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  چکیده 

نقش دارند،  نیزم يمایس رییهستند که نه تنها در تغ نیدر پوسته زم یکینامید يها دهیپد نیتر ها از مهم رودخانه انیجر

و  یکنون طیشرا توان یرودخانه م يالگو ی. با بررسندینما یم نییتع زیرا ن نیانسان در کره زم ستیبلکه شکل و نحوه ز

و  یعیطب راتییپاسخ رودخانه را نسبت به تغ توان یم نیبهتر درك کرد و همچن ندهیآن را در آ یاحتمال راتییتغ لیپتانس

. محدوده مورد مطالعه باشد یم هیاروم اچهیدر زیمهم حوضه آبر يها از رودخانه يچا یکرد. رودخانه آج ینیب شیپ یانسان

مربع خاتمه  لومتریک 11/313حدود  یآباد با مساحت لیزنج يشروع شده و در محدوده روستا شیبخشا ياز روستا

لندست در  يا ماهواره ریاز تصاو يچا یرودخانه آجبستر  یو مکان یزمان راتییتغ یمطالعه به منظور بررس نی. در اابدی یم

 لیو تحل هیفوق مورد تجز یدو دوره زمان يرودخانه برا یهندس بیو ضرا دیاستفاده گرد 2017و  1985 یزمان يها بازه

 يپارامترها یحاصل از بررس جینشان داد. نتا ریسال اخ 32 یرا در ط ییو جابجا راتییتغ صلهحا جیقرار گرفت. نتا

 یرسوبات آبرفت يرودخانه بر رو انیمنطقه و جر بیبودن ش نییکه پا سازد یروشن م یچ یرودخانه آج یهندس

که محدوده مورد مطالعه  نیبوده است. با توجه به ا يچا یرودخانه آج یعرض ییو جابجا رییتغ یاز عوامل اصل يکواترنر

ندارد، جهت  یو ثابت داریپا تیعمدتاً وضع یانیشر يها که رودخانه نیو با علم به ا باشد یم ریپذ شیفرسا يسازندها يدارا

 یاحتمال راتیینمود که تغ ینیب شیپ توان یو تحول است، م رییعرض رودخانه دائماً در معرض تغ تیو موقع انیجر

   ادامه خواهد داشت. ندهیصورت گرفته در آ

  .يچا یرودخانه آج،ريا ماهواره ریتصاو ،يمرکز هیشاخص زاو ،یدگیخم بیشاخص ضر ،چانرودیپکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

 ،یطیمختلف در رابطه با عوامل مح يها و در مکان ژهیو یهستند که در مقاطع زمان عتیطب يایها از اشکال پو رودخانه

وابسته است و تعادل برقرار  یبه عوامل مختلف یزهکش يها تعادل در شبکه ي. برقراردهند یاز خود نشان م یمتفاوت يها یژگیو

و... از جمله عوامل  یکیتکتون راتییتغ ،یمیاقل راتیی، ممکن است برهم بخورد. تغیدر هر لحظه و در هر مقطع زمان زیشده ن

در  نیها و همچن رودخانه انیدر بستر جر یو بطورکل یعرض ،یطول مرخیرا در ن یراتییتغ توانند یهستند که م یعیطب

آن  يایپو یژگیبواسطه و رودخانه یکیمورفولوژ اتی). خصوص1387،یبیخط یاتیها به وجود آورند (ب مشرف به دره يها بیش

 يادیرودخانه هر ساله سطح ز يمرزها ییجا و جابه يکنار شیفرسا لیبه دل تواند یم راتییتغ نیبوده و ا راتییهمواره دچار تغ

 لیرو هر گونه تحل نیقرار دهد. از ا بیو تخر يرا در معرض نابود یاختمانس ساتیو تأس یمسکون ینواح ،يکشاورز یاز اراض

(رنگزن و  باشد یمخصوصاً شکل آن رودخانه م یکیمورفولوژ قیبه مشخصات دق یدسترس ازمندیرودخانه ن يبر رو یکیدرولیه

انسان به وجود آورده است  يبرا یوچه در زمان حال مشکالت میرودخانه چه در قد ریمس ریی). به هر حال تغ1384همکاران،

بوده باشد و در  یقاعده مسثتن نیاز ا تواند ینم هیاروم اچهیمهم در حوضه ریز نیبه عنوان دوم يچا ی). آج1387 ،ی(بهرام
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که  يادیز تیو اهم يگذار روند رسوب ،یهندس راتییبا توجه به تغ نیداشته است. بنابرا ریمس رییگذشته خود تغ خیطول تار

(پل، سد،...)،  یکیدرولی..)، هه،(جاد یخط يها سازه یطراح الب،یکنترل س ،یرودخانه در سازمانده یکیمورفولوژ راتییتغ

 نیا یکیمورفولوژ راتییتغ يآنها دارند لذا آشکار ساز هیحاش ایرودخانه و  يبر رو يکشاورز یاراض يو نابود یسکونتگاه

 لیاز قب یعیمتأثر از عوامل طب شتریب ریاخ يها سال یدر ط يچا یرودخانه آج یکیمورفولوژ راتیی. تغباشد یم يرودخانه ضرور

 يگذار روند رسوب ،یهندس راتییبا توجه به تغ نیمنطقه است. بنابرا یسست و توپوگراف يتولوژیل ،یرسوب، کاهش دب اشتانب

(جاده، ...)،  یخط يها سازه یطراح الب،یکنترل س ،یرودخانه در سازمانده نیا یکیمورفولوژ راتییکه تغ يادیز تیو اهم

 راتییتغ یآن دارد بررس هیحاش ایرودخانه و  يبر رو يکشاورز یاراض يدو نابو ی(پل، سد، ...)، سکونتگاه یکیدرولیه

 يروستا نیب يچا یاز رودخانه آج یحاضر، بخش ی). در بررس1391و همکاران، مقدم ییاست (رضا يآن ضرور یکیمورفولوژ

شده است. محدودة  انتخاب یکیمورفولوژ يها لیجهت تحل لومتریک 24/29 یبیبه طول تقر شیبخشا يآباد تا روستا لیزنج

است که نسبت به زمان و مکان  يچا یبه نام رودخانه آج يتر از کل بزرگ ستمیس ریز کیپژوهش به عنوان  نیمورد مطالعه ا

 نییتع راتییتغ نیا يبه منظور آشکارساز نیمختلف بوده است. بنابرا یکیشده است که تابع عوامل ژئومورف یراتییدچار تغ

در دستور انجام کار  شیبخشا يآباد تا روستا لیزنج يرودخانه در فاصله روستا انیجر ریمس يمرکز يایزواو  یدگیخم بیضرا

  .خواهد بود

 قیمواد و روش تحق - 2

مخصوص به  يها به ابزار و روش ازیها است ن به آن یابی دست یکه در پ یو اهداف قیپژوهش بر اساس موضوع تحق هر

مورد استفاده در  ي). ابزارها1385 ا،یآن است (حافظ ن یاز مراحل اساس یکی قیتحق ازیاطالعات مورد ن يخود دارد. گردآور

 ریتصاو، 1:100000 اسیبا مق یشناس نیزم يها ، نقشه1:50000 اسیبا مق یتوپوگراف يها عبارتند: نقشه قیتحق نیا

)، 18/7/2017 يبردار ریتصو خی(به تار 8) و لندست 29/7/1985 يبردار ریتصو يخهای(به تا ر 5لندست  يا ماهواره

  .ENVI 4.8 Auto CAD, Arc Map نرم افزارهاي، Google Earthریتصاو

 یکم يشاخصها 2- 1

به  توان یآن در طول زمان، م راتییالگو و تغ نییها، تع کردن رفتار رودخانه یکم يها برا رودخانه یدر مطالعه و بررس

رودها،  چانیطول پ ایطول موج و  يریگ رودها، اندازه چانیشده مماس بر پ میترس يها رهیاشاره کرد: برازش قوس دا ریموارد ز

پارامترها و  نی. که از اتهینوسیس بیرود، محاسبه ضر چانیشعاع قوس پ يریاندازه گ ،یدگیخم بیضر نییطول دره و تع

اند  عبارت قیتحق نیاستفاده شده در ا يها صشاخ). 1392(مهرورز،  شود یبستر رودخانه استفاده م رییتغ نییتع يها برا روش

رودخانه استفاده شده  انیو خم شکل جر چیپ راتییبرآورد تغ يکه برا يمرکز هیو شاخص زاو یدگیخم بیاز: شاخص ضر

  داده شده است. حیها توض مدل نیا ازیمورد ن ياست. در ادامه فاکتورها

 یدگیخم بیشاخص ضر -2- 1-1

. ردیگ یشکل رودخانه مورد استفاده قرار م يبند میاست که در تقس یکم يارهایاز مع یکی یدگیخم بیضر شاخص

عبارت است از  تهینوسیس). 1389 ،يری(ن رود یشکل مجرا به کار م فیتوص ينسبت طول آبراهه به طول دره برا ای تهینوسیس

کمتر  تهینوسیس يدارا شتریب بیبا ش يها ب وابسته است، رودخانهیبه ش تهینوسیآن. س میرودخانه به فاصله مستق ریطول مس

 چانیپ ینسبت با استفاده از محاسبه مشخصات هندس نیهستند. ا يشتریب تهینوسیس يکمتر دارا بیبا ش ییها و رودخانه

رودخانه در آن  ریسکه م يا ماهواره ریو تصاو ییهوا يها ها، عکس طول موج، طول قوس، شعاع انحنا در نقشه لیرودها از قب

 ).1391 ،ی(اصفهان شودیشده، محاسبه م نییتع

)1..........(................................................................................................................................................ S=c/v 

  ).1987(لئوپولد و وولمن ، باشد یطول قوس م vطول موج و c ،یدگیخم بیضر Sدر آن 
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 يمرکز هیشاخص زاو -2- 2-1

 هیها با استفاده از زاو شدن در رودخانه يرود چانیپ شرفتیتوسعه و پ زانیم یکم انیب يبرا 1980در سال  سیکورنا

 حیعدد صح πو یفرض يا رهیشعاع دا Rمئاندر،  يانحنا c ،يمرکز هیزاو θرابطه  نینمود که در ا ی) را معرف2رابطه ( ،يمرکز

 ).1371 ،ي(تلور باشد یم

 )2...(........................................................................................................................ ......................θ=180 c/Rπ  

 

 منطقه ییایجغراف تیموقع -2 -2

 و 38 ° 10' تا 38° 05'یعرض شمال نیب ییایجغراف تیو در موقع رانیا یشمال غرب هیمورد مطالعه در ناح محدوده

 شیبخشا يآباد شروع شده تا محدوده روستا لیزنج روستاي محدوده از. است شده واقع 47 ° 05' تا 46 ° 38' شرقی طول

 باشد، یم يدشت جار نیاز شمال و جنوب به داخل ا یاناتیابد. جری یمربع خاتمه م لومتریک 11/313حدود  یبا مساحت سیهر

  .شود یاز منطقه خارج م ده،یبر یبه طور عرض یکم ارتفاع جنوب يها در قسمت کوه ان،یجر نیکه ا يا دره قیکه تنها از طر

  یافته هاي پژوهش - 3

بوده  يضرور ندهیها در آ آن یاحتمال راتییتغ لیو پتانس یکنون طیدرك شرا يها برا رودخانه یکیمورفولوژ يالگو یررسب

ابعاد و  راتییتغ ،ییجا به جا زانینمود و م ینیب شیپ یعیطب راتییها را نسبت به تغ آن یعیالعمل طب عکس قیو تنها از طر

رودخانه است که  یمسائل مهندس نیتر از مهم یکیشدن  ي). مئاندر1379 کاران،و هم یداد (چورل صیها را تشخ آن يالگو

و  قیمناطق به منظور کسب شناخت دق نی. لذا مطالعه ادهد یقرار م ریها تحت تأث رودخانه هیرا در حاش يبشر يها تیفعال

مقدم و  ییاست (رضا يضرور یعیاز منابع طب نهیبه يبردار در جهت حفظ و بهره یمعضالت و مخاطرات احتمال یبررس

  ). 1391همکاران،

  یکم يها با استفاده از روش يچا یرودخانه آج يها چیپ یبررس 1-3

به عنوان ابزار  یدگیخم بیو ضر يمرکز هیاز زاو یکیتکتون تیفعال لیرودخانه و تحل يالگو نییتع يپژوهش برا نیا در

استفاده شده است. ابتدا در نرم  یکیزیبه عنوان ابزار ف يا ماهواره ریو تصاو یشناس نیزم ،یتوپوگراف يها و از نقشه یکیزیف ریغ

 يبازه ها يرودخانه برا يماهواره ا ریبراساس تصاو Gis شد و در نرم افزار Layer Stacking لندست ریتصاو ENVI افزار

  .و محاسبه شد يریاندازه گ یدگیخم بیو ضر يمرکز هیزاو Auto CAD شد و سپس در نرم افزار تیجیمختلف د یزمان

   سیکورنا يمرکز هیزاو - 3- 1-1

روش بر  نی. در اباشد یرودخانه م کی يرود چانیتوسعه پ زانیم ییو شناسا يبند میتقس يبرا ياریمع يمرکز هیزاو

ها مشخص شده و  کار، ابتدا نقاط عطف قوس نیا يکرد. برا يریگ را اندازه يمرکز هیزاو توان یها، م مماس بر قوس ریاساس دوا

. جهت شود یها محاسبه م قوس يمرکز هینقاط عطف عمود کرده و زاو بررا  یمماس بر قوس، خطوط ریسپس از مرکز دوا

 نیانگیتوکد استفاده شد. در ادامه ماز نرم افزار ا ،يمرکز هیمماس بر قوس و در ادامه زاو ریبرازش دوا يریگ اندازه عیتسر

و  1( يها . شکلدیگرد نییهر بازه تع یافتگی توسعه زانیم ریها محاسبه شده و با استفاده از جدول ز از بازه کیهر  يبرا یحساب

  .دهد ینشان م 2017و  1985 يها سالدر  يچا یرودخانه آج يمرکز هیزاو راتیی) نقشه تغ2
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  2017در سال  يچا یرودخانه آج يمرکز هیزاو راتیینقشه تغ 2شکل   1985در سال  يچا یرودخانه آج يمرکز هیزاو راتیینقشه تغ -1شکل 

  

که  باشد یدرصد م 29/55 يمرکز هیزاو یفراوان نیشتریب 1985در سال  گردد ی) مالحظه م2گونه که در جدول ( همان

مربوط  25/15 افته،یرود توسعه ن چانیپ يمربوط به الگو زیدرصد آن ن 05/27است،  افتهیرود توسعه  چانیپ يمربوط به الگو

 چیسال ه نیدرصد را به خود اختصاص داده است. در ا 35/2 زیرود ن چانیاست و شبه پ افتهیتوسعه  یلیرود خ چانیبه پ

 بیبه ترت 2017و  1985 يها سال یها در ط قوس يمرکز يایزوا نیانگیم .قرار نگرفته است ینعل اسب يدر الگو یقوس

 افتهیتوسعه  یلیرود خ چانیپ يالگو يدو دوره دارا نیا یکه رودخانه در ط دهد یبوده است که نشان م 96/118و  91/113

 یافزوده شده است و از فراوان افتهیتوسعه  يرود چانیپ يالگو یبه فراوان رینکته که در طول مس نیبر ا دیبوده است، با تأک

خود  يها و خم قوس چیرودخانه با سرعت به پ دهد ینشان م نیکاسته شده است و ا زین افتهیتوسعه ن يرود نچایپ

در حال باال آمدن است (  رد،یگ یکه در بخش مورد مطالعه قرار م زیگسل تبر وارهیدهد که فرو د یمسئله نشان م نی.ادیافزا یم

  شود. یم شتریشدن ب يرود و مئاندر بیباعث کاهش ش نیو ا) یامتداد لغز با مؤلفه راندگ یگسل ستمیس کیدر 

  2017، 1985هاي  در سال تغییرات مقادیر زاویه مرکزي رودخانه آجی چاي -2جدول 

پیچان  شبه  شکل رودخانه

  رود

    نعل اسبی  خیلی توسعه یافته  توسعه یافته  توسعه نیافته

  میانگین(درجه)

  

  شکل رودخانه

به زاویه مرکزي 

  درجه

  به باال 296  158-269  85-185  85-41  41-0

/91  0  25/15  29/55  05/27  35/2  1985سال 

113  

  پیچان رودتوسعه یافته

/96  0  12/16  59/65  27/18  0  2017سال 

118  

  خیلی توسعه یافته پیچان رود

  

  یچشینسبت پ ای یدگیخم بیضر -3- 1-2

. دهد یتکامل مئاندر را نشان م زانیو م باشد یدهنده نسبت طول خط محور رودخانه به طول دره م عامل نشان نیا

در حال توسعه به  زیها در طول زمان ن چم نیمئاندر با مشخصات گوناگون شکل گرفته و ا يرودخانه تعداد کیمعموالً در طول 

ها  آن یدگیخم بیها و ضر خم ینوع رودخانه، بررس نییعوامل تع زا یکی. باشد یم یدگیخم بیشدت و ضر شیسمت افزا

  .نمود يبند میتقس ریچهار نوع رودخانه را به شرح ز یدگیخم بیضر زانیبر حسب م زی) ن2001(ولفرت . باشد یم

درصد مربوط به  41/49 یدگیخم بیضر یفراوان نیتر شیب 1985در سال  شود یمالحظه م 3همانطور که در جدول 

در رده  یدرصد از فراوان 05/7و  41/9، 11/34 تیبه ترب زین تهیسنویو س میمستق ،يمئاندر يو و الگو باشد یم يمئاندر يالگو

 يدرصد مربوط به الگو 01/43 ،يمئاندر يدرصد مربوط به الگو 46/49با  یفراوان نیشتریب 2017 درسال .قرار دارند يبعد
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 یدگیخم بیضرا نیانگیم .تعلق دارد میمستق يمئاندر يبه الگو 15/2و  تهینوسیبا س يمربوط به الگو 37/5 دار،یپا يمئاندر

 يدارا 1985محاسبه شد که در سال  یهر دو دوره زمان يها برا بر تعداد نمونه میو تقس ها یمحاسبه مجموع فراوان قیکه از طر

کرده است که  دایپ شیافزا 10/2به  2017مقدار در سال  نی. اباشد یم يچانرودیپ يکه نشان دهنده الگو باشد یم 86/1رقم 

 32 یدر بازه زمان دیشد يچانرودیپ يبه الگو يچانرودیپ يدر الگو یشی. روند افزاباشد یم دیشد يچانرودیپ ينشان دهنده الگو

  .است دیشد يچانرودیبه پ يچانرودیاز پ یجیبه صورت تدر راتییسال نشان دهنده تغ

  1985،2017 يها در سال يچا یرودخانه آج یدگیخم بیضر ریمقاد راتییتغ -3 جدول

  شکل رودخانه  میانگین(درجه)  پیچانرودي شدید  پیچانرودي  سینوسیته  مستقیم  شکل رودخانه

  <2  25/1 -2  06/1 -25/1  1 -05/1  ضریب خمیدگی

  پیچانرودي  86/1  11/34  41/49  05/7  41/9  1985سال 

  پیچانرودي شدید  10/2  01/43  46/49  37/5  15/2  2017سال 

  

  يریگ جهیو نت بنديجمع - 4

 يرود چانیپ یاحتمال ییو مشخص کردن کمربند جابجا انیجر یمکان راتییتغ یرودخانه و بررس يمورفولوژ مطالعات

 چانیپ راتییتغ یسواحل است. به منظور بررس یرودخانه و سامانده یدر مطالعات مهندس یاساس يها از بخش یکیرودخانه 

بر  زیپژوهش ن نیو استنتاج که ا یزمان ی. در روش توالشود یم دهاستفا یمختلف يها از روشها حرکت آن ینیب شیرودها و پ

شده و  يمتفاوت جمع آور يها رودخانه در زمان يا ماهواره ریو تصاو یتوپوگراف يها گشته است، نقشه نیروش تدو نیاساس ا

 ریاساس مس نی. بر اشود یم ینیب شیرودخانه پ ندهیآ یاحتمال اترییو تغ يریرودها اندازه گ چانیپ ییحرکت و جابجا زانیم

رودخانه استخراج  یهندس يرودخانه و پارامترها ییجابجا زانیشده و بر اساس م رقومی يا ماهواره ریتصاو يرودخانه از رو

بوده است  96/118و  91/113 بیبه ترت 2017و  1985 يها سال یها در ط قوس يمرکز يایشاخص زوا نیانگیو م دیگرد

نکته  نیبر ا دیبوده است. با تأک افتهیتوسعه  یلیرود خ چانیپ يالگو يدو دوره دارا نیا یکه رودخانه در ط دهد یکه نشان م

 زین افتهیتوسعه ن يرود چانیپ یافزوده شده است و از فراوان افتهیتوسعه  يرود چانیپ يالگو یبه فراوان ریکه در طول مس

 يمرکز هیزاو راتیی. با توجه به تغدیافزا یخود م يها و خم قوس چیپ بهرودخانه با سرعت  دهد ینشان م نیکاسته شده است و ا

و به  باشد یخود م يها و خم چیکه رودخانه در کل در حال توسعه پ میرس یم جهینت نیمورد مطالعه به ا یدر دو دوره زمان

که نشان  باشد یم 86/1رقم  يدارا 1985در سال  یدگیخم بیضرا نیانگیم نی.همچنرود یم شیپ یافتگیسمت توسعه 

 يکرده است که نشان دهنده الگو دایپ شیافزا 10/2به  2017مقدار در سال  نی. اباشد یم يچانرودیپ يدهنده الگو

سال نشان دهنده  32 یبازه زمان در دیشد يچانرودیپ يبه الگو يچانرودیپ يدر الگو یشی. روند افزاباشد یم دیشد يچانرودیپ

 یهندس يپارامترها یحاصل از بررس جیداشته است. نتا ریتأث زیها ن و مسلماً بر تعداد قوس باشد یمرودخانه  یجیتدر راتییتغ

از عوامل  يکواترنر یرسوبات آبرفت يرودخانه بر رو انیمنطقه و جر بیبودن ش نییکه پا سازد یروشن م یچ یرودخانه آج

 يسازندها يکه محدوده مورد مطالعه دارا نیبه ا هبوده است. با توج يچا یرودخانه آج یعرض ییو جابجا رییتغ یاصل

 تیو موقع انیندارد، جهت جر یو ثابت داریپا تیعمدتاً وضع یانیشر يها که رودخانه نیو با علم به ا باشد یم ریپذ شیفرسا

ادامه  ندهیآ رصورت گرفته د یاحتمال راتیینمود که تغ ینیب شیپ توان یو تحول است، م رییعرض رودخانه دائماً در معرض تغ

به  زیکرد که گسل تبر انیب نیتوان چن یمئاندر را م یافتگیتوسعه  نیعلل ا يساختار یشناس نیخواهد داشت. از نظر زم

که بر اساس  يقرار داده است به طور ریتحت تأث آن را راتییتغ يچا یگذار در تقابل رودخانه آج ریساختار مهم تأث کیعنوان 
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از رودخانه  یفعال بوده اما چون محدوده مورد مطالعه ما بخش کوچک کی) منطقه از لحاظ تکتون1389(یمطالعات مالرسول

و سازه  یمدن دیدهد. اگرچه عوارض انسان ساخت مانند سد شه یرا نشان نم کیتکتون تیشود فعال یرا شامل م يچا یآج

گذار خواهد  ریمئاندر تأث یافتگیب و توسعه یعمل کرده و بر کاهش ش يچا یدر مقابل آج یوابسته به آن در جهت مانع يها

محدوده باعث به  یشناس ختیر يها در مؤلفه رییبوده هر گونه تغ يکه محدوده مورد مطالعه عمدتاً کشاورز نیبود. با توجه به ا

 فاطرا يکشاورز يها نیبه صورت تعرض آب بر زم طیمح کینامیل العمل مورفودگشته و عکس یکینامیهم خوردن تعادل د

در محدوده مورد نظر با  یالزم است که هر گونه اقدامات سامانده نیخواهد بود. بنابرا دیشد اریبس شیسواحل رودخانه و فرسا

  .ردیمنطقه صورت بگ یکیموفولوژ يرهایتوجه به متغ
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Studying the Meandering Pattern of the Aji Chay using 
Bending Coefficient and Central Angle Indices 

            
    Abstract  
Flow of rivers is the major dynamic phenomena on earth crust, which not only plays a 
role in changing earth appearance, but also determines the form and life of humans on 
the earth. Studying river pattern helps better understanding of the current condition 
and the potential of its probable changes in future and prediction of river response to 
natural and human changes. The Aji Chay River is one of the major rivers of the 
Urmia Lake basin. The study area covers Bakhshayesh village and Zanjilabad village 
in an area about 313.11 km2. Landsat satellite images between 1985 and 2017 were 
used and the geometrical coefficients of the river for the above two periods were 
analyzed to study the temporal and spatial changes of the Aji Chay River bed. The 
results showed the changes and displacement over the past 32 years. The results 
obtained from studying the geometric parameters of the Aji Chay River reveal that the 
low slope of the region and river flow on quaternary alluvial sediments were among 
the major factors of the traversal change and displacement of the Aji Chay River. As 
the study region has erodible formations and the fact that arterial rivers mainly have 
no stable and fixed condition, flow direction and width position of the river are 
constantly changing, it can be predicted that the possible changes would continue in 
future.  
 
Keywords: meandering, bending coefficient index, central angle index, satellite 
images, the Aji Chay River.  


