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 39/8/5931تاریخ تصویب:               51/1/5931تاریخ دریافت: 

  چکیده

گیاارد و  اثر میی حواشی و بستر رود ای بر مورفولوژی درختان یک فرایند ژئومورفیک رودخانه عنوانبهسیالب 

خیورده یییی از   شده و زخمشود. درختان کجدرخت می هایحلقه های رشدی متفاوتی در سریپاسخمنجر به 

بیرای   و هستند هاهرودخان حواشیترین انواع شواهد دندروژئومورفولوژییی رخدادهای سیالبی گاشته در رایج

 ایجاد شده بر تنه هایزخم گیرند.مورد استفاده قرار می گااری و بازسازی رخدادهای ژئومورفیک گاشتهتاریخ

رود. بییار   هیای قیدی ی  سیالب سازی سطح و حجمزباپالئواستیج برای  هایشاخص عنوانبهتواند درختان می

در رودخانیه نییا بیا اسیتفاده از آنیالی        هیا آنبازسازی فراوانی رخیدادهای سییالبی و سیطح    هدف این تحقیق 

هیای  سیطح سییالب بیرآوردی از داده    "پاسخ به این فرضیه است که خورده و های رشد در درختان زخمحلقه

بازدیید منطقیه و   بنابراین پی  از  ؛ "های ایستگاهی استدندروژئومورفولوژی در حوضه آبری  نیا بیشتر از داده

خیورده در حاشییه و   درختیان زخیم   تنیه ن ونه از  21ها، تعداد اولیه و تعیین موقعیت ن ونه هایدادهآوری ج ع

هیا بیا اسیتفاده از میی      هیا تعیداد و عیرل حلقیه    سازی ن ونههای بستر نیارود برداشت شد. پ  از آمادهکناره

گیری شید و سیا    متر ش ارش و اندازهمیلی 12/1ا دقت ب TSAPWINاف اری و برنامه نرم LINTABدیجیتالی 

 منظیور بیه  امیا ؛ بازسیازی گردیید  حلقیه درخیت    اف ایشی پهنایاز طریق کاهش ناگهانی در روند  وقوع سیالبها

تخ ینی بیرای دبیی    عنوانبه هااز باالترین زخم نقاط باالترین هاپالئوسیالبدبی  تخ ینو ورد سطح سیالب برآ

برداری شد تا ارتفیاع سییب بیر مینیای     چهار مقطع عرضی از بستر اصلی رودخانه نقشه شد واوج در نظر گرفته 

                                                           
   Email: Srhosseinzadeh@um.ac.ir                      11201227110مسئو  :  نویسنده 2 
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هیای  ها بیه ترتییا از سییالب سیا     بیشترین تعداد زخم نتایج نشان داد که. های تنه درختان برآورد گرددزخم

 2111عالوه بر این سیب سا  اند. گرفته منشأ sec3m1111/با دبی پیک  1721و  sec3m 211/با دبی پیک  2117

 .انید را در روند رشد درختان حاشییه بسیتر داشیته    ریتأثبیشترین  sec3m162/با دبی پیک  1111و نی  سیب سا  

ایسیتگاه هییدرومتری در منطقیه      یتأسی  و مربوط به قییب از  2116و  2111سا   دو سیالب دیگر دره چنین 

روی  بیر  ،از سطح زمیین  cm171ها زخم ب رگی را با ارتفاع حد باالیی زخم به طو  این سیالب شد.بازسازی 

بیرآورد  در ثانییه   مترمیعیا  17/4177 بیه مقیدار   ح سیالب از طریق این زخمو سط ساقه درخت بر جای نهاده

های سییالبی  که دبی ددهو نشان می استاخیر  سا  صدترین دبی سیالبی رودخانه نیا در طی که ب رگ گردید

های ایسیتگاهی ایین   بسیار بیشتر از دبی اندکه از طریق دندروژئومورفولوژی بازسازی شده و پیک رودخانه نیا

 .استرودخانه 

 ، دندروژئومورفولوژی، نیارود.پالئوفالد های درخت،سیالب، حلقه :هادواژهیکل

 مقدمه. 5

و  کیرده ی هستند که مقادیر زییادی از رسیوبات را ح یب    افرایند رودخانه تأثیرگاارترینترین و ب رگ مهم هایسیالب

هیا  . سییالب تاثیرگاارنید ای هیای رودخانیه  فیرم سایر فراینیدها و   بر و داشتهمجرا  مورفولوژی اثرات طوالنی مدتی بر روی

فیاوتی در  هیای رشیدی مت  گاارند و منجیر بیه پاسیخ   ختان حاشیه و درون بستر رود اثر میبر روی مورفولوژی درچنین هم

تیاریخ درخیت    بلندمیدت حافظه های رشدی در چوب درخت که به عیارتی شوند و این پاسخمیدرخت  هایحلقه سری

 پالئواسیتیج  هیای شیاخص  عنیوان بهتواند های درختان میزخم نتیجه در، (2: 2،1124دِمییو و ه یارانشوند )است ثیت می

(1PSI ،) ترین روش تعییین سین فراینیدهای ژئومیورفییی در     دقیقاما  قدی ی و پالئوسیالبها بیار رود.در مطالعه سیالبهای

: 1117، 4؛ گیاتنر 67: 1111، 1بولشیویلر و ه ییاران  )است های زمانی چند صد تا چندین ه ار ساله دندروکرونولوژی دوره

آرشییوهای طییعیی ییا     عنیوان بیه در حقیقت استفاده از درختیان  که . دندروکرونولوژی (111: 1122، 0؛ می و ه یاران141

ای اسیت کیه بیه مطالعیه     رشیته  ،(216: 1،1121؛ اسیتوفب و ه ییاران  1: 7،1110بریولیت باشید ) میی  " 6شاهدان خاموش"

                                                           
1 De Micco et al. 

2 Paleo Stage Indicator 

3 Bollschweiler et al. 

4 Gartner  

5 Mei et al. 

6 Silent Witnesses 

7 Beriault 

8 Stoffel et al. 
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ژئومورفولوژی امیا دنیدرو  ؛ پردازدها میحلقه پهنایگیری تعداد و تغییرات های رشد ساالنه درختان، با استفاده از اندازهحلقه

های رشد سیاالنه درختیان و فیرم رشید     حلقه وتحلیبتج یههای زیر مج وعه دندروکرونولوژی است که بر اساس از رشته

ای بیرای مطالعیه و   گسیترده  طوربه این شاخه .پردازدهای فضایی و میانی فرایندهای سطحی زمین میبه بررسی جنیه هاآن

 شییود و دارای دقییت سییاالنه و حتییی ف ییلی اسییت وژییی گاشییته اسییتفاده میییگییااری فراینییدهای ژئومورفولییتییاریخ

؛ 11: 1،1121؛ ویالنییوا و ه یییاران 11: 1،1110؛ بییادکیو و ه یییاران 2: 2،1121؛ بییاتلر و اسییتوفب 01: 1116)اسییتوفب،

