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جـایی  بـه محدوده جـا رودخانه و بررسی روند تغییرات مکانی جریان و مشخص کردنطالعات مورفولوژي م:چکیده

  .و ساماندهی سواحل آن استهاي اساسی در مطالعات مهندسی رودخانهپیچان رودها، یکی از بخش

سـو   ي رودخانـه قـره  لـوژ گیـاهی بـر مورفو   خصوصیات جریان و پوشش ریهدف اصلی این پژوهش بررسی تأث:هدف

  .دف اصلی، اهداف فرعی دیگري نیز مدنظر استاست و در کنار این ه) سامیان تا پل انزابروستاي (

، عـرض و عمـق   )درصـد  بـه (گیـاهی   در تحقیق حاضر ابتدا پارامترهایی از جمله تراکم پوشش:شناسی پژوهش روش

و ) ش کورنـایس بـا رو ( ، زاویـه مرکـزي   )جسـم شـناور، مولینـه و معادلـه مانینـگ     (رودخانه، سرعت و دبی جریان

محاسـبه  ، Excelو  GISافزارهـاي   گیري و با استفاده از نرم صورت میدانی اندازه ، به)با روش لئوپولد(خمیدگی  ضریب

  .شد

و  هیدرولیکیشعاع رودخانه، دبی سرعت جریان، ترتیب بابه، زبري مانینگبضری دهد تحقیق نشان می هاي یافته:ها یافته

سرعت جریان با . دارد)P>05/0، و =r= ،474/0-r= ،412/0-r= ،387/0-r-347/0(دار  معنیرابطه معکوس جریان،  عرض

، )P>01/0و   =r-889/0(دار  رابطه معکوس معنیو با عمق  )P>01/0و =941/0r(دار  عرض رودخانه رابطه مستقیم معنی

گیري شده، رابطه  زبري مانینگ و سرعت اندازه نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سرعت برآوردي با روش ضریب دارد

زبري مانینگ براي برآورد رواناب در منطقه مورد  دارد و نشان دهنده توانایی معادله ضریب ،)P>000/0و  r=948/0(دار  معنی

، در منطقه )درجه 200با بیش از (مئاندر بسیار توسعه یافته  4زي رودخانه بیانگر وجود باشد نتایج بررسی زاویه مرک مطالعه می

در منطقه وجود دارند و  2مئاندر با ضریب خمیدگی بیش از  5مورد مطالعه است نتایج ضریب خمیدگی ناشن داد که حداقل 

  .باشند مستعد تبدیل شدن به دریاچه نعل اسبی می

زبري رودخانه تاثیر مستقم و بر سرعت جریـان،   گیاهی بر ضریب دهد که پوشش نتایج تحقیق نشان می:گیري نتیجه

سرعت جریان نیز بر عرض تاثیر مستقیم و بر عمق رودخانه تاثیر معکوس لذا هرگونه تغییـر در  . تاثیر معکوس دارد

زبري مانینگ براي برآورد  معادله ضریب. باشدتواند بر مورفولوژي رودخانه تاثیر گذار  مرور زمان می سرعت جریان، به

گیري میدانی، از نظر زمان و  لذا معادله مذکور در مقایسه با روش اندازه. رواناب در منطقه مورد مطالعه مناسب است

از عمل آمده هاي به نتایج بررسی. شود صرفه است و یک راه حل بهتر براي برآورد رواناب محسوب می هزینه مقرون به

یافتـه و  رود توسـعه  بنـدي پیچـان   هـا در طبقـه   دهد که فراوانی زاویه مرکـزي قـوس   زاویه مرکزي نشان میاسبه مح

یافته در منطقه مورد  مئاندر بسیارتوسعه 5خمیدگی بر وجود  هاي ضریب یافته. قرار دارند یافته توسعهبسیاررود  پیچان

دهد که دخالت انسان بر شدت ضـریب خمیـدگی رودخانـه    نتایج محاسبه بعدفرکتالی نشان می. مطالعه داللت دارد

  .سوتاثیر گذاشته است قره

  گیاهی خمیدگی، پوشش سو، مانینگ، ضریب مورفولوژي، اردبیل، قره :هاي کلیدي واژه

  



  

  ان مسالهیب-1- 1

منظور جلوگیري از خطرات احتمـالی  ها به رودي رودخانه مطالعه رفتار و الگوي پیچان

با ترکیـب لذا . امري ضروري استرودي  از جمله سیالب، ناپایداري بستر و حرکات پیچان

توان مقادیر بار رسوبی انتقالی را براي طیـف   می هاي تداوم جریان و سنجه رسوب منحنی

تـوان مقـدار دبـی معـادل      براساس این روند می. محاسبه نمود، رودخانهمختلف هایی  دبی

مـان دبـی   واقـع ه نمود که درتعریف ترین بار رسوبی انتقالی را در طول دوره آماري  بیش

 دلیـل  پـر در طـول یـک بـازه بـه     ازآنجاکه تراز مقطـع ).1960، 2و میلر 1ولمن(مؤثر است 

داشـته باشـد،   تغییرات طبیعی تراز کناره و سیالبدشت فعال ممکن است تغییرات زیادي

  ).1978، 3ویلیامز(با بررسی کل بازه تعیین شود  موثر بهتر است مقدار دبی

شــده محــیط و  همــاهنگی بــین شـرایط اعمــال شـکل یــک آبراهــه طبیعـی، حاصــل   

مطالعه مورفولوژي ژئوشناسی یا  ریخت ت که در علماسفرآیندهاي انتقال جریان و رسوب

بررسی سـاختار و فـرم آبراهـه ازنظـر شـکل      ژئومورفولوژي، موضوع اصلی دانش . شود می

. عرضـی و مشخصـات نیمـرخ طـولی اسـت     هندسی در پالن، شـکل هندسـی در مقطـع   

و در بسـتر  پـذیر  فرسـایش  و مواد کنش جریان آب  ها حاصل برهم ناسی رودخانهش ریخت

شـکل پـالن   (عرض، عمق و شیب پایدار و شـاید   رودخانه،مفهوم تعادل در  .استسواحل

کننــده نظیــر دبــی، مصــالح  عنــوان تــوابعی از متغیرهــاي کنتــرل توانــد بــه مــی) پایــدار

 ومهندسـی رودخانـه    ةپـروژ رابطـه مـذکور در    .و رسوب ورودي بیان شوند دهنده لیتشک

هـا و ارزیـابی مشـکالت پایـداري مفیـد واقـع        مقایسـه گزینـه  ریزي بـراي  هاي برنامه گام

ي، چهـار  گـذار  هاي آبرفتی مستقیم در واکنش بـه فرسـایش و رسـوب    کانال در .شوندمی

، 4هـی (نـد یاب بستر کانال تغییر می )S(و شیب ) V(، سرعت )Y(، عمق )W(عرض  مولفۀ

  ).1967، 5و کلرهالس 1978

. دو دسته از متغیرها، در کنترل مورفولوژي رودخانه با اهمیت تشخیص داده شده انـد 

اي کـه رژیـم رسـوب و     در مقیـاس منطقـه  (دسته اول، متغیرهاي مربوط به حوضه آبریـز  

