيت
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  مقطع  به  نسبت  ولي  داشته  بستر جريان  در سنگنيز   مقطع  اينرودخانه در  :236  شماره  مقطع
 متر 844/41حدود   آب  تراز سطح. باشد مي)متر  -/009معادل (كمتر بستر آن  تغييرپذيري  قبلي
  در سطح  آب  شدن  مهمتر پخش  و عامل  سرريز سد و نفوذپذيري  از محل  فاصله  بعلت  باشد كه مي

تراز    كاهش ناشي از  كه  است   قبلي  عمقط كمتر از  مقطع  در اين  تراز خط تالوگ. باشد ميوسيعتر 
  . باشد  مي  بستر رودخانه  و گستردگي  آب
  

    بستر رودخانه .باشد ميمسير مورد مطالعه   بخش  ترين از عريض  مقطع  اين :222  شماره  مقطع
  را به  آب  متر، جريان 50  ارتفاع  به  يا پشته  وجود تپه.  برخوردار است  متوسطي  از تغييرپذيري

متر باال آمده و  174/36 حدود  تا ارتفاع  آب  تراز سطح  و باعث شده تا  كرده  منحرف  راست  سمت
سرريز   ،تراز آب  و با افزايش  گرديده  جريان  بستر در مقابل  ومقاومت  اصطكاك  افزايش  موجب
متر  -/042  مقطع  در اين  فرسايش  بطوركلي. سازد   ممكن  اطراف  و اماكن  اراضي  آنرا به  شدن
  .   است

  
  از تغييرپذيري  حكايتو   است  شده  برداشت  ميناب  پل  در مجاورت  مقطع  اين :207  مقطع

خط تغيير  مقطع  اين. دارد  قبلي  مقاطع  به  نسبت  آن  هاي بستر و كناره  ژئومورفولوژيكي  وضعيت
  ، بيشترين242  بعد از مقطع .باشد مي  ميناب  دلتاي   به  رودخانه ورودمحل و   داده  را نشان  شيب

كمتر   وجود رسوبهاي آن  علت. باشد ميمتر  -/327با حدود 207  مقطع  مربوط به تغييرپذيري
  از خود نشان  بيشتري  مقاومت  آب  جريان  در مقابل  توانسته  باشد كه بستر مي  كف  يافته  فرسايش

متر  75/9 حدود ،تراز خط تالوگ ومتر  220حدود   مقطع  در اين  بستر رودخانه  عرض. دهد
بستر را    ذرات  درصد از كل 65و  10با   ترتيب  به  و شن  سنگ  قلوه  ذرات  محدوده  در اين. باشد مي 

.  است  آن  دست  در پايين  ميناب  وجود پل ،مقطع  در اين  فرسايش  افزايش  عامل. دهد مي  تشكيل
با   بخش  سه  به اتقريب  ،واحد ژئومورفولوژيكي  يك  بعنواناز سد تا پل   ميناب  رودخانهبطوركلي 
  .شود مي  متوسط تقسيم  با عمق  و بستر تنگ  كم  با عمق  ، بسترعريض و عميق  بستر تنگ
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  منابع
گاهي بررسي آزمايش) 1386(پور  بجستان و سيدمحمود كاشفي محمود شفاعي ،  كاظم ،  اسماعيلي .1

 ،  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران ،  عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرايط سيالب طغياني
  1386پاييز  – 2شماره 

جهاد   ، مركز تحقيقات ايران  هيدروليك  ها، انجمن بستر رودخانه  ، فيروز، فرسايش بهادري .2
 1374  سال  كشاورزي

مركز   ، كتابخانه1374، ايران  هيدروليك  نجمن، ا رودخانه  فرسايش  ، فيروز، كنترل هادريب .3
  جهاد كشاورزي  وزارت  تحقيقات

ژئومورفولوژي، ) 1378(شوم و ديويد ان سودن، ترجمه احمد معتمد، اي چورلي، ريچارد، استانلي .4
  . ص455جلد سوم، انتشارات سمت، 

كارايي مدل بررسي «) 1384(محمدمهدي، رضا اسماعيلي و صدرالدين متولي  ،  حسين زاده .5
ي بابل و تاالر در محدوده جلگه ها مطالعه موردي رودخانه: بندي رودها روزگن در طبقه

  .51-64، صص 5شماره  -، مجله سرزمين، بهار »ساحلي
شناسايي اشكال «) 1385(حسين زاده، محمدمهدي، رضا اسماعيلي و صدرالدين متولي  .6

هاي  رودخانه: مطالعه موردي(بستريمروري بر اشكال : بخش اول -اي ژئومورفيك رودخانه
 -90، صص11شماره  -، مجله سرزمين، پاييز )چالوس تا تاالر –هاي شمالي البرزمركزي  حوضه

78  
 1:  250000و  1:  50000ي توپوگرافي ها ، نقشه1377 ،  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح .7

  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
   1:250000نقشه زمين شناسي  ،  ت كشورسازمان  زمين شناسي و اكتشافا .8
  نامه  ـ پايان  مصالح  متأثر از برداشت  بستر رودخانه  طولي  نيمرخ  تغييرات  ، بررسي ، رامين شويدي .9

،  طوسي  نصيرالدين  خواجه  ،دانشگاه عمران  ـ دانشكده  هيدروليك  ارشد، گروه  كارشناسي
 1378  ارديبهشت

  ، ساماندهي يك  مرحله  ، مطالعات ، جلد سوم شناسي زمين  مطالعات  رشمشاور الر، گزا  مهندسين .10
  .1374  سال  ميناب  رودخانه

  رودخانه  و ساماندهي  سيالب  كنترل  طرح - دوم  مرحله  فني  گزارش -مشاور الر  مهندسين .11
  1374  سال ميناب

اسفند   ميناب  در رودخانه  بسيال  كنترل  طرح - دوم  مرحله  فني  گزارش: مشاور الر  مهندسين .12
  1378  ماه
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