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چکيده
جابجايي جانبي کانال و تغييرات مسير جريان رودخانهها به طرفين ،يکي از علل اصلي
گسترش دشتهاي سيالبي ،فرسايش کناري و تخليه خاکهاي دشتهاي سيالبي به
رودخانهها در اثر برش کناري است .رودخانهي ارس با پيچ و خمهاي زياد داراي جابجايي
ساالنه قابل مالحظه است .با عنايت به خط مرزي بودن مسير جريان اين رودخانه بين
ايران و کشورهاي همسايه شمالي ،تثبيت جابجايي و تعيين جهت جابجايي از ضرورتها
محسوب ميشود .در اين مقاله براي بررسي ميزان جابجايي عرضي رودخانهي ارس در
بازهي زماني ( 4391تا  )3341از تصاوير ماهوارهاي لندست  1و  )Mss( 3لندست 1
( (TMلندست  ،)ETM+( 1و لندست (OLI( 9ا )4با قدرت تفکيک  93و  41استفاده
شد .براي برآورد ميزان جابجايي يا پويايي ،از شاخص جابجايي يا اندکس حرکت ( )MIو
 Rmو براي محاسبهي سينوزيته از شاخص سينوزيته استفاده شده است .بررسي متوسط
شعاع خميدگي قوسها در طرف ايران نشان ميدهد که متوسط شعاع قوس خميدگيهاي
ايجاد شده در مسيرجريان  133/73متر است .اين در حالي که متوسط شعاع خميدگي
قوسها در طرف مقابل  141/14متر است .اگر به نوسانات پهناي دشت سيالبي دقت شود،
مشخص ميشود که گسترهي جابجاييها در طول مسير بسيار متفاوت بوده و در جايي که
4ـ استاد ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران( ،نويسندهي مسئول).
3ـ استاد ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.

E-mail:m5khatibi@yahoo.com
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پهنا بيشتر شده ،جابجاييها نيز بيشتر شده است .بررسي تغييرات اخير نيز حاکي از بروز
تغييرات در مسير اين رودخانه است اما ميزان جابجاييها نسبت گذشته کاهش يافته و
تفاوت جابجاييها در طرف مقابل و ايران به حداقل ممکن رسيده است .متوسط ميزان
جابجايي کانال جريان آب به طرف ايران در سال  3343به  31/34و اين ميزان در طرف
مقابل به  39/93بوده است
کلمات کليدی :جابجايي جانبي ،شدت جابجايي ،قوس خميدگي ،رودخانهي مرزي،
رودخانهي ارس.

مقدمه
جابجايي جانبي کانال و تغييرات مسير جريان رودخانهها به طرفين ،يکي از علل
اصلي گسترش دشتهاي سيالبي ،فرسايش کناري و تخليه خاکهاي دشتهاي
سيالبي به رودخانهها در اثر برش کناري است .اگر چنين رودخانهاي به عنوان مرز
دو کشور تعيين شده باشد ميتواند مسايل سياسي عديدهاي نيز به دنبال داشته
باشد .هر چند که چنين جابجاييها به ايـجاب ادامهي حيات يک رودخانه صورت
ميگيرد ،اما زماني که انسان حيات سياسي خود را در ثبات مسير يک رودخانه
تحليل و جستجو ميکند ،توجه به جابجاييهاي جانبي اهميت ويژهاي پيدا ميکند.
رودخانهي ارس با پيچ و خمهاي زياد داراي جابجايي ساالنه قابل مالحظه است .با
عنايت به خط مرزي بودن مسير جريان اين رودخانه بين ايران و کشورهاي همسايهي
شمالي ،تثبيت جابجايي و تعيين جهت جابجايي از ضرورتها محسوب ميشود.
بررسيهاي اوليه بر ويژگيهاي جريان در بسترهاي سيالبي به عنوان يکي از اشکال
مهم هيدرولوژي-ژئومورفولوژي به قدمت خود علوم هيدرولوژي و ژئومورفولوژي است.
اما تالشهاي اوليه در جهت توجيه علمي نحوهي جريان ،مربوط به کارهاي علمي
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هيکن 4است .وي اولين محققي است که کوشيد با استناد به نتايج مطالعات پيگير
خود در زمينهي علل تغييرات در الگوي جريان ،آستانههايي را براي تغييرات آرايش
جريان ارائه دهد (به نقل از شايدگن .)333 :4334 ،3در دههي  ،4313لئوپولد و
ولمن( 9به نقل از پيت و فستر )4391 ،1با استفاده از پارامترهايي مانند ( R/Wيا
نسبت شعاع بر پهنا) سعي نمودند ارتباط بين خميدگيها و ويژگيهاي بسترهاي
جريان و همچنين جابجايي در قوسهاي خميدگيها را مورد مطالعه قرار دهند .آنها
در طي اين بررسيها به اين نتيجه رسيدند که بين پارامترهاي ياد شده و نوع
سازندهاي تشکيلدهندهي بستر جريان ،رابطه وجود دارد و در واقع نسبت اين دو
پارامتر ( )R/Wکنترلکنندهي چرخشهاي دومي است که در مسير جريان تشکيل
ميشود .از سال  4313به بعد ،ميزان تحقيقات در زمينهي تغييرات در الگوي
جريان رودخانهها و پي بردن به راز تشکيل و توسعهي آنها افزايش يافت .با فراهم
شدن امکانات بيشتر براي تحقيقات دقيقتر در مورد نحوهي جريان رودخانهها،
تحقيقات در اين زمينه ابعاد ديگري به خود گرفت .مک اون )4393( 1وارنر)4391( 7
تيقز ودول )3331( 1و وري تي وليز )3333( 9از جمله محققاني هستند که از
امکانات بوجود آمده مانند عکسهاي هوايي و ماهوارهاي براي بررسي پيچانها و
تغييرات رفتار رودخانهها در طيفهاي زماني مختلف بهرهگيري کردند (به نقل از
هوک .)9 :3339 ،فرانچيسکو و همکارن 3وگويتر 3333( 43و  )3331از جمله
1- Hiken
2- Seheideggen
3- Leopold and Wolman
4- Petts and Foster
5- McEwