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  چکیده

 نیا از و باشد یم يضرور ندهیآ در ها آن یاحتمال راتییتغ پتانسل و یکنون طیشرا درك يبرا ها رودخانه یکیمورفولوژ يالگو یبررس

 نیا از هدف. نمود ینیب شیپ یاصالح يها طرح از یناش اقدامات ای یعیطب راتییتغ به نسبت را ها آن العمل عکس توان یم قیطر

 نیدر ا يرود چانیپ يالگو یبررس و رجیدو رودخانه چانرودیپ يمرکز هیزاو و شعاع با قوس طول نیب یخط ریغ روابط نییتع مطالعه

 طول که داد نشان يمدلها برازش جی. نتا دیپارامترها مشخص گرد نیب یخط ریغ معادالت برازشمطالعه با  نیباشد. در ا یرودخانه م

 زانیباالتر و م یستگیهم بیضر يدارا نیدارد و همچن يمرکز هیبه زاو نسبت يباالتر یهمبستگ يرابطه قوس شعاع با رودخانه قوس

 يمتعادلتر حدود و کمتر دامنه قوس، طول و قوس شعاع نیب رابطه يبرا شده برازش يها ماندهیباق ریبا شد و مقاد یم يخطا کمتر

 هیزاو شاخص براساسنشان می دهد   رودخانه یشناس ختیر اتیخصوص یبررس نی. همچندارد قوس طول و يمرکز هیزاو به نسبت

 به که باشد مرتبط زین یریخت يالگو به ویژگیها این ممکنست ،باشدیم افتهیتوسعه  يرودخانه از نوع مآندر يرود چانیپ يالگو ،يمرکز

  . دارد نیاز بیشتر مطالعات

  ، رودخانه طبیعیآندري توسعه یافتهئ، الگوي مورفولوژیکی، مپیچانی شدن رودخانه: واژگان کلیدي

 مقدمه

 يژئومورفولوژ ،یشناختنیزم عوامل از متأثر ن،یزم هايناهمواري از یکوچک بخش عنوان به رودخانه بستر

 یاثرات این پدیده بر زندگ یلدل به  ).Schumm) ، 1980 کنند یم جادیا را رودخانه شکل که است یکیدرولوژیوه یمیاقل

 در خود قاتیدرتحق همکاران و مقدم ییرضا .دادند قرار یبررس مورد را ها رودخانه يژئومرفولژ يالگو يادیز محققانانسان، 

 مورد یمکان و یزمان بازه در رودخانه يمورفولژ راتییتغ که افتندیدر يچا یآج رودخانه يرودها چانیپ یکم یبررس نهیزم

 انباشت رسوب، و آب یدب ساالنه نیانگیم کاهش علت به انیجر قدرت کاهش لیقب از یعیطب ازعوامل متاثر شتریب مطالعه

طی مطالعات خود در رودخانه تاالب به این نتیجه رسیدند  )،1383(باشد. یمانی و حسین زاده یم سست يتولوژیل و رسوب
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درصد جز الگوي پیچان رود خیلی توسعه یافته قرار  5/25درصد این رودخانه جز الگوي پیچان رود توسعه یافته  و  60.4که 

دریافتند که با توجه به رود و سجادرود، هاي بابلرود رودخانهبررسی الگوي پیچان اب )1394(میرزاوند و همکاران گرفتند.

