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بررسی پیچانرودهای قزلاوزن در محدودهی شهرستان ماهنشان-زنجان
رضا خوشرفتار -استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان.
اصغر احمدی ترکمانای -مربی زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور.
مهدی فیضاهلل پور  -استادیار ژئومورفولوژی جغرافیا ،دانشگاه زنجان.
نسرین حامدی -دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی در برنامهریزی محیطی ،دانشگاه زنجان.

پذیرش مقاله1397/02/12 :

تائید نهایی1397/12/15 :

چكيده
تغييرات الگوي رودخانه ،یكي از مهمترین مسائل مهندسي رودخانه است كه فعاليتها و
سازههاي عمراني را در حاشيه رودخانهها تحت تأثير قرار ميدهد .مطالعه تغييرات مورفولوژیكي
كانالهاي رودخانهاي به منظور راهكارهاي كنترلي مناسب جهت حل مشكالت دیناميكي این
نواحي ،اهميت دارد .در این پژوهش  91كيلومتر از مسير رودخانه قزلاوزن در شهرستان
ماهنشان موردبررسي قرارگرفته است .هدف اصلي این مقاله بررسي پيچانرودهاي قزلاوزن در
محدودهي ماهنشان ،از طریق بهكارگيري شاخصهاي هندسي و تصاویر ماهوارهاي است .جهت
دستیابي به این هدف با استفاده از تصاویر ماهوارهاي  IRSباقدرت تفكيک  2/5متر و تصاویر
گوگل ارث در محيط Auto CAD ،GIS ،و  Global Mapperاقدام به محاسبه و اندازهگيري
پارامترهاي هندسي رودخانه شده است .با رقومي سازي مسير رودخانه ،شاخصهاي هندسي
رود (زاویه مركزي ،شعاع نسبي ،شكل پالن ،ضریب پيچشي) ،محاسبه شد و سپس علل تغييرات
با استفاده از نقشههاي توپوگرافي و زمينشناسي ،دادههاي هيدرولوژیكي و روش ميداني
موردبررسي قرار گرفت .نتایج نشان ميدهد 1:رودخانه بهطور ميانگين در هر چهار دوره از
انحناي قوسهاي خود كاسته است .همچنين تعداد قوسها در سال  1373نسبت به سال 1394
افزایش چشمگيري داشته است.

واژگان کليدي :رودخانه قزلاوزن ،ضریب خميدگی ،مئاندر ،تغييرات فرم ،ماهنشان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول:

