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چكیده
تاكنون طرحهاي طبقهبندي متعددي باتوجه به شرایط ژئومورفیك رودخانه انجام شده كه نشان
دهنده تنوع موقعیتهاي محیطي است .تداوم فرسایش كنارهاي هر ساله موجب تخریب اراضي
كشاورزي ،تأسیسات ساحلي ،پلها و اماكن مسكوني و عمومي ميشود .بنابراین جهت سازماندهي
و مدیریت رودخانه ،بررسي مورفولوژي رودخانه ضروري است .حوضه آبریز رودخانه كشكان واقع در
استان لرستان داراي پتانسیل باالي سیلخیزي ميباشد .در این پژوهش ،طبقهبندي ژئومورفولوژیكي
بااستفاده از سیستم طبقهبندي رزگن براي بازهاي به طول  15كیلومتر از رودخانه كشكان در سطح I
و  IIانجام شده است .در سطح  ،Iطبقهبندي با استفاده از تصاویر ماهوارهاي ،بازدیدهاي میداني و
بررسي نقشهها انجام و نهایتاً رودخانه برطبق طبقهبندي هشتگانه رزگن طبقهبندي شد .در سطح
 ،IIبراي محاسبه پارامترهاي مورفولوژیكي از نقشه رقومي1:150ابتدا  TINمنطقه تهیه و موقعیت
رودخانه بر روي آن مشخص شد .مقاطع عرضي و سایر الیههاي مورد نیاز توسط الحاقیه HEC-
 geo-RASترسیم و به نرمافزار HEC-RASمنتقل و با اجراي مدل پارامترهاي مورد نیاز اندازه-
گیري و محاسبه شدند .نتایج نشان داد كه بخش ابتدایي بازه داري الگوي شریاني از نوع،DA6
بخش میاني داراي الگوي تك شاخهاي از نوع  A4و بخش پایاني بازه نیز داراي الگوي شریاني و از
نوع  D3ميباشد كه این قسمت از جریان نسبت به افزایش رسوب و تغییر در دبي جریان حساسیت
خیلي زیادي داشته و با بیشتر شدن تغذیه رسوبي این حساسیت باال رفته و باعث ناپایدار شدن
الگوي رودخانه و تغییر مورفولوژیكي شدید آن ميشود كه باید اقدامات ساماندهي در این بخش
باتوجه به متغیرهاي مورفولوژیكي انجام گیرد .در بعضي مجراها نیز تفاوتهایي در مقادیر و نحوه
پارامترها وجود داشته كه ناشي از شرایط خاص عوامل تأثیر گذار به صورت محلي است .بنابراین
براي مدیریت حوضههاي آبریز باید ریسك استفاده از این روش را مدنظر قرار داد.

واژگان كلیدي :كشكانرود ،مدل رزگن ،مورفولوژي رودخانه ،پایداري آبراهه.
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مقدمه

رودخانهها تحت تأثير عوامل و متغيرهاي مختلف از نظر ابعاد ،شكل ،راستا و الگو در تغيير هستند (آب و آبفا:1391،
 .)12رودخانهها بر اساس عوامل متعدد به انواع گوناگوني تقسيم ميشوند .عوامل متعددي ازجمله زمان ،دبي ،بار رسوبي
و سطح اساس بر آن تأثيرگذار بوده و رودخانه به صورت حفر ،رسوب گذاري ،تغيير الگو و تغيير شكل مجرا ،به آن پاسخ
ميدهد(شوم .)7 :2005 ،رودخانهها نسبت به تغيير شرایط جریان یا مشخصات هندسي خود كه به طور طبيعي یا
مصنوعي (دخالت بشر) ایجاد ميشوند ،حساسيت داشته و واكنش نشان ميدهند .با شناخت قانونمندي حاكم بر رودخانه،
ميتوان رفتار آن را شناخت و تغييرات آن را به طور كيفي و كمي پيشبيني كرد .ميتوان با بررسي عكسالعمل طبيعي
رودخانه ،تغييرات طبيعي یا تغييرات ناشي از اقدامات و اجراي طرحها و اصالح مسير و حفاظت و تثبيت دیوارهها را در
آینده پيشبيني نمود (الیقي و همكاران .)140 :1393 ،از بين رودخانههاي دائمي لرستان از سال  1334تا  1392در
یك دوره  58ساله ،رودخانه كشكان با  16سيالب باالي  1000مترمكعب در ثانيه ،سيلخيزترین رودخانه استان است؛
كه همه ساله پهنههاي وسيعي از اراضي مرغوب و حاصلخيز ساحل این رودخانه بر اثر عبور جریانهاي سيالبي
فرسایش یافته و تخریب ميشوند .بزرگترین سيالب ثبت شده استان ،سيل  15بهمن سال  1384رودخانه كشكان با
آبدهي پيك  3090مترمكعب در ثانيه بوده كه ميزان خسارات ناشي از آن در بخشهاي مختلف معادل  80ميليارد
تومان بوده است(حسيني و همكاران )120 :1393 ،حوضه رودخانه كشكان از نظر ژئومورفولوژي بهواحدهاي كوهستاني
مرتفع و كم ارتفاع ،تپهها ،فالتها و تراسهاي فوقاني ،دشتهاي پایكوهي صاف و هموار تقسيمبندي ميگردد.
واحدهاي كوهستاني مرتفع با ساختمان سنگي و شيب بسيار زیاد و دیوارههاي قائم به صورت پرتگاههاي فرسایشي
است این سطوح عمدتاً در نواحي شمالي ،مركزي و در امتداد مسير رود كشكان دیده ميشوند و سهم بسزایي در رژیم
هيدرولوژیكي آن برجاي ميگذارد و به هنگام بارشهاي جوي ،جریان آب سطحي بالفاصله بر روي دامنه آنها ایجاد
ميشود (سورينژاد .)63 :1381 ،از نظر خاكشناسي نيز بيشتر سطح حوضه داراي خاک ریزدانه و نفوذناپذیر رس و
سيلت است كه پتانسيل توليد رواناب زیادي حين وقوع بارندگي دارند (گراوند.)2 :1394 ،
طي صد سال گذشته ،بيش از بيست نوع طبقهبندي رودخانه انتشار یافته است (هرمان و جنينيگ .)1999 ،اولين
شناخت طبقه بندي را دیویس در سال  1899ارائه كردند .دیویس رودها را در دوره هاي زماني به رودهاي جوان ،بالغ
و پير تقسيم كرد .لئوپلد و ولمن ( )1957بر اساس دو ضریب خميدگي ) (Mcو ضریب نسبت عرض به عمق
) (B/Dرودخانه ها را از لحاظ ظاهري به سه دسته مستقيم ،پيچانرودي و شریاني تقسيم بندي كردند .شوم
( )1963بر اساس پایداري كانال (پایدار ،فرسایشي یا رسوبي) و روش حمل رسوب (بار مخلوط ،بار معلق و بار بستر)
رودها را تقسيمبندي نمود .خان ( )1971یك طبقهبندي كمي را براي رودهاي با بار بستر ماسهاي براي سينوسيته،
شيب و الگوي كانال ارائه داد .دیوید رزگن طبقهبندي جامعي بر اساس ویژگيهاي ژئومورفولوژیكي رودها ارائه داده
است (طالبي و بایزیدي .)499 :1387 ،رزگن ( )190 :1994مشاهده كرد كه تغيير در هر یك از متغيرهاي مورد مطالعه
توسط لئوپلد و همكاران باعث یكسري تغيير در تعادل كانال و در نتيجه الگوي رود ميشود .بر اساس همين مفاهيم،
یك سيستم طبقهبندي را ارائه داد .سيستم طبقهبندي رزگن عموما به وسيله مدیران زمين گسترش یافته و به طور
وسيعي براي مدیریت رود بكار برده شده است .این سيستم طبقهبندي به عنوان یك مرجع راهنما براي تعدادي آژانس
عمومي مثل سرویس جنگل آمریكا ( كالري و وبستر  ،1989مك چاین و همكاران  ،)1990دپارتمان ماهيگيري
كاليفرنيا (فلوزي و رینولدز  ،)1991دپارتمان حيات وحش نوادا (ميرز و اسوانسن  )1991و سرویس حيات وحش آمریكا
(مك كاندلس و اورت  )2002مورد استفاده قرار گرفته است (به نقل از كندلف و همكاران .)351 :2003 ،سينگكانك
( )2007در مطالعة تأثير شهرنشيني روي مورفولوژي مجراي سه رودخانه در سنترال ردبد پلينز اوكالهاما ،در بخشي از
كار خود پس از جمعآوري دادههاي مقاطع عرضي و شاخصهاي مورد نياز ،به ارزیابي نوع مجرا بر اساس طبقهبندي
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رزگن پرداختند .گرین و همكاران ( )14 :2011در تجزیه و تحليل شاخصهاي ژئومورفيكي و سنجش از دور ،به ارزیابي
 214مایل از رودخانة سوایر در یوتا با استفاده از دادههاي سنجش از دور ،مدلهاي هيدروليكي مانند  HEC-RASو
برآورد بده لبریز رودخانه با پروتكل ارزیابي بصري رودخانه ( )SVAP2و ابزار شرایط عملكرد مناسب ) (PFCپرداختند
و پيشبيني طبقهبندي رزگن و نوع دره را با استفاده از رادار تداخل سنجي دیافراگم مصنوعي ) (IFSARبا تصدیق
ميداني و تجزیه و تحليل ایستگاه رودخانه انجام دادند .نتایج نشان داده كه رتبهبندي رودخانه ،ابزار تحليلي مناسبي
براي نمایش دیناميك جریان هنگام ورود شاخه بزرگ كنترل نشده به رودخانه بود و اولویت كارهاي احيا ،از طریق
رتبهبندي روند و موقعيت جغرافيایي عملكرد صحيح شرایط انجام گرفت .حسينزاده و همكاران ( )54 :1384به بررسي
كارایي سيستم طبقهبندي رزگن در رودخانههاي بابل و تاالر در محدوده جلگه ساحلي دریاي خزر پرداختند .آنها در این
رودخانه دو گروه عمده  Fو  Dرا در امتداد بستر رود شناسایي كردند .رودخانههاي نوع  Dالگوي شریاني داشته و روي
مخروط افكنهها جاري هستند و رودخانههاي نوع  Fالگوي مئاندري داشته و در محدوده جلگه ساحلي جریان دارند.
هم چنين نتایج نشان داد كه پيشبيني نوع رود با استفاده از این روش نميتواند جایگزین تحقيقات واقعي در خصوص
رودخانه شود و ميتواند به شكست طرحهاي مدیریتي منجر گردد .طالبي و بایزیدي ( )498 :1387نيز به بررسي
تغييرات مورفولوژیكي رودخانة سبزكوه پرداخته و طبقه بندي رزگن را در سطح  Iو  IIانجام دادند .آنها  4/7كيلومتر از
رود را از نوع  D3و  2كيلومتر از رود را داراي تيپ  𝐵3دانستند .ترابيزاده و همكاران ( )332 :1388به ارزیابي
مورفولوژیكي محدوده اي از رودخانة زهره با استفاده از طبقهبندي رزگن رزگن را در سطح  Iو  IIانجام دادند .با توجه
به نتایج بررسيها ،آنها نوع رودخانه را در این بخش از نوع  𝐷4دانسته و تفاسير مدیریتي حاصل از طبقهبندي را در
پایان ارائه دادند .یماني و همكاران ( )3 :1390به بررسي علل ناپایداري آبراههها در سطح دلتاي رود كل در غرب بندر
عباس پرداختند .آنها براي تجزیه و تحليل ،از دادههایي چون آثار زمين ساختي ،ویژگيهاي رسوب و دیناميك جریان
مسير آبراهه استفاده كردند و برخي شاخصهاي مورفومتریك را نيز به منزلة ابزار مفهومي به كار بردند .آنها در پایان
پژوهش نتيجه گرفتند كه منطقة مورد مطالعه تا اندازة زیادي از فعاليتهاي زمينساختي كواترنر متأثر شده و ميزان
این تأثيرگذاري در نقاط مختلف ،متفاوت است .یماني و همكاران ( )185 :1391به طبقهبندي ژئومورفولوژیكي الگوي
آبراهة طالقان رود در محدودة شهرک طالقان از طریق روش رزگن پرداختند .آنها این طبقهبندي را در سطح  Iو II
انجام دادند .نتایج نشان داد كه در بازة مورد مطالعه ،در باالدست پلهاي شهرک داراي الگوي  𝐷3یا چندشاخهاي بوده
و در سراسر شهرک تا پل گلينك داراي الگوي  𝐷3با شكل كلي تك آبراههاي متمركز است.الیقي و همكاران (:1393
 )132به طبقهبندي هيدروژئومورفولوژیكي رودخانه جاجرود با مدل رزگن پرداختند .آنها  23كيلومتر از رودخانه جاجرود،
حدفاصل سد لتيان و سد ماملو را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقيق نشان داد بخش اعظم بازه مطالعاتي داراي
الگوي  DAاست و بخش كمي از رودخانه داراي الگوي  Bبا وضعيت بسيار نامطلوبي است .در قسمتهایي با الگوي
جریان  𝐷3تغيير در دبي رودخانه به نفع آن نميباشد و بایستي تدابير مدیریتي مناسب مانند مقاوم سازي كنارههاي
رودخانه انجام گيرد .در این پژوهش سعي بر آن است كه با شناخت مورفولوژي مجراي رودخانه كشكانرود مناطق
آسيبپذیر رودخانه از طریق طبقهبندي رزگن بررسي شود تا با پيشبيني رفتار رودخانه مدیریت بهتري در بحران سيل
داشته و تمهيدات الزم را به منظور مدیریت رودخانه اتخاذ نمود تا بدین وسيله از خسارات مستقيم و ملموس و خسارات
مربوط به هدر رفت آب ،خاک ،فرسایش و تخریب پوشش گياهي ناشي از طغيان و فرسایش كناري رودخانه در پيرامون
آبراهه اصلي تا حدودي كاسته شود.
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محدوده مورد مطالعه

حوضه آبریز رودخانه كشكان با وسعت  9276كيلومتر مربع تماماً در استان لرستان و در ناحيهي جنوبغربي ایران
واقع گردیده است .این حوضه بخش مهمي از سرشاخههاي پرآب رودخانهي كرخه را تشكيل ميدهد و حدود یك
سوم از خاک استان لرستان را در بر ميگيرد .سيستم اصلي رودخانهي كشكان ابتدا از بهم پيوستن سرشاخهي
رودخانههاي هرو و دوآب الشتر تشكيل ميگردد .كه این سرشاخهها از دامنهي كوههاي مرتفع و برفگير گرین و
ميشپرور سرچشمه ميگيرند .این رودخانه در محل پل گاوميشان به رودخانهي سيمره ملحق شده و رودخانه كرخه
را تشكيل ميدهد (سورينژاد .)61 :1381 ،منطقه مورد مطالعه بخشي از این حوضه آبریز ميباشد از پل باستاني
كشكان تا روستاي دوآب ویسيان به طول تقریبي  15كيلومتر در زیر حوضه شيراوند واقع شده است .مختصات
جغرافيایي محدوده مورد مطالعه بين طولهاي 47درجه و  36دقيقه تا  47درجه و  59دقيقه شرقي و عرضهاي 33درجه
و 33دقيقه تا  33درجه و  52دقيقه شمالي قرار دارد (شكل .)1

شكل :1موقعیت بازه مورد مطالعه در حوضه رود كشكان

بر اساس آناليز سري زماني دادههاي موجود ،متوسط دبي ساالنه رود كشكان در ایستگاه پل كشكان ،واقع در محدوده
مورد مطالعه  33/2مترمكعب بر ثانيه و ميزان دبي ویژه این ایستگاه  9/02ليتر بر ثانيه در هر كيلومترمربع ميباشد
(سازمان آب منطقهاي استان لرستان .)1392 ،ميانگين بارندگي ساليانه در این نواحي بين  450تا  650ميليمتر است.
منطقه مورد مطالعه ،داراي آب و هواي مدیترانهاي است و ریزشهاي جوي اغلب بصورت باران در فصل زمستان رخ
ميدهد و باعث ایجاد سيالبهاي شدیدي در منطقه ميگردد (همان منبع) .حوضه رودخانه كشكان از نظر ژئومورفولوژي
بهواحدهاي كوهستاني مرتفع و كم ارتفاع ،تپهها ،فالتها و تراسهاي فوقاني ،دشتهاي پایكوهي صاف و هموار
تقسيمبندي ميگردد .واحدهاي كوهستاني مرتفع با ساختمان سنگي و شيب بسيار زیاد و دیوارههاي قائم به صورت
پرتگاههاي فرسایشي است این سطوح عمدتاً در نواحي شمالي ،مركزي و در امتداد مسير رود كشكان دیده ميشوند و
سهم بسزایي در رژیم هيدرولوژیكي آن برجاي ميگذارد و به هنگام بارشهاي جوي ،جریان آب سطحي بالفاصله بر
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روي دامنه آنها ایجاد ميشود (سورينژاد .)63 :1381 ،از نظر كاربري اراضي در این حوضه بيشترین درصد مساحت
منطقه (بيش از  )%70مربوط به مراتع مرغوب و استپي با درختهاي پراكنده ميباشد .از نظر خاكشناسي نيز بيشتر سطح
حوضه داراي خاک ریزدانه و نفوذناپذیر رس و سيلت است كه پتانسيل توليد رواناب زیادي حين وقوع بارندگي دارند
(كرمي و همكاران.)101 :1389 ،
مواد و روشها

در این پژوهش جهت طبقه بندي رزگن در سطح  ،IIابتدا با پيمایش در امتداد محدوده مورد مطالعه ،بازه در سه بخش
باالدست ،مياني و پایين دست بازهبندي شد .بازه شماره  1از پل كشكان تا روستاي اميرآباد ،بازه شماره  2از روستاي
اميرآباد تا روستاي چم داود و بازه آخر از چم دادود تا روستاي دوآب (شكل .)2سپس با استفاده از آمار دبي حداكثر لحظه
اي مربوط به دوره آماري  24ساله ایستگاه پلكشكان به منظور تعيين دوره بازگشتهاي سيالبي استفاده شده است .از
دادههاي هندسي مقاطع عرضي و نقشة توپوگرافي ( 1:150نقشه برداري شده توسط شركت آب منطقهاي لرستان) مربوط
به مسير رودخانه ،تصاویر ماهوارهاي و جهت تعيين دانهبندي رسوبات و محاسبه ضریب زبري مانينگ و همچنين براي
افزایش دقت اطالعات بازدیدهاي ميداني به عمل آمد كه ،نرمافزارهاي زیر نيز براي بررسي رودخانه به كار گرفته
شد:نرمافزار  Google Earthبراي شناسایي دقيق منطقه ،همپوشاني كردن نقشهها و كنترل اطالعات و شناسایي
مشخصات و موقعيت منطقه مورد مطالعه.از نرمافزار هيدروليكي  HEC-RASجهت محاسبه پارامترهاي مورفولوژیكي
مانند نسبت عرض به عمق ،شاخص گود افتادگي بستر ،مساحت مقطع عرضي در بده لبریز ،عرض بده لبریز ،حداكثر
عمق ،عرض دشت سيالبي و شيب سطح آب ،همچنين از الحاقيه  HEC-geo-RASبه منظور انقال دادهها از GIS
به  RASو بالعكس ،از نرمافزار  Easy fitبراي انجام آناليز فراواني بر روي دادههاي حداكثر دبي و تعيين مقدار آن در
دورهبازگشتهاي مختلف و در نهایت از مدل رزگن براي طبقهبندي مورفولوژیكي آبراهه استفاده شده است.كه الگوي
آبراهه از روي تصاویر ماهوارهاي و گوگل ارث مشخص گردید و براي طبقهبندي سطح دو رزگن ساخت  Tinمنطقه و
ایجاد الیههاي  RASدر  GISانجام شد سپس بازخواني الیههاي ایجاد شده  GISدر  HEC-RASوتكميل اطالعات
جهت انجام محاسبات پارامترهاي مورد نياز صورت گرفت و نهایتا نوع رود و درجه پایداري و آسيبپذیري رودخانه بر
اساس مدل رزگن مشخص شد.
مشخص كردن پالن رودخانه در سطح Iطبقهبندي رزگن

