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به فرسایش و افزایش مخاطرات آن
*

فاطمه نجفزاده
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
محمدمهدی حسینزاده
دانشیار دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
سیاوش شایان
دانشیار دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت – 0011/2/07 :تاریخ پذیرش)0011/1/22 :

چکیده
عوامل انسانی و طبیعی سبب خروج رودخانه از حالت تعادل میشود .این موضوع ،تغییرات فرسایش و رسوبگذاری
را در پی دارد .یکی از شکلهای فرسایش در رودخانهها فرسایش کنارهای است که میتواند پالن و مورفومتری
رودخانه را تغییر دهد و به واسطۀ این تغییرات ،مخاطرات مختلفی از جمله تغییر مورفومتری کانال و تولید رسوب
را در پی داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی پایداری کرانههای رودخانۀ حاجیعرب در شهرستان بویینزهرا
در استان قزوین است .بدین منظور از شاخص فرسایش بالقوۀ کرانۀ رود اکالهما اوزارک ) )OSEPIاستفاده شده که
یکی از شاخصهای روش ارزیابی سریع ژئومورفیک ) (RGAاست .با توجه به مورفومتری مجرا و شرایط محیط
رودخانه هشت بازه انتخاب شد .پارامترهای مؤثر در پایداری کرانهها با توجه به شاخص  OSEPIامتیازدهی شدند.
بازهها از نظر حساسیت به فرسایش طبقهبندی شدند .بهمنظور بررسی پراکندگی دادهها و میزان همبستگی آنها از
تحلیلهای آماری استفاده شد .این شاخص اولین بار در ایران روی رودخانۀ حاجیعرب بهکار رفت و نتایج تحقیق
نشان داد که ناپایدارترین بازه ها تحت تأثیر پارامتر درصد ارتفاع کرانه با زاویۀ بیش از  81درجه و قوس رود
بودهاند .همچنین پایداری بسیار زیاد برخی بازهها تحت تأثیر پارامتر پوشش گیاهی و قوس رود است .با توجه به
امتیاز نسبی ،پوشش گیاهی چوبی حاشیۀ رود در هر دو کرانه ،مؤثرترین عامل در پایداری کرانههاست و سپس
قوس رود در کرانۀ چپ و درصد ارتفاع کرانه ،قوس رود و رسوبات منفصل به یک اندازه در کرانۀ راست تأثیرگذار
بودهاند .بهطور کلی میتوان گفت در کرانههای رودخانۀ حاجیعرب وضعیت پایداری متوسط غالب است.
واژههای کلیدی :بویینزهرا ،پایداری کرانه ،حساسیت کانال ،رودخانۀ حاجیعرب ،فرسایش رودخانهای.