از ) مقیـاس محلـی  (کنند و دسته دوم، متغیرهاي مکانی  هیدرولیک رودخانه را تعیین می

                                                  
1- Wolman
2- Miller
3- Williams
4- Hey
5- Kellerhals



  سو گیاهی بر مورفولوژي رودخانه قره تاثیر خصوصیات جریان و پوشش  16

اي رود کـه ثبـات و    گیـاهی کنـاره   هـا و پوشـش   جمله خصوصیات جریان و رسوب، تراس

  ).1991، 1رونتري(نمایند  پایداري کانال را تعیین و کنترل می

بـا یـک جریـان     هـا  د رودخانهشخص، شکل و ابعات مرفته در یک دوره بازگش هم وير

ي هـا  رودخانـه را تحـت جریـان   و ابعـاد  و آن جریانی است که شکل  شود غالب تنظیم می

عبـارتی   این جریان پایدار خواهد بـود بـه   درکند و مقطع  کنترل می) یالبیس ریغ(یدائم

انتقـال  ترین وزن رسوب را دبی مؤثر مقدار دبی است که در طول یک دوره مشخص بیش

  ).1992لئوپولد، (داده است 

اي ناشی از عوامل طبیعـی و  ه تعادلی عنوان یک سیستم در واکنش به بی ها بهرودخانه

یا ساخته دست انسان، مورفولوژي بستر خود را بـراي رسـیدن بـه تعـادل مجـدد تغییـر       

جریـان،   اي بین متغیرهاي مورفولوژي رودخانه از جمله دبـی  آثار متقابل پیچیده. دهند می

م از بار رسوب، پارامترهاي کانال و نیمرخ طولی وجود دارد، بنابرین هر تغییري در هرکـدا 

العمل در مورفولوژي رودخانه مـنعکس خواهـد شـد     صورت عکس این متغیرها، مشخصاً به

و همکـاران،   2اوبـل (اي از ایـن تغییـر اسـت     اي نمونـه  که سد سازي و انتقال بین حوضـه 

1994.(  

پـذیر تشـکیل    هـاي آبرفتـی از مـواد رسـوبی فرسـایش      که آبراهه دلیل این چنین به هم

هـاي دربرگیرنـده    علت نیروي جریانی آب بیش از مقاومت رسـوب بهاند و فشار وارده  شده

معتمـد،  (کنـد   طور طبیعی در طول زمان تغییر مـی  آن است، لذا بستر و دیواره آبراهه، به

هـاي   درك پدیـده ي ها روش مناسبی برا روفیل رودخانهبررسی پالن و پدر واقع، ). 1379

ها،  ها مبتنی بر شکل آن بندي رودخانه طبقههمین دلیل به. مورفولوژیک در رودخانه است

حالـت طبیعـی یـک    در. اسـت ها بندي رودخانه هاي طبقه ترین روش یکی از رایجعنوان به

تأثیر عوامل بیرونی بدون حفـاظ اسـت و در نتیجـه شـکل پـالن آن تغییـر       رودخانه تحت

. به خـود بگیـرد  نیتواند اشکال گوناگو بسته به نحوه اثر عوامل موثر خارجی میکند و می

ها مورد توجه پژوهشـگران   شکل ظاهري آنها براساس بندي رودخانه همین دلیل طبقه به

  ).2006، 3فریردا سیلوا(گرفته است این رشته قرار

 4شسـتگی  چنین مهاجرت مئاندر و فرایندهاي مرتبط باعـث مسـائلی از قبیـل آب    هم

                                                  
1- Rowntree
2- Auble
3- Ferreirda Da Silva

4- Scour
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). 2007، 1بریـاد (شـود   رفتن اراضی مـی  ها و از بین شستگی فونداسیون بزرگراه ها، آب پل

یکی از متغیرهاي مهم هیدرولیکی جریان اسـت کـه در تعیـین یـک      جریان رودخانه دبی

دارد، تعیین باالترین دبی و  ينقش مؤثرالگوي هندسی پایدار و بهسازي راستاي رودخانه

نیـرو و   رتوزا(تراز متناظر با آن در طراحی عرض و عمق مقطع کانـال پایـدار الزم اسـت   

  ).1389معاونت آب و آبفا، 

شـوند، داراي   هاي آبرفتی وارد مـی  متغیرهایی که در شکل هندسی و دینامیک آبراهه

در ایـن مجموعـه پیچیـده، تشـخیص     . هاي متقابل هستند اي از واکنش مجموعه پیچیده

ر تغییرات در مقدار واردات به ایجـاد تعـادل سـریعی د   . روابط علت و معلولی مشکل است

شـود و عوامـل تغییـرات درازمـدت در      شکل آبراهه و دینامیک جریانی رودخانه منجر می

بـا وجـود ایـن، پاسـخ     . شـوند  مـدت متعـادل مـی    شکل آبراهه نیز با اثر فرایندهاي کوتـاه 

ــه   ــا مشــکل روب ــه و تحلیــل را ب ــاً تجزی ســازد  رو مــی دینــامیکی چنــین سیســتمی غالب

  .)1396درآباد و همکاران،  اسفندیاري(

  

  بیان مساله- 2- 1

طالعات مورفولوژي رودخانه و بررسی روند تغییرات مکانی جریان و مشـخص کـردن  م

هـاي اساسـی در مطالعـات مهندسـی     جایی پیچان رودهـا، یکـی از بخـش   بهمحدوده جا

زبـري در رفتـار روانـاب     مقاومت بسـتر یـا ضـریب   . و ساماندهی سواحل آن استرودخانه

سـزایی   سرعت، فرسایندگی و ظرفیت حمل رسوب تاثیر بـه ویژه در زمینه مهار  سطحی به

سـازي   هـاي ورودي در مـدل   عنوان یکـی از داده  دارد، بنابراین برآورد دقیق این ضریب به

). 2002، 2دونکرلـی (شناختی در مقیاس کوچک مورد نیاز اسـت   رواناب و فرآیندهاي آب

تاثیر هندسۀ کانال، پیچ  هاي طبیعی تحت چنین، توزیع قائم و عرضی سرعت در کانال هم

توزیع سرعت در بـرآورد پارامترهـاي هیـدرولیکی    . باشد هاي بستر می ها و ناهمواري و خم

برشـی و توزیـع غلظـت رسـوب، بـرآورد دقیـق مقـدار سـرعت          جریان، تنش چون دبی هم

هـاي   هـا در آبراهـه   جریان در طرح هاي کنتـرل سـیالب و انتقـال آالینـده     متوسط و دبی

  ).2003، 3بویتن(باشد  صنوعی داراي اهمیت زیادي میطبیعی و م

هـاي   ترین تأثیرات منفـی، یکـی از چـالش   ن میزان توسعه منابع آبی همراه با کمیتعی