پالن هر رودخانه ،معرّف بسياري از ویژگيهاي ژئومورفولوژیكي و دیناميكي آن است (یماني و همكاران.)114 :1381 ،
پالنها یا الگوي رودخانه به سه نوع اصلي مستقيم ،مئاندري و شریاني تقسيم ميشود .الگوي رودخانهها در اثر عواملي
مانند زمين شناسي ،تكتونيك ،توپوگرافي و اقليم شكل ميگيرد (ریبوليني و پاگنولو .)2 :2007 ،به منظور مشخص كردن
پالن كلي رودخانه و الگوي كانال از تصاویر ماهوارهاي و گوگل ارث بهرهجویي گردید .كه بر اساس شكل ظاهري
رودخانه ،بازه مورد مطالعه به سه بخش تقسيم شد .بخش اول از ابتداي بازه اصلي به طول  4/5كيلومتر و بخش دوم از
انتهاي بازه اول ،به طول به طول  3/1كيلومتر و بخش آخر ،از انتهاي بازه اصلي به طول  5/3كيلومتر واقع شده است
(شكل .)2
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شكل  :2مورفولوژي مسیر آبراهه كشكان در سه بخش از بازه مورد مطالعه )بازه  1از پل كشكان تا روستاي امیرآباد ،بازه 2از
روستاي امیرآباد تا روستاي چم داود و بازه آخر از چم دادود تا روستاي دوآب)

پس از آن الگوي كانال(مستقيم ،مئاندري و شریاني) بر اساس این تصاویر تعيين شد .شيب كانال و شكل كانال (باریك
یا عریض ،عميق یا كمعمق) نيز با توجه به بازدیدهاي ميداني و مقاطعي كه روي رودخانه در بخشهاي مختلف با استفاده
نقشه رقومي  1:150ایجاد شده بود ،مشخص شد.
بررسي پارامترهاي مورد نیاز براي طبقه بندي در سطح II

 .1نسبت عرض به عمق (دبي لبریز) :1نسبت عرض آبراهه در دبي لبریز به عمق متوسط براي همان دبي است و با
نماد ) (W/Dنشان داده مي شود.
 .2نسبت گودافتادگي :2این نسبت در حقيقت عرض سيالب دشت به عرض سطح آب در حالت دبي لبریز است .براي
تعيين عرض سيالب دشت ،از عرض رود در ارتفاعي معادل دو برابر حداكثر عمق آب در دبي لبریز استفاده ميشود .این
معيار با نماد  ERنشان داده ميشود ،هرچه این نسبت افزایش یابد بيانگر پيشرفت رود در سيالبدشت است.
 .3ضریب انحناي رود ( سینو سیته) :ن سبت طول رودخانه به طول دره آن در امتداد خط تالوگ كه از حد فا صل دو
نقطه به دست ميآید.
 .4شیب كانال :این شيب در هر بخش به صورت مجزا با توجه به نيمرخ طولي رود تعيين شده است.
 .5مواد بستر :اندازه مواد بستر و كنارههاي رودخانه كه بيانگر درجه پایداري رود است .رزگن مواد بستر را به شش دسته
تقسيم كرده است  :بستر سنگي ( ،)<2048 mmصخر ه ( ،)2048-256 mmقلوه سنگ ( ،)256-64 mmشن (mm
 ،)64-2ماسه ( ،)0/2-062 mmرس (.)>0/062mm
به منظور تعيين دبي لبریز براي مقاطع مختلف در هر بخش بازه دبي پيك براي دوره بازگشت  2ساله محاسبه شد كه
براي این امر الزم است تا آناليز فراواني بر روي دادههاي حداكثر سيالب لحظهاي ثبت شده در حوضه انجام شود .براي
نيل به این هدف ،ابتدا با استفاده از نرم افزار  Easy fitبهترین توزیع برازشي به دادههاي حداكثر دبي لحظهاي بدست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Width/Depth ratio (W/D

1.

)Entrenchment Ratio (ER

2.
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آمد .پس از بررسي توزیعهاي مختلف آماري بر اساس آزمون نكویي برازش كلموگروف-اسمرینف در سطح اعتماد %95
( )α =0/05مشخص شد كه بهترین برازش توزیع براي حداكثر دبي لحظهاي ،توزیع پيرسون تيپ پنج سهپارامتري است
كه تابع چگالي احتمال ( )PDFتوزیع پيرسون تيپ پنج سهپارامتري به قرار زیر ميباشد:
𝛽
𝛾𝑥−

−

رابطهي )(1

𝑥−𝛾 ∝+1

)

𝛽

𝑒

( )∝(𝛽 Г

كه  𝛽 α،و  γپارامترهاي توزیع و )∝(Гتابع گاماست كه از طریق فرمول زیر محاسبه ميشود:
رابطهي )(2

)(∝ > 0

= )𝑥(𝑓

∞

𝑡𝑑 𝑡Г(∝) = ∫ 𝑡 ∝−1 𝑒 −
0

كه پارامترهاي توزیع فوق برابر با 𝛼 = 2.33, 𝛽 = 410.06 , 𝛾 = 21.64بدست آمده است .كه پس از تعيين
بهترین توزیع برازشي به دادههاي دبي حداكثر لحظهاي ( 𝑥𝑎𝑚𝑄) ،دوره بازگشت  2سال(𝑇) این متغير در نرم افزار
 Easy fitمحاسبه و مقدار آن برابر  226ميباشد.
براي استخراج پارامترهاي مورفولوژیكي مجراي رودخانه با استفاده از نقشه توپوگرافي  Tin 1:150رودخانه ساخته شد،
گام بعدي رودخانه توسط الحاقيه  HEC-geo-RASشبيهسازي و الیههاي  RASدر محيط  GISتهيه گردید كه
این الیهها شامل :مسير اصلي رود ،كنارههاي رود ،مسير جریان و مقاطع عرضي از روي  TINمنطقه استخراج و ذخيره
شدند .در مرحله بعد اطالعات حاصل شده در نرمافزار  HEC-RASبازخواني شدند و سپس اطالعات مشخصات هندسي
رودخانه در این محيط تكميل شد ،و مشخصات هيدروليكي و هيدرولوژیكي جریان رودخانه مانند سازههاي متقاطع مسير،
ضرایب افت انرژي ،شرایط مرزي ،نوع رژیم جریان ،دبي رودخانه با دوره بازگشتهاي مختلف و ضریب زبري مانينگ
براي تمامي مقاطع به مدل وارد شد .شرایط مرزي نيز براي برقراري سطح آب آغازین با توجه به فوق بحراني بودن
جریان بر اساس عدد فرود محاسبه شده ،شرایط مرزي باالدست به مدل معرفي شد كه براي این منظور از شيب كف
رودخانه با استفاده از پروفيل طولي رود استفاده شد .جهت تعيين ميزان دبي از مقادیر سيالب حداكثر لحظهاي در دورههاي
بازگشت متفاوت با استفاده از نرمافزار  Easy fitو به روش توزیع پيرسون تيپ پنج سهپارامتري محاسبه شده ،و ميزان
دبي با دوره بازگشت  2ساله به مدل معرفي شد و جهت تعيين ضریب زبري مانينگ كه یكي از مهمترین پارامترهاي
هيدروليكي در كانال رودخانههاست از روش كاون استفاده گردید و براي تمام مقاطع در ساحل سمت چپ و ساحل سمت
راست و كانال اصلي بدست آمد و به مدل وارد گردید و پس از آن مدل اجرا و درنهایت ،دادههاي مربوط به مقاطع عرضي
و پروفيلهاي سطح آب به دست آمد و متغيرهاي مورفولوژیكي مانند ،نسبت عرض به عمق ،شاخص گود افتادگي بستر،
مساحت مقطع عرضي در بده لبریز ،عرض بده لبریز ،حداكثر عمق ،عرض دشت سيالبي و شيب سطح آب محاسبه شدند.
متغيرهاي دیگر مانند ،عمق متوسط در بده لبریز ،ضریب انحناي مجرا و قطر اندازه ذرات بستر رودخانه نيز ،به طور جداگانه
محاسبه شدند .براي محاسبه اطالعات دانه بندي ،طي بازدیدهاي ميداني منطقة مطالعاتي به بخشهاي مختلف تقسيم
شد و در هر بخش مقطعي مد نظر قرار گرفت .سپس در طول هر مقطع ،چندین نمونه از سطح بستر رودخانه و متناسب
براي كار مورفومتري برداشت شد و از تمام نمونهها اندازهگيري به عمل آمد و در ادامه با توجه به اندازه رسوبات هر
مقطع نوع بافت رسوب هر مقطع مشخص شد.
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شكل  :3دانه بندي رسوبات در سه بخش بازه مطالعاتي

