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 چکیده:

عوامل موثر بر شکل گیری الگو و دينامیک مجرا در محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقان تحلیل  هدف اين تحقیق

چای و ارزيابي قدرت رودخانه و اثرات آن بر مورفولوژی مجرا تحت تاثیر عوامل و اقدامات انساني در تغییر شکل 

اده های هیدرولوژيکي مجرا مي باشد. تصاوير ماهواره ای، نفشه های توپوگرافي، نقشه های زمین شناسي، د

مواد تحقیق را تشکیل مي دهند،  جريان، داده های مستخرج از مدل رقومي ارتفاع و داده های مطالعات صحرايي

جهت رسیدن به هدف تحقیق، از روشهای تحلیل قدرت رودخانه، قدرت مخصوص رودخانه، شاخص های ضريب 

دينامیک و الگوی مجرا استفاده شده است. نتايج  برای تحلیل خمیدگي، زاويه مرکزی و تحلیل سینوسي مسیر

که شکل گیری الگو و دينامیک مجرا در محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر ويژگیهای  روشهای مختلف نشان داد

فرايندهای هیدرولوژيکي ناشي از فرايند تدارک دبي و دبي رسوبي، مقاومت لیتولوژيکي بستر و کنارهای های 

ش عوامل انساني به صورت تصرف و اشغال بستر رودخانه به شکل ايجاد باغات و مزارع و رودخانه و همچنین نق

همچنیني در مقاطعي نیز عامل اصلي شکل دهي مجرا ناشي از برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه مي 

عبر رودخانه، باشد. همچنین نتايج تحلیل قدرت سیالبي و قدرت مخصوص رودخانه نشان داد که با کاهش عرض م

قدرت رودخانه افزايش مي يابد، و قدرت سیالبي رودخانه به ويژگیهای مورفولوژيکي رودخانه بستگي دارد. نتايج 

اين تحقیق مي تواند در شناسايي بازه های حداکثر توان رودخانه و بازه های تحت تاثیر فرسايش رودخانه ای 

  استفاده شود.

 الگوی رودخانه، قدرت رودخانه، رودخانه کلقان چایدينامیک مجرا،  ها: کلید واژه
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 تحقیق: طرح -1

 مقدمه: -1-1

در  سد سازی، عملیات ساماندهي رودخانه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، احداث پل و سازه های مهندسي

حريم و بستر رودخانه و ... باعث تغییر قدرت رودخانه مي شود. تغییر قدرت رودخانه باعث تغییر در موازنه حمل 

( 2: 2000رسوب و میزان بار رسوبي شده و باعث ايجاد اشکال مورفولوژيکي در بستر رودخانه مي گردد)حافظ، 

فراندهای تکتونیکي)تغییر سطح  -1که سه فرايند مطالعات محققان ژئومورفولوژی رودخانه ای ثابت کرده است 

اقلیمي و تغییر آنها)تغییر در  -رژيم هیدرولوژيکي -2( 151: 2004اساس يوسیله باالآمدگي يا فرونشست()ويپل، 

تغییر  -3( 246: 2009؛ هیتمولر و هادسون، 175: 2011موازنه دبي و رسوب( )کولینس و مونتوگمری، 

، ويپل و تورکر، 18: 2004امتداد نیمرخ طولي رودخانه از سرچشمه تا مصب)سلندر،  لیتولوژی و سنگ بستر در

( باعث ايجاد مورفولوژی های مختلف رودخانه ها مي گردد با اين تفاوت که سهم هر کدام از اين 661: 1999

در تحقیقي  (969: 2004متغیرها در رودخانه های متفاوت کامال نامساوی است. از طرف ديگر وول و همکاران)

اظهار کرداند که نمي توان متغییرهای کنترل کننده رفتار رودخانه های آبرفتي را برای رودخانه غیر آبرفتي 

همانند دره های يخجالي، يا رودخانه های که تحت تاثیر باالآمدگي تکتونیکي هستند يا رودخانه های محصور در 

سايش و يا رودخانه های تحت تاثیر گسلش و حرکات توده ای دره های نواحي کوهستاني با لیتولوژی مقاوم به فر

بنابراين رودخانه يک سیستم دينامیکي است که متغییرهای اقلیمي، فیزيوگرافي و زمین شناسي در   به کار برد.

( بايد توجه داشت که مورفولوژی 18: 2003کنترل نهايي رفتار نهايي آن تاثیر مي گذارند)سیار و نیوسون، 

به فاکتورهای متعددی چون تغییرات جريان آب، شیب بستر، سطح مقطع رودخانه، زمین شناسي منطقه،  رودخانه

تکتونیک يا مورفوتکتونیک منطقه و نیز زمان الزم برای شکل گیری و تغییر شکل رودخانه، بستگي دارد )لئوپولد 
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: 2010؛ رالف و حسي، 196: 2009؛ ماکاساکي و همکاران، 972: 2004؛ وول و همکاران،21: 1964و همکاران،

با بررسي و شناخت دقیق اين عوامل مي توان  (.118: 1388؛ مختاری، 54: 1381؛ موسوی حرمي و همکاران53

الگوی رفتاری صحیح رودخانه را به دست آورد و به واکنش طبیعي و تغییرات احتمالي رودخانه پي 

ژی هر منطقه ای از عوامل اصلي کنترل کننده رفتار (. شرايط زمین شناسي و لیتولو221: 1367برد)احمدی،

رودخانه ها مي باشد. جنس سنگها، نحوه قرار گیری اليه ها، میزان باال آمدگي ساختارهای زمین شناسي يا پايین 

افتادگي آنها مي توانند اثرات قابل مالحضه ای روی مورفولوژی رودخانه ها، پروفیل طولي و تغییرات مجرای آنها 

(. رودخانه ها در امتداد مسیر خود شرايط مختلفي را تجربه مي 163: 1380ه باشند )فاطمي عقدا و همکارانداشت

کنند بطوريکه ابتدا از مسیر کوهستاني شروع و پس از عبور از دشت ها به مصب درياها و يا ديگر رودهای اصلي 

نمايش مي گذارند و در نتیجه الگوهای متفاوتي  مي رسند و در هر کدام از اين مناطق رفتاری کاماًل متفاوت را به

را به خود مي گیرند. در رودخانه های واقع در دشت های سیالبي شکل آبراهه ها در واکنش به حالت های متنوع 

انرژی، به اشکال مختلف تک شاخه ای)مستقیم، سینوسي، پیچان رودی( يا چند شاخه ای )شرياني( در مي 