                                                  
1- Briaud
2- Dunkerley
3- Boiten
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کـه   جـایی  از آن). 2003، و همکـاران  1پـوف (رود شمار می اساسی در مدیریت منابع آب به

خصوصـیات خـود را برحسـب    طور پیوسـته مکـان و   ، بهعنوان سیستمی پویا ها به رودخانه

لـذا شـناخت وضـعیت    . دهند بشر تغییر میهاي زمان، عوامل طبیعی و گاه در اثر دخالت

پارامترهـاي هیـدرولیکی جریـان در شـرایط مختلـف، مبنـاي       جریان و رسوب و تحلیـل 

ها  مهندسی و تأثیرگذار بر آنگیري در خصوص اقدامات ها و تصمیم بررسی رفتار رودخانه

از مباحث کلیـدي و عمـده در علـم مهندسـی و مـدیریت      ).1391ی و شرفی، یمان(است 

تـوان بـه    کمـک آن مـی   اسـت کـه بـه   اي هاي رودخانـه  رودخانه موضوع مورفولوژي کانال

مقـاطع  ،2مفیدي دربـاره شـکل هندسـی، فـرم بسـتر، پروفیـل طـولی       مجموعه اطالعات

دلیـل پیونـد    چنـین بـه   هم. یافتزمان دستها در طول ، و تغییر شکل و مکان آن3عرضی

هـا بـا مسـائل اجتمـاعی، اقتصـادي و معیشـتی جوامـع، عامـل اصـلی           مستقیم رودخانـه 

هـا، اثرهـاي    جـایی هبـ هاست که معموالً این جا رودخانهحساسیت نگاه بشري به تغییرات

توانـد منجـر بـه     کنـد و تغییـر در یـک پـارامتر مـی      نامطلوبی را در عوامل فوق ایجاد می

رفتار رودخانـه از دو دسـته   . ها شود اساسی در مورفومتري و مورفولوژي رودخانه تغییرات

عوامل طبیعی مانند وقوع سـیل، فرسـایش   . پذیرد می ریعوامل طبیعی و عوامل انسانی تأث

، تغییـر کـاربري اراضـی و    سـات یتأسخاك، لغزش زمین و عوامل انسـانی ماننـد سـاخت   

د تـار و تشـدید تغییـرات رودخانـه دار    ی در رفبرداشت شن و ماسه از بستر، نقـش اساسـ  

  ).1391رت راهبردي ریاست جمهوري، ریزي و نظا معاونت برنامه(

معمــول داراي طـور  هــا بـه  رسـوب در رودخانـه  فرســایش ونـه یزممطالعـات در لـذا  

و استفاده عملـی از نتـایج مطالعـات مسـتلزم دقـت و توجـه       هاي فراوانی بوده پیچیدگی

هـاي مهندسـی    بنابراین الزم است قبل از اقدام به طراحـی و اجـراي پـروژه   . زیادي است

نـژاد و همکـاران،    مـرادي (هـا شـناخت حاصـل شـود      از چگونگی عملکـرد آن  4ها رودخانه

حوضـه   کییلـوژ هـاي مورفو  شرط اول کنترل عوامل فرسایشی، شناسایی ویژگـی ). 1393

 دار اولویـت عملیات کنترلی، منـاطق   ها است تا در صورت اجراي آن 5بندي آبخیز و اولویت

  ). 1393نژاد،  آمانی و نجفی(تر مدنظر قرار گیرند  بیش

جریـان، ظرفیـت    جریان وابسته است که با افزایش دبـی  تر به دبیظرفیت رسوب بیش

                                                  
1- Poff
2- Longtitude
3- Cross section
4- River Engineering
5- Prioritization
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جریان، ظرفیـت رسـوب نیـز کـاهش      یابد و در مقابل با کاهش دبی رسوب نیز افزایش می

را در تغییر مورفولـوژي رودخانـه    ریترین تأث ت که رواناب بیشاین بدین معنی اس. ابدی یم

چنین دبی بـا   ظرفیت رسوب با دبی، سرعت و تنش برشی رابطه مستقیم دارد و هم. دارد

مقطـع جریـان، عـرض رودخانـه و عمـق جریـان رابطـه         سرعت رابطه مستقیم و با سـطح 

یابـد و ایـن    دبی افـزایش مـی   ها با افزایش لذا تغییرات مورفولوژي رودخانه. معکوس دارد

عرض رودخانـه و   رندهیبدین معنی است که با افزایش دبی، سطح مقطع جریان که دربرگ

چنین با افزایش دبی و تغییرات مورفولوژي  هم. یابد کاهش می جیتدر عمق جریان است به

یابـد کـه نتیجـه آن افـزایش رسـوب       رودخانه، سرعت جریان و تنش برشی افـزایش مـی  

د و در مقابل با کاهش دبی و تغییرات مورفولوژي رودخانه، سرعت جریان و تـنش  باش می

پور،  ایلدرمی و شیخی(باشدییابد که نتیجه آن کاهش ظرفیت رسوب م برشی کاهش می

1395.(  

 جـه ینتتغییرات در مورفولوژي رودخانـه باعـث ایجـاد فرسـایش کنـار رودخانـه و در      

اي باعـث ایجـاد    ات کناره رودخانهبوه بر این رسوعال. کشاورزي خواهد شد یتخریب اراض

آلودگی، کاهش کیفیت آب و نامساعد شدن زیستگاه رودخانه بـراي حیـات آبزیـان و     گل

عالوه بـر ایـن تغییـر خصوصـیات بسـتر و مورفولـوژي       . گردد گیاهان حاشیه رودخانه می

اي شـکل هندسـی   راهنم(پذیرد  رودخانه از تغییرات سرعت، عمق و دبی جریان تأثیر می

  ).الف-366مقطع و راستاي رودخانه، نشریه 

لذا با توجه به اهمیت موضوع، ضروري است که در مورد آن مطالعـات دقیـق صـورت    

به ارزیابی ارتباط خصوصیات مورفولـوژي و خصوصـیات   رود این مطالعه،  می انتظار. گیرد

تـر مـدیران و    هتـر و علمـی  ي اعمال مـدیریت ب گشا و نتایج این تحقیق راه جریان بپردازد

  .صالح در این زمینه گردد ذيریزان  برنامه

  

  ق یقضرورت تح-3- 1

شـرایط   ازجملهاي تحت تأثیر فرایندهاي حاکم بر آن،  هر سیستم رودخانه لوژيمورفو

اي و  شناسـی و توپـوگرافی محـیط رودخانـه     اقلیمی، وضعیت فرسایش، خصوصیات زمین

ها و آثار متقابل فرم و فراینـدهاي حـاکم در    لذا شناخت ویژگی. است باالدست آنحوضه

هاي زمـانی و مکـانی    ها در محدوده رفتار رودخانهت اي، که به شناخ  هاي رودخانه ستمسی

هـاي   ریـزي و مـدیریت محـیط و توسـعه مـدل      اي در برنامـه  شود، جایگاه ویـژه  منجر می
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عوامـل مـؤثر در   . )1992، 1چوي و تان(دارداي  هاي رودخانه محیطارتباط بامفهومی در 