 (.  111: 4،1110گودی

ییک حلقیه رشیدی تشیییب     های معتید  در هیر سیا     دندروژئومورفولوژی بر این اصب استوار است که درختان اقلیم

فراینیدهای ژئومورفییک قیرار گیرنید نسییت بیه ایین فراینیدها و رخیدادها بیه شییب             ریتأثدهند و درختانی که تحت می

کرونیا  شیود ) ثیت میی  هاآن هایدهند که این واکنش در سری حلقه( مشخ ی واکنش نشان میGD) 0های رشدیاختال 

شامب تعیین سن و ه چنین مقدار تغیییر   ازج لهای دارد و کاربردهای گسترده دندروژئومورفولوژی (.1: 6،1122و ه یاران

 ای، به ین و دیگیر فراینیدها اسیت.    گااری، فرسایش، حرکات دامنیه در فرایندهایی مانند تغییر مجرای رود، سیالب، آبرفت

 -رخیداد  –فراینید  "بر پایه سیه مفهیوم   طورمع و هبی دارد تحقیق دندروژئومورفولوژ( بیان می2171) 7ه چنان که شرودر

 "رخیدادهای "دارد.  فیو   امیب ژئومیورفییی  وع ییک از اشاره به هر "فرایند"در این رابطهکه  ،(2شیب) است استوار "پاسخ

دهید  رشدی مشخ ی واکنش نشیان میی   "هایپاسخ"ها با گاارند و درخت به این آشفتگیمی ریتأثژئومورفیک بر درخت 

 (.1: 1120، 1؛ بالستروس و ه یاران074 :2117، 1؛ برام و ه یاران216: 1121و ه یاران، استوفب)

ای بیر روی  هیا و فراینیدهای رودخانیه   دندروژئومورفولوژی بر اساس شواهد آسیا فی ییی تولید شده توسط فعالییت 

راینیدهای  گیااری ف زسازی و تاریخبا های سیالبی، بههای درختان سواحب رودخانه، موانع طولی یا دشت، تنه و شاخهریشه

سییالب   بازسیازی در  های دنیدروژئومورفولوژی برد دادهتوان به کارپردازد و از آن ج له میای میرودخانه ژئومورفولوژی

اسیت  هیا شیده   بیش از چهب سا  است که منجر به بهیود برآورد فراوانی و قدرت سیالب یاًیتقراشاره داشت که این روش 

                                                           
1 Butler & Stoffel 

2 Bodoque et al. 

3 Villanueva et al. 

4 Goudie 

5 Growth Disturbance 

6 Corona et al. 

7 Shroder 

8 Braam et al. 

9 Ballesteros et al. 
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؛ بالسیتروس و  1 :1،1111؛ یانوسییی و جیررت  211: 1،1121؛ بالسیتروس و ه ییاران  122: 2،1121و ه ییاران دی هررو )

؛ 1: 1110، 4؛ بریولییت771: 1121بالسییتروس و ه یییاران، ؛ 1602: 1111؛ بالسییتروس و ه یییاران، 11: 1121ه یییاران،

رشیدی ایجیاد   اخیتالالت   تیوان از طرییق  های سیالبی عادی بوده و میزیرا وجود درختان در دشت ،(141: 0،1120سیلهن

هیای اصیلی در عیرل    ها، فرسایش جریانی و رسوبگااری و جابجایی کانا ها، تناوب ذوب یخ، تاریخ بارشهاآنشده در 

؛ 211: 1،1111؛ جیرج و نیلسیون  1111، 7رود؛ کامپ246: 6،1121مریجیلیان و ه یارانکرد )های سیالبی را تعیین سن دشت

هیای  سییب  ی ازبازسازی طوالنی مدت توانو از این طریق می(، 121 :1124، 21؛ آل ا و ه یاران166: 1،1124چن و ه یاران

 (.  116: 1116، 21؛ دنیل 211: 21،1111؛ اییسیونگ و ه یاران1: 22،1111جرج و ه یاران) گاشته انجام داد
 

 
 (.46: 3155استوفل، ) استپاسخ که توسط شرودر توصیف شده  –رخداد  –مفهوم فرایند . 5شکل

 

هیای اوج سییالب   های آینده را براساس ثیت تاریخ زمانبینی سیالبزمینه پیش های دوران گاشتهآنالی  فراوانی سیالب

: 1111؛ جیرج و نیلسیون،  111: 1111جیرج و نیلسیون،  سازد )م ین می را هاآورد و تعیین زمان برگشت سیالبفراهم می

                                                           
1 Diez-Herrero et al. 

2 Ballesteros et al. 

3 Yanosky& Jarrett 

4 Beriault 

5 Silhan 

6 Merigliano et al. 

7 Komperod 

8 George & Nielsen 

9 Chen et al. 

10 Alma et al. 

11 George et al. 

12 Xiong et al. 

13 Daniels 



 201              ...          نیا رودخانه گاشته سیالبی رخدادهای سطح و فراوانی بازسازی                 سا  پنجم          

 

 سییالب  هیای خطیر  بیه تحقیق نقشیه   و ، (111: 1،2116؛ گوت فلید 171: 1،1111چر و ه یارانو؛ با11: 2،2102گالک؛ 047

 .دهدامیان می

معرفیی   رسی اً  2172در سیا    4اصطالح دندروژئومورفولوژی اولین بیار توسیط جغرافییدان فنالنیدی جوکیو آلسیتالو      

، 1؛ فیانتوچی و ساریسیووالو  16: 1116، 7؛ می وگیاکی و ه ییاران  11: 1110، 6؛ بیادکیو و ه ییاران  211: 0،2117رانک)اسیت 

-217: 1،1111( توسیعه یافیت )اسیتوفب و بولشیویلر    2171) و توسیط شیرودر   (،22: 1124؛ بادکیو و ه یاران،260: 2111

هیای  دندروژئومورفولوژییی از فراینیدهای ژئومورفییک بیا آنالی هیای ن ونیه     (. با این حا ، تحقیق 01: 1116؛ استوفب،210

برای اولیین بیار میی ان فرسیایش      2161در اوایب سا   21ها شروع شد و المارچساقه درخت شروع نشد، بلیه با آنالی  ریشه

امیا اولیین مطالعیات    ؛ (210: 1111اسیتوفب و بولشیویلر،  کرد )های سفید کالیفرنیا ارزیابی های آشیار شده در کوهرا با ریشه

هیا از طرییق   بازسیازی سییالب   بیا مطالعیه   2161دندروژئومورفولوژییی بر روی سیاقه و شیاخه درخیت از اواخیر دهیه      

(، و سیپ  زمینیه تئیورییی بیرای مطالعیه      11: 1121بالسیتروس و ه ییاران،  باشید ) های ایجاد شده میگااری زخمتاریخ

(. هلیی و  261: 21،2111)گوت فلید و جانسیون   ( ارائیه شید  2164) 22سیط سییگافوس  گیااری تو سیالب و فرایند رسیوب 

اسییتوفب و بردنیید )تعیییین دوره بازگشییت رخییدادهای سیییالبی بییه کییار   منظییوربییههییایی را ( تینیییک2161) 21المییارچ

سیتفاده از  بیا ا  راهیای ناگهیانی   فراوانیی سییالب   - ( روابط قدرت2177) 24چنین اگینتون و دی(، هم210: 1111بولشویلر،

درخیت و   ( روابیط بیین ارتفیاع زخیم    2116) 20و گوت فلید  بررسیی کردنید  های با شیا کیم  های درختان در آبراههزخم

( 1111) 21زیلونییا و ه ییاران   (.172: 27،1122بالسیتروس و ه ییاران  )را مطالعه کیرد   (HWMs) 26های ارتفاع آبنشانه

                                                           
1 Glock 

2 Boucher et al. 

3 Gottesfeld 

4 Jouko Alestalo 

5 Strunk 

6-Bodoque et al. 

7 Mizugaki et al. 

8 Fantucci & Sorriso-Valvo 

9 Stoffel& Bollschweiler 

10 La Marche 

11 Sigafoos 

12 Gottesfeld & Johnson 

13 Helley & LaMarche 

14 Egginton & Day 

15 Gottesfeld 

16 High Water marks 

17 Ballesteros et al. 

18 Zielonka et al. 
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هیای آبراهیه   های یافیت شیده در درختیان رشید کیرده در امتیداد کنیاره       بر اساس تطابق زمانی زخمرا رخدادهای سیالبی 

بیر اسیاس شیواهد حلقیه درخیت و      نی  ( 1122) بالستروس و ه یاران .(271 :1111زیلونیا و ه یاران،کردند )بازسازی 

: 1122،بالسیتروس و ه ییاران  د )پرداختنی بندی زبری سیالب دشت و تخ ین دبی سیالب سازی هیدرولییی به درجهمد 

هیای  در حوضیه  1هیای ناگهیانی  ( با استفاده از روییردی ترکییی به تشیخیص سییالب  1121) 2ویالنوا و ه یاران، و (211

هیای  سییالب و آنیالی  فراوانیی و شیدت    گیری یا با تعداد ایستگاه محدود با هدف بازسازی کوهستانی بدون ایستگاه اندازه

ویالنییوا و ؛ 226: 1،1120کاسییتلر و ه یییارانهییا پرداختنیید )ین اوج دبییی تییاریخی اییین سیییالب ناگهییانی و نییی  تخ یی 

را بیا   0رود الچین چیو  دبیی  درخیت  هیای حلقیه   ( بر پاییه داده 1124) 4شا و ه یاران عالوه بر این، (.11: 1121،ه یاران

 (.17: 1124،شا و ه یاران)استفاده از کرونولوژی چوب زودرس بازسازی کردند 

مورد گاهشناسی درختی تحقیقاتی در ایران انجام شده که بیشیتر در زمینیه دنیدروکلی اتولوژی بیوده و از آن ج لیه       در

: 2112؛ ارسیالنی و ه ییاران،   0: 2111مطالعاتی است که توسط آقایان ارسالنی و ع ی ی صورت گرفته اسیت )ارسیالنی،  

امیا در اییران   ؛ (17ب: 2112؛ ع یی ی و ه ییاران،   02 :الی  2112؛ ع ی ی و ه یاران، 42: 2111؛ ارسالنی و ع ی ی، 17

باشید. در  دندروژئومورفولوژی عل ی نوپا است و مطالعات و کاربرد آن در تعیین فرایندهای ژئومورفیک بسییار جدیید میی   

انجیام  توسط بهرامیی و ه ییاران    2111زمینه دندروژئومورفولوژی تنها دو مطالعه صورت گرفته که اولین پژوهش در سا  

چیای )رامییان( در اسیتان    های برون د یافته درخت در حوضیه قیره  شده و با استفاده از تحلیب دندروژئومورفولوژییی ریشه

(. ه چنیین حسیین زاده و جهیادی طرقیی     2 :2111ای پرداختند )بهرامی و ه یاران،گلستان به برآورد می ان فرسایش ورقه

و بیر اسیاس نیوع تغیییرات و     را بازسیازی  های قدی ی رودخانه سیه هی ار   الببا استفاده از این تینیک سی 2112در سا  

را بیرآورد   هیا آنمشیخص و دبیی تقریییی     را های بی رگ واکنش تنه و ریشه درختان به فرایند سیالب، زمان وقوع سیالب

طح سییالب  سی  "پاسخ بیه ایین فرضییه اسیت کیه      هدف این تحقیق نی   (.11: 2112حسین زاده و جهادی طرقی، کردند )

و بیه ایین منظیور بیه      ،"های ایسیتگاهی اسیت  های دندروژئومورفولوژی در حوضه آبری  نیا بیشتر از دادهبرآوردی از داده

خیورده پرداختیه   های رشید در درختیان زخیم   سازی فراوانی و سطح رخدادهای سیالبی نیارود با استفاده از آنالی  حلقهباز

 شده است.

 

                                                           
1 Villanueva et al. 

2 Flash floods 

3 Casteller et al. 

4 Shah et al. 

5 Lachen choo 
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 منطقه مورد مطالعه. 3

کیلیومتر   1منطقه مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از بستر اصلی رودخانه نیا در جنوب شهر نیا و بیه طیو  تقریییی    

عیرل شی الی    16˚ 17ʹ14˝گیری در این تحقیق در باالرود از مخت ات ن ونه سایتهای (. بازه مورد مطالعه و1شیباست )

افی آبلو و محب خروج رود از کوهسیتان و ورود بیه دشیت خیتم     طو  شرقی شروع و انتهای آن به سد انحر 01˚12ʹ01˝و 

تا محیب ایسیتگاه آبلیو اسیت. ارتفیاع       کیلومترمربع 2111بالغ برای کشیده با مساحتی شود. حوضه آبری  نیا رود حوضهمی

ی متر و در محیب ات یا  بیه درییا     41ترین محب حوضه در نقطه خروجی حدود متر و پست 1111بلندترین نقطه حوضه 

درصید آن در محیدوده اسیتان گلسیتان      11درصد حوضه در محدوده استان مازنیدران و   62باشد. حدود متر می -11خ ر 

 .واقع شده است
 

 
 موقعیت حوضه آبریز نکا رود و بخش مورد مطالعه در این تحقیق .3شکل 

 

تیرین زهییش ایین حوضیه از ارتفاعیات شیاهیوه در جنیوب گرگیان سرچشی ه گرفتیه و           مهم عنوانبهرودخانه نیا 

هیای رادکیان و گلیدین    های چهارباغ و شاهیوه بهم پیوسته و پ  از دریافت دو شاخه دیگر به نامهای اولیه آن به نامشاخه

هیای لیشیا، کیاسیر،    هیای میاکور رود  آورد. غییر از شیاخه  دره در جنوب شر  آبادی رادکان، رودخانه نیا را به وجود می

پی  از گیار از   شوند. این رود شلیرود و نی  رودآب به نیارود وصب می تسیارود، رینو، باریک آب، ش شیر بر، سنیروچ،

غربیی و سیپ  در    –ری د. نیا رود در بخیش کوهسیتانی دارای رونید شیرقی     مرک  شهر نیا در نهایت به دریای خ ر می

کند. طو  رودخانه تا ایستگاه آبلیو حیدود   لی به نام آبلو جهت جریان آن از جنوب به ش ا  تغییر مین دیک شهر نیا و مح

برفیی تیا    -بیارانی و در میانیه و پاییاب بیارانی     -رژیم این رودخانه در سراب برفی دائ ی است. جریاندارای  کیلومتر 201
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میلییون   204دبی سالیانه نییا رود   .یابندقوع بارندگی جریان مینیا در اثر و ها در رودخانهکلی سیالب طوربهو  بارانی است

رودنیا در باالدسیت گراولیی و    بستر (.61: 2111باشد )ع ادالدین،میلیون تن می 411/1متر میعا و رسوب سالیانه آن نی  

رکی ی بیا   شیود. حوضیه آبریی  رودخانیه نییا در بخیش شی الی زون الییرز م        ای و سییلتی میی  به سوی پایین دست ماسه

زای مازنیدران و شی ا    شناسی و لیتولوژییی دارای روند شر  به غرب و محدود به دو گسب مهم لیرزه های زمینساخت ان

ای کیه  کند به گونیه (. رودخانه نیا نی  از روند زمین ساخت حاکم تیعیت می1111: 2110خدابخش و ه یاران،است )الیرز 

(. نییا رود  1: 2176صیفایی، باشد )می Consequentهای آن از نوع و سرشاخه Subsequentهای این رودخانه از نوع آبراهه

های گرگان، سنگ آهک دولومیتی، سنگ آهک ضخیم الییه کرتاسیه و سیازند الر    در مسیر خود از باالدست ابتدا از شیست

 (.1شیب)  دیرشناسی آهک دولومیتی عیور کرده و پ  از عیور از دشت ساحلی به دریای خ ر میبا سنگ

 

 
 شناسی محدوده مطالعاتینقشه زمین .9شکل

 هامواد و روش. 9

پی ایشی و تحلیلی( اسیت و طیی مراحیب زییر انجیام       -)آزمایشگاهی تجربی  -روش انجام این تحقیق روشی تاریخی

 شده است:

هیای  های رقیومی و پی یایش مقیدماتی از منطقیه، داده    های آماری و فرمآوری اطالعات نوشتاری، دادابتدا پ  از ج ع

های پاییه میورد نییاز    چنین نقشهشد و هم وتحلیبتج یهای آب رودخانه نیا در ایستگاه هیدرومتری آبلو حداکثر دبی لحظه
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ای ت یاویر میاهواره   ،ور  سیاری  2:211111، زمین شناسیی  2:01111پوگرافیتو و نقشه ژئومورفولوژی با استفاده از نقشه

 .تهیه شدمتر 21با دقت  Lدر باند  ALOS( تولیدی از ت اویر راداری سنجنده DEM) ارتفاع یرقوملندست ومد  

 بیوده خیت  برداری در این تحقیق به صورت انتخابی و از نوع میانی بر مینای موقعیت ژئومورفولوژییی درروش ن ونه

 واضیح  طیور بیه کیه   گییری انتخیاب شیدند   ی بیرای ن ونیه  و پ  از تهیه نقشیه ژئومورفولیوژی بسیتر رودخانیه، درختیان     

خیورده بیه صیورت    درختان زخم تنهسپ  از  .اندسیب نشان داده ولوژی خود در ارتیاط با فرایندهایی را در مورفناهنجاری

هیای سییالبی گاشیته از    ن ونه برداشت شد تا سیا   21متر( تعداد سانتی 0/1ر )با قط 2سنجرویش و با استفاده از مته مغ ی

ای بیرداری قیرار گرفیت شناسینامه    برداری برای هر درختی که مورد ن ونیه در حین ن ونهها بازسازی گردد. طریق این زخم

شی اره ن ونیه، نیوع درخیت، ارتفیاع درخیت، قطیر درخیت در محیب           شیامب  تهیه شد و ت ام اطالعات موبوط به ن ونیه 

هیای  ن ونیه  الزم به ذکر است کیه  و مواردی دیگر برداشت و یادداشت گردید. ارتفاع حد باالی زخم درختبرداری، ن ونه

ان توانید مشییب باشید و زمی    گییری در ع یب میی   تعیین بهترین موقعییت ن ونیه   باید تا مرک  درخت برداشت شود و مغ ه

کیه در  . در توضیح بیشتر ه انگونیه  برداری معطوف گرددای به موقعیت ن ونهگیری از درختان زخ ی باید توجه ویژهن ونه

و نیی    (B) ای بیا رشید زییاد   یا از بافیت پینیه   (A) خوردگیهای برداشت شده در کنار زخمن ونه ،شودیم( دیده 4شیب )

( ن ونه مناسییی اسیت و   Cدهند. ن ونه )های درخت ارائه میردهای ناق ی از حلقهها و رکوها، دادههای ن دیک به زخملیه

هیای  هیای م اسیی از کانیا    شید زییاد و ردیی    ای بیا ر های استخراج شده از ن دیک زخم، جایی که بافت پینهفقط مغ ی

شیده خیلیی دور از    برداشیت  ( مغی ی Dشود. ن ونه )گااری درست می( وجود دارد منجر به تاریخ1TRD) یزخ ص غی 

 دهد و بنابراین مانع تاریخ گااری درست است.  ای از رخداد آشفتگی را نشان ن یباشد و هیچ نشانهزخم خوردگی می

 عنیوان بیه هایی در محب، الزم است تا از درختان غیر آشفته و سالم موجود در منطقه ن ونه دیده آسیاعالوه بر درختان 

بایید از درختیانی کیه فاقید     است  هارائه دهنده شرایط رشد در محب مطالع که  های مرجعن ونه مرجع برداشت شود. ن ونه

 تیرین درختیان  قیدی ی و نیی  از   ی یار یبزدگی ریشه و ییا  شدگی، بیرونخوردگی، کجآشیار از زخم نشانهوجود هر گونه 

برداشیت شید و    های مغ یر( و ع ود بر شیا ن ونهمتسانتی 211 یاًیتقره )ر ارتفاع سین. از این درختان نی  دبرداشت شوند

های آسیا دییده مراحیب آمیاده    ها نی  مانند ن ونهنی  در برگ شناسنامه مربوط به خود ثیت گردید. این ن ونه هاآناطالعات 

هیای درختیان آسییا    داده بیا  ق زمیانی کرونولوژی مرجع برای تطاب عنوانبه داده های بدست آمده و  طیسازی و آنالی  را 

 .شددیده استفاده 
 

                                                           
1 Increment Corer 

2 Tangential Rows of Traumatic Resin Ducts 
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 (.539: 3118خورده. )استوفل و بولشویلر،موقعیت درست استخراج نمونه مغزه از درختان زخم. 6شکل