* نویسندۀ مسئول

Email: f.najafzadeh@modares.ac.ir
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مقدمه
رودخانهها میتوانند زندگی جوامع انسانی را با دامنۀ گستردهای از فرایندها مانند سیل ،آلودگی
و فرسایش تحت تأثیر قرار دهند [ .]1رود سیستمی پویا با تاریخچهای معین است .در سیر
تکاملی فرسایشی رود در طول مراحل مختلف ،زمان عامل مهمی است .متغیرهایی از ناهمواری،
سنگشناسی ،ساختمان ،آبوهوا و هیدرولوژی در سیر تکاملی آن اثر دارند [ .]01از منظر
ژئومورفولوژیکی رودخانۀ پایدار ،رودخانهای است که عرض ،عمق و شیب خود را تعدیل میکند،
به این ترتیب که در دورۀ کمتر از  11سال ،هیچ رسوبگذاری یا فرسایش مشخصی در بستر رود
انجام نپذیرد و تغییری در الگوی رود صورت نگیرد [ .]01شدت فرسایش کرانۀ رود تحت تأثیر
عوامل مختلفی مانند ترکیب رسوبات کرانه ،ویژگیهای هندسی کرانه ،دبی ،پوشش گیاهی و
شعاع قوس رودخانه قرار دارد [ .]22بررسی و پایش متغیرهای مؤثر بر پایداری و ناپایداری
کرانهها و ویژگیهای جریان میتواند در حفاظت از رودخانهها بهعنوان منبعی طبیعی ،تأمین
امنیت جان و مال انسانها و از همه مهمتر مدیریت محیطهای طبیعی و بهرهمندی از
محیطهای رودخانهای به ما کمک کند تا در کنار تأمین نیازهای بشر ،خللی به روند طبیعی
محیطهای رودخانهای وارد نشود .سیالبها موجب الیروبی بستر و شکل دادن مجدد به کانال
رودخانه میشوند [.]01
فرسایش کرانه ای و اهمیت آن ،محققان بسیاری را در سراسر جهان به پژوهش در این
حوزه واداشته است که میتوان به تحقیقات برتولدی و همکاران [ ]01دربارۀ پاسخ کانال به
سیل با ظرفیت حملونقل رسوبات متغیر (نشان دادهشده توسط تنش برشی بستر) اشاره کرد
که با استفاده از مدلی ساده تجزیهوتحلیل شده است .نتایج نشان داد که مهاجرت قوسی با
سیالبهای متوسط در ارتباط است ،درحالی که سیالبهای اصلی مسئول توسعۀ کانالهای
میانگذر هستند که برای سرکوب رشد قوس و حفظ پیکربندی سینوزیت پایین رودخانه عمل
میکنند .جورج و همکاران [ ]21یک جعبه ابزار برای مدلسازی فرایندهای ترمیم و
طبیعیسازی در رودخانهها ایجاد کردند .این مدل شامل برنامههای مبتنی بر ویندوز و مبتنی
بر سیستم اطالعات جغرافیایی برای تجزیهوتحلیل و مدلسازی مهاجرت کانال است .وجود
پوشش گیاهی ،با توجه به اثر آن در حفاظت و تثبیت دیواره و سواحل رودخانه ،عامل مؤثری در
بروز تغییرات ریختشناسی رودخانه است .گری و لیسر [ ]08و پترسن [ ]22تأثیرات مهم
پوشش گیاهی را در حفاظت از سواحل و رودخانهها گزارش دادهاند.
در تحقیقی به تأثیر الگوی فرسایشی رودخانۀ جامونا بر مهاجرت جمعیت و استراتژی
سازگاری مهاجران پرداخته شده و اجرای سیاست جامع مدیریت فرسایش کنارۀ رودخانه ،راه
حلی برای به حداقل رساندن مشکالت مربوط به سکونت و مهاجرت جمعیت ساکن در حوالی
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این رودخانۀ فعال از نظر فرسایشی ذکر شده است [.]01
محققینی چون درز و باشر [ ]07با ابزارهایی چون تصاویر ماهوارهای ،عکسهای هوایی و
دادههای لیدار به تحقیق در این زمینه پرداختهاند .کوان و سوانسن [ ]21با استفاده از شاخص
خطر فرسایش کرانه ( 0(BEHIو روش تنش برشی نزدیک کرانه ،فرسایش ساالنه در جنگل
ملی سکوایا در کالیفرنیا را پیشبینی کردند .کوریت [ ]08با استفاده از روش پیامدهای منبع
غیرنقطهای رسوب ( 2)BANCSبه پیشبینی فرسایش و پایداری کرانه در رودخانۀ استونی
کلووکریک پرداخته است.
جلیلوند و همکاران [ ]0به مهندسی رودخانۀ سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک از
محل سد کهک تا دریاچۀ هامون هیرمند پرداختهاند .رضایی مقدم و پیروزینژاد [ ]1با هدف
بررسی جابهجایی مئاندر و تغییرات الگوی رودخانه و تأثیر آن بر وضعیت فرسایش و
رسوبگذاری رودخانۀ گاماسیاب در استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره و عکسهای
هوایی به مطالعه پرداختند که نتایج نشان داد سطوح فرسایشیافته در رودخانۀ گاماسیاب
بیشتر از سطوح رسوبگذاری شده است و این به دلیل جابهجایی و تغییر مسیر رودخانه است،
بهطوری که بعضی از قسمتهای رودخانه بیش از  011متر جابهجایی داشته است.
روشهای ارزیابی سریع ژئومورفیک در بحث فرسایش کرانه توسط محققان بسیاری استفاده
شده است .از جمله شاخص پایداری کانال سیمون و دونز [ ]28که در این روش برای ارزیابی
میزان ،توزیع و پتانسیل بیثباتی کانال از روشی که براساس معیارهای بینرشتهای از
مورفولوژی کانال آبرفتی و پوشش گیاهی کنارهای ارائه شده ،استفاده شده است .همچنین
فرمهای ارزیابی مهمترین ابزار در این روش هستند .فرمهای ارزیابی سایت با توجه به محیط
خاص مورد مطالعه و اهداف مطالعه قابل تغییر است .نمونۀ دیگر ،روش  ACSجانسون و
همکاران [ ]22است که براساس  01شاخص کمی و کیفی فرایندهای ریختشناسی است.
شاخصها درجهبندی ،وزن و جمعبندی میشوند تا یک درجۀ پایداری برای کانالهای بستر
شن ایجاد کنند .این روش از طریق کاربرد در چند جریان در پنسیلوانیا و مریلند نشان داده
شده است .همچنین در پژوهشی از یک روش ردیابی رسوب مبتنی بر رادیونوکلید 1برای تعیین
سهم نسبی رسوب مشتقشده از کرانهها و دامنهها در سه حوضۀ آبریز در جزیرۀ شمالی فوقانی
نیوزیلند استفاده شده است که نتایج آن نشان میدهد فرسایش بانک جریان میتواند در تولید
بخشهای زیادی از رسوب در حوضههای آبریز نیوزیلند نقش داشته باشد [ .]21روش CSI
1. Bank erosion hazard index
2. Bank assessment for non-point source consequences
3. Radionuclide
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سیمون و کلیمتز [ ]27براساس شاخصهای ژئومورفیک به ارزیابی شرایط کرانهها از نظر
پایداری پرداخته است .روش  0OSEPIهیرن و همکاران بهمنظور اولویتبندی بازههای رودخانۀ
2
اکالهما اوزارک در پروژههای تثبیت انجام گرفته است [ .]01نمونۀ دیگر مقیاس ROM
زینالعابدین و همکاران [ ]11است که با توجه به آگاهی از اینکه ترکیب خاک بر مقاومت در
برابر فرسایش تأثیر دارد ،در این مقاله سعی میکنند شاخص ارزیابی ریسک فرسایش ساحل
رودخانه را بهطور خاص به ترکیب خاک مرتبط کنند .در ایران نیز تحقیقات بسیاری در
خصوص فرسایش کنارهای با تکنیکهای مختلفی انجام گرفته است.
اسماعیلی و همکاران [ ]1به ارزیابی و بررسی تغییرات بابلرود در محدودۀ شهر بابل
پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین کاربری اراضی و تغییرات عرض رود رابطۀ
معناداری وجود دارد .نصرتی و همکاران [ ]0ضریب ناپایداری رودخانۀ طالقان و راهکار
مهندسی برای پایدارسازی کنارۀ آن با استفاده از مدل لین را بررسی کردند .حسینزاده و
اسماعیلی [ ]2به برآورد فرسایش کرانهای با مدل  BSTEMپرداختند که در این پژوهش،
هدف تشخیص و تعیین کارایی این مدل برای ارزیابی شرایط حاکم بر کرانۀ رودخانه در راستای
حفاظت از رود و مدیریت بحث فرسایش رودخانهای ،فشار آب منفذی و پوشش گیاهی نزدیک
کرانه است.
در پژوهشی دیگر ،حسینزاده و غالمی [ ]1به ارزیابی میزان پایداری و ناپایداری کناره و
بستر رودخانۀ مسیلموچان پرداختند .این تحقیق بهمنظور پیشبینی و ارزیابی میزان پایداری
کناره و بستر و شناسایی مناطقی با ریسک زیاد آسیبپذیری کانال در رودخانۀ مسیلموچان
انجام گرفت .با استفاده از دادههای برداشتشده ،پارامترهای الزم از جمله کالسهای خطر
فرسایش کنارهای و فرسایش کانال در مدل رودخانهای شوم ،محاسبه و در نتیجه آسیبپذیری
کانال در هشت مقطع رودخانۀ مسیل موچان بررسی شد .طبقهبندی مورفولوژیک و ناپایداری
مجرای رودخانۀ کلیبرچای توسط حسینزاده و همکاران [ ]8بررسی شد .در این پژوهش برای
ارزیابی طبقهبندی الگوی جریان در رودخانۀ کلیبرچای از مدل راسگن در سطح  0،2،1استفاده
شده است.
منطقۀ تحقیق
حوضۀ آبخیز رودخانۀ حاجیعرب با مساحت کل  011/2کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی 01
درجه و  10دقیقه و  18ثانیۀ طول جغرافیایی و  11درجه و  11دقیقه و  08ثانیۀ عرض جغرافیایی
1. Oklahoma Ozark streambank erosion potential index
2. Rolan and Mazidah scale
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در جنوب دشت قزوین در محدودۀ شهرستان بویینزهرا واقع شده است (شکل  .)0رودخانۀ
حاجیعرب در بخش جنوبی دشت قزوین قرار دارد که از ارتفاعات کوه زیارت بلغی به ارتفاع 2211
متر سرچشمه گرفته و طول آن در محدودۀ استان قزوین در حدود  002کیلومتر است.