، بـار رسـوبی شـیب طـولی، وضـعیت و      2جریـان  دبـی شامل تغییرات مورفولوژي رودخانه 

، مقاومـت دیـواره و بسـتر در مقابـل جریـان،      )کانـال آبراهـه  (شناسی بسـتر   شرایط زمین

  ).1999، 3گیلور(باشد می، و عوامل انسانی گیاهی پوشش

ــاهی در حاشــیه و   پوشــش ــاطق مســطح اطــراف گی ــه من ــاهش   رودخان ــث ک ــا باع ه

گیـاهی در   ناشی از پوشش جریان کاهش سرعتازنظر هیدرولیکی . شوند جریان میسرعت

دشـت و مـدیریت حـریم رودخانـه و     بیعی یک عامل مهـم در طراحـی سیالب  هاي ط کانال

گیـاهی   توان به اثر پوشـش  یمحیطی مچنین از دیدگاه زیست هم. هاي طبیعی است کانال

ــوژیکی ــل مورفول ــائی 4در عوام ــت آب و زیب ــه، کیفی ــر رودخان ــرد منظ ــاره ک ــش . اش نق

اي توسـط   طـور گسـترده   گیاهی در حفاظت و تثبیت دیواره و سواحل رودخانه بـه  پوشش

عنوان یـک گزینـه اقتصـادي و     را بهآن همحققان در اقصی نقاط جهان مطالعه شده و هم

قـدرت و قابلیـت تجدیـد حیـات و      گیـاهی  استفاده از پوشش. اند اختهزیست محیطی شن

هاي معدودي در این مـورد   صورت طبیعی را دارد ولی تاکنون در ایران بررسی بازسازي به

گیاهان در برابر آب مقاومت نموده و سبب کند شـدن سـرعت جریـان     .انجام گرفته است

زبري هیدرولیکی). 1389والیتی، (شود  یتر م تبع آن، مقدار نفوذ آب بیش شوند که به می

عمق، سـرعت و  دهد که تابعی از استحکام گیاهان در حال رشد در کانال،کانال نشان می

شـود روي گیـاه کـه مـانع جریـان مـی     هیدرولیکی کانال، تراکم گیاه، و فضاي روبـه شعاع

بـرآورد گـردد  توانـد مسـتقیم   باشد، و اگر عمق جریان مشخص شده باشد زبـري مـی  می

  )2000، 5کایپلند(

اي  عمدهتنهایی در تشکیل الگوهاي مختلف مسیر جریان تأثیر تغییرات دبی جریان به

تـوان در شـرایط آزمایشـگاهی و بـا ثابـت       که همه انواع الگوهاي مجاري را مـی ندارد چرا

وهـاي  ها با داشتن رژیـم دبـی معـین نیـز الگ     بودن دبی ایجاد نمود و بسیاري از رودخانه

 لهیوس سطح زمین عموماً به .ددهن متداد جریان از خود نشان میمتنوعی از مجاري را در ا

هـا   فرسایش خاك در کناره رودخانـه . هاي سطحی پوشیده شده است خاك و دیگر نهشته

هـاي   ترین مسائل و مشکالتی است که امروزه باعث ایجاد مشکالتی در زمـین  یکی از مهم

                                                  
1- Chiew and tans
2- Discharge
3- Gilvear
4- Morphological

5- Copeland
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هـاي   بـرداري  بهـره . رودخانـه شـده اسـت    سـتم یهـا و اکوس  ، جادهها کشاورزي اطراف، پل

تشـدید رونـد   ر سان بر محیط طبیعی تـأثیر زیـادي بـ   روزافزون و عدم مدیریت صحیح ان

هـا نقـش مهمـی در     رودخانـه ). 1393رضائی و همکاران، (تخریب و فرسایش خاك دارد 

هـاي   از محـیط بـرداري انسـانی   بهـره کنند و تأثیر بسزایی بـر   ها بازي می تغییرات لندفرم

م هـا از مباحـث علـ    رودخانـه  لـوژي مورفوبررسـی تغییـرات بسـتر و    . پیرامون خود دارنـد 

از نگــاه علــوم زمــین و رودخانــه  لــوژيارزیــابی مورفو. اي اســت ژئومورفولــوژي رودخانــه

در مدیریت توسـعه پایـدار منطقـه مهـم بـوده و از نگـاه تغییـر شـکل بـر          ي ژئومورفولوژ

  ).1396مقصودي و همکاران، (هاي منطقه مؤثر است  دفرملن

گیرد و در مسـیر   هاي تالش در شرق اردبیل سرچشمه می سو از رشته کوه رودخانه قره

هاي جـاري بالیخلوچـاي کـه از ارتفاعـات سـبالن و       خود ضمن عبور از دشت اردبیل آب

پـس از پیوسـتن بـه    رودخانه مذکور  .کند آوري می شود را جمع شهرستان نیر زهکش می

سـو در   موقعیت رودخانه قـره . ریزد اهرچاي، در محل اصالندوز به رودخانه مرزي ارس می

نسبت به سـطح  (نالارتفاع بلندترین نقطه قله کوه سب. ، نشان داده شده است)1-3(شکل

متـر   1200سامیان برابـر   ترین نقطه واقع در حوالی پلمتر و ارتفاع پست4788دریا برابر

کیلومتر  70/16طول  اي به ، بازهدر این تحقیق. )1396،  نصیري صالح و افخمی(باشدمی

در نظـر گرفتـه    ،)سـامیان  محدوده روستاي انزاب تا پـل (سو استان اردبیل  از رودخانه قره

سو از نوع مئاندري ئ  رودخانه قره. بازه مورد نظر در یک محدودة دشتی جریان دارد. شد

بـرداري   صورت زراعت آبی در حال بهره هاي اطراف آن به است و دشت تقریباً تکامل یافته

هـا و گیاهـان علفـی در     هاي مختلف بازه مورد مطالعه درختـان، درختچـه   در بخش. است

  .اند مسیر رودخانه رشد یافته

اي و اداره  هایی نظیر شرکت آب منطقه لذا نتایج حاصله از این تحقیق براي سازمان

تواند درتصمیمات استراتژیک مدیران  یزداري مفید بوده و میطبیعی و آبخ منابع

بنابراین انجام این تحقیق هم از نظر کاربردي . استفاده شود ها و نهادهاي مربوطه سازمان

  .اي براي مطالعات بعدي در این زمینه شود تواند پیشینه و هم از نظر پژوهشی می

  ق یاهداف تحق- 4- 1

گیـاهی بــر   خصوصــیات جریـان و پوشــش  ریهـدف اصـلی ایــن پـژوهش بررســی تـأث    

دف اصـلی،  است و در کنار این ه) سامیان تا پل انزابروستاي (سو  ي رودخانه قرهلوژمورفو

  :اهداف فرعی دیگري نیز مدنظر است که به شرح زیر است
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  رودخانه )سرعت و دبی(جریان زبري کانال بر خصوصیات بررسی تاثیر ضریب

هندسـی   هـاي  بـا شـاخص  ) عمـق، سـرعت، دبـی   (ارزیابی ارتباط خصوصیات جریـان 

  رودخانه

مـورد   رودخانـه  يمورفولـوژ و خمیدگی  تاثیر دخالت انسان در هندسه کانال بر ضریب

  مطالعه

  ق یات تحقیفرض-5- 1

تاثیر ) سرعت و دبی هیدرولیکی، شعاع(زبري کانال بر خصوصیات جریان شامل  ضریب

  .دارددار،  معنی

بـر خصوصـیات هندسـی کانـال     ) هیدرولیکی، سرعت و دبی شعاع(خصوصیات جریان 

  .تاثیر دارد

 خمیدگی رودخانه تـاثیر گـذار   تواند بر ضریب دخالت انسان در ابعاد هندسی کانال می

  .باشد

  ق یسواالت تحق-6- 1

  :شده به شکل زیر استترین سوال مطرح شده است مهمه در راستاي مسائلی که گفت

و ارتباط آن  سو دارد؟ تاثیري بر خصوصیات جریان رودخانه قرهزبري کانال چه  ضریب

  با سرعت جریان به چه صورت است؟

هندسـی  هـاي   با شـاخص ) ، سرعت، دبیشعاع هیدرولیکی(ارتباط خصوصیات جریان 

  چگونه است؟ )عرض و عمق(رودخانه

  ارد؟دخالت انسان در هندسه کانال چه تاثیري بر مورفولوژي رودخانه مورد مطالعه د

  

  بندي جمع- 7- 1

طالعات مورفولوژي رودخانه و بررسی روند تغییرات مکانی جریان و مشخص کردنم

هاي اساسی در مطالعات مهندسی رودخانهرودها، یکی از بخشجایی پیچانبهمحدوده جا

زبري در رفتار رواناب سطحی  مقاومت بستر یا ضریب. و ساماندهی سواحل آن است

سزایی دارد،  سرعت، فرسایندگی و ظرفیت حمل رسوب تاثیر بهویژه در زمینه مهار  به

سازي رواناب و  هاي ورودي در مدل عنوان یکی از داده بنابراین برآورد دقیق این ضریب به

برآورد دقیق مقدار  چنین هم. شناختی در مقیاس کوچک مورد نیاز است فرآیندهاي آب
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ها در  و انتقال آالینده جریان در طرح هاي کنترل سیالب سرعت متوسط و دبی

با توجه به اینکه لذا. باشد هاي طبیعی و مصنوعی داراي اهمیت زیادي می آبراهه

اي و مانند آن در بستر و  اي، درختچه گیاهی بوته جریان تحت تاثیر مقاومت پوشش سرعت

د یاب جریان در مسیر افزایش می ها، کاهش یافته و عمق دشت ها و سیالب سواحل رودخانه

حاضر، تاثیر خصوصیات در مطالعه .دشت رودخانه استگرفتگی سیالب که نتیجه آن، سیل

چنین  هم. سو، مورد مطالعه قرار بگیرد گیاهی بر مورفولوژي رودخانه قره پوشش و جریان

که  اما با توجه به این.صورت کمی بررسی شد تاثیر هر یک از پارامترها بر دیگري نیز به

ها و رفتارهاي انسانی در سطح زمین، علم  شود و بدون فعالیت آغاز میجغرافیا با انسان 

د که عالوه بر تاثیر سعی بر این ش). 1394شکویی،(جغرافیا نیز وجود نخواهد داشت 

گیاهی بر مورفولوژي رودخانه، نقش انسان بر مورفولوژي  جریان و پوشش خصوصیات

  .رودخانه قره سو نیز بررسی شود

گیاهی و خصوصیات  سو، پوشش باطی میان مورفولوژي رودخانه قرهچه ارتبنابراین 

دخالت انسان در حریم رودخانه، چه تاثیري بر مورفولوژي رودخانه جریان وجود دارد؟

نامبرده بر  يگویی به چگونگی تاثیر هر یک از پارامترها یق در صدد پاسخاین تحقدارد؟ 

.صورت کمی، است هدیگري ب

  

  



  

  قو پیشینه تحقیمبانی -2

  

  پیشینه تحقیق- 2-1

بررسی و تشریح مطالبی پیرامـون سـوابق تحقیقـات انجـام شـده در      ر این بخش به د

ها، پرداخته شـده   گیاهی بر مورفولوژي رودخانه رابطه با تاثیر خصوصیات جریان و پوشش

  .است 

  

  سوابق تحقیقاتی خارج از کشور-1- 2-1

ـ   اولـی ) 1939(1کوك و کمپل  بـین زبـري   دسـت آوردن رابطـه  هن تحقیقـات بـراي ب

گیاهی را در ارتفاع پوششچنـین نـوع وعمق و سرعت جریان و همهیدرولیکی جریان با 

جنـوبی واقــع در    2و در آزمایشگاه سازمان حفاظت خـاك ایالـت کارولینـاي   1936سال

یـک سـري   هـا ارائـه   حاصـل ایـن آزمـایش   . شـروع کردنـد  آمریکـا 3شـهر اسـپارتانبورگ

کنـاره متفـاوت   متر و شـیب3/0–2/1ض هاي کشت شده با عرکانال ي برايزبریباضر

  .دبو

هاي کاشته شده در کف فلوم را بـر ضـریب اصـطکاك     تاثیر بوته) 1992(4چوي و تان

نتیجـه نشـان   . ئه دادندادر شرایط تراکم کم و زیاد مورد بررسی قرار داده و نمودارهایی ار

تحمـل  ترین نیروي کششـی را   گذرد بیش هاي گیاه که جریان از میان آن می داد که ساقه

زبـري نیـز افـزایش    کند و بـا افـزایش تـراکم، ضـریب     تري تولید می بیش آشفتگیکرده و 

  .یابد می

کنار رودخانه با فرض افـزایش  ضریب اصطکاکی را براي درختان کاج) 2000(5کوان

بعد، پارامترهاي موثر را مورد  اساس آنالیز بیبـر خطی مساحت شاخ و بـرگ بـا ارتفـاع و

                                                  
1- Cook and Campbell
2- Caroline
3- Spartanburg
4- Chiew and tans
5- Kouwen



  

    

زبــري مانینــگ تخمــین زده    دهد که مقـادیر ضـریب   دادند نتایج نشان میقرار بررسی 

  .، مطابقت دارد1استفاده از مدل با مقادیر گزارش شده توسط چاو و آرسمنتشـده بـا

هاي طبیعی علف و ترکیبات مختلف پوششقاومت جریان ناشی از، م)2002(2جاروال

فلوم آزمایشگاهی مورد یرمستغرق درو درخت بید را در شرایط مستغرق و غو بوته زنبق

عمق آمده، اختالف زیادي را در ضریب اصطکاکی بادستبهنتایج. مطالعه قرار داد

هاي روي درخت بید ضریببرگ. گیاهی نشان دادندو تراکم پوششجریان، سرعت،

  . دهدبرگی، افزایش میبیاصطکاکی را دو یا سه برابر در مقایسه با حالت

هاي نازك و قابل انعطاف با برگ گیاهیقاومت هیدرولیکی پوششم) 2006(3سیراولو

قـرار  مـورد بررسـی   آزمایشگاه سازي درهاي ساحلی مدیترانـه را بـا مدلمستغرق در آب

اه یـ ، رفتار هیدرولیکی گیاه، نسبت طول گ4نولدزید تغییر عدد رینتایج آزمایش مؤ .دادند

ز فلـوم نشـان   ل سرعت در هفـت مقطـع ا  ییع پروفتوزترسیم و . دباشـو عمق جریان مـی

دارسـی و  ، فـاکتور مقاومــت مقاومـت جریـان دهد که توزیع سرعت بر اساس قـانونیم

  .دباشیمینولدز رحدودي از مقدار عدد 

اثرات درختان منفرد را در مقیاس تک جریان بر پایـداري  ) 2009و همکاران،  5لوپی(

قرار داده و دریافتند که میزان تاثیرات مکانیکی درختـان بـه   کناره رودخانه مورد بررسی 

هـا  علت کاهش اهمیت درخت نسبت به افزایش نیروي تنش برشی به دلیل نقـش ریشـه  

  .یابد افزایش می

سـیالبی را بـر روي شـکل پـالن      گیاهی دشـت  اثرات پوشش) 2010(6کراستو و صالح

پالن شکل ،ریافتند که گیاهان مختلفصورت عددي مورد بررسی قرار داده و د رودخانه به

 ، رودخانـه گسـترش  گیـاهی  فاقـد پوشـش  هاي سیالبی  دهند و در دشت می متفاوتی ارائه

  .یابد می تري بیش

بیان نمودند که رودخانه یک سیستم دینامیکی اسـت و متغیرهـایی   ) 2011(7دمولن

ي شناسـی بـر رو   زمـین هـاي تکتـونیکی و   اقلیمی، فیزیـوگرافی، فعالیـت  چون شرایط هم

هـاي   بر تشکیل رخسارهه جینتر نقل رسوب و دورعت و نوع جریان، عمق، میزان حملس

                                                  
1- Chow & Arcement

2 -Jarvela

3- Ciraolo
4- Reynolds
5- Luppi
6- Crosato and Saleh
7- Demoulin
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  .کنند رسوبی نقش به سزایی ایفا می

ــاك ون ــه  ) 2013(1دی ــه را ب ــوژي رودخان ــر مورفول ــاهی ب ــش گی ــاثیر پوش ــورت  ت ص

اهی متـراکم  گی دهد که پوشش نتایج تحقیق ایشان نشان می. آزمایشگاهی بررسی نمودند

  .شود هاي کم عرض، باعث کاهش طول موج مئاندرها می رودخانه

 يهـا  شـاخص  لیـ تحلوهیـ پایداري آبراهه از طریـق محاسـبه و تجز  ) 2013(2نلسون

سکوي کانال ازجمله شاخص انشعاب، عرض کانال فعال و فعالیت ساالنه کانـال، ارزیـابی   

) ویژگی هندسی(فعال کانال  است که منطقه ها الزم قبل از محاسبه این شاخص. شود می

هـاي   هاي فعال به کانـال  ، کانالایشان در مطالعه. دست آیدبه) ویژگی خط(و طول کانال 

هـاي سـیالبی    هـاي جـانبی و دشـت    هاي خشک در شاخه شود و کانال مرطوب اطالق می

  .استخراج شد ArcGISحذف شدند و مسیر اصلی کانال با استفاده از 

سه رودخانه بـزرگ را   زهکشیبعد فرکتالی الگوي ) 2014(و همکاران  3دونادیو

هـا،   الگوي زهکشـی رودخانـه  ها نشان داد که بعد فرکتالی نتایج آن. مقایسه کردند

  .دارد5/1تا08/1هاي بینهمحدود

 سـاختارهاي یـک روش جدیـد جهـت محاسـبه     از ) 2015(5و سـانچز  4فرناندز

ها نشـان دادنـد کـه    آن. فرکتالی از هر دو دیدگاه پیوستگی و گسستگی بهره بردند

ٔ ینهدرزمامکان تعمیم این بعد  ها فضاهاي اقلیدسی با ساختار طبیعی فرکتالی آن ◌

  .وجود دارد

اي و تکنیـک سـنجش از راه    هاي مـاهواره  با استفاده از داده) 2017(و همکاران  6رآي

 7حوضۀ رودخانـه کانهـار   لوژيمورفو لیتحلوهیمنظور تجز به ArcGIS9.3افزار  دور و نرم

و براساس پارامترهاي مختلـف   اند در کشور هند پرداخته 9اتیسگراچ، 8واقع در فالت خدیا

، نسـبت دوگانـه  )Lsm(جریان  ، متوسط طول)Lu(11جریان ، طول)U(10جریان مانند نظم

                                                  
1- Van Dijk
2- Nelson
3- Donadio

4- Fernandez

5- Sanchez

6- Rai
7- Kanhar
8- Khudia plateau
9- Chhattisgarh
10- Stream order
11- Stream length



  

    

میـانگین ضـریب  و  )FS(3جریـان س ، فرکـان )Dd(2زهکشـی ، نسبت تـراکم )Rb(1شدن

4همبستگی
(Rbm) جریـان و سیسـتم   را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که نظـم

  .شود میشناسی منطقه، کنترل  طور عمده توسط شرایط فیزیوگرافی و سنگ زهکشی به

  

  سوابق تحقیق داخل کشور-2- 2-1

 یبررسـ د را مـور رودخانه بابلرود فرسایش کناري وضعیت) 1384(همکاران غفاري و 

کیلومتر انتخـاب و پـس   5/5بتدا مسیري از رودخانه به طول دادند، که بدین منظور اقرار

که امکان لینک  HEC_GeoRASمنطقه با استفاده از الحاقیه  1:1000هاي  از تهیه نقشه

مقطـع عرضـی بـه مـدل      103سازد،  را فراهم می ArcViewافزار  و نرمHEC-RASمدل 

هـاي   دشـت و سیالبزبري مانینگ براي هر یک از مقاطع در بسـتر معرفی و مقادیر ضریب

هندسـی و   با معرفـی مشخصـات جریـان، مشخصـات    . ساحل چپ و راست تعیین نمودند

بازگشـت  ي هـا  مشخصـات جریـان در دوره   HEC-RASافـزار   زبري مانینگ به نرم ضریب

ــ ــ  مختل ــت تعی ــده و جه ــبه گردی ــایش   ف محاس ــتعد فرس ــاط مس ــایی نق و ین و شناس

سواحل راست، چپ و کانال اصلی هـر   یگذاري، مقادیر حداکثر و حداقل تنش برش رسوب

هاي بازگشت مختلف تعیین و نهایتـاً منـاطق در معـرض خطـر فرسـایش       در دورهمقطع

صـحت محاسـبات و نتـایج    هاي میدانی نیز نشانگر  که بازدیدها و بررسیمشخص گردید

  .حساس به فرسایش استحاصل از تعیین نقاط

گیـاهی را در   مدلی را توسعه دادند که اثر پوشش) 1388(طباطبایی کرمی و مجدزاده

ها به کمک مدل تاثیر پایـداري  کند آن هاي شنی تحلیل می تعیین هندسه پایدار رودخانه

سـپس  . ورت کمی مورد بررسی قرار دادنـد ص ها را بر هندسه هیدرولیکی رودخانه به کناره

بررسی و مدل را مورد واسنجی قرار را رودخانه  62هاي داده، نظرمدل موردبا استفاده از 

دست آمده عالوه بـر اینکـه تـاثیر پایـداري کنـاره در تعیـین خصوصـیات         نتایج به. دادند

 .کننـد  ثابـت مـی   ه شـده را نیـز  ئـ دهند، کارایی مدل ارا را نشان میهندسی مقطع کانال 

بینـی   هاي طبیعی و عوامل موثر بر آن می تواند در پیش برآورد سرعت جریان در رودخانه

هاي رودخانه و مطالعـه رفتـار دینامیـک     گذاري، تثبیت کناره هاي فرسایش و رسوب محل

  .رودخانه موثر باشد

                                                  
1- Bifurcation ratio
2- Drainage density
3- Stream frequency
4- Circulatory ratio
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بـر  جریـان   تغییـرات دبـی   ریصـورت آزمایشـگاهی تـأث    بـه ) 1390(صانعی و موسـوي  

دبـی   6ها درون یک کانال آزمایشگاهی با  آزمایش. اند اي پرداخته فرسایش کناره رودخانه

ها مؤید آن بـود کـه بـا افـزایش دبـی، میـزان فرسـایش         آزمایشنتایج. مختلف انجام شد

  .یابد دبی کاهش میبرحسب کناريیابد و نرخ فرسایش  کناري افزایش می

ـ     ین اثـر ریشـه  یـ منظـور تع  به) 1391(دستورانی و محمدي  ر هـاي درختـی و علفـی ب

کیلومتر از رودخانـه حنـا واقـع در اسـتان      10اي، مقطعی به طول  فرسایش کنار رودخانه

یـک گونـۀ   و بدین منظور، گونۀ درخـت بیـد   . دندمطالعه و بررسی قراردااصفهان را مورد

نتـایج  . شـد  تهها پرداخ ها بر پایداري کناره ریشه ریانتخاب و به بررسی تأث) 1گراس(علفی 

کیلو پاسـکال و   8تا  3خاك را  مقاومت و پیوستگی بید قدرتت نشان داد که ریشه درخ

. دهـد  و پاسـکال افـزایش مـی   یلـ ک 18تـا   6قدرت خـاك را   صورت توأم بهها  ریشه گراس

درصـد و اثـرات    49تـا   32را از  FSدرختـی فـاکتور    چنـین اثـرات مکـانیکی پوشـش     هم

افـزایش  ) با توجه بـه شـرایط منطقـه   (درصد  15تا  10را از  FSها فاکتور  مکانیکی گراس

  . دهد می

ــا ــه ) 1395(ران ابراهیمــی و همک ــژوهش خــود، ب ــور در پ ــأثیر ت ص آزمایشــگاهی، ت

سـازي   شـبیه . نمودنـد اي بر جریان و فرم بستر در آبراهـه را بررسـی    گیاهی شاخه پوشش

هـاي   متر با دبی سانتی 21تفاع آزمایشگاهی به طول هفت متر، عرض و ارل جریان در کانا

و  )متـر در متـر  (سـه و پـنج در هـزار   ، یـک هـاي   سه، پنج و هفت لیتر بر ثانیـه و شـیب  

درصـد در شـرایط    52و  17، 21هـاي   اي بـا تـراکم   گیاهی مصنوعی از نوع شـاخه  پوشش

باعـث  گیـاهی   که وجود پوشش نشان دادنتایج تحقیق . آزمایش قرار گرفتد مستغرق مور

هـا، بـا افـزایش     در تمامی آزمـایش . شود برابر جریان و افزایش عمق میمقاومت درایجاد 

صورتی که  تر شد، به اولیه بیشمقدار فرسایش بستر نسبت به شرایط گیاهی تراکم پوشش

ر د. تـرین تغییـر مشـاهده شـد     درصـد کـم  52ترین و در تراکم   درصد بیش 17در تراکم 

ت بستر در جابجایی ذرا. یابد ، عمق جریان افزایش میشرایط دبی یکسان با افزایش تراکم

درصـد،   17یابـد کـه در تـراکم     با افزایش تراکم، افزایش مـی ی گیاه منطقه داراي پوشش

چنین در این تراکم، بسـتر   همتر و درصد بیش 21و  52هاي  سطح جریان نسبت به تراکم

نشـینی و   ي شـده و تـه  تـر  جریان نسبت به سطح اولیه دچار فرسایش و تغییر فـرم بـیش  

تـر مشـاهده شـده     تـر، بـیش   در شرایط با تراکم کـم  گیاهی ذرات در انتهاي پوششتجمع

  .است

                                                  
1- Grass



  

    

جهـت   زاویـه مرکـزي  خمیـدگی و  دو شاخص ضریباز ) 1396(مقصودي و همکاران 

 ایشـان  .اسـتفاده نمودنـد  رودخانه مارون در جنـوب شـرق خوزسـتان     لوژيمورفوبررسی 

نتـایج  . بنـدي نمودنـد   بـازه مختلـف تقسـیم    5بـه   را اري منطقـه رودخانه مارون و نـاهمو 

رودخانـه مـارون از نـوع     ،خمیـدگی طبق شـاخص ضـریب  دهد،  تحقیقات ایشان نشان می

به علت شـیب کـم   . غربی است -از نظر شاخص جهت جریان نیز از نوع شرقیو  سینوسی

از سـایر   تـر  عیتـر و سـر  هاي انتهایی، الگوي رودخانـه بـیش   در بازهه پروفیل طولی رودخان

و الگوي رودخانـه  انحنا و ازجمله دالیل تغییر جهت ر علت تغیی. دهد ها تغییر الگو می بازه

و خصوصـیات جریـان نسـبت     توپـوگرافی ، شناسی زمین به تغییراتنظر د هاي مور در بازه

دبی باالي رودخانـه و نیـز نـزوالت جـوي بـر الگـوي       چنین مشخص شد که  هم. داده شد

  .هاي ابتدایی مؤثر بوده است ازهر بخصوص د انه مارون بهرودخ

سیالبدشــت بــر  گیــاهی پوشــشدر پژوهشــی تــاثیر ) 1397نیکوبخــت و همکــاران، (

. صورت آزمایشگاهی را بررسی نمودنـد  رود مالیم با مقطع مرکب بهتوپوگرافی بستر پیچان

رضی بستر نسبت بـه  تغییرات ع گیاهی پوششنتایج تحقیق ایشان نشان داد که در حضور 

  .و شیب عرضی بستر یکنواخت تر است کمتر شده گیاهی پوششحالت بدون 

  

  نديب جمع-3- 2-1

زمـان خصوصـیات    توان گفت ارزیابی ارتباط هـم  در مجموع براساس سوابق تحقیق می

گیاهی و هندسی رودخانه از مواردي است که در سایر تحقیقات مشابه بـه   جریان، پوشش

طرفی تعیـین درجـه تـاثیر هـر کـدام از متغییرهـاي مسـتقل،         از. آن پرداخته نشده است

بـر تغییـر خصوصـیات هندسـی رودخانـه از       گیـاهی  جریان و پوشش مرتبط با خصوصیات

بـرآورد   وعـالوه بـر ایـن تعیـین     . تـري اسـت   مواردي است که نیازمنـد تحقیقـات بـیش   

جریان رودخانه با استفاده از متغیرهـاي فیزیکـی رودخانـه در بـازه مـورد مطالعـه        سرعت

سـایر   سو از مواردي است که اهمیت تحقیق حاضر را بیـان نمـوده و آن را از   رودخانه قره

  .سازد تحقیقات متمایز می

  

  مبانی تحقیق-2-2

ر این بخش به بررسـی و تشـریح تعـاریف و اصـطالحات اسـتفاده شـده در تحقیـق        د

پرداختـه شـده   اي  رودخانـه  1هـاي  ها و لنـدفرم  بندي رودخانه حاضر، معیارهاي مهم طبقه

                                                  
1- Landforms
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  .است 

  

  شناسی رودخانه ریخت-1- 2-2

هـا ازنظـر    سـاختار و فـرم رودخانـه   ، مطالعه شناسی رودخانه ریخت موضوع اصلی علم

هاي نیمـرخ طـولی آن    ویژگیشکل هندسی در پالن، هندسه شکل مقطع، اشکال بستر و

رونـد، لـذا    شـمار مـی  ها مسیر طبیعی حرکت آب بر سـطح زمـین بـه    چون رودخانه. است

جریـان و سـرعت، دبـی یـا بـار       شناسی رودخانه در اثر تغییرات کمی و کیفی دبـی  ریخت

طبیعـی در طـول   طـور  بستر و سواحل رودخانـه بـه   دهنده یلجنس مصالح تشکرسوبات، 

کنـد   هاي بشري از قبیل عملیات ساختمانی یا مهندسی تغییر مـی  زمان و یا براثر فعالیت

: شـامل رودخانـه  ی شناسـ  برخی از عوامل مؤثر بـر ریخـت  ).1395پور،  ایلدرمی و شیخی(

دهنـده  یلگیاهی و مصـالح تشـک   رسوبات، پوششدبی، شیب طولی رودخانه، منابع تغذیه 

احـداث   و الیروبـی ، بزرگ، تغییرات و توسعه کاربري اراضـی  هاي یالبها، س بستر و کناره

  ). 336اي، نشریه  راهنماي برداشت مصالح رودخانه(باشند می خاکریز

  ها بندي آن معرفی انواع رودخانه و طبقه-2- 2-2

ی هـاي طبیعـ   گونـاگون بـراي رودخانـه    يبراسـاس معیارهـا  هاي مختلفی بندي دسته

معیـري،  (شود طور خالصه ذکر می بهها  بندي طبقهانواع ، در ادامه، کهتپیشنهاد شده اس

1390.(  

  ها براساس نوع مسیر آبراهه ازنظر پیدایش بندي رودخانه طبقه-2-1- 2-2

شناسـی و   زمـین شـرایط آب و هـوایی،   بـه طبیعـی   هاي گیري آبراهه پیدایش و شکل

 یش، شکل هندسـی دبی رودخانه، مقاومت خاك در برابر فرسا بستگی دارد کهجغرافیایی 

ي مقـاوم نسـبت   رودخانه در سازند اگر. ترین عوامل هستند از مهممقدار رسوب انتقالی و 

رودخانـه   اما اگر. ماند در این صورت موقعیت و ابعاد آن ثابت مید به فرسایش تشکیل شو

یک تمایـل همیشـگی بـراي تغییـر پیوسـته موقعیـت        ،فرسایشی پدیدار شود آبرفتی در

وضـوح قابـل   بـه ها هاي ساحلی یا کناره رودخانه از طریق فرسایش و تشکیل مجدد دیواره

  .مشاهده است

  

  بندي براساس تداوم جریان طبقه-2-2- 2-2

داشتهرا هاي زیر  ، یکی از حالتنظر تداوم جریانز تواند ا رودخانه در حوضه آبریز می
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Abstract River morphology studies and the study of the trend of spatial variations of 
the flow and the determination of the range of rocks displacement, is one of the most 
important in river engineering studies and the organization of its coasts. The main 
objective of this study was to investigate the effect of flow and vegetation 
characteristics on the morphology of Qaresou (Anzab Village-samian Bridge) and, 
alongside this main goal, other sub-objectives are also considered.

Research method: Methodology: In the present study, parameters such as 
vegetation density (percentage), river width and depth, velocity and flow velocity 
(floating body, molten and manning equation), central angle (with Cornice method) 
and sinuosity (with method Leopold) was measured field time and calculated using 
GIS and EXEEL software.

Findings: Results: The results of the study show that manning roughness 
coefficient, with flow velocity, river discharge, hydraulic radius and flow width, has 
a significant negative relationship (r = -0.347, r = -474.0, 0.412 - r =, r = 387/0, and P 
<0.05). The flow velocity with the width of the river has a significant direct 
relationship (r = 0.941 and P <0.01) with a significant reverse relationship with the 
depth (r = -0889 and P <0.01), the results of the Pearson correlation test The 
estimated velocity with Manning roughness and velocity measurements has a 
significant relationship (r = 0.998 and P <0.000) and shows the ability of Maning 
roughness coefficient for estimating runoff in the study area. The results of the study 
The central angle of the river indicates the presence of 4 meanders with very 
developed (more than 200 degrees), in the study area, the results of the sinuosity of 
inertia have at least 5 meanders with a coefficient of bending of more than 2 in the 
region and are prone to They are the horseshoe lake.

Conclusion: Conclusion: The results of this study indicate that vegetation has a 
direct effect on river roughness and has a direct impact on flow velocity. The flow 
velocity also has a direct impact on the direct impact of the impact on the depth of 
the river, so any change in the flow velocity can over time affect river morphology. 
The Manning roughness equation is suitable for estimating runoff in the study area. 
Therefore, the equation is economical in terms of time and cost compared with the 
field measurement method, and is a better solution to runoff estimation. The results 
of the calculations of the central angle indicate that the frequency of the central angle 
of the arches has been developed in the stratigraphic classification of the rivers and 
are highly developed. Findings of the sinuosity indicate the existence of 5 large 
meanders in the studied region. The results of calculating the fractal dimension show 
that human interference has affected the intensity of the sinuosity of the Ghareh 
River.
Keywords: Morphology, Ardabil, Qaresou, Manning, Sinousity, Vegetation
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