 

شد تیا تارهیای چیوبی بیر     های نگه دارنده ثابت برداشت شده بر روی چوب های مغ یگیری ن ونهانجام ن ونه پ  از

در معیرل هیوای آزاد   هیا  ن ونه سپ  ه هپایر سازند. را امیانروی چوب نگه دارنده چسییده و آنالی های مقاطع عرضی 

سیطح   هیا آنل گییری عیر  ها و ش ارش تعیداد و انیدازه  وضوح تشخیص حلقه منظوربهشد تا خشک گردند و قرار داده 

های این تحقییق ه یه از درختیان    . الیته چون ن ونهشدندهای مخ وص برش داده و صاف تیغو  2اسیالپبها توسط ن ونه

عیرل  گییری  ها با س یاده خوردن کار تشخیص و انیدازه باشند لاا در این ن ونهسپیدار بوده و این درختان پراکنده آوند می

. در نهاییت پی  از   ه اسیت صاف گردید و اسیالپب های مخ وصها فقط با تیغن ونه ها بسیار سخت گردید و سطححلقه

کیه مت یب بیه     LINTABها با استفاده از می  دیجیتالی های درخت و ه چنین عرل حلقهها، تعداد حلقهسازی ن ونهآماده

متیر شی ارش   میلی 12/1دقت و  10ن ایی ها با ب رگن ونه ،است TSAPWINاف اری و نی  برنامه نرم 1استریومییروسیوپ

ها ترسیم شد و میورد تحلییب   رشدی ن ونه و منحنی بندیهای درخت دستهگیری شد. با استفاده از این برنامه حلقهو اندازه

و نتیایج حاصیله از مطالعیات     درخیت سیا  رخیداد سییالب بازسیازی گردیید       خوردگیخمو بر طیق سا  زقرار گرفتند 

. ه چنیین بیا   برقیرار شید   هیا آنهای ایستگاهی مقایسه و ارتیاط بیین  تایج بدست آمده از تحلیب دادهگاهشناسی درختی با ن

هیای بازسیازی   برداری شده از بستر رودخانه سیطح سییالب  استفاده از ارتفاع حد باالی زخم درخت و مقاطع عرضی نقشه

 شده تخ ین زده شد.

                                                           
1 Scalpel 

2 Leica Stereomicroscop 
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 . بحث و نتایج6

هیای  د و منجیر بیه پاسیخ   گیاار تان اثر میای بر روی مورفولوژی درخژئومورفیک رودخانهفرایند  یک عنوانبهسیالب 

تیرین انیواع شیواهد    خیورده یییی از راییج   شیده و زخیم  درختان کیج د. شوهای حلقه درخت میاوتی در سریرشدی متف

ای بیرای  گسیترده  طیور هبی ، کیه  (0شییب هسیتند )  هیا رودخانه در کنارهرخدادهای سیالبی گاشته  ییدندروژئومورفولوژی

رخدادهای ژئومورفیک گاشته از طریق مطالعیه و تشیخیص چیوب واکنشیی در رکیورد پیوسیته       گااری و بازسازی تاریخ

هیای بی رگ   های جاری، سینگ ها در آبه چنین واری ه(. 127: 2،1121)دی هررو و ه یاران اندحلقه درخت استفاده شده

. (0شییب شیود ) درختیان  هیای  غیره م ین است سیا سر بریدن ییا حیاف شیاخه   های واری ه و ها، جریانو تخته سنگ

های متعاقا بیا اثیر   ها با توق  مشخص رشد شعاعی در سا درختان واکنش شدیدی را به سر بریدن یا از بین رفتن شاخه

مورفولیوژی   شیوند کیه منجیر بیه نیوعی از     جانیی جایگ ین تاج شیسته می یک یا چند شاخهسپ   دهندرخداد نشان می

بیا دقیت    سیالبگااری دقیق های بیرونی به تاریخچنین آسیا آشفتگی رشدی. دشومی "کاندالبرایی "به نام رشد درخت 

بیرای   اسیتیج پالئو شیاخص  عنیوان بیه تیوان  های درخت میی ارتفاع زخم از چنینهم .دهدساالنه و یا حتی ف لی امیان می

 (.121: 1121و ه یاران، دی هررو) کردتخ ین دبی سیالب استفاده 

تیا  انداختیه   رودخانه نییا  ایلحظههای حداکثر دبی دادهنگاهی به  های دندروژئومورفولوژیقیب از بررسی و تحلیب داده

( 6رودخانه برقیرار کیرد. بیر ایین اسیاس در شییب )       ایلحظه دبیحداکثر  های بازسازی شده را باسیالببتوان ارتیاط بین 

( 6شییب ) ارائه شده است. با توجیه   2111تا سا   2106ای رودخانه نیا در ایستگاه آبلو از سا  های حداکثر دبی لحظهداده

در  متیر میعیا بیر ثانییه     1111 حداکثر دبی ثیت شده در طی این دوره آماری مربوط به سیب تاریخی نیا با دبیی ایسیتگاهی  

کیرده و اثیرات    الی زیادی را به شهر نیا و روستاهای حاشییه رودخانیه وارد  است که خسارات جانی و م 4/0/2171 تاریخ

  0/111 و 110 ،162 هیای ژئومورفولوژییی قابب تیوجهی را در بسیتر رود نییا بیر جیای گااشیته اسیت. پی  از آن دبیی         

ای ثییت شیده   حیداکثر لحظیه  قرار دارند و ک ترین می ان دبی  2166 و 2170، 2111 هایترتیا در سا مترمیعا بر ثانیه به

ها در ف یب پیایی  و   بیشتر این سیالب است. مترمیعا بر ثانیه 4/2 و به می ان 2114در طی این دوره آماری مربوط به سا  

 نی  در مردادماه رخ داده است. هاآنترین ب رگ
 

                                                           
1 Diez-Herrero  
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های مرتبط در ساختار خها و پاسپذیرفته از سیالب تأثیرشواهد غالب دندروژئومورفولوژیکی درختان . 1شکل

( C(: سر بریدن درخت و رشد کاندالبرایی آن؛ )B( برونزدگی ریشه؛ )A/Dهای درختی: )ها و عرض حلقهسلول

 (.981: 5،3151ویالنوا و همکاران) ها( زخم شدن ساقهB/Cشدگی ساقه؛ )کج
 

بازسیازی فراوانیی   ثیت شده ایستگاهی با حلقیه هیای درختیان منطقیه و ه چنیین       هایمطالعه رابطه دبی منظوربهحا  

خیورده حاشییه بسیتر رود نییا     ن ونیه مغی ه از درختیان سیپیدار زخیم      21تعداد در ایستگاه  ثیت نشده رخدادهای سیالبی

مطالعیاتی  در محیدوده  های برداشت شیده ا  ( ارائه شده موقعیت ن ونه2در جدو  ) داده های مربوط به آن  برداشت شد که