شکل  .1نقشۀ منطقۀ تحقیق

روش تحقیق و تحلیل
با هدف بررسی فرسایش کنارهای رودخانۀ حاجیعرب 7/1 ،کیلومتر از طول رودخانه انتخاب و
محدودۀ تحقیق از نظر تفاوت الگو و مورفومتری به هشت بازه تقسیم شد .سپس نقشهبرداری از
مقاطع (با استفاده از دوربین نقشهبرداری) ،مورفومتری کانال ،دانهسنجی رسوبات کرانه و وضعیت
تراکم چسبندگی رسوبات و بررسی ویژگیهای پوشش گیاهی کرانه و دشت سیالبی برای هر بازه
انجام گرفت .بهمنظور تهیۀ نیمرخ طولی و عرضی رودخانۀ نقشهبرداری از مقاطع و طول بازه با
استفاده از دوربین نقشهبرداری به عمل آمد (شکل  )2و در ادامه در محیط نرمافزاری فریهند
نیمرخ عرضی مقاطع تهیه شد همچنین براساس مقاطع ترسیمشده ارتفاع کرانه و زاویۀ کرانه
محاسبه شد.

شکل  .2نقشهبرداری از بازههای تحت مطالعه
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بهمنظور بررسی پوشش گیاهی از پروتکل  0RHSاستفاده شد .همچنین براساس پالن
ترسیمشده از روی تصاویر گوگل ارث الگوی رودخانه مشخص شد .براساس اطالعات و دادههای
بهدستآمده ،حساسیت کنارهها به ناپایداری و فرسایش کنارهای با استفاده از روش شاخص
فرسایش بالقوه کرانۀ رود اکالهما اوزارک ) )OSEPIتحلیل و بررسی شد .برای تعیین مؤثرترین
پارامتر در شاخص فرسایش بالقوه کرانۀ رود از امتیاز نسبی استفاده شد .برای محاسبۀ امتیاز
نسبی ،امتیاز هر متغیر بر حداکثر امتیاز آن متغیر تقسیم شد .بهمنظور بررسی پراکندگی دادهها
و میزان همبستگی آنها از تحلیلهای آماری (ضریب همبستگی و نمودار )(BOX & PLOT
در محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
روش استفاده در رود اکالهما اوزارک
در این روش ،امتیازات  1-21بیانگر پایداری بسیار ،امتیازات  22-11بیانگر پایداری متوسط،
امتیازات  12-01بیانگر پایداری ،امتیازات  02-11بیانگر ناپایداری ،امتیازات  12-21بیانگر
ناپایداری متوسط و امتیازات  22-81بیانگر ناپایداری زیاد است.
ارتفاع کرانه :ارتفاع کرانه ممکن است نرخ فرسایش کرانه را از طریق تغییر در عملکرد تنش
برشی روی سطح کرانه تحت تأثیر قرار دهد .ارتفاع کرانه و شیب ،اطالعاتی دربارۀ فرسایش و
پایداری کرانهها ارائه میکنند .در زمینۀ پایداری کرانهها باید شرایط خود کرانه از جمله شرایط
رسوبگذاری ،منطقۀ نواری دارای پوشش گیاهی (ریپارین) و مناطق نزدیک در نظر گرفته شود
[.]7
جدول  .1امتیازات روش شاخص فرسایش بالقوه کرانۀ رود اکالهما اوزارک []11
0
2
1

ارتفاع کرانه (متر)
زاویۀ کرانه
)BH/FL(°
درصد ارتفاع کرانه با
زاویۀ بیش از  08درجه
(نزدیک به قائم)
شواهد حرکات تودهای

0

جدید ) برحسب درصد

امتیاز

0

5/2

5

5/7

10

مقادیر

20-0

60- 21

80-61

90-81

91-119

<119

امتیاز

0

2

4

6

8

10

مقادیر

10-0

25-11

50-26

امتیاز

0

5/2

5

75-51
5/7

76-100%
10

مقادیر

10-0

25-11

50-26

75-51

76-100

امتیاز

0

5/2

5

5/7

10

رسوبات منفصل )درصد

مقادیر

10-0

25-11

50-26

75-51

100-76

کرانه(

امتیاز

0

5/2

5

5/7

10

در طول کرانه(

1

مقادیر

5/1-0

3-5/1

5/4-3

6-5/4

+6

1. River habitat survay
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حفاظت کرانۀ رود

مقادیر

10-0

25-11

50-26

70-51

001
90-71

10091

5/2

0

)درصد کرانۀ رود

2

پوشیده از ریشۀ
گیاهان ،گیاهان،

امتیاز

15

5/12

10

5/7

شاخهها ،سنگها(

7
8

پوشش گیاهی چوبی

مقادیر

10-0

حاشیۀ رود (درصد)