شكل  :4شاخص هاي مورد نیاز طبقه بندي رزگن در سطح ( IIرزگن)1996 :

یافتههاي پژوهش
براي طبقه بندي در سطح  Iنياز به تعيين الگوي كانال بود كه به كمك تصاویر ماهواره اي و بازدیدهاي ميداني از محل،
و تصاویر گوگل ارث اطالعات الزم مربوط به نوع پالن رودخانه به دست آمد .همان گونه كه در تصاویر دیده مي شود،
الگوي كانال در بخش اول از نوع شریاني  ،در بخش دوم مستقيم و بخش سوم باز الگوي رودخانه از نوع شریاني مشخص
شد (با توجه به پالن ،نيمرخ طولي و مقاطع عرضي الگوهاي رودخانه در سطح ( Iرزگن .)189 :1996 :همچنين با بازدیدهاي
ميداني مشخص شد كه شكل كانال در بخشهاي اول و سوم عریض و كمعمق و در بخش دوم باریك و نسبتاً عميق
است .شيب كانال نيز با استفاده از نيمرخ طولي رود محاسبه گردید .براي بررسي پارامترهاي مورد نياز در سطح  ،IIبا
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استخراج ویژگيهاي هندسي مربوط به مقاطع عرضي در بخشهاي مختلف و اجراي مدل هيدروليكي  HEC-RASكليه
پارامترهاي مورد نياز جهت طبقه بندي و شناسایي ژئومتري مجرا بدست آمد .پس از محاسبه پارامترهاي مورد نياز از این
مقاطع ،از نتایج آنها ميانگين گرفته شد كه نتایج حاصل از ميانگين گيري در جدول  1آمده است.
جدول  :1پارامترهاي تعدیل شده مربوط به مورفولوژي مجراي رودخانه جهت طبقه بندي رزگن

مقطع
الگوي رودخانه
شكل رود
شيب رودخانه
سينوسيته
شاخص گودافتادگي
نسبت عرض به عمق
جنس مواد بستر
طبقه بندي رزگن

بخش اول
شریاني
عریض و كمعمق
0/0038
1/45
2/41
83/4
رس و سيلت
DA6

بخش دوم
مستقيم
باریك و نسبتاً عميق
0/0041
1/05
1/2
23/6
شن و ماسه
A4

بخش سوم
شریاني
عریض و كمعمق
0/0034
1/25
3/01
92/5
قلوه سنگ
D3

ترسيم مقاطع و پروفيلهاي سطح آب در دبي لبریز و دشت سيالبي ،برخي از مجراها به خوبي با این طبقه بندي سازگارند
و برخي دیگر این سازگاري را ندارند .شكلهاي  5و  6و  7نمونههایي از پروفيل مقاطع عرضي در بخشهاي مختلف
بازه براي مقایسهي ميزان انطباق آنها با مقاطع عرضي پيشنهادي رزگن را نشان مي دهد.

شكل : 5نمونهاي از مقطع عرضي در بخش اول بازه از نوع DA6

شكل :6نمونهاي از مقطع عرضي در بخش دوم بازه از نوع A4
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شكل :7نمونهاي از مقطع عرضي در بخش سوم بازه از نوع D3