ای کیه در  های گرفته شده در این مطالعه از درختان سپیدار یعنیی از گونیه  ت ام ن ونه داده شده است.ن ایش (7) شیبنی در

بود برداشیت شیدند. در بازدییدهای مییدانی      های آبرفتی و حتی سیالب دشت رشد یافتهکب حاشیه بستر و بر روی پادگانه

انید،  کن کرده درختیان سیپیدار جیایگ ین شیده و رشید کیرده       های قیلی را ریشههرجا سیالب گونهشد که از منطقه دیده 

آونیدهای   . هرچنید کیه  شاهدی از مرز سیالب دشت در نظیر گرفیت   عنوانبهتوان این درختان را در این محب بنابراین می

و ایین ویژگیی کیار     بوده رد بسیار پراکندهگیصورت می هاآنهای ساالنه بر طیق چوبی این درختان که تشخیص مرز حلقه

ها در هیر کیدام   تعداد حلقه. به ه ین علت را بسیار سخت کرده است هاآنگیری عرل های ساالنه و اندازهتشخیص حلقه

گییری عیرل   هیا و انیدازه  ها چندین بار در آزمایشگاه مورد بررسی و ش ارش قرار گرفتند تا تشخیص حلقیه از این ن ونه

 ا دقت بیشتری انجام گیرد.  ب هاآن

                                                           
1 Villanueva et al. 
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 .تماب( -ای ایستگاه هیدرومتری آبلو )سازمان مرکز تحقیقات منابع آبحداکثر دبی لحظه .4شکل

 

روند رشد  از تحلیل نمودار حاصلت خورده حاشیه بستر رودخانه نکا و اطالعادرختان زخم موقعیت نمونه .5جدول

 .هاآن هایحلقه

 میترمسال
 زخم

دبی سیالب 
 عامل زخم

/sec)3(m 

خوردگی و سال زخم
 سیالب عامل آن

 سیالب
در  مؤثر

 رشد

سن و سال 
 رشد درخت

ارتفاع حد 
زخم باالی

(cm) 

قطر 
درخت 

(cm) 

 گونه
موقعیت 
 جغرافیایی

 شماره
 نمونه

 سپیدار 41 11 (2116) 11 2116 (4/0/2171) 2111 1111 1121
4100601N 
722111E 

2 

1111 
---- 

162 
0/240 

1111 (4/1/2111) 
1121(21/1/2111) 

2116 
2111 

 سپیدار 20 11 (2116) 11
4106176N 
721112E 

1 

 سپیدار 11 211 (2111) 21 2111 (14/22/2117)1111 211 ---
4100671N 
722111E 

1 

1116 
---- 

162 
211 

1111(4/1/2111) 
1121(17/7/2112) 

 سپیدار 11 260 (2111) 21 2111
4106101N 
721144E 

4 

 سپیدار 11 11 (1111) 24 1111 (14/22/2117)1111 211 1121
4106164N 
721662E 

0 

 سپیدار 11 260 (1111) 24 1111 (14/22/2117)1111 211 1121
4106111N 
721121E 

6 

 سپیدار 21 11 (1114) 21 1111 (11/7/2111)1122 210 ---
4106100N 
721111E 

7 
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 .5جدولادامه 

 میترمسال
 زخم

دبی سیالب 
 عامل زخم

/sec)3(m 

خوردگی و سال زخم
 سیالب عامل آن

 سیالب
در  مؤثر

 رشد

سن و سال 
 رشد درخت

ارتفاع حد 
زخم باالی

(cm) 

قطر 
درخت 

(cm) 

 گونه
موقعیت 
 جغرافیایی

 شماره
 نمونه

 سپیدار 21 121 (1114) 21 1111 (11/7/2111)1122 210 ---
4106162N 
721111E 

1 

 سپیدار 11 61 (1114) 21 1124 (21/1/2114)1110 274 1124
4106101N 
721644E 

1 

 سپیدار 27 120 (1110) 22 1124 (4/21/2111)1111 261 1121
4106107N 
721116E 

21 

 سپیدار 21 221 (2111) 27 2111 (21/1/2114)1110 274 1124
4106164N 
721606E 

22 

 سپیدار 10 244 (2111) 14 2116 (4/0/2171)2111 1111 ---
4100611N 
722161E 

21 

 سپیدار 26 11 (1111) 21 1111 (14/22/2117)1111 211 1121
4100712N 
721111E 

21 

--- 162 1111(14/22/2117) 
1111 
2111 

 سپیدار 10 221 (2111) 11
4106201N 
721411E 

24 

1111 1111 2111(4/0/2171) 
1111 
1121 

 سپیدار 11 11 (2111) 11
4106171N 
721126E 

20 

2140 
2117 

17/4177 
--- 
162 

2142 
2100 

1111(4/1/2111) 

 سپیدار 70 171 (2110) 12 2111
4106111N 
721161E 

26 

 سپیدار 21 261 (1112) 20 1111 (21/1/2114)1110 274 1111
4106700N 
711160E 

27 

 سپیدار 41 101 (2117) 21 1111 (4/0/2171)2111 1111 1116
4106672N 
711172E 

21 

 

درختان از سطح زمین به نوعی بییانگر ارتفیاع سییب و قیدرت آن در محیب      قابب توجه است که ارتفاع حد باالیی زخم 

خیوردگی  و سییا زخیم   تنه هیای قطیع شیده درختیان را ح یب     دهنده آن است که سیالب و نشان .باشدرشد درخت می

های اوج اسیت و بیا توجیه بیه     جریان در دبی هایدهنده ع قها نشان. پ  این زخمبسترشده استان حاشیه و ک  درخت

 .توان به ع ق جریان پی بردارتفاع زخم در درخت می
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 بازسازی فراوانی رخدادهای سیالبی. منظوربهخورده های گرفته شده از درختان زخمموقعیت نمونه. 7شکل

 

و تغیییر در  ( بر طیق کاهش ناگهانی در روند رشید حلقیه درخیت    2جدو ردگی درختان )خوزخم در این مطالعه سا 

هیای ایسیتگاهی   های آبراهه با دبیهای درختان کنارهمشخص شد و بازسازی بر اساس تطابق زمانی زخم هاآنالگوی رشد 

هیای در حیا  ح یب در حیین     گییرد کیه کنیده   خوردگی بر روی درختان زمانی شیب میاین زخم انجام گرفت. ثیت شده

هیای  های اوج سیالب برخالف جهت جریان قرار گیرند یا بر درختان حاشیه مجرا اثر بگاارند. ح یب کنیده و واریی ه   دبی

هیای  هیا زخیم  و  سیالبدهد. چوب و کنده ح ب شده در طهنگامی که هیدروگراف سیالب باال باشد رخ می غالیاًچوبی 

هیا بیر روی   گیاارد، پی  اطالعیات سییالب از طرییق زخیم      سایشی فراوانی را بر روی درختان حواشی مجرا بر جای می

هیایی  العات بیا ارزشیی از سییالب   ها اطشود. مطالعه دندروژئومورفییی این زخمدرختان حاشیه مجرای رودخانه حفظ می

گییری در حیین   انید و ییا اینییه ایسیتگاه انیدازه     گیری در محیب رخ داده ایستگاه اندازه دهد که یا قیب از استقراردست میبه

چنیین طیو  رکیورد بدسیت آمیده از طرییق       ثییت نشیده اسیت. هیم     سیالب تخرییا شیده و دبیی آن توسیط ایسیتگاه     

 دندروکرونولوژی بستگی به طو  ع ر درختان کناره و مقاومت سطوح سیالب دشتی دارد.  