 دست بهگوي پیچان رود توسعه یافته قرار گرفته و ضرایب لدرصد از این رودخانه در زمره ا  71.76ضرایب شاخص خمیدگی

سازه ایجاب  مهندسی و مدیریتی روشهاي طریق از را بستر مدت کوتاه و میانمدت تثبیت ضرورت مدلها، این طریق از آمده

به تحلیل ضریب خمیدگی رودخانه  در محدوده دشت اهر پرداخته و با انجام گرانولومتري از بستر  )1371(. دالل اوقلیمیکند

رودخانه به این نتیجه رسیدند که اندازه دانه هاي قسمت هاي مئاندري کوچکتر ولی رودخانه هایی که حالت شریانی دارند قطر 

  مرکزي زاویه و باشعاع قوس طول بین رودخانه هندسی الگوي در غیرخطی روابطاست. در این پژوهش  دانه ها بزرگتر

  .استفاده نمودشناسایی و بررسی کمی خصوصیات پیچان رودخانه دویرج  ببررسی شده تا بتوان از آن پیچانرود،

  هاروش و مواد

هکتار در جنوب شرقی استان ایالم واقع  121600رودخانه دویرج با مساحت زهکش شونده به  حوزه آبخیز 

عرض شمالی واقع ´34 ˚32 تا ´05˚ 33 طول شرقی و ˊ16 °47 تاˊ40 °47   شده است که داراي مختصات جغرافیایی 

نیز به آن  شور گل و رود دره کیلومتري شمال دهلران، سرچشمه گرفته است و آب گل 38از سراب آبدانان، شده است 

شود و در این محل به نهرعنبر  کیلومتري شهرستان دهلران، وارد بخش موسیان می 18پیوندند. این رود پس از عبور از  می

ریزد. طول آن  رود دویرج، که از شمال به جنوب جریان دارد، پس از عبور از موسیان به دجله، در خاك عراق می. معروف است

  باشند.  زي می هاي محلی آن رود آبدانان و رود تله کیلومتر است. نام 188از مبدأ تا این نقطه مرزي 

  

 
 

  لومتري رودخانه دویرج استان ایالمکی 5/6مقطع موقعیت و پالن .1شکل 
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  در این رابطه که  محاسبه گردید. 1زاویه مرکزي قوس هاي زده شده بر روي هرکدام از بازه ها با استفاده از رابطه 

شعاع هیدرولیک می باشد.    R     طول قوس و L   ،زاویه مرکزي A   
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مرکزي, طول قوس, شعاع قوس رودخانهمقادیر زاویه -1جدول   

 
 قوس Rشعاع قوس  L طول قوس A  زاویه مرکزي

175 95/0  31/0  1 

174 7/0  23/0  2 

183 48/0  15/0  3 

178 53/0  17/0  4 

180 66/0  21/0  5 

177 54/0  174/0  6 

179 67/0  214/0  7 

180 55/0  174/0  8 

182 335/0  105/0  9 

 
 

 2جدول بطور خالصه در توسط کوریانس مشخص گردیده است  ، یک طبقه بنديمیزان توسعه پیچان روديبراي شناسائی 

.داده شده استبر اساس زاویه مرکزي را نشان  ها انواع پیچان رودي در رودخانه  

 
  )13 تلوري، از نقل به ، 1980 سال در نزیکور(مرکزي هیزاو براساس ها رودخانه در رودي چانیپ انواع -2 جدول

  

  شکل کانال

  

  کانال مستقیم

  

  شبه پیچان رود

پیچان رود توسعه 

  نیافته

پیچان رود توسعه 

  یافته

پیچان رود بیش از 

  حد توسعه یافته

  کانال شاخه گاوي

زاویه مرکزي 

  (درجه)

  

-  

  

41 -0  

  

85 -41  

  

158-85  

  

296-158  

  

  296بیش از 

  

تا گردید  مجموعه اي از روابط غیر خطی آزمونداده هاي شعاع قوس ، طول قوس و زاویه مرکزي   1با توجه به جدول 

ي غیر خطی زاویه رابطهبراساس دو معیار سادگی رابطه و میزان همبستگی د. وروابط غیر خطی بین آن ها مشخص شبهترین 

  طول قوس و همچنین بین شعاع قوس و طول قوس مشخص گردید و معادالت مرتبط به دست آمد.مرکزي و 