E-mail: khoshraftar@znu.ac.ir

16

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هفتم ،شماره  ،4بهار 1398

مقدمه

ازنظر تاریخی مسیر رودخانهها ،جزء اولین اشکال جغرافیایی هستند که روی نقشه نمایش دادهشدهاند .نمایش یک
رودخانه از نمای باال ،پالنفرم کانال گفته میشود .درواقع پالنفرم ،بیانکننده خالصهای از جریان ،ماهیت و توزیع فرایندهای
فیزیکی در انواع مختلف رودها و نشاندهنده شکل کانال و دشت سیالبی است .پالنفرم کانال ،راهنمای اولیه خوبی جهت
تعیین مورفولوژی و تغییرات شکل کانال در رودهای آبرفتی میباشد [حسین زاده و اسماعیلی .]235 ،1394،بررسی الگوی
مورفولوژیکی رودخانهها برای درک شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آنها در آینده ضروری بوده و تنها از این
طریق میتوان عکسالعمل طبیعی آنها را نسبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از اجرای طرحهای اصالح مسیر
و تثبیت کنارهها پیشبینی نمود و میزان جابجایی ،تغییرات ابعاد و الگوی آنها را تشخیص داد .یکی از موضوعات مهم در
ژئومرفولوژی توجه به تغییراتی است که در شکل و الگوی کانالهای جریانی و در طول مسیر آنها به وقوع میپیوندد و
ممکن است سبب متروک شدن بخشی از دیواره کانال یا پیوستن بعضی فضاهای متروک کانالها به فضای اصلی شود
[یمانی و حسین زاده 145 ،1383 ،به نقل از تلوری .]1373 ،مورفولوژی رودخانه به فاکتورهای متعددی چون تغییرات
جریان آب ،شیب بستر ،سطح مقطع رودخانه ،زمینشناسی منطقه ،تکتونیک یا مورفوتکتونیک منطقه و نیز زمان الزم برای
شکلگیری و تغییر شکل رودخانه ،بستگی دارد [رضائی مقدم و همکاران .]2 ،1391 ،با بررسی و شناخت دقیق این
عوامل میتوان الگوی رفتاری صحیح رود را به دست آورد و به واکنش طبیعی و تغییرات احتمالی رودخانه پیبرد
[احمدی .]221 ،1385 ،کانال رودهای آبرفتی میتوانند انواع مختلفی از الگوها را داشته باشند که شامل الگوی مستقیم،
مئاندری ،گیسویی (شریانی) ،مجاری بههمپیوسته (آناستوموسینگو آنابرنچینگ) است .رودهای مئاندری و مستقیم جزء
رودخانههای تک مجرایی هستند یعنی رود تنها یک مسیر جریان دارد و ممکن است پشته میانی تقسیمشده باشد اما در
الگوی چند مجرایی مانند رودخانههای گیسویی و رودخانه دارای چندین کانال و مجرا است که در اطراف پشتههای ماسهای
توسعه پیداکردهاند .یک رود میتواند دارای الگوهای متفاوتی از باالدست تا پاییندست باشد [رضائی مقدم و همکاران،
 .]300 ،1394مئاندرها ازجمله چشماندازهای بسیار زیبا در حوضه زهکشی هستند که در اثر عوامل مختلف تشکیل میگردد.
حضور این چشماندازها در مسیر رودها از دبی باال در یک مقطع زمانی خاص حکایت میکنند .در واقع حضور آنها پتانسیل
باالی رودها را برای وقوع حداکثر ،نشان میدهند .این مئاندرها از اشکال مهم ژئومورفولوژیکی_ هیدرولوژیکیاند و به
لحاظ جابهجاییهای مکانی که در محدوده دشتهای سیالبی انجام میدهند ،موجب تغییر ابعاد مورفولوژیکی بستر جریان
رودخانهها و دشت سیالبی میگردند .این پدیده به علت پویایی زیادی که دارند ،مسائل و مشکالت عمدهای را نیز در
محدودههای تشکیل بهوجود میآورند .با بررسی مشخصههای رفتار این پدیده با توجه به ویژگیهای محل تشکیل،
میتوان رفتار آنها را پیشبینی و تا حدی هم از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری و یا دستکم تدابیری را برای کاهش
مشکالت احتمالی اتخاذ کرد [بیاتی خطیبی.]2 ،1390 ،
در بسیاری از مناطق جهان ،پژوهشهای فراوانی بر روی پدیده مئاندری شدن رودها انجامشده و بیش از  30نظریه
درباره روند مئاندری شدن رودخانهها بیانشده است؛ اما بهدلیل پیچیدگی فرایندهای متفاوت حاکم بر پدیده مئاندری
شدن که ناشی از تفاوت در ویژگیهایی مانند زمینشناسی ،خاکشناسی ،مورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی ،هیدرولیکی،
پوشش گیاهی و اقلیمی ،فیزیوگرافی و بسیاری از عوامل شناختهشده یا ناشناخته دیگر است ،کاربرد نتایج ارائهشده با
محدودیتهای جدی روبهرو شده است [مقصودی و همکاران .]276 ،1389 ،واژه مئاندر از نام رودخانه مئاندر 1که سرچشمه
آن در کشور ترکیه است و به دریای اژه میریزد ،گرفتهشده است .این رودخانه درگذشته بهخاطر مسیرهای پرپیچوخمش
مشهور بوده است [یمانی و فخری .]142 ،1391 ،این خمها (پیچانها) در اثر حرکت افقی رود به وجود آمدهاند و خود
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باعث تغییراتی در مسیر رود میشوند .درواقع در این رودخانهها بررسی رفتار و نوع تغییر شکل پیچانرودها ،روشی برای
دستیابی به تغییرات آتی در شکل رودها خواهد بود .پیچانها را میتوان به شکل سینوسی ،منظم یا فشرده ،بسیار نامنظم،
مچاله شده و حتی دیگر اشکال مشاهده نمود .شکل پیچان تابع خصوصیاتی نظیر شیب جریان ،عرض رودخانه ،جنس
مصالح بستر و میزان جریان است [رضائی مقدم وهمکاران .]86 ،1391 ،ویژگیهای اصلی و فعالیت یک رود مئاندری به
شکل ،اندازه و فراوانی تغییرپذیری حلقههای مئاندر وابسته است .این ویژگیها نقش مهمی بر فعالیتهای انسانی
استقراریافته در سواحل آنها و نیز طراحی و نگهداری سازههای هیدرولیک مانند پلها و سدها دارند [یمانی و فخری،
 .]142 ،1394این پدیده منجر به تخریب سواحل و تداوم فرسایش کناری توأم با مهاجرت حلقههای پیچانرودی میشود.
براثر این تغییرات ،اراضی کشاورزی ،تأسیسات ساحلی ،پلها و اماکن عمومی آسیبدیده و تخریب میگردند [رفاهی،
.]587 ،1382
2
تایمر )2003( 1با بررسی روشهای کنترل تغییرات پیچانرودی بر روی رودخانه تیس زا نتیجه گرفت که پیچانرودی
شدن رودخانه بهشدت تحت تأثیر موقعیت گسلها و فرونشستهای غیرعادی است .هوک 3و همکاران ( )2007تغییرات
و پیچیدگی در رودخانههای مئاندری را بررسی کردند .واسلی 4و همکاران ( )2008به بررسی رسوبات در جلگه ساحلی و
تأثیر آنها در جابجایی مئاندرهای رودخانهای پرداختهاند .همچنین تایرن 5و همکاران ( ،)2009تجزیهوتحلیل کمی از
رسوبات و ارتباط آن با دبی دریکی از پیچانرودیهای سطح دلتای دانوب انجام دادند .الچی 6و همکاران ( )2010به
بررسی تغ ییرات عرضی رودخانه مئاندری و ارتباط آن با تغییرات توپوگرافی بستر در رودخانه بولین انگلستان پرداختند.
یمانی و همکاران ( )1390با بررسی مورفوتکتونیک و تأثیر آن بر تغییرات بستر و الگوی رودخانهی قرهسو به این نتیجه
رسیدهاند که الگوی قره سو از فعالیت این گسل تأثیر پذیرفته است زیرا تغییرات عرضی و الگوی بستر این رودخانه در دو
ساحل یکسان نبوده و با راستای جهش گسل مذکور انطباق دارد .رضائی مقدم و همکاران ( )1391با بررسی تغییرات شکل
هندسی رودخانه قزلاوزن با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمینشناسی به این نتیجه رسیدهاند که طول زیاد رودخانه
و عبور از تشکیالت مارنی و فرسایش پذیر ،باعث شده که هندسه رودخانه در بازه دشتی شدیداً تحت تأثیر لیتولوژی بستر
شکل بگیرد و فرسایش کناری و توان رودخانه نقش عمده در پیچانرودی رودخانه داشته باشد .رضائی مقدم و همکاران
( )1391با بررسی الگوی پیچانرودی قزلاوزن با استفاده از شاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی به این نتیجه
رسیدند که با بررسی پارامترهای ذکرشده میتوان گفت که در محدودهی موردمطالعه یک پیچانرود توسعهیافته است.
یمانی و همکاران ( )1394در مقاله پیشبینی تغییرات هندسی رودخانه کردان ،به این نتیجه رسیدهاند که در قسمت
پیچانرودی در سال  ،1334حدود  90درصد قوسها دارای پیچانرودی تکاملیافته بود و در سال  1378این مقدار به 81
درصد کاهشیافته است .بیاتی خطیبی ( )1394در بررسی تغییرات زمانی کانال فعال در مسیرهای پیچاندار با استفاده از
روشهای تجربی و با استناد به الیهبندی رسوبات کناری آجی چای از روشها تجربی و میدانی ،نشان داد که اندازه شعاع
قوس خمیدگی در طی زمان بهطور فراوانی تغییریافته است .رضائی مقدم و همکاران ( )1394با بررسی تغییرات الگوی
رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشتههای ماسهای ،به این نتیجه رسیدهاند که در طی  56سال گذشته رود تغییرات
قابل توجهی داشته است .تغییرات الگوی رود و ایجاد چندین الگوی متفاوت گیسویی ،رودخانه با مجاری بههمپیوسته و
جابجایی مئاندر باعث تغییر در مساحت رسوبات میانی و کناری شده است.
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محدوده موردمطالعه

ماهنشان ،یکی از شهرستانهای هفتگانه استان زنجان است که در غرب استان قرارگرفته است .این منطقه از لحاظ
زمینشناسی در واحد شمال غرب و قسمتهای از زون البرز و ایران مرکزی قرار دارد .این منطقه ساختمان بسیار
پیچیدهای دارد بهطوریکه ساختمانهای مختلفی را میتوان در آن مشاهده کرد [جداری عیوضی .]38 :1392 ،مرتفعترین
قسمت این شهرستان کوه بلقیس با ارتفاع  3300متر میباشد .مهمترین رودخانه این گستره نیز ،رودخانه قزلاوزن است
که از ارتفاعات چهل چشمه کردستان سرچشمه میگیرد و با طولی بیش از  550کیلومتر ،پس از عبور از استانهای
زنجان ،آذربایجان شرقی و اردبیل ،ضمن دریافت شاخههای گوناگون در طول مسیر ،وارد مخزن سد سفیدرود میشود؛ و
اما طول این رود در محدوده ماهنشان  91کیلومتر اندازهگیری شده است .منطقه ماهنشان مانند واحد زنجان ،شامل
رشتهکوههایی با امتداد شمال غربی-جنوب شرقی است که بین آنها را دشتهایی فراگرفته است .رود قزلاوزن ازجمله
نادرترین رودخانههای جهان میباشد که در وضعیت استثنایی قرار دارد یعنی از یک منطقهی نیمهخشک و خشک به یک
منطقهی مرطوب واردمی شود (شکل [)1زمردیان .]98 :1392 ،لیتولوژی عمده آن ،شامل سنگهای آذرین ،کنگلومرا،
مارن ،آهک میباشد .این سنگها ،متعلق به سازندهای قم ،روته ،قرمز باالیی و قرمز پایینی هستند .تشکیالت مارن که
مربوط به دوران سوم (سنوزوئیک) و دورههای میوسن ،پلیوسن ،الیگوسن و ائوسن هستند ،مربوط به بستر دریاها یا
دریاچههای گذشته بوده و فرسایشپذیر بودن آنها باعث شده که هندسه رودخانه تحت تأثیر زمینساخت و لیتولوژی
بستر شکل بگیرد .تشکیالت آذرین مربوط به دوران دوم و سوم ،در اثر فعالیتهای آتشفشانی و کوهزایی دورههای مختلف
زمینشناسی ایجادشدهاند [لطفی.]1380،

شكل  :1موقعيت جغرافيایي رود قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.
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مواد و روشها
جهت بررسی سیستم زهکشی و سازندهای زمینشناسی حوضه موردنظر ،نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی منطقه
موردبررسی قرار گرفت .از نقشه زمینشناسی جهت استخراج سازندها ،ساختارهای زمینشناسی استفاده شد تا ارتباط بین
مئاندرهای رود با ساختارها بررسی و ارزیابی شود .بخشی از پیچانرودها طی کار میدانی با  GPSموقعیتیابی شده است.
برای مطالعه و بررسی روند تغییر مسیر رود قزلاوزن از تصاویر ماهوارهای  IRSمربوط به سالهای 1394 ،1389 ،1386
سازمان جغرافیایی مسلح و تصاویر گوگل ارث سال  1373استفاده شد .با رقومی کردن مسیر رود جزئیات مقدار و موقعیت
تغییرات رود آشکار گردید .بر اساس دادههای مربوط به طول قوس ،طول دره و شعاع دایرههای مماس بر قوسهای رود،
ضریب خمیدگی ،زاویه مرکزی و شاخص سینوسیته محاسبه شد.
پس از پردازش تصاویر رقومی  IRSو انتقال آنها به محیط  ،ARC GISمسیر و ساحل رودخانه بهصورت الیههای
رقومی مستقل استخراج و در مرحله بعد ،اقدام به شناسایی پیچانرودها شد .سپس نقاط عطف یا نقاط تغییر انحنای محور
رودخانه برای هر سه بازه با دقت مشخص گردید .برای هر یک از قوسهای رود دوایری برازش شد که بیشترین و بهترین
تطابق را با قوس داشته باشد .پسازآن ،مشخصات هندسی پیچانرودها از قبیل طولموج ،طول قوس ،شعاع انحنای و
دامنه نوسان با استفاده از توابع موجود در محیط نرمافزار  ،ARC GISاستخراج گردید (شکل  .)2درنهایت با استفاده از
رابطه  ،1اندازه ضریب خمیدگی برای هر قوس محاسبه شد.

شكل  :2مشخصات هندسي یک حلقه پيچانرود (حمزه حقي آبي.)26 ،1383 ،

الف -ضریب خمیدگی :ضریب خمیدگی با تقسیم طول دره بر طولموج در محل هر قوس ،محاسبه میشود
(شکل ()3رابطه .)1
L


رابطه 1
 -Sضریب خمیدگی

 -/ 2نصف طولموج

 -Lطول قوس

=S
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شكل  :3تقسيمبندي رودخانهها برحسب ضریب پيچش (وزارت نيرو)88 ،1386 ،

ب -زاویه مرکزی-شعاع قوسها :با مماس کردن دوایر قوسها ،میتوان زاویه مرکزی را اندازهگیری کرد .برای این کار
ابتدا نقاط عطف قوسها مشخصشده و سپس از مرکز دوایر مماس بر قوس ،خطوطی را بر نقاط عطف عمود کرده و زاویه
مرکزی قوسها محاسبه میشود (اسماعیلی .)1390 ،به این زاویه ،زاویه مرکزی و به شعاع مماس بر دایره ،قوسها شعاع
دایره گفته میشود .در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  GISو ترسیم دوایر مماس بر قوسهای رود در چهار بازه زمانی،
زاویه مرکزی برای تکتک قوسها در نرمافزار GISمحاسبه گردید.
ج -طولموج و طول دره (طول قوس) :طول قوس یا طول دره معادل نصف طولموج هر قوس رودخانه هست (اسماعیلی،
 .)1390طولموج و طول دره رودخانه دو پارامتر اصلی در طبقهبندی رود و تعیین ضریب خمیدگی رودها هستند و معموالً
بین این دو پارامتر همبستگی باالیی وجود دارد .برای به دست آوردن طولموج روی نقشه محور مسیر رود در نرمافزار
 GISبعد از مشخص نمودن دونقطه عطف هر قوس این دونقطه به هم متصل شدند (طولموج) .سپس مقدار طول قوس
برای هر خمیدگی محاسبه شد.
د -شعاع نسبی :پایداری خمیدگی رودخانهها تحت تأثیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار میگیرند .یکی از معیارهای
کمی برای شناسایی میزان پایداری و تحتفشار بودن خمیدگیها ،معیار شعاع نسبی است .این پارامتر از نسبت شعاع دایره
محاط بر قوس رودخانه به عرض بستر آن محاسبه و اندازهگیری میشود.
در ادامه زاویه مرکزی قوسها زدهشده بر روی هرکدام از بازهها با استفاده از رابطه  2محاسبه گردید:
رابطه 2

θ = 180 L
R

 - عدد پی ( )3٫14
 -Rشعاع انحناء قوس
 -θزاویه مرکزی  -Lطولموج قوس
با توجه به تقسیمبندی کورنایس 1درصد فراوانی زاویه مرکزی قوسهای پیچانرودی رود قزلاوزن محاسبه
گردید که نتایج محاسبات در جدول  1و  3آمده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان...

21

جدول  :1ميزان توسعه پيچانرودي به كمک زاویه مركزي كورنياس (()1980حقي آبي)1383 ،

شكل رودخانه
رودخانه مستقیم
رودخانه شبه پیچانرود
رودخانه پیچانرود توسعهنیافته
رودخانه پیچانرود توسعهیافته
رودخانه بیشازحد توسعهیافته
رودخانه نعل اسبی

زاویه مركزي (درجه)
41-0
85-41
158-85
296-158
بیش از 296

یافتههاي تحقيق

بعضی از پارامترها اهمیت زیادی دارند و در بررسی تحوالت مورفولوژیکی و طبقهبندی الگوی رودخانهها مورداستفاده
قرار میگیرند [دولتی .]127 ،1387 ،با توجه به اینکه ،رودخانه بهعنوان پدیدهای پویا و دارای سیر تکامل باید در نظر گرفته
شود لذا تغییرات هندسی ایجادشده در رودخانه قزلاوزن سبب بروز رفتار جدید هیدرولیکی در رودخانه شده است.
ضریب خميدگي رودخانه

ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی مبین میزان توسعه پیچانرودی در مسیر میباشد [اصغری سراسکانرود.]82 :1392 ،
فریرس و بریرلی ( )2012کانالهایی که نسبت طول کانال به طول دره بیشتر از  1.3باشد را رودخانههای پیچانرودی
دانسته و ویژگیهای مهم مشخصکننده این نوع رودخانهها را شیب و انرژی متوسط و ماهیت سینوسی کانال دانستهاند
[حسین زاده و اسماعیلی .]241 ،1394 ،در جدول  2مقدار ضریب خمیدگی رودخانه ،محاسبهشده است .نتایج شاخصهای
ذکرشده و در جداول آورده شده است .بررسی شاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی قوسها نشان میدهد ،الگوی
غالب رودخانه طی چهار سال بر اساس ضریب پیچشی ،پیچانرودی است و کلیه پیچانرودهای رودخانه بین  1.25تا 2
میباشد .درحالیکه  55درصد از مئاندرها سینوسیتهی بیشتر از  1.5را در منطقه نشان میدهند .بنابر مطالعاتی که یمانی
و حسین زاده ( )22انجام دادهاند این محدوده نباید شیب بیشتر از  2درصد داشته باشد که شیب متوسط رودخانه 0.07
درصد اندازهگیری شده است بنابراین ،مئاندرها در مناطقی که سطح دارای شیب بسیار کم باشد ،تشکیلشدهاند .متوسط
ضریب خمیدگی در طی سالهای  1394 – 1389 – 1386 – 1373به ترتیب 1.18 ،1.12 ،1.16 ،1،بوده که از الگوی
پیچانرودی شدید کاسته میشود و بر الگوی پیچانرودی و سینوسی افزوده میشود که رودخانه با سرعت نسبتاً زیادی
از ضریب خمیدگی پیچهای خود بکاهد .در رود قزلاوزن بر اساس شکل  ،4از قوس  1تا  ،10ضریب خمیدگی باال بوده
و نشاندهندهی پیچانرودهایی هستند که در زمرهی پیچانرودهای بسیار توسعهیافته میباشند و بقیهی قوسها در
زمرهی پیچانرود توسعهنیافته تا توسعهیافته قرار دارند( .جدول  )2و (شکل  4و  6و .)7
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ضریب خمیدگی

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1
8
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176

تعداد پیچان رودها
1394

1389

1386

1373

شكل  :4مقادیر ضریب خميدگي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.
جدول  :2نتایج ضریب خميدگي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.

ضریب خميدگي

1 - 1.05

1.06 – 1.25

1.25 – 2

بيشتر از 2

ميانگين

-

مستقیم

سینوسی

پیچانرودی

پیچانرودی شدید

-

1373

3.2

17.4

47

32.2

1

1386

8

18

43

31

1.12

1389

3

26.5

47.4

23

1.16

1394

5

22

55

18.5

1.18

زاویه مركزي
با استفاده از شاخص زاویه مرکزی کورنایس ،)1980( 1میزان توسعه پیچانرودی قزلاوزن ،در چهار سال بهطور جداگانه،
محاسبه گردید .بررسی مقادیر محاسبهشده نشان میدهد که در سال  1373رودخانه بیشتر دارای الگوی پیچانرود
توسعهیافته میباشد بطوریکه که  60درصد را در برگرفته است .الگوی پیچانرود خیلی توسعهیافته با  30.5درصد و حالت
میانگین پیچانرود توسعهنیافته با  9درصد را شامل شده است .شبه پیچانرودها با  0.7درصد کمترین میزان را نشان
میدهد .در سال  1386پیچانرود توسعهیافته نسبت به سال  1373افزایشیافته و با  64.3بیشترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند 18 .درصد از قوسها در دسته پیچانرودهای خیلی توسعهیافته قرارگرفته است که این مقدار نسبت به
سال  1373کاهشیافته است .الگوی پیچانرود توسعهنیافته و شبه پیچانرود به ترتیب  16.3و  1.5درصد میباشد .زاویه
مرکزی قوسها در سال  1389نشاندهنده افزایش پیچانرود توسعهیافته نسبت به سالهای قبلی با  62.2درصد است.
 27درصد از قوسها دارای الگوی پیچانرود توسعهنیافته 9.3 ،درصد الگوی پیچانرود خیلی توسعهیافته 1.62 ،درصد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Korins

1-

بررسي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان...

23

دارای الگوی شبه پیچانرود است همچنین در سال  ،1394الگوی پیچانرود توسعهیافته دارای بیشترین درصد با میزان
 66درصد ،الگوی پیچانرود توسعهنیافته 24.5 ،درصد 9 ،درصد پیچانرود خیلی توسعهیافته و  0.5درصد الگوی شبه
پیچانرود میباشد .در هیچ یک از سالها ،حالت نعل اسبی 1وجود نداشته است .زوایای مرکزی قوسها در طی سالهای
 1373دارای مقدار  136است که نشاندهندهی الگوی پیچانرودی خیلی توسعهیافته است .این مقدار در سالهای ،1386
 1394 ،1389به ترتیب به  106.5 ،96.5 ،131کاهش پیداکرده که نشاندهنده الگوی پیچانرودی توسعهیافته میباشد
(جدول  )3و (شکل  5و  6و  .)7کاهش در الگوی پیچانرودی خیلی توسعهیافته و افزایش الگوی پیچانرودی توسعهیافته
و توسعهنیافته نشان میدهد که رودخانه بهتدریج از پیچوخم قوسهای خود میکاهد.
جدول  :3زاویه مركزي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.

شكل

شبه

پيچانرود

پيچانرود

پيچانرود

نعل

ميانگين

شكل

رودخانه

پيچانرود

توسعهنيافته

توسعهیافته

خيلي

اسبي

به درجه

رودخانه

زاویه مرکزی به
درجه
1373

0 - 41

41- 85

85 - 185

توسعهیافته
185-296

0.7

9

60

30.5

 296به
باال
-

-

-

136

1386

1.5

16.3

64.3

18

-

131

1389

1.62

27

62.2

9.3

-

96.5

1394

0.5

24.5

66

9

-

106.5

پیچانرود
توسعهیافته
پیچانرود
توسعهیافته
پیچانرود
توسعهیافته
پیچانرود
توسعهیافته

زاویه مرکزی
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شكل  :5مقادیر زاویه مركزي پيچانرودهاي قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.
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شكل  :7رود قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان با دوایر برازش شده بر پيچانرودها.
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شعاع قوس و طولموج و طول دره
میانگین مقادیر شعاع قوسها در محدود موردمطالعه برای چهار سال  1394 ،1389 ،1386 ،1373محاسبه گردید که برای
سال  506 ،1373متر و برای سالهای  1394 ،1389 ،1386به ترتیب  229 ،166 ،254.5متر بود .مالحظه میشود متوسط
شعاع حلقههای سال  1373بیشتر از سالهای دیگر است؛ که این امر به دلیل فرسایشپذیری کناره غالباً سست رودخانه
بوده و سبب توسعه شعاعی حلقههای پیچانرود میگردد .پارامترهای هندسی بخشهای موردمطالعه در چهار دوره زمانی
سالهای  1394 ،1389 ،1386 ،1373مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت (شکل  )8و (جدول  .)4تعداد پیچانرودهای رودخانه
قزلاوزن در محدوده موردمطالعه به ترتیب  156 ،180 ،125 ،57افزایشیافته است .فاصله طولی بین دو پیچانرود متناوب
نسبت به هم در سال  1373بهمراتب بیشتر از سالهای  1394 ،1389 ،1386است زیادشدن فاصله طولی دو پیچانرود
متوالی بهنوعی نشاندهنده افزایش حالت پیچانرودی است.
جدول  :4تغييرات پارامترهاي هندسي رودخانه قزلاوزن.
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طولموج و طول دره رودخانه دو پارامتر اصلی در طبقهبندی رودخانه و تعیین ضریب پیچشی رودخانهها بوده ،معموالً
همبستگی باالیی بین آنها وجود دارد .طبق شکل ( )8تغییرات طولموج و طول دره در چهار دوره زمانی موردبررسی در
رودخانه قزلاوزن نشان میدهد؛ که میزان طولموج و طول قوس از سال  1373به سال  1394کاهشیافته که به معنی
کاهش فاصله پیچان رودهای متوالی و افزایش قدرت مانور رود به علت آبرفتی و سست بودن بستر است.
1600
1200
1000
800
600
400
200

طول موج و طول دره( متر)

1400

0

طول موج 1386

طول دره 1386

طول موج 1373

طول دره 1373

طول موج 1394

طول دره 1394

طول موج 1389

طول دره 1389
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پروفيل طولي رودخانه

استرنبرگ 1و شولیتز )1985( 2شیب را عامل پیچانرودی میدانند ،چون شیب تابعی از اندازه ذرات مواد بستری فرض
میشود ،لذا وقتی شیب از حدی که برای انتقال ذرات الزم است ،تجاوز کرد ،مکانیسمی رخ میدهد که مسیر رودخانه را
بهصورت پیچانی درآورده و با افزایش طول ،شیب آن کاهش مییابد [حقی آبی و همکاران .]44: 1383 ،رشد زمانی
حلقههای یک پیچانرود و ضریب خمیدگی آن ،ناشی از این تالش رود برای کاهش شیب میباشد[حقی آبی و همکاران،
 .]62: 1383پروفیل طولی رودخانه قزلاوزن نشان میدهد که شیب بستر از باالدست بهطرف پاییندست افزایش مییابد.
شیب متوسط رودخانه  0.07درصد است ،همچنین پروفیل طولی نمایان میکند که در ابتدا رود دارای شیب مالیمی است،
میزان تغییرات زیاد است و رودخانه حالت پیچانرودی پیدا میکند که میتوان سازند لیتولوژی فرسایشپذیر را علت
پیچانرودهای توسعهیافته در ابتدای رودخانه دانست؛ که این تغییرات اغلب ،به شکل فرسایش کناری سواحل رود دیده
میشود .بهطرف پاییندست رود ،تعداد گسلهای که در طول رودخانه وجود دارند افزایشیافته که روی شیب تأثیر میگذارد
و در نتیجه شیب را در قسمت انتهایی رود ،افزایش میدهد (شکل ()9شکل  10و .)11

شكل  :9پروفيل طولي رود قزلاوزن در محدودهي شهرستان ماهنشان.
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شكل  :10بازههاي موردمطالعه براي محاسبه شيب پروفيل طولي در محدودهي شهرستان ماهنشان.

شكل  :11تندآب ایجادشده در مسير رودخانه و ایجاد تغيير شيب.
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شكل  :12فرسایش كناري رودخانه و شكلگيري مئاندر.

نتيجهگيري

مئاندرها از علل اصلی فرسایش کناری و بروز تغییرات در دشتهای سیالبی محسوب میشوند .وقوع این تغییرات
زیاد و فرسایش کناری در حد تشدید شده است (شکل  .)12یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در چهار دوره
زمانی موردپژوهش تغییرات چشمگیری در رودخانه دیده میشود؛ با بررسی پارامترهای ذکرشده و مشاهدات میدانی
در این تحقیق میتوان گفت که محدوده موردمطالعه رودخانه قزلاوزن یک رودخانه پیچانرود توسعهیافته است.
فریرس و بریرلی )2012( 1کانالهایی که نسبت طول کانال به طول دره بیشتر از  1.3باشد را رودخانههای
پیچانرودی دانسته و ویژگیهای مهم مشخصکننده این نوع رودخانهها را شیب و انرژی متوسط و ماهیت
سینوسی کانال دانستهاند [حسین زاده و همکاران .]321 :1394 ،هر چه به سمت پاییندست رودخانه میرویم
شیب زیادتر میشود به همان نسبت ضریب خمیدگی افزایش مییابد .با توجه به ضریب خمیدگی ،در سال 1373
و  55درصد ،در سال  1386و  47.4درصد ،سال  1389و  43درصد ،سال  1394و  40درصد مابین  1.25-2قرار
دارد .چارلتون 2اظهار میدارد که هر چقد مقادیر عددی بهدستآمده از ضریب خمیدگی بیشتر از  1.5باشد ،حاکی
از نزدیک شدن رودخانه به حالت تعادل و هر چقد کمتر باشد دلیل فعال بودن تکتونیک می باشد [اصغری
سراسکانرود .]85 :1392 ،همچنین با توجه با مقادیر بهدستآمده از زوایای مرکزی ،نشان میدهد؛ که به ترتیب از
سال  1373تا سال  1394از مقدار زاویه مرکزی پیچانرود خیلی توسعهیافته کاسته شده و مقدار زاویه مرکزی
پیچانرود توسعهیافته و توسعهنیافته افزایشیافته است .بیشتر زاویه مرکزی برای سالهای موردمطالعه در دسته
 158-85درجهای که مربوط پیچانرود توسعهیافته است ،قرار میگیرد .مالحظه میشود که میزان طولموج و
شعاع قوس سال  1373بیشتر از سال  1394است بدین معنی که از سال از  1373به سال  1394روند کاهشی
دارد؛ که به معنی کاهش فاصله پیچانرودهای متوالی و افزایش قدرت مانور رود به علت آبرفتی و سست بودن
بستر است و اما بالعکس تعداد پیچانرودها رابطه عکسی با میزان طولموج و شعاع قوسها دارد و روند افزایشی
را به دنبال دارد.
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