در اين رودخانه ها دگرگوني های تدريجي  به انواع مختلف الگوهای مجرايي، به  ( 318: 1384آيد)ريچاردز، 

متوسط اندازه ذرات بار رسوبي، دبي شکل دهنده ی مجرا)همان دبي لبريزی يا سیالبي( و شیب دره بستگي دارد، 

: 1387ابد)بريچ، با افزايش دبي آب و رسوب، الگوی مجرا از حالت مستقیم به  مئاندری و گیسويي تغییر مي ي

(. در حالي که مطالعات محققان در نواحي مختلف نشان مي دهد که شکل آبراهه ها و حالت های متنوع آن 323

در رودخانه های نواحي کوهستاني بستگي به شرايط زمین شناسي، مقاومت تشکیالت به فرسايش، پهنای دره و 

(  با توجه 415: 2001؛ کربي و ويپل، 4983: 1999 شرايط مورفوتکتونیک منطقه دارد)استوک و مونتوگومری،

به توضیحات داده شده روشن است که تشکیل پیجان رود، دينامیک مجرا و الگوی رودخانه در نواحي کوهستاني 

 کامال متفاوت از دشت های سیالبي است. 

، اقلیم و فعالیت مجرای رودخانه منعکس کننده ويژگي های حوضه آبريز مانند شیب، جهت شیب، زمین شناسي

های کاربری اراضي در حوضه است. مورفولوژی مجرای رودخانه )ژئومتری( توسط دبي شکل دهنده به مجرا 
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رواناب يک حوضه آبريز را مشخص مي کند. -)ساحل لبالب( مشخص مي شود. فعالیت های کاربری روابط بارش

جرا را تغییر داده و در نهايت ژئومتری مجرا را تغییرات در بارش رواناب مي تواند بزرگي دبي شکل دهنده به م

تغییر دهد. آگاهي از توزيع زماني و مکاني تغییرات کاربری اراضي در حوضه اطالعاتي را در مورد تغییر در 

تغییرات در آب و رسوب ورودی به مجرا مي تواند  (.۱۱، ۲۰۰۹مورفولوژی مجرا فراهم مي آورد)کريستنر جي آر، 

کاربری اراضي مانند معدن کاوی، تهیه الوار و قطع درختان، کشاورزی، شهرنشیني يا ترکیبي از همه در اثر تغییر 

کاربری ها باشد. لذا تغییرات کاربری اراضي تاثیرات مهمي در حوضه ها و مجاری رودخانه ای دارد. اين مسئله مي 

نار فرآيندهای طبیعي که منجر به تواند منعکس کننده تکامل مورفولوژيکي مجاری رودخانه ای باشد. در ک

تغییرات مجرا مي شود، توجه به ساير عوامل کنترل کننده و تاثیرگذار در تغییر فرم و فرآيند ضروری است. 

بنابراين تغییرات در کاربری اراضي در فهم بار رسوبي و دينامیک دبي مهم و اساسي است. فاکتورهای 

انساني مي تواند منجر به تغییرات در مجاری رودخانه ها در مقیاس زماني  هیدرولوژيکي و اقلیمي همراه با تاثیرات

کوچکتر شده و تاثیر دو چنداني روی سیستم های رودخانه ای دارد و منجر به افزايش يا کاهش دبي آب و رسوب 

بي و بار شده که همین امر نیز باعث پاسخ متفاوت مجرا و تغییر شکل آن مي شود. بدين صورت که تغییرات در د

رسوبي حمل شده به مجرا در دوره های با کمبود يا مازاد بار رسوبي اثرگذار است. در خالل دوره های مازاد، 

رسوبگذاری اتفاق مي افتد که باعث افزايش ارتفاع بستر، باريک شدن ساحل و يا کاهش زبری بستر شده در حالي 

منجر به حفر بستر، عريض شدن ساحل و افزايش زبری  که در دوره های کمبود بار رسوبي با ظرفیت حمل کافي،

(.  در طي سال های اخیر، تجزيه و تحلیل واکنش رودخانه به ۴۱۳، ۲۰۰۶، گردون و مینت مي يربستر مي شود)

انواع مداخالت انساني کمک فراواني به فهم تاثیرات ژئومورفیک تغییر کاربری اراضي روی رودخانه کرده است که 

نه ای برای طراحي های مناسب و استراتژی های موثر مديريتي شده است. تغییرات در کاربری همین امر زمی

اراضي مانند تخريب جنگل و افزايش زمین های کشاورزی منجر به عريض شدن مجرا و افزايش ذخیره رسوبي و 

ض شدن مجرا گسترش مناطق شهری و افزايش سطوح نفوذناپذير باعث افزايش جريانات پیک، حفر مجرا، عري
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شده و جنگل کاری، موجب باريک شدن و حفر مجرا، تغییر الگوی مجرا از شاخه شاخه  به مآندری، تجمع 

 (.۱۰۴، ۲۰۰۷رسوبات توسط پوشش گیاهي و کاهش بار رسوبي مي شود )بیکس و همکاران، 

گو و دينامیک مجرا در بنابراين با توجه به مسئله تحقیق هدف اين نوشتار تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری ال

محدوده مورد مطالعه رودخانه کلقان چای و ارزيابي قدرت رودخانه و اثرات آن بر مورفولوژی مجرا تحت تاثیر 

 عوامل و اقدامات انساني در تغییر شکل مجرا مي باشد.

 

 اهداف تحقیق -2-1

  .بررسي پالن فرم رودخانه کلقان چای در بازه های مختلف 

  زاويه مرکزی در رودخانه کلقان چای  وبررسي ضرايب مئاندری 

 توسعه مئاندر در بازه های مختلف. بررسي میزان رشد و 

  تحلیل قدرت رودخانه و قدرت مخصوص رودخانه در بازه های مختلف 

  تاسیسات.  بررسي میزان فرسايش کناری رودخانه و مخاطرات ناشي از آن برای مناطق روستايي و 

 

 سواالت تحقیق -3-1

  بر دينامیک و شکل مجرای رودخانه تاثیر گذارند؟چه عواملي 

 نحوه توزيع قدرت رودخانه در بخش های مختلف به چه شکلي هست و چه عواملي بر آن تاثیر دارند؟ 

 در دوره های بازگشتي سیالبي رودخانه کدام بخش ها بیشترين میزان تاثیر را خواهند داشت؟ 

 ف مي تواند بر روی توزيع قدرت مخصوص رودخانه تاثیر آيا تجاوز به حريم رودخانه به شکل های مختل

 بگذارد؟
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 دالیل توجیهی و ضرورت انجام طرح -4-1

 هیحاشی عمراني را در هاسازهو  هاتیفعالمهندسي رودخانه است که  مسائل نيترمهممئاندری شدن يکي از 

راهکار  منظوربهی ارودخانهی هاکانالمطالعه تغییرات مورفولوژی  نيبنابرا. دهديمقرار  ریتأثتحت  هارودخانه

کنترلي مناسب جهت حل مشکالت دينامیکي اهمیت دارد. سواحل رودخانه کلقان چای عالوه بر استقرار مناطق 

 هاآنتغیر در مسیر رودخانه  هرگونهکه  هستکشاورزی و منابع طبیعي  ازلحاظی زيادی هاتیاهممسکوني دارای 

که  شوديمژئومورفولوژيکي به دو بخش کوهستاني و دشتي تقسیم  ازنظرنه کلقان چای خواهد کرد. رودخا متأثررا 

رودخانه شبه دشتي  صورت به دستنيیپاکوهستاني و از سد کلقان به  صورتبهدر مناطق باالدست تا سد کلقان 

جريان دارد. به علت احداث سد کلقان چای و ايجاد دبي کنترلي رودخانه در پايین دست رودخانه بستر رودخانه 

شديدا توسط کشاورزان اشغال شده و به مزارع و باغات مختلف تبديل گشته است و باعث تغییر مسیر و مجرای 

نه شده است اين تحقیق با مدلسازی توان رودخانه آثار اشغال رودخانه و تغییر فرايندهای مورفولوژيکي رودخا

اراضي کشاورزی بر بستر رودخانه و خطرات احتمالي را بررسي مي کند  نتايج پژوهش های مختلف در سطح دنیا 

 .نشان دهنده واکنش بسیار خطرناک رودخانه به اين نوع تغییرات در بستر مي باشد

 نتایج مورد انتظار -5-1

  بر دينامیک و الگوی مجرای رودخانه شناسايي و تحلیل گردد.عوامل موثر 

 .نحوه توزيع قدرت رودخانه در مقاطع مختلف و عوامل موثر بر آن مشخص گردد 

 .توزيع قدرت مخصوص رودخانه در دوره های بازگشتي مختلف مشخص گردد 

 خص گرديده و مخاطرات بازه های حداکثر توان رودخانه و بازه های تحت تاثیر فرسايش رودخانه ای مش

 احتمالي آن برآورد گردد.
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 :فصل دوم                 

 

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و                         
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق: -2

 بانی نظری تحقیق:م -2-1

 مورفولوژی رودخانه -2-1-1

مي کند مورفولوژی رودخانه نامیده مي شود. موضوع اصلي علمي که خصوصیات ظاهری شکل رودخانه را بررسي 

، اشکال بستر و 2، هندسه شکل مقطع1در اين علم، مطالعه ساختار و فرم رودخانه ها از نظر شکل هندسي در پالن

ويژگي های نیمرخ طولي آن است. الگوی مورفولوژی مجراها تحت تاثیر مستقیم متغیرهای چون پهنای کانال، 

دبي، شیب مجرا، زبری مواد بستر، بار رسوبي و اندازه رسوبات مي باشد)لئوپولد و همکاران،  عمق، سرعت،

تغییر هر کدام از اين متغییرها باعث تغییر مورفولوژی مجرا مي گردد. چون رودخانه ها مسیر طبیعي  3(1964

کمي و کیفي دبي جريان و  حرکت آب بر سطح زمین به شمار مي آيند، لذا مورفولوژی رودخانه در اثر تغییرات

سرعت، دبي رسوب يا بار رسوبات، جنس مصالح تشکیل دهنده بستر و سواحل رودخانه به طور طبیعي در طول 

زمان و يا بر اثر فعالیت های بشری از قبیل عملیات ساختماني يا مهندسي تغییر مي کند. به عبارت ديگر شکل 

شرايط اعمال شده از جانب محیط و فرايندهای انتقال جريان و يک آبراهه طبیعي، حاصل هماهنگي ظريفي بین 

. برای پیش بیني و شناخت رفتار رودخانه در حالت طبیعي الزم است عالوه 4(2005رسوب است)ماريو و همکاران،

بر مشخصات رودخانه، فرايند شکل گیری آنها را نیز مطالعه کرد. شناخت رفتار رودخانه و آگهي از تغییرات آن 

زمه ی مديريت رودخانه مي باشد که در اين راستا انجام مطالعات مورفولوژی کاماًل ضروری است. رودخانه ها در ال

امتداد مسیر خود شرايط مختلفي را تجربه مي کنند بطوری که ابتدا از مسیر کوهستاني شروع و پس از عبور از 

                                                           
1 -Channel Configuration or Planform 

2 -Cross- Section Geometry 

3 -Lepold, Luna B., Wolman, M.G., and Miller, J.P 

4- Mario L. Amslera,T, Carlos G. Ramonella, Horacio A . Toniolo 
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هر کدام از اين مناطق رفتاری کاماًل متفاوت را به دشت ها به مصب درياها و يا ديگر رودهای اصلي مي رسند و در 

نمايش مي گذارند و در نتیجه الگوهای متفاوتي را به خود مي گیرند. اين الگوها در مناطق مختلف رفتارهای 

 متفاوتي از خود نشان مي دهند که بايد مورد مطالعه دقیق قرار بگیرند.

 : طبقه بندی الگوی رودخانه ها2-1-2

؛ و...( دسته بندی های مختلفي که تقريبا 1980، 3؛ هوارد2،1963؛ شوم11987محققین)لئوپولد و ولمنتاکنون 

هیچ يک از آنها کمي نیز نیستند براساس معیارهای گوناگون برای رودخانه طبیعي پیشنهاد شده است. که شامل 

 موارد زير مي باشد:

 ستاني(ی کوهودخانه های آبرفتي، رودخانه هاطبقه بندی براساس نوع مسیر آبراهه از نظر پیدايش )ر 

 خشک( طبقه بندی براساس تداوم جريان )رودخانه های دايمي، رودخانه های فصلي، رودخانه های 

 :طبقه بندی براساس توپوگرافي دره: شامل دوگروه عمده زير مي باشند 

 5اطق سنگالخي، رودخانه های من4رودخانه های کوهستاني شامل: رودخانه های کف کنده -الف

رودخانه های دشت های رسوبي شامل: رودخانه های رسوب گذار، رودخانه های فرسايش پذير، رودخانه های  -ب

  7، رودخانه های جزر و مدی6دلتايي

 که به صورت زير طبقه بندی مي گردد: طبقه بندی براساس شیب 

. 01/0رودخانه های کوهستاني با شیب بزرگتر از   

                                                           
1 - Leopold and Wolman 

2 -  Schumm 

3 - Howard 

4 - Incised or Rocky Rivers 

5 -Boulder River  

6 - Deltaic River 

7 - Tidal River 
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. 001.001.0  S  رودخانه های کوهپايه ای با 

0.001رودخانه های جلگه ای با > 𝑆 > 0.0001 

𝑆رودخانه های بزرگ و مصب ها با  < 0.0001 

 .طبقه بندی براساس سن رودخانه که شامل رودخانه های جوان، بالغ و پیر مي باشد 

  رودخانه های دست طبقه بندی براساس هیدروگراف سطح رودخانه که شامل رودخانه های وحشي و

 نخورده مي شود.

  طبقه بندی براساس نوع بار رسوبي انتقالي، معیار اين طبقه بندی پارامترM  يا درصد حضور سیلت و

 رس در بستر و کناره های رودخانه مي باشد.

رودخانه های دارای بار رسوبي بستر 5M 

رودخانه های دارای بار رسوبي مخلوط 205 M 

رودخانه های دارای بار رسوبي معلق 20M ،(.1963)شوم 

  طبقه بندی براساس جنس و نوع تشکیالت و مصالح سواحل و بستر رودخانه که شامل رودخانه ها با

رودخانه  بستر صخره ای، بستر ماسه ای و بستر شني مي شود و يا رودخانه های با تشکیالت چسبنده و

 های با تشکیالت چسبنده مي توان تقسیم کرد.

 .طبقه بندی بر حسب شکل رودخانه در پالن که شامل، پیچانرودی، شرياني و مستقیم مي باشد 
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 هندسه مجرا و فرایندهای حاکم بر آن -2-1-3

 ی مجراالگو -2-1-3-1

لبته وند، اپیچانرودی و مستقیم تقسیم مي ششکل الگوی مجرای رودخانه به طور شاخص به سه دسته شرياني، 

ر دد که تعداد قابل توجهي از اشکال الگوی مجرا توسط دانشمندان مهندسي رودخانه تشخیص داده شده ان

 .مجموعه گسترده از شکل های مجرا با توصیفات و شرايط محیطي مربوط را نشان مي دهد 1-2جدول

 جدول2-1 شکل الگوهای مختلف مجرای رودخانه )موالرد و جانز1، 1984(

 نوع مواد بستر و کناره ها شرایط محیطی نوع مجرا شکل مجرا

 

 ئاندرهای مارپیج منظمم -الف

 ئاندرهای سینوسي منطمم -ب

دشت درياچه ای)دشتي که بر اثر از 

بین رفتن يک درياچه در محل آن 

 بوجود مي آيد(

 مواد چسبنده يکنواخت

 

جريان نامتجانس در نهشته های  کانال میانبرمئاندرهای پیچاپیچ بدون 

 يخجالي

 مواد چسبنده يکنواخت

 

جريان تشکیل شده از ذوب برفاب  مئاندر پیشرو  به سمت پايین دست

 در نهشته های ماسه ای

متشکل از دو اليه)يک اليه نازک از 

مواد چسبنده روی نهشته های ماسه ای 

 قرار گرفته است(.

 

با درياچه های  مئاندرهای نامحدود

 هاللي

دلتاهای ماسه ای تا رسي و سیالب 

 دشتهای آبرفتي

متشکل از دو اليه)يک اليه نازک از 

مواد چسبنده روی نهشته های ماسه ای 

 قرار گرفته است(.

 

اليه چسبنده فوقاني و اليه زيرين  مئاندرهای محدود شده

ماسه ای محدود به ديوارهای شیبدار 

 از طرفین

دو اليه)يک اليه نازک از متشکل از 

مواد چسبنده روی نهشته های ماسه ای 

 قرار گرفته است(.

 

 يخرفت، سنگ، تخته سنگ نرم ديواره های سنگي بلند مئاندرهای خندقي يا کوهستاني

 

مئاندر در مئاندر)مئاندرهای بزرگ 

 متشکل از مئاندرهای کوچکتر(

جريان های نامتجانس در مجراهای 

 يخرفتي بزرگ

 مواد چسبنده

 

يخرفتهای نازک روی دشتهای  مئاندرهای سینوسي نامنظم

 سنگي

 مواد سخت و نرم

                                                           
1 -Mollard and Janes 
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 نوع مواد بستر و کناره ها شرایط محیطی نوع مجرا شکل مجرا

 

 قلوه سنگ با روکش ماسه  دره های کوهستاني و تپه ماهوری مئاندرهای سرگردان

 

رودخانه های با بستر شني و ماسه  رودخانه های پیوندی

 ای قرار گرفته در نواحي تپه ماهوری

 شن و ماسه

 

توده های يخجالي و نواحي تپه  رودخانه های شرياني

 ماهوری

 شن و ماسه

 

 شن، ماسه و رس مخروط افکنه رودخانه های دو بخشي

 

رودخانه های بزرگ تشکیل يافته در  شکاف نامنظم رودخانه

 سنگ بستر

تعويض متناوب جنس مصالح از شن و 

 ماسه و سنگ

 

سنگهای شکافته که اغلب با تخته  رودخانه با الگوی مستطیلي

رسوب گذاری مواد سنگي بصورت 

 مسطح در آمده.

 سنگ

 

يخرفت با پوشش عوارض طبیعي  درياچه ها و خیزابها

 زمین

يخرفت، قلوه سنگ، تخته سنگ و 

 سنگ سخت.

 

است و به طور کلي قانونمند نمودن رابطه بین شکل الگوی مجرا و ساير پارامترهای هندسي رودخانه امری مشکل 

نتايج بدست آمده از مطالعات محققان در نقاط مختلف معموال کلي بوده و قابل تعمیم دادن به تمام موارد نمي 

باشد. به عنوان مثال براساس مشاهدات مي توان گفت، رودخانه های شرياني معموال پهن و کم عمق مي باشد و 

رودها و جابجايي آنها شکل الگوی سینوسي پیش بیني  دارای تغییرات متناوب و دوره ای مي باشند يا برای پیچان

مي شود در حالي که پیچان رودهای توسعه يافته يک فرايند متناوب از قطع کمربند پیچان رودی با مجرای میانبر 

 را نشان مي دهند.

 مقطع عرضی -2-1-3-2

به طور کلي شکل مقطع عرضي رودخانه به عواملي مثل دبي، شیب، رسوب ورودی، جنس مصالح بستر و کناره و 

شرايط پوشش گیاهي کناره ها بستگي دارد. تحت شرايط طبیعي)شرايطي که بازه مورد مطالعه دست نخورده بوده 
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دوره زماني زياد تغییر نمي کند و و تعرضات انساني آن را متاثر نکرده است( مقطع عرضي متوسط در طول يک 

فقط ممکن است در سیالب های شديد به طور موقتي تغییر کند. روند منظم توسعه يا کاهش مقطع معموال نتیجه 

تغییرات دبي يا رسوب ورودی و يا اعمال طراحي های مهندسي در باالدست يا پايین دست مي باشد. به طور کلي 

قطه تا نقطه ديگر در طول مجرا به فاکتورهای زيادی بستگي دارد و مقدار آن تغییر پذيری مقطع عرضي از يک ن

ممکن است در مجراهای نسبتا مستقیم پايدار، کم باشد و در مجراهای با شکل پالن پیچیده و نسبتا فعال، زيادتر 

مجرای کم و  باشد. به عنوان مثال با در نظر گیری شرايط طبیعي)و نه شرايط مصنوعي از قبیل ساخت سد( در

بیش مستقیم، پديده کاهش مقطع عرضي ممکن است به عنوان نتیجه رسوب گذاری روی کرانه های مقطع و 

افزايش پايداری آنها به وسیله پوشش گیاهي اتفاق بیافتد. در حالي که در يک مجرای پیچان رودی، کاهش مقطع 

 وقتي اتفاق مي افتد که رسوب گذاری روی کناره داخلي از فرسايش در کناره خارجي تجاوز کند)برايس1، 1984(.

 

 (dمتوسط) ( و عمقWاشکال مختلف مقطع عرضي براساس عرض مقطع پر) -1-2شکل

 مقطع طولی -2-1-3-3

شیب رودخانه معموال از سرچشمه تا مصب به طور تدريجي کاهش مي يابد. گاهي به واسطه عوارض زمین شناسي 

و عوامل ديگر شیب مجرا به صورت ناگهاني تغییر مي کند، پاسخ مجرا به چنین شرايطي، يک سلسله از فرسايش 

                                                           
1- Brice 
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به عنوان مثال شیب در باالدست يک و رسوب گذاری ها در جهتي که شرايط تعادلي مجرا احیا شود، مي باشد. 

برآمدگي در بستر کاهش مي يابد و يا در پايین دست يک شاخه فرعي که بخشي از رسوبات را منتقل مي کند 

 (.1،2003و همکاران شیب افزايش مي يابد)رادوان

ه عنوان . بندفرايندهای طبیعي حاکم بر نیمرخ طولي مجرا به واسطه کارهای مهندسي تحت تاثیر قرار مي گیر

ه ر حالي کدارد، دمثال در باالدست يک سد در مقايسه با حالت طبیعي احتمال رسوب گذاری يا تراز افزايي وجود 

يج در ند رادر پايین دست يک سازه تله انداز رسوب کاهش تراز يا فرسايش مورد انتظار است و يا يک فراي

 . ت و رسوب گذاری در پايین دست مي باشدمجراهای کانالیزه شده شامل پیشرفت فرسايش در باالدس

 اصول تعادل مجرای رودخانه -2-1-4

شکل يک آبراهه طبیعي، حاصل هماهنگي ظريفي بین شرايط اعمال شده از جانب محیط و فرايندهای انتقال 

جريان و رسوب است. از نقطه نظر مفهومي، مقطع عرضي و شیب مجراهای شکل گرفته در مواد آبرفتي به سمت 

يک وضعیت کمابیش متعادل تمايل دارد. به عبارتي مجرای رودخانه تمايل دارد به نحوی توسعه پیدا کند که بین 

 (.1953، 2مشخصات مجرا و دبي جريان آب و رسوب انتقالي تعادل برقرار باشد)لئوپولد و مداک

عمق و شیب مجرا به عنوان با توجه به اين مفهوم و در نظر گیری دبي غالب به عنوان متغیر مستقل و عرض، 

متغیر وابسته، محققین مختلف بعد از جمع آوری داده های صحرايي شامل عرض، عمق و شیب مجرا، آنها را به 

صورت مستقل در مقابل دبي غالب متناظر آنها رسم نموده اند. اين داده ها گاهي با توجه به اندازه مواد بستر و 

و در نهايت بر اين نمودارها منحني ها و معادالتي برازش داده شده که برای فاکتورهای ديگر دسته بندی شده اند 

(در تحقیقات شان مفاهیم ذکر 1987)3تحلیل های مختلف و اهداف طراحي پیشنهاد شده اند. استیونز و نوردين

ودخانه با شده در اين مورد را تايید کرده اند و متذکر شده اند که در يک رودخانه آبرفتي شیب، عمق و عرض ر

 توجه به دبي جريان و نیز مقدار و نوع رسوبات ورودی رودخانه تنظیم مي گردد. 

                                                           
1 - Radoane, M., Radoane, N.,  Dumitriu, D 

2 -Leopold and Maddock 

3 -Stevens and Nordin 
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مفهوم تعادل رودخانه به اين موضوع اشاره دارد که عرض، عمق و شیب مي توانند به عنوان توابعي از متغیرهای 

روابط هندسه هیدرولیکي  کنترل کننده نظیر دبي، مصالح تشکیل دهنده و رسوب ورودی بیان شوند. بديهي است

که از اين طريق بدست مي آيند، ممکن است در يک پروژه مهندسي رودخانه در گام های برنامه ريزی برای 

 (.1987، 1مقايسه گزينه ها و ارزيابي مشکالت پايداری مفید واقع شوند)فرگوسن

 د از:ست عبارتنارفته ين رابطه صورت گپاره ای از مالحضات در رابطه با مفهوم تعادل و مطالعاتي که تاکنون در ا

  مي نروابط هندسه هیدرولیکي معموال شامل عرض، عمق و شیب بوده و شامل شکل پالن رودخانه

ال اين ای مثشوند. اين در حالي است که برخي از مشکالت ناپايداری مربوط به شکل پالن مي شوند بر

 خواهند کرد يا خیر؟ که آيا پیچان رودها در يک مجرای مستقیم توسعه پیدا

  ه باقعي واغلب روابط هندسي هیدرولیکي از يک دبي مشخص واحد به عنوان نماينده دبي های مختلف

ر نظر پر د عنوان متغیر مستقل استفاده مي کنند. در جريان های طبیعي اين مقدار معادل دبي مقطع

ر همه دي باشد و ممکن است سال م 33/2گرفته مي شود که تقريبا معادل سیالب با دوره بازگشت 

 موارد تخمین مناسبي نباشد.

 در  . ولينقش اولیه دبي در محاسبه هندسه مجرا به طرز مفصل و روشني مورد بحث قرار گرفته است

به عرض محاس رابطه با اهمیت عوامل ثانويه نظیر بار رسوبي، مصالح کناره، پوشش گیاهي به خصوص در

 رد.مجرا، اجماع نظر کلي وجود ندا

  در گذشته در روابط هندسه هیدرولیکي، صريحا به نرخ انتقال رسوب توجهي نمي شد و اساسا برای

مجراهای با بار رسوبي ورودی بستر نسبتا پايین قابل کاربرد بودند. و شیب های تعادلي بدست آمده از 

ودی و نرخ انتقال اين روابط اغلب خیلي کم تر از شیب مورد نیاز برای برقراری تعادل بین رسوب ور

رسوب بار بستر مي باشد. البته بعضي روابط هندسه هیدرولیکي، نرخ انتقال رسوب را نیز به عنوان يک 

 (1982و  1981)2متغیر مستقل ورودی در نظر گرفته اند) به عنوان مثال: وايت، پاريس و بتس

                                                           
1 -Ferguson 

2- White, Paris, and Bettess 
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قلیمي و ژی، ااز آنجا که روابط تجربي و مدلهای مختلف در اين زمینه براساس داده های با شرايط مورفولو 

ه وجه بتمحیطي مشخص استخراج شده اند. الزم است در انتخاب روابط تجربي و مدلهای مورد استفاده با 

 ای موجودمدله کته روابط تجربي وخصوصیات محدوده مورد مطالعه دقت کافي به عمل آيد. با لحاظ نمودن اين ن

سا يران اسااهای  جهت محاسبات مفید خواهد بود. بايد توجه داشت که بسیاری از مدلها کاربردشان برای رودخانه

  .مفید نیستند و نبايد مورد استفاده قرار گیرند

 

 پیشینه تحقیق -2-2

 منابع خارجی -2-2-1

( در تحقیقي روند فرسايش در مسیر رودخانه گنگ در کشور بنگالدش را مورد مطالعه 1995) 1کالم و همکاران

استفاده کرده اند در پردازش  MSSو TMقرار داده اند اين محققین برای اين منظور از تصاوير ماهواره ای لندست 

بار تصاوير  5-7-4باندهای استفاده کرده و ترکیب FCC2 تصاوير ماهواره ای از واضح سازی تصاوير با تکنیک 

MSS برای تصاوير  7-5-4و  2-3-4وTM  اعمال کرداند. اين تحقیق جابجايي متناوب سواحل جانبي اين

رودخانه را نشان داد و اين محققین نتیجه گرفته اند که به علت فرسايش بسیار باال در مسیر رودخانه تغییرات به 

 وقوع پیوسته در مسیر رودخانه با سرعت بسیار بااليي صورت مي گیرد در نتیجه رودخانه به صورت مکرر مسیر

کیلومتر  42مقدار فرسايش برابر با  1973-1991خود را عوض مي کند. به اين ترتیب در طي دروه مطالعه 

 گزارش شد.

(امکان پايش و ارزيابي کمي تغییرات مسیر رودخانه ايندوس در پاکستان را با استفاده از 2002)3رنگزن و همکاران

اين محققین برای تشخیص خط ساحلي رودخانه، تصوير باند  تصاوير ماهواره ای لندست مورد بررسي قرار داده اند.

                                                           
1-Abdul kalam. Md et.al  

2- False Color Composite 

3-Rangzan,K.M., Toolaee Nezhad, M. and Piraste,S  
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ماهواره لندست را مورد پردازش قرار داده و اين باند را به  MSS( تصوير NIRهفت )باند بدون مادون قرمز نزديک 

عنوان بهترين محدوده طیفي برای جداسازی آب و خاک معرفي نموده اند. براساس اين تحقیقات مسیر رودخانه 

تغییرات زيادی داشته و عمده اين تغییرات ناشي از چهار سیالب بزرگ رخ داده در  1990-1972ره زماني در دو

اين دوره زماني تشخیص داده شد اين محققین در نهايت خاطر نشان کرده اند که از انجائیکه پايش منظم 

ست استفاده از تکنیک سنجش از الگوهای آبراهه ای و تحلیل تغییرات زماني پارامترهای هندسي بسیار دشوار ا

 دور برای تهیه تصاوير تکراری در وسعت گسترده، امکان پايش تغییرات زماني رودخانه ها را فراهم مي آورد.

( نفش تغییر کاربری اراضي بر مورفولوژی رودخانه داراقونجا در هلند را مورد ارزيابي 2005) 1کیسترا و همکاران

ر اين تحقیق متذکر شده اند که واکنش مورفولوژی رودخانه ای نیازمند توجه جدی و قرار داده اند. اين محققین د

اساسي به رفتار، ويژگي های جريان و بستر ژئومورفولوژيکي مجرا مي باشد به خاطر اين که مورفولوژی رودخانه 

مطالعه با استفاده از نقشه  تاثیرات بسیار زيادی بر چشم انداز و حیات موجودات وابسته به رودخانه را دارد. در اين

های ژئومورفولوژی، عکس های هوايي دوره های مختلف و با استفاده از تکنیک های تاريخ نگاری،  مورفولوژی 

بستر رودخانه و دشت سیالبي رودخانه دارگونجا باز سازی و ارزيابي گرديد. نتیجه اين تحقیق نشان داد که 

های آبريز مديترانه به طور قابل توجهي تحت تاثیر تغییر کاربری اراضي  موروفولوژی رودخانه های واقع در حوضه

زمینهای کشاورزی تحت تاثیر قرار مي گیرد که اين امر به خصوص در قرن بیستم نسبت به قرن نوزدهم به علت 

 2.5ش از تغییرات فزايند کاربری اراضي شدت بیشتر گرفته بود. که در نتیجه اين عوامل تراس های با ارتفاع بی

متر شکل گرفتند. در طول جنگ جهاني دوم به علت کاهش جمعیت باعث کاهش دبي رودخانه و میزان رسوبات 

شد که اين باعث کاهش میزان وقوع سیل در اين حوضه ها گرديد. کاهش دبي، بار رسوبي، و وقوع سیل باعث 

زيادی در مورفولوژی رودخانه ها شکل  بريدگي و باريک شدن بستر رودخانه گرديد و همزمان تراس های بسیار

گرفتند. اين محققین نتیجه گرفته اند که تغییر در وسعت و نوع کاربری اراضي واکنش بسیار معني داری در 

 عوارض مورفولوژيکي رودخانه را در پي خواهد داشت.

                                                           
1 -Keesstra .S.D., J. van Huissteden, J. . Vandenberghe, O. Van Dam, J. de Gier, I.D. Pleizier 
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قش ت به تاثیر نوشته اس(  با عنوان نقش انسان در تغییر کانال رودخانه ای ن2006در مقاله ای که گری گوری )

ثیر خانه، تاز رودانسان در تغییر کانال رودخانه ای پرداخته است احداث سازه های مهندسي، میزان برداشت آب ا

ادث آتش ی، حوبرداشت شن و ماسه از رودخانه، تغییرات کاربری اراضي، از بین بردن جنگل ها، ايجاد کشاورز

ودخانه گوی رشهری و تاثیر سدها از جمله عوامل  تغییر فرم و ال سوزی، فعالیت های ساختمان سازی، توسعه

 اشت شن وه برداست. رابطه علت و معلولي بین عوامل و تغییرات ايجاد شده بررسي شده است نتايج نشان داد ک

کش ين زهاماسه از رودخانه باعث افزايش فرسايش کناری شده است. زهکش های کشاورزی و محل های پیوستن 

غییرات انواع ت ز بحثاکانال باعث ايجاد تغییرات و ايجاد فرسايش و بهم خوردن تعادل رودخانه مي شود. بعد  ها به

ديريت رای مبايجاد شده رابطه علت و معلولي بین تغییرات و اشکال جديد شناسايي شده و به بحث پیش بیني 

انال ه در کمنفي در تغییرات ايجاد شدکانال پرداخته شده است .در اين مقاله روند پس خورندهای مثبت و 

شريح ودخانه تالن ررودخانه بررسي مي شود و تاثیر فرآيندهای تغییرات اقلیم و تغییر رژيم هیدرولوژی بر روی پ

 مي شود.

( در مقاله ای با عنوان تاثیر عملکرد سدها و کاربری اراضي بر روی مورفولوژی کانال رودخانه به 2006) 1جوردون

ثیر سدها بر روی کانال رودخانه و پوشش گیاهي و دينامیک پايین دست جريان پرداخته است اين مقاله بررسي تا

تاثیر سدها و تغییرات کاربری اراضي را بر روی مورفولوژی رودخانه و پوشش گیاهي منطقه ری پرين در رودخانه 

روش تاريخي بر اساس عکس های  شمال کالیفرنیا نشان مي دهد در اين تحقیق  بخش های مختلف رودخانه با

ساله بعد از احداث سد مطالعه شده است. عکس های  17ساله قبل از احداث سد و يک دوره  34هوايي يک  دوره 

که ديجیت شده و ارتوفتو شده  USGS1933ژئورفرنس شده و به برداشت های  40000/1و 20000/1هوايي 

ترسیم شده است. نقشه های کانال رودخانه ،پوشش گیاهي و  GIS است الحاق شده و برای آنالیز به در نرم افزار

متر مي  2025قطعه مساوی تقسیم شده است که عرض اين بخش ها   20کاربری اراضي ترسیم و رودخانه به 

بخش به طور  10باشد که شامل بافری است که همه پارسل های نزديک به رودخانه را شامل مي شود. برای آنالیز 

                                                           
1 Gordon 
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تخاب شده است. برای محاسبه روند تغییرات پالن فرم متغییرهای طول رودخانه، عمق آب، تالوگ، مرکز اتفاقي ان

جريان کانال، عرض بانک فول، مساحت منطقه پوشش ری پرين و تاثیر کاربری اراضي شناسايي شده است. عرض 

ل اندازه گیری مي شود که به بانک فول براساس توسعه اشکال رسوبي مانند پوينت بارها و بارهای میاني کانا

وسیله دبي های بانک فول ساخته مي شوند و عرض بانک فول تخمین زده مي شود. مساحت منطقه ری پرين به 

وسیله تثبیت پوشش گیاهي در طول ساحل جريان و دشت سیالبي تخمین زده مي شود و تغییرات کاربری اراضي 

لیز آماری کوواريانس تاثیر متغییرها بر روی شرايط بانک فول در نزديک کانال تعیین شده است. با انجام آنا

مشخص مي شود. نتايج نشان داده که بعد از احداث سد تغییرات دوره ای و مهاجرت کانال کم و طول رودخانه 

درصد افزايش پیدا کرده است. نتايج  72درصد کاهش پیدا کرده است. مساحت منطقه ری پرين با احداث سد  64

د که احداث سد و الگوی کاربری اراضي با همديگر باعث تاثیرات زماني و مکاني در مورفولوژی کانال نشان دا

 رودخانه و منطقه ری پرين مي شود.

( به بررسي تغییرات خاص مکانیسم و توسعه تغییرات در رودخانه های مآندری فعال 2007هوک و همکاران )

کمربند متوالي 10سال مانیتورينگ در  20نیسم تغییرات با استفاده از پرداخته است. الگوهايي از ناپايداری و مکا

بررسي شده است و اين داده ها با داده های تاريخي و گذشته رودخانه مقايسه شده است. با استفاده از ديجیتايز 

ه دو کردن عکس های هوايي موقعیت مسیر رودخانه و الگوی تغییرات رودخانه ای شناسايي شده است و مسیر ب

و کمربند های انحنايي تقسیم شده است مساحت مناطق فرسايشي و رسوبگذاری شده تعیین  LOOPقسمت

شده است و میزان فرسايش به چند کالس مشاهده نشده ،ثابت، کم، متوسط و شديد و بريده شده دسته بندی و 

ده موقعیت دقیق ريفل ها، پول تقسیم شده است و اين شرايط برای هر کمربند تعريف شده است. در نقشه تهیه ش

ها و بارها با جزئیات نشان داده شده است و مقدار سینوزيته و شیب هر کمربند محاسبه مي شود.رابطه بین مقادير 

حداکثر فرسايش و حداکثر رسوب و دبي حداکثر بررسي شده است و زمان افزايش رشد بارها و افزايش فرسايش 

 تشخیص داده شده است.
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در اين  .( فاکتورهای موثر در سینوزيته رودخانه پاناگون هند را مورد مطالعه قرار دادند2007)1مکاراناسواتي و ه

مطالعه شاخص های خمیدگي رودخانه با استفاده از روشهای مورفولوژيکي تحلیل گرديد، سپس پیچان های 

ه مرکزی، خمیدگي رودخانه به موجود در رودخانه شناسايي گرديد و با استفاده از شاخص ضريب خمیدگي و زاوي

صورت کمي بیان گرديد. اين محققین به اين نتیجه رسیدند که درجه سینوزيته رودخانه پاناگون وابسته به 

 فاکتورهای زمین شناسي از قبیل تکتونیک بوده و در اين میان پوشش گیاهي نقش اصلي را ايفا مي کند.

الفتوس و رابرت2 )2008( در بررسي توالي جزاير و حوضچه ها و نقش آن ها در مورفولوژی مئاندر نشان دادند که 

طول رودخانه به نسبت شکست زاويه در طول بخش های مئاندری افزايش مي يابد و اين افزايش در حوضچه ها به 

باشد. عنوان يکي از عوامل تشکیل مئاندر عمل کرده و در اندازه مواد بستر وظرفیت انتقال بار رسوبي تاثیر گذار مي

 در نتیجه رسوب گذاری نهايتا باعث شکل گیری جزاير درقسمت باالدست و ايجاد تعادل جديد در مئاندر مي شود.

(در مطالعه ای نقش تغییرات مورفولوژيکي حادث شده به وسیله جريان های عادی و 2010) 3برتولدی و همکاران

ار داده اند. در اين مطالعه اين محققین نشان داده اند که سیل را در رودخانه تاقلیمانتو در ايتالیا مورد بررسي قر

وقتي جريان معمولي در رودخانه وجود دارد بستر رودخانه نسبت به نوع جريان منطبق مي گردد و اشکال 

 6مورفولوژيکي منطبق با آن جريان شکل مي گیرد. در اين مطالعه تغییرات مورفولوژيکي حادث شده به وسیله 

سیل، پروفیل مقطع  6ورد بررسي قرار گرفته است بعد از بررسي های توپوگرافیکي بعد از وقوع هر سیل متفاوت م

عرضي بعد از وقوع هر سیل مورد بررسي قرار گرفت که میزان تغییرات مورفولوژيکي بعد از وقوع هر سیل نشان 

ی فعال و میانگین تغییرات بستر را داد تحلیل داده ها در اين مطالعه رابطه ی بسیار خوبي بین اوج جريان، پهنا

نشان داد. همچنین تغییرات عرضي کانال بعد از وقوع هر سیل مشخص گرديد پايش جريان در حالت دبي های 

متفاوت نشان داد که تفاوت های بسیار اساسي در حالت جريان معمولي)جريان های معمولي که معموال در بیشتر 

 سال( وجود دارد. 2ی سیالبي)جريان های با دوره برگشت بیشتر از ايام سال ديده مي شود( و جريان ها

                                                           
1-Aswathy et al 
2 - Lofthouse, Caroline., Rabert 

3- Bertoldi. W., L Zanoni, M. Tubino  
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( در مقاله ای به ارزيابي ساختار پوشش ری پرين و کاربری اراضي و چشم اندازها با ابزارهای 2011)1فرناندس

زمین آماری فعالیت های انساني و کاربری اراضي در نزديک اين بخش وجود دارد. در اين مقاله کاربری های 

متری شناسايي مي شوند و اين کاربری ها  30تفاوتي که در حول وحوش منطقه ری پرين هستند در يک بازه م

کیلومتر از رودخانه با  80در رابطه با فعالیت های انساني در حوضه تالوس در پرتقال است . مطالعه در طول 

ع پوشش گیاهان درختي، بوته ای و علفي استفاده از تصاوير ماهواره ای با رزولوشن باال انجام مي شود و انوا

تشخیص داده مي شود. منطقه مورد مطالعه در طول رودخانه از نظر ژئومورفولوژی و اقلیمي همگن است و دارای 

شباهت زيادی است. محدوده منطقه ری پرين در دو طرف ساحل رودخانه ديجیت مي شود و بر اساس کاربری و 

نظر پوشش گیاهي شناسايي شده است و برای هر نوع کاربری پلي گونهای  نوع پوشش گیاهي مناطق همگني از

جداگانه ای تعريف شده اند. بر اساس پردازش تصوير و تراکم پیکسل ها هر منطقه تعريف مي شود و مناطق 

آگروفارستي، جنگلي و کشاورزی و شهری شامل روستاها و جاده ها تعیین مي شود و بر اساس روابط رياضي و 

 ری میانگین و انحراف معیار اين کاربری ها از رودخانه تعريف مي شود.آما

را مورد مطالعه قرار دادند . در اين  2( در تحقیقي ويژگیهای مورفولوژيکي رودخانه هوايي2014يو و همکاران)

شرياني تقسیم کردند. در اين  -2شبه مستقیم  و بازه  -1مطالعه اين محققین مورفولوژی رودخانه را به دو بازه 

مطالعه از روشهای تحلیل آماری برای تعیین رابطه بین طول و عرض مجرا برای تعیین الگوهای مختلف مجرا 

ادير شاخص های طول مئاندرشدگي و مقطع عرضي مجرا استخراج شد. نتايج اين استفاده کردند همچنین مق

 تحقیق نشان داد که مقادير  عرض مجرا و میانگین عمق جريان بستگي خیلي زيادی به دبي مجرا دارد. 

 منابع داخلی -2-2

ر جلگه ساحلي ( در پژوهشي تحت عنوان بررسي الگوی تغییرات رودخانه تاالر د1381يماني و حسین زاده )

 دريای مازندران تغییرات الگوی رودخانه را مورد بررسي قرار داده اند در اين مطالعه ابتدا مورفولوژی رودخانه را در 

                                                           
1 Fernandes 
2 -Huai 
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Channel form analysis of Kalgan Chi River in mountain interval 

(between kalgan dam to Connection of Garangu River) 

 
DR. Sayyad Asghari Saraskanroud  

Abstract 
The purpose of this study is analysis of affecting factors in Kalgan Chai river and 

Assessment of river power and effects on the river morphology influenced by human 

actions is changing the river shape. materials of research are include of  Satellite Image, 

Topographic map, Geological map, flow Hydrological data, data provided from Dem and 

field data. In this research were used methods of River Power Analysis, River specific 

power, Sinuosity Index, Central angle, Route Sinuosity in order to channel pattern and 

dynamic analysis. Results indicated that forming of channel pattern and dynamic in studied 

area was controlled by hydrological processes cased flow and sediment discharge, 

lithological resistance of river bed and sides and the role of human factors for capture and 

occupation of the river bed to create gardens and farms as well as at some sections the main 

factor shaping is the Chanel of removal of sand from the river bed. The results of flood 

power and specific power analysis showed by reducing the width of the river crossing, river 

power increases, and  the flood power depends on morphological characteristics of the river 

The results of this study can be used to identify of interval Maximum River power and 

interval affected by river erosion. 

 

Keywords: Channel Dynamic, River Pattern, River Power and Kalgan Chi River  
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