توان گفیت کیه بیشیترین تعیداد     می( 2)های دندروژئومورفولوژییی و با توجه به جدو  حاصب از تحلیب بر طیق نتایج

متر میعیا بیر    1111با دبی پیک  2111و متر میعا بر ثانیه  211 با دبی پیک  1111های ها به ترتیا از سیالب سا زخم

های درختان محدوده مطالعاتی هسیتند. عیالوه   شده در حلقهاند. این دو سیالب دارای بیشترین رکورد ثیت گرفته منشأ ثانیه
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رونید رشید درختیان     بیر را  ریتأثبیشترین متر میعا بر ثانیه  162با دبی پیک  1111و نی  سیب سا   2111بر این سیب سا  

وردگی بیر جیای   خها در برخی درختان به صورت زخمای که عالوه بر تاثیری که این سیالباند، به گونهحاشیه بستر داشته

هیا بیا نقشیی کیه در برخیی نقیاط بسیتر رود از طرییق         اند. ایین سییالب  شده هاآنسیا کاهش ناگهانی رشد در  ،گااشته

درختان حاشیه بستر شیوند و عیالوه بیر    برخی دیگر از اند سیا اف ایش و بهیود رشد در اند توانستهگااری ایفا کردهرسوب

اند در برخی دیگیر نقیش مثییت را  در رشید ایفیا      ر برخی درختان به جای گااشتهخوردگی دنقش منفی که از طریق زخم

متیر ارتفیاع حید بیاالیی زخیم و سیا  رشید        سیانتی  171و بیا   26خوردگی در ن ونه ش اره باالترین ارتفاع زخم. اندکرده

شده در این رسیاله بیا سین    های گرفته ترین درخت در میان ت ام ن ونهترین و قدی یاست. این درخت مسن (2124)2110

متیر اسیت کیه ایین     سیانتی  101سا  و ارتفاع حد باالیی زخم آن  21با سن  21باشد و بعد از آن ن ونه ش اره سا  می 12

 باشد.   ها میها نشان دهنده باالبودن سطح این سیالبارتفاع

های دبی پییک ثییت شیده در    ت با دادههای درخهای سیالبی بازسازی شده از طریق حلقهچنین در این مطالعه سا هم

هیای ایسیتگاهی انطییا  و    های بازسازی شده با دادهایستگاه هیدرومتری آبلو مقایسه و انطیا  داده شد و در ه ه موارد سا 

( موجیود  2176-77) 2100-06های ایستگاه هیدرومتری این منطقه از سا  آبیی  ه خوانی داشت. الزم به ذکر است که داده

اند. عالوه بر این در این مطالعه دو سیالب دیگر در حوضیه نییا   ها ثیت نشدهها این دادهد هر چند که در برخی سا باشمی

هیای  با توجه بیه شیواهد پالئواسیتیج و نشیانه    بوده و ایستگاه هیدرومتری   یتأسقیب از  مریوط بهرود بازسازی گردید که 

 26های درختی ن ونیه شی اره   ها از طریق حلقهاند. این سیالبهای بسیار ب رگی بودهسیالبیادگار ( HWMsارتفاع آب )

بیر طییق تغیییرات رونید      هاآنهای رخداد های گرفته شده است بازسازی شدند و سا ترین درخت در میان ن ونهکه مسن

ها زخیم ب رگیی را بیا ارتفیاع حید بیاالیی       باشد. این سیالبمی 2100و  2142های های درخت برابر با سا رشد در حلقه

 .  (1و  1شیب)اند بر جای نهاده از سطح زمین بر روی ساقه درخت مترسانتی 171زخم به طو  
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ت. بر طبق برداری در این مطالعه استرین درخت مورد نمونهسال مسن 85با سن  54درخت نمونه شماره . 8شکل

 بازسازی شد. 5311و  5365های دو سیالب در سال ،گرفته شده از محل زخم این درخت های مغزیروند رشد حلقه
 

 
. بر طبق روند رشد سه تغییر ناگهانی در رشد 54خورده شماره های نمونه زخمروند رشد در عرض حلقه .3شکل

 ها است.لهایی در همان ساخوردگی درخت در جریان سیالبشود که به علت زخمها دیده میعرض حلقه
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( برداشیت  2124)2110سیا  و سیا  رشید     12با سین   (،1)شیب (، این ن ونه از درخت سپیداری1) شیببا توجه به 

هیای برداشیت   ترین درخیت در مییان ن ونیه   شده و بر روی پادگانه آبرفتی در بخش کوژ مئاندر قرار گرفته است و قدی ی

دارای رشید نرمیا  بیا     2141(، این درخت از شروع رشید تیا سیا     1شیبشده در این مطالعه است. بر طیق ن ودار رشد )

 احت یاالً شود کیه  اولین دوره کاهش رشد در این درخت مشاهده می 2142اما از سا  ؛ ها بوده استاف ایش در عرل حلقه

از ایین   تیرمیم ن ایید و   2140خوردگی درخت باشد زخ ی که درخت توانسته آن را تا سیا   این کاهش در ارتیاط با زخم

( اختال  رشدی دیگری در ن ودار رشید ایین درخیت    2114)2100اما در سا  ؛ رشد اف ایش یافته است مجدداًسا  به بعد 

خوردگی ب رگ روی تنه درخت در جرییان سییالبی عظییم    شک این اختال  رشدی مربوط به زخمگردد که بیمشاهده می

تیوان سیا  رخیداد ایین     هیا ن یی  های ایستگاهی برای ایین سیا   و داده گیریباشد که به علت عدم وجود ایستگاه اندازهمی

ادامیه دارد و در ایین    2117چنیان تیا سیا     های ایستگاهی تطییق داد. این روند کیاهش هیم  اختال  و کاهش رشد را با داده

بیه   2111میا در سیا    ا؛ زخم، روند رشد درخت رو به اف ایش نهیاده اسیت   میدرترمبه دلیب توانایی درخت  احت االًها سا 

بیه علیت حالیت غرقیاب شیدگی       احت یاالً ابتدا رشد درخت در ه ان سا  کاهش یافته که ایین   sec3m 1111/علت سیب 

اف ایش یافته که این افی ایش عیالوه بیر فیراهم      مجدداًروند رشد  1111اما از سا  ؛ درخت و حجم باالی رسوب آب باشد