رزگن براي هر یك از انواع رودخانه ،تفاسير مدیریتي خاصي را بيان داشته است .این تفاسير انواع رود را برحسب حساسيت
نسبت به تغيير ،پتانسيل احياي آورد رسوبي ،اثر كنترل پوشش گياهي و پتانسيل فرسایش پذیري سواحل مورد ارزیابي
قرار مي دهد.
با توجه به نتایج به دست آمده (جدول ،)2در جه حساسيت نسبت به آشفتگي در بخشهاي بازه مورد مطالعه زیاد است كه
منظور از درجه حساسيت به آشفتگي ،آشفتگي ناشي از افزایش حجم و زمان جریان و یا افزایش رسوبات ميباشد .كه
الگوي جریان  A4و  D3بيشتر تحت تأثير این آشفتگي هستند و در این بخشها از رودخانه تغذیه رسوبي زیاد است
یعني بار كف و بار معلق كه از جنس بستر و كناره رودخانه ميباشند خيلي زیاد است و همچنين پتانسيل فرسایش كنارهها
نيز خيلي زیاد است و پتانسيل احياء رودخانه نيز در این بخشها ضعيف است كه این بخشها مناطق آسيبپذیر بازه
محسوب ميشوند .اما در بخش ابتدایي بازه مطالعاتي با الگوي  DA6پتانسيل احياء رودخانه خوب و تغذیه رسوبي و
پتانسيل فرسایش كناري آن كم است .با توجه به اینكه رودهاي شریاني وضعيت پایداري ندارند و جهت جریان و عرض
رود پيوسته در حال تغيير است ،ميتوان پيشبيني كرد كه تغييرات احتمالي كه در آینده صورت ميگيرد ،در بخش پایاني
بازه یعني محدوده ( )D3خواهد بود كه این قسمت از جریان نسبت به افزایش رسوب و تغيير در دبي جریان حساسيت و
آسيبپذیري خيلي زیادي داشته و با بيشتر شدن تغذیه رسوبي این حساسيت باال رفته و باعث ناپایدار شده الگوي رودخانه
و تغيير مورفولوژیكي شدید آن مي شود لذا ناپایداري بستر رود در این بخش تهدیدي براي زمينهاي زراعي و ساخت
وسازهاي اطراف شمرده ميشود .با توجه به این مسئله الزم است اقدامات ساماندهي در این بخش با توجه به متغيرهاي
مورفولوژیكي انجام گيرد.
جدول  : 2تفاسیر مدیریتي الگوهاي رودخانه كشكان (براساس رزگن)1994 ،
الگوي

درجه حساسیت

پتانسیل

تغذیه

پتانسیل فرسایش

تاثیر كنترلي

جریان

به آشفتگي
متوسط
بينهایت
خيلي زیاد

احیاء
خوب
خيلي ضعيف
ضعيف

رسوبي
خيلي كم
خيلي زیاد
خيلي زیاد

كنارهها
خيلي كم
خيلي زیاد
خيلي زیاد

پوشش گیاهي
خيلي خوب
ناچيز
متوسط

DA6
A4
D3

نتیجه گیري

در این پژوهش طبقه بندي ژئومورفولوژیكي حدود  15كيلومتر از رودخانه كشكان در حد فاصل پل كشكان تا روستاي
دوآب با استفاده از روش رزگن در دو سطح مورد مطالعه قرار گرفت .در سطح یك با استفاده از بازدیدهاي صحرایي و نيز
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تصاویر ماهوارهاي ،شكل ،الگو و شيب رودخانه ،استخراج و به كمك آنها طبقهبندي رودخانه دریكي از هشت گروه G

تا  Aارائه گردید .در سطح دو عالوه بر پارامترهاي موجود در سطح یك ،با استفاده از پارامترهاي مقطع عرضي ،و قطر
مواد بستر رودخانه ،طبقه بندي جزئي تكميل گردید ،بر مبناي شاخصهاي مورفولوژیكي ،جنس رسوبات و شرایط جریان
در سطح دوم رزگن سه تيپ مجرا شامل  DA6و  A4و  D3در محدوده مورد مطالعه شناخته شد و مورد ارزیابي قرار
گرفتند .نتایج ارزیابي رودخانه كشكان بر اساس سيستم طبقهبندي رزگن در سطح دو نشان داد كه الگوهاي مجراي موجود
در رودخانه و به تبع آن پارامترهاي مؤثر در طبقهبندي و تفكيك مجراها با سيستم كلي رزگن مطابقت داشته اما در بعضي
مجراها نيز تفاوتهایي در مقادیر و نحوه پارامترها وجود داشته كه ناشي از شرایط خاص عوامل تأثير گذار به صورت
محلي است .بر این اساس و باتوجه به مشابهت نتيجه این تحقيق با نتایج تحقيقات روستایي و همكاران و حسين زاده و
همكاران كه به ترتيب طبقهبندي رزگن را براي رودخانههاي ليقوان و بابل و تاالر انجام داده بودند وبه این نتيجه رسيدند
كه تعدادي از مجراها رودخانه ليقوان به خوبي با این طبقه بندي سازگار بوده و تعدادي دیگر این قابليت را نداشتهاند و
نيز بعضي از مقاطع برداشت شده رودخانههاي بابل و تاالر حتي با وجود پيوستار نيز با جدول تعيين نوع رود رزگن مطابقت
نداشتهاند؛ بنابراین این نوع طبقهبندي مورفولوژیكي از مجراي رود ،نميتواند جایگزین تحقيقات واقعي در مورد رودخانه
شده و براي مدیریت حوضههاي آبریز باید ریسك استفاده از این روش را مدنظر قرار داد .با این اوصاف از این روش
ميتوان براي تنظيم راهنماي مدیریت حوضة آبریز و اطراف رودخانه كه شامل فعاليتهایي چون كاربري اراضي حاشيه،
برداشت شن و ماسه و نيز راهنماي مدیریت ساحلي ،مدیریت واریزه ،مدیریت سيالب دشت ،آناليز اثرات تجمعي ،تنظيم
جریان از سدهاي مخزني و انحرافي به كار رود.
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