امتیاز

15

مقادیر

مئاندر

امتیاز

5

قوس رود

25-11
5/ 12
انحنای
کم
5/2

50-26
10

70-51
5/4

90-71
0

مستقیم
0

شواهد حرکات تودهای جدید :لغزشها زمانی رخ میدهند که نیروهای محرکه بر نیروی
مقاومت در طول سیالب یا مدت کوتاهی بعد از فروکشی جریانهای توفانی غلبه کنند [.]7
فرایندهای فرسایشی کناره به دو دسته تقسیم میشوند که شامل فرسایش ناشی از عمل
هیدرولیک (فرسایش دانه به دانه) و حرکات تودهای است [.]01
رسوبات منفصل :بهطور معمول در سواحل رودخانه رسوبهای ریزی مانند ماسههای ریز
سیلت و رس وجود دارد ،درحالی که در بستر همین رودخانهها ترکیبی از ماسه و ریگ وجود
دارد که فضای بین آنها را رس و سیلت فرا گرفته است [ .]01رسوباتی مانند ماسه و سیلت اگر
بدون چسبندگی باشند نمیتوانند بهطور پیوسته کنار هم باقی بمانند ،مگر اینکه متراکم شوند؛
در این نوع کرانهها شرایط زهکشی کرانه یکی از مهمترین ویژگیهای مؤثر بر نوع فرسایش
کرانه است [ .]7پوشش گیاهی و درختی حاشیه کانال مهمترین عامل زبری و مقاومت کرانۀ
رود در مقابل فرایندهای فرسایش رودخانه است .با حذف پوشش گیاهی عناصر زبری ناشی از
پوشش گیاهی کاهش و بهدنبال آن پایداری بستر و ارتفاع بحرانی کرانۀ رود نیز کاهش مییابد
و کانال به تغییر بسیار حساس میشود [.]7
دادهها و بحث
مقطع اول :بازۀ اول در پاییندست رودخانۀ حاجیعرب و در ابتدای روستای رودک قرار دارد
که بیشتر از رسوبات گراولی در کرانۀ راست و رسوبات سیلت و رسی در کرانۀ چپ تشکیل شده
است و در مقیاس بازۀ کانال رودخانه تقریباً مستقیم است و انحنای کمی دارد .هر دو کرانه
شکل پرتگاهی دارند که در کرانۀ راست میتوان شیب بیشتری نسبت به کرانۀ چپ مشاهده
کرد .کاربری اراضی محدودۀ باغ و زمینهای کشاورزی بوده و دیوارۀ کرانهها عریان است.
رسوبات منفصل در کرانۀ چپ بهصورت موانع نقطهای قابل مشاهده است و هیچگونه پوشش
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گیاهی روی این موانع رسوبی دیده نمیشود (شکل .)1
مقطع دوم :بازۀ دوم در بخش انتهایی روستای رودک قرار دارد .رسوبات تشکیلدهندۀ
این رودخانه سیلت و رس است همچنین در این مقطع بیشترین تأثیر را نیروی جریان بر
فرسایش کرانهها دارد .هر دو کرانه شیبی مالیم دارند ،با این تفاوت که در کرانۀ راست میتوان
پرتگاه را بهصورت خیلی محدود مشاهده کرد .این بازه دارای کاربری باغ و زمینهای کشاورزی
بوده و کانال رودخانه بهصورت مستقیم است (شکل .)0

شکل  .3نیمرخ عرضی مقطع یک از بازۀ یک در رودخانۀ حاجیعرب

شکل  .4نیمرخ عرضی مقطع دوم از بازۀ دو در رودخانۀ حاجیعرب

مقطع سوم :کانال این مقطع از نوع شریانی است و بیشتر رسوبات بستر از نوع گراول
هستند .فاصلۀ این مقطع از مقطع دوم  010متر است .پوشش گیاهی منطقه بیشتر باغ و مزرعه
است .شیب کرانۀ راست بیشتر از کرانۀ چپ است .پوشش کنارههای رودخانه در کرانۀ راست
درختچه و بوته است و کرانۀ چپ برهنه است (شکل .)1
مقطع چهارم :بازۀ چهارم در ابتدای روستای رستمآباد قرار دارد .در این بازه بیشتر
رسوبات بستر از نوع گراول است .جنس رسوبات در کرانۀ راست گراولی و در کرانۀ چپ سیلت و
رسی است .کانال رودخانه انحنای زیادی دارد و پیچانرودی است و پوشش گیاهی منطقه بوته و
درختچه ،علفزارهای بلند با زمینهای باتالقی است (شکل .)2

حساسیت کرانهای رودخانۀ حاجیعرب بویینزهرا به فرسایش و افزایش مخاطرات آن
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شکل  .5نیمرخ عرضی مقطع سوم از بازۀ سه در رودخانۀ حاجیعرب

شکل  .6نیمرخ عرضی مقطع چهارم از بازۀ چهار در رودخانۀ حاجیعرب

مقطع پنجم :این بازه در انتهای روستای رستمآباد واقع شده است .بازۀ پنجم یک مقطع
دوکاناله است و رسوبات بستر آن گراولی است ،اما میتوان رسوباتی در ابعاد تختهسنگ و
قلوهسنگ نیز مشاهده کرد .جنس رسوبات در کرانۀ راست سیلت و رس و در کرانۀ چپ گراولی
است .کاربری این بازه باغ است .کانال رودخانه از نوع پیچانرودی است و شیب کرانۀ چپ بیشتر
از کرانۀ راست است (شکل .)7
مقطع ششم :این بازه در نزدیکی روستای یرجان قرار دارد و کانالی با انحنای کم است که
پوشش گیاهی آن بیشتر شامل بوته و درختچه و رسوبات بستر اغلب گراولی است .رسوبات
کرانۀ راست گراولی و کرانۀ چپ از نوع سیلت و رس است .شیب کرانۀ راست بیشتر از کرانۀ
چپ است .در کنارۀ راست رودخانه پوشش گیاهی علفی وجود دارد ،اما کرانۀ چپ برهنه است
(شکل .)8
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شکل  .7نیمرخ عرضی مقطع پنجم از بازۀ پنج در رودخانۀ حاجیعرب

شکل  .0نیمرخ عرضی مقطع ششم از بازۀ شش در رودخانۀ حاجیعرب

مقطع هفتم :این بازه در انتهای روستای یرجان قرار دارد و رسوبات بستر این مقطع اغلب
گراولی است .رسوبات کرانۀ راست گراولی و رسوبات کرانۀ چپ سیلت و رسی است .ارتفاع و
شیب کرانۀ راست بیشتر از کرانۀ چپ است .در سمت چپ پوشش گیاهی از نوع علفزارهای
بلند و خشن مانند درختان گز است و سمت راست باغ و مزرعه است .کنارههای رودخانه برهنه
بوده و نوع کانال رودخانه پیچانرودی است (شکل .)1
مقطع هشتم :این مقطع خارج از روستای یرجان قرار دارد .بیشتر رسوبات بستر از نوع
گراولی است .رسوبات کرانۀ راست گراولی و کرانۀ چپ از نوع سیلت و رس است .کانال رودخانه
الگوی مستقیم دارد و پوشش گیاهی منطقه بوته و درختچه و علفزارهای بلند است .کنارههای
رودخانه پوششی ندارد و برهنه است .کرانهها از نظر شیب و ارتفاع ،مقادیر نزدیک به یکدیگر
دارند و اختالف زیادی در آنها مشاهده نمیشود (شکل .)01

شکل  .1نیمرخ عرضی مقطع هفتم از بازۀ هفت در رودخانۀ حاجیعرب
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شکل  .18نیمرخ عرضی مقطع هشتم از بازۀ هشت در رودخانۀ حاجیعرب

متغیرها در شاخص فرسایش بالقوۀ کرانه رود اکالهما اوزارک برای همۀ بازهها در هر دو کرانه
برپایۀ برداشتهای میدانی ،بررسی مقادیر و امتیازهای هر یک محاسبه شد و در نهایت وضعیت
پایداری کانال ارزیابی شد (جدولهای  2و  .)1مقاطع تحت مطالعه از نظر پایداری شرایط
متفاوتی دارند و با توجه به نقش متغیرهای هر مدل ،در چهار گروه ناپایدار ،بسیار پایدار ،پایدار
و با پایداری متوسط قرار گرفتهاند .بازههای  2و  1با توجه به درصد زیاد پوشش گیاهی چوبی و
حفاظت کرانۀ رود در گروه بسیار پایدار قرار گرفتهاند .بازۀ اول بهدلیل نقش کرانه با ارتفاع بیش
از  81درجه و زاویۀ کرانه در گروه ناپایدار قرار گرفته است (جدول .)2
جدول  .2خالصۀ امتیازات شاخصهای ناپایداری کرانۀ رود با روش ( OSEPIکرانۀ چپ)
تودهای
درصد ارتفاع کرانه

بازه
متغیر

ارتفاع کرانه

با زاویۀ بیش از
°80
زاویۀ کرانه

شواهد حرکات

رسوبات منفصل

حفاظت کرانۀ رود

پایدار

پوشش گیاهی

بسیار
پایدار

بازۀ 0

2/1

2

2/1

1

7/1

7/1

02/1

1

11/1

چوبی حاشیۀ رود

قوس رود

امتیازها

بسیار
پایدار

بازۀ 1

1

1

1

1

2/1

2/1

7/1

2/1

01

چپ

ناپایدار

بازۀ 2

1

1

2/1

1

2/1

7/1

02/1

1

21

طبقهبندی کرانۀ

بازۀ 0

2/1

2

01

1

2/1

02/1

01

2/1

07
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رسوبات منفصل

حفاظت کرانۀ رود

قوس رود

امتیازها

پایداری
متوسط

بازۀ 7

1

1

2/1

2/1

2/1

01

01

1

12/1

پایداری
متوسط

بازۀ 8

1

2

7/1

7/1

1/1

2/1

7/1

1

12

بازه

متغیر

ارتفاع کرانه

با زاویۀ بیش از
°80
زاویۀ کرانه

تودهای
درصد ارتفاع کرانه

شواهد حرکات

چوبی حاشیۀ رود

پوشش گیاهی

چپ

پایدار

بازۀ 2

1

2

2/1

2/1

2/1

01

7/1

2/1

21/1

پایداری
متوسط
طبقهبندی کرانۀ

بازۀ 1

1

2

01

0/1

7/1

7/1

2/1

1

12

جدول  .3خالصۀ امتیازات شاخصهای ناپایداری کرانه رود با روش ( OSEPIکرانۀ راست)
متغیر