  ج و بحثنتای
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هاي تقریبا ي قوسبررسی تغییرات زاویه مرکزي نشان داد که تغییرات دامنه محدودي دارد و این نشان دهنده

ایجاد پیچان رودها در نواحی مختلف مستلزم افزایش قدرت رودخانه در مسیرجریان به  .مشابه در طول مسیر رودخانه است

- میاندري بیش از حد توسعه یافته قرار ئم رودخانه هاي علل مختلف است. رودخانه  مورد نظر با توجه به جدول کوریانس جز

  .  گیرد

وارد شد، روابط غیر  برازش منجنیافزار پس از آن که داده هاي شعاع قوس ، طول قوس و زاویه مرکزي در نرم 

رابطه میان طول قوس  3و2هاي  فرمولدر اینجا مشخص گردید. از بین لیست بلندي از روابط غیر خطی  خطی میان آن ها 

طول قوس شعاع  Lزاویه مرکزي،   Aرودخانه با زاویه مرکزي و شعاع قوس را  در منطقه مطالعاتی نشان می دهد، که در آن 

  قوس می باشد.

  

r=0/72                                                            (2)    A= 38.76 − 73.36LN(L)  

 � = 2.9��.��                                      r=0/98                  (3) 

دریافت که طول قوس رودخانه با شعاع قوس آن در روابط باال می توان (r) با مقایسه میزان ضریب همبستگی 

  رابطه معنادارتري  نسبت به زاویه مرکزي دارد و داراي ضریب همبستگی باالتري می باشد.

شده غیرخطی بین طول قوس با زاویه مرکزي و شعاع برازش به ترتیب میزان باقیمانده هاي  3و  2شکل هاي 

توان دریافت که میزان مقادیر مجموع باقیمانده براي منحنی برازش داده شده  می 3قوس را نشان می دهد.  با توجه به شکل 

بین طول قوس و شعاع قوس دامنه  کمتر و حدود متعادلتري نسبت به منحنی برازش داده شده بین طول قوس و شعاع قوس 

  می شود. که همبستگی زیادي هم دارند تایید 3شده شکل توسعه داده رودخانه دارا می باشد لذا مدل 

  

  . رابطھ بین زاویھ مرکزی و شعاع قوس2شکل 
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  .رابطھ بین شعاع قوس و طول قوس3شکل 

  

  گیرينتیجه

ایجاد پیچان رودها در نواحی مختلف مستلزم افزایش قدرت رودخانه در مسیرجریان به علل مختلف است. توسعه 

 و همکاران كشیب مسیرجریان را کاهش می دهند (هو پیچان رودها معموال طول کانال را افزایش می دهند و در عین حال

در این مطالعه روابط غیر خطی بین طول قوس  .). رودخانه  مورد نظر جز ماندري بیش از حد توسعه یافته است 2007،

رودخانه بازاویه بین مرکزي و شعاع قوس مشخص گردید و معادالت مرتبط با آن ها بدست آمد. نتایج نشان داد که طول قوس 

ن رودخانه با شعاع قوس رابطه ي معنادارتري  نسبت به زاویه مرکزي دارد و همچنین داراي ضریب همیستگی باالتر و میزا

خطا کمتري می با شدو مقادیر باقیمانده هاي فیت شده براي رابطه بین شعاع قوس و طول قوس، دامنه کمتر و حدود 

 هستند سیاه جعبه نوع از مطالعه این در شده داده توسعه روابط هرچند متعادلتري نسبت به زاویه مرکزي و طول قوس دارد.

و  شیمتعدد فرسا یکیزیف يندهایبا توجه به  نقش فرآ، لذا هستند فیزیکی وانینق تابع پیچانرو شکل تعیین در مؤثر عوامل اما

 نیکننده ا لیتکم تواندیم  بستر کیژئومورف مختلف طیتحت شرا پژوهشهائی انجام چانرودها،یبر دینامیک پ يروسوب گذار
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