از بین رفیتن تعیدادی از درختیان ه سیایه و      درنتیجهتواند می 2111ب سا  شدن مواد مغای رشد درخت در جریان سیال

مجاور این درخت باشد که سیا شده تا فضای زیستی بیشتر و رقابت ک تری برای رشد درخت فراهم گیردد تیا اینییه در    

 sec3m 162/ک دهد و این اختال  در ارتیاط با سیب بیا دبیی پیی   اختال  رشدی دیگری در رشد درخت رخ می 1111سا  

باشید و سیومین دوره کیاهش رشید را در ایین ن یودار       خوردگی درخت در جریان این سییب میی  ( و زخم2111در سا  )

خیوردگی، بخشیی از ایین کیاهش رشید در      رشدی به وجود آورده است. ه چنین الزم به ذکر است که عیالوه بیر زخیم   

متوسیط ع یری    طوربهر درختان سپیدار باشد زیرا این درختان تواند ناشی از روند کلی رشد دهای اخیر در درخت میسا 

 سا  دارند. 11تا  11حدود 

های درختیی  ها در تنههای پیک پالئوسیالبتعیین سطح سیالب و به دست آوردن دبی منظوربهچنین در این مطالعه هم

تخ ینی برای دبی اوج در نظر گرفتیه شید تیا     عنوانبههای مختل ، باالترین نقطه از باالترین زخم با چندین زخم در ارتفاع

بنیابراین در ایین مطالعیه بیرای     ؛ ها به دسیت آیید  ترین سیالب رخ داده در رودخانه بر پایه ارتفاع زخمدبی مرتیط با ب رگ

های درختیان و مورفولیوژی بسیتر رود قابیب تشیخیص اسیت چهیار مقطیع         هایی که آثار آن در زخممحاسیه دبی سیالب

های تنه درختیان بیرآورد گیردد.    برداری شد تا ارتفاع سیب بر مینای زخم( از بستر اصلی رودخانه نیا نقشه21رضی )شیبع

   .ها محاسیه گردیدتعیین و دبی سیالب هاآنسپ  پارامترهای مساحت، محیط و شیا و ضریا زبری بستر در 
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از سطح  cm371 ارتفاعسطح سیالب بر طبق زخم با  بیانگر 5های عرضی بستر نکارود. پروفیل پروفیل .51شکل

 خورده بر اثر سیالب.واقع در زیر درختان زخم ارائه دهنده سطح سیالب در پادگانه 6و 9، 3های زمین؛ پروفیل
 

بیا ارتفیاع    26خوردگی درخت ن ونیه شی اره   سطح سیالب از روی زخم 2های عرضی، در پروفیب با توجه به پروفیب

بیرآورد گردیید کیه     sec3m 71/1774/ ( محاسیه شد که مقدار دبیی ایین سییالب   cm 171زخم از سطح زمین )حد باالی 

کیه بیر اسیاس حید      4و  1، 1های ش اره ب رگترین دبی سیالبی نیارود در طی صد سا  گاشته است. ه چنین در پروفیب

بیه   هیا آنانید سیطح سییالب    و ترسیم شیده  برداریخورده بر روی سطح پادگانه آبرفتی نقشهنهایی گسترش درختان زخم

هیا بسییار بیشیتر از    بیرآورد گردیید و ایین دبیی     sec3m 01/1112/ و sec3m 41/2107، /sec3m 46/2170/ترتیا مقیادیر  

 های سیالبی ثیت شده در ایستگاه آبلو است.بید

های های سیالبی و پیک رودخانه نیا بسیار بیشتر از دبیتوان گفت که دبیهای تخ ینی میبا توجه به دبی

های موجود در تنه درختان که شاهدی از سطح سیالب هستند اب ار ایستگاهی این رودخانه بوده و ارتفاع زخم

 ا هستند. ههای دقیق دبی پیک سیالببسیار ارزش ندی برای به دست آوردن داده
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 گیرینتیجه. 1

ها اطالعیات مفییدی را   و ارتفاع حد باالی این زخم خورده در اثر سیالب ودارهای روند رشد در درختان زخمتحلیب ن

هیای  بیر طییق نتیایج حاصیب از تحلییب     دهید.  هیا بیه دسیت میی    حتیی دبیی سییالب    در مورد سا  رخدادهای سیالبی و

متیر   211 با دبی پییک   1111های ها به ترتیا از سیالب سا بیشترین تعداد زخمتوان گفت که دندروژئومورفولوژییی می

اند. ایین دو سییالب دارای بیشیترین رکیورد ثییت      گرفته منشأمتر میعا بر ثانیه  1111با دبی پیک  2111و میعا بر ثانیه 

بیا دبیی پییک     1111سییب سیا     ،2111چنین عالوه بر سیب سیا   های درختان محدوده مطالعاتی هستند. همشده در حلقه

است. عالوه بیر رخیدادهای سییالبی کیه      را در روند رشد درختان حاشیه بستر داشته ریتأثبیشترین متر میعا بر ثانیه  162

هیا  در رونید رشید حلقیه    ریتیأث و در رکوردهای حلقه درخت از طریق تغییر و  در ایستگاه هیدرومتری آبلو ثیت شده بودند

با توجه بیه شیواهد   بازسازی گردید.  2100و  2142های الب دیگر در حوضه نیا رود در سا دو سی، قابب تشخیص بودند

ای کیه زخیم ب رگیی را بیه     ها بسیار ب رگ بوده به گونیه های ارتفاع آب بر جای مانده سطح این سیالبپالئواستیج و نشانه

بیرداری از مقیاطع   و نی  نقشهزخم این  ارتفاع برطیقاست. متر از سطح زمین بر روی درخت بر جای نهاده سانتی 171طو  

ترین دبیی سییالبی ایین    ب رگ که تخ ین زده شدمتر میعا بر ثانیه   17/4177 حدود سطح این سیالب عرضی بستر رود

های سیالبی بازسازی شده توسط زخم درختیان در ه یاهنگی بیا    ین سا نباشد. ه چرودخانه در طی صد سا  گاشته می

هیای سییالبی بیه دسیت آمیده در روش      امیا مقیدار دبیی   ؛ ی سیالبی ثیت شده توسط ایستگاه هیدرمتری آبلیو بیود  هادبی

  بیود و  سیا  12است. از آنجا که حداکثر سن درختان ن ونه گرفتیه شیده   های ایستگاهی دندروژئومورفولوژی بیشتر از دبی

تیری در محیدوده مطالعیاتی وجیود     طع اگر درختان مسنق طوربهسا  دارد  11-11سنی حدود  گونه درختی سپیدار ع دتاً

هیای درختیان   نیالی  حلقیه  آتوان گفت که میپایر بود. در نهایت تر نی  در حوضه امیانهای قدی یداشت بازسازی سیالب

و  های موجود در ساقه درختان، اب ارهای بسیار ارزشی ندی بیرای بازسیازی رخیدادهای  سییالبی     زخم شده و ارتفاع زخم

 است. هابستر رودخانهتخ ین دبی در 
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