ارتفاع کرانه

زاویۀ کرانه

پوشش گیاهی

قوس رود

بازۀ 0

2/1

2

7/1

1

2/1

7/1

2/1

1

بازۀ 1

1

2

7/1

1

1

01

01

1

11/1

بازۀ 2

1

0

1

2/1

7/1

7/1

01

2/1

00
بازه

بیش از 08درجه

کرانه با زاویۀ

درصد ارتفاع

تودهای

شواهد حرکات

رسوبات منفصل

رود

حفاظت کرانۀ

چوبی حاشیۀ رود

راست

پایداری کرانۀ

امتیازات

طبقهبندی

پایدار

متوسط

پایدار

متوسط

پایداری
پایداری

بسیار

21/1
بازۀ 1

1

1

2/1

1

1

2/1

7/1

2/1

پایدار

21
بازۀ 2

2/1

1

2/1

1

1

7/1

02/1

1

پایدار

11
بازۀ 0

1

0

2/1

1

1

7/1

02/1

2/1

11
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بیش از 08درجه

شواهد حرکات

رسوبات منفصل

بازه

متغیر

ارتفاع کرانه

زاویۀ کرانه

درصد ارتفاع

کرانه با زاویۀ

تودهای

رود

حفاظت کرانۀ

پوشش گیاهی

چوبی حاشیۀ رود

قوس رود

امتیازات

راست

ناپایدار

طبقهبندی

ناپایدار

بازۀ 8

2/1

2

01

01

7/1

7/1

02/1

1

12

پایداری کرانۀ

بازۀ 7

2/1

2

7/1

01

7/1

7/1

02/1

1

10/1

کرانۀ راست در مدل پتانسیل فرسایش کانال وضعیت پایداری متفاوتی را نسبت به کرانۀ چپ
نشان میدهد .با توجه به امتیاز زیاد درصد ارتفاع کرانه با زاویۀ بیش از  81درجه و شواهد
حرکات تودهای ،بازههای  7و  8در وضعیت ناپایداری هستند .بازههایی که در گروه پایدار و
بسیار پایدار قرار دارند ،تحت تأثیر پارامترهایی چون پوشش گیاهی چوبی حاشیۀ رود ،مستقیم
بودن کانال ،حفاظت کرانۀ رود و رسوبات منفصل هستند (جدول .)1

شکل  .11وضعیت پایداری کانال در بازههای تحت مطالعه در رودخانۀ حاجیعرب با استفاده از شاخص
پتانسیل فرسایش کانال در کرانۀ چپ

شکل  .12وضعیت پایداری کانال در بازههای تحت مطالعه در رودخانۀ حاجیعرب با
استفاده از شاخص پتانسیل فرسایش کانال در کرانۀ راست
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مجموع امتیازات شاخص پتانسیل فرسایش کانال در کناره چپ بین  01تا  07است و با توجه
به این شاخص بازههای  0و  0با توجه به طبقهبندی مجموع امتیازات به ترتیب در گروه بسیار
ناپایدار و پایدار قرار میگیرند و مقادیر بیشتر از  07نیز ناپایداری بیشتری دارند که در کرانۀ
چپ ناپایدارترین بازه ،بازۀ  0است .مجموع امتیازات کرانۀ راست در شاخص پتانسیل فرسایش
کانال بین  21تا  10/1متغیر است و ناپایدارترین کرانه در بازههای  7و  8است و بازۀ  1بسیار
پایدار است.
عوامل مؤثر در ناپایداری کناره در رودخانۀ حاجیعرب
الف) امتیاز نسبی :در شاخص پتانسیل فرسایش کانال در کرانۀ راست با توجه به امتیاز نسبی
بهدستآمده از طریق تقسیم امتیاز هر متغیر بر حداکثر امتیاز آن ،متغیر پوشش گیاهی چوبی
حاشیۀ رود رتبۀ اول در بین عوامل مؤثر در پایداری را به خود اختصاص داده است و
پارامترهای قوس رود ،رسوبات منفصل و درصد ارتفاع کرانه با زاویۀ بیش از  81درجه در
رتبههای بعدی قرار گرفتهاند  .در کرانۀ چپ پوشش گیاهی چوبی حاشیۀ رود رتبۀ اول ،قوس
رود رتبۀ دوم و حفاظت کرانۀ رود رتبۀ سوم را به خود اختصاص داده است (شکل .)01
ب) نمودار باکس پالت :نمودار نشان میدهد که مقادیر برخی پارامترها در بازههای مختلف
تغییری نکرده است ،مانند ارتفاع کرانه و زاویۀ کرانه .درحالی که پارامترهایی چون درصد ارتفاع
کرانه با زاویۀ بیش از  81درجه ،حفاظت کرانه و پوشش گیاهی حاشیۀ رود ،بیشترین تغییرات
را در بین پارامترها داشتهاند ،بنابراین این عوامل میتوانند در تفاوت ناپایداری کرانهها تأثیر
داشته باشند .در صورتی که پارامترهایی که در همۀ بازهها یکنواخت هستند نقش آنها در
ناپایداری هم یکنواخت خواهد بود که یافتههای میدانی هم گویای این حالت است (شکل .)00
ج) ضریب همبستگی :ضریب همبستگی بهدستآمده بین کنارۀ راست و چپ در مدل
فرسایش بالقوه کرانۀ رود اکالهما اوزارک نشاندهندۀ همبستگی ضعیف  1/01است .یعنی
تغییر در مقادیر پارامتر در یک کرانه مشابه مقادیر اندازهگیریشده در کرانۀ مقابل نیست.
بنابراین ناپایداری در یک کرانه همراه با ناپایداری در کرانۀ مقابل نیست ویژگیهای مؤثر در
ناپایداری بهدلیل مورفومتری کانال و شرایط محیطی تغییر میکند .برای مثال مورفومتری
کانال در قوس پیچانرودی در دو کرانه کامالً متفاوتاند .بررسی مقادیر در هشت بازۀ تحت
مطالعه نشان داد که مقادیر بهدستآمده و حساسیت به فرسایش در طول محدودۀ تحت
مطالعه در کرانههای مقابل متفاوت است.
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شکل  . 13نمودار امتیاز نسبی نتایج امتیاز شاخص پتانسیل فرسایش کنارۀ رودخانۀ حاجیعرب

شکل  .14نمودار باکس و ویسکر پالت؛ امتیازهای هر یک از متغیرها بهصورت مجزا در ارزیابی سریع
ژئومورفولوژیک در کرانههای چپ و راست مدل شاخص پتانسیل فرسایش
کناره رود اکالهما اوزارک

نتیجهگیری
شاخص پتانسیل فرسایش رود اکالهما اوزارک یکی از شاخصهای تکنیک ارزیابی سریع
ژئومورفیک است که با امتیازدهی به پارامترهای موجود در کرانههای چپ و راست بازههای
تحت مطالعه به تعیین وضعیت پایداری آنها میپردازد .نتایج بهدستآمده از شاخص پتانسیل
فرسایش رود نشان میدهد که در کرانۀ چپ بازههای  2و  1بسیار پایدارند و بازههای  0و 1
پایدارند و بازههای  7 ،2و  8پایداری متوسط دارند؛ این در حالی است که بازۀ اول ناپایدار است.
اما کرانۀ راست وضعیت متفاوتی نسبت به کرانۀ چپ نشان میدهد که ضریب همبستگی مؤید
این مسئله است .کرانۀ راست بازههای  1 ،0و  2پایدارند و بازههای  1و  0پایداری متوسطی
دارند .بازههای  7و  8بسیار ناپایدارند و بازۀ  1در وضعیت بسیار پایدار قرار دارد .از اینرو
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ناپایدارترین بازهها تحت تأثیر پارامتر درصد ارتفاع کرانه با زاویۀ بیش از  81درجه و قوس رود
بودهاند .همچنین پایداری بسیار زیاد برخی بازهها تحت تأثیر پارامتر پوشش گیاهی و قوس رود
است.
با توجه به امتیاز نسبی پوشش گیاهی چوبی حاشیۀ رود در هر دو کرانه ،مؤثرترین عامل
در پایداری کرانههاست و سپس قوس رود در کرانۀ چپ و درصد ارتفاع کرانه ،قوس رود و
رسوبات منفصل به یک اندازه در کرانۀ راست تأثیرگذار بودهاند .بهطور کلی میتوان گفت در
کرانههای رودخانۀ حاجیعرب وضعیت پایداری متوسط غالب است که این مسئله ناشی از
دخالت نداشتن انسان در این بخش از رودخانه است .طبق یافتههای هیرن و همکاران ()2102
بهمنظور تحلیل وضعیت کنونی رودخانهها میتوان از مدل بهکار گرفتهشده در پژوهش حاضر
بهره جست که بر پایۀ شاخصهای ارزیابی سریع ژئومورفیک هستند .این شاخص اگر همزمان با
تکنیک و روشهای دیگر تعیین پایداری به کار گرفته شود نتایج قابل اطمینانتری بهدست
میدهند .این روش ارزیابی سریع ،ارزانقیمت و بهنسبت سادهای را بهمنظور تحلیل پایداری
کنارههای رودخانۀ حاجیعرب امکانپذیر میسازد .در زمینۀ مدیریت رودخانه میتوان مناطق
حساس به فرسایش را شناسایی کرد و براساس این شناخت اقدامات اجرایی و عملیاتی بهمنظور
جلوگیری از فرسایش کنارهای انجام داد؛ از مهمترین این اقدامات در قوسهای پیچانرودی
(بازههای  1 ،0و  )7اقدامات حفاظتی در دیوارههای کانال است .همچنین در بازههای مستقیم
(بازههای  2و  )8نیز باید در کرانههای فرسایشپذیر اقدامات یادشده صورت پذیرد .براساس
شرایط بازهها میتوان از روشهای تلفیقی متعددی در جهت تثبیت و حفاظت دیواره رودخانه
استفاده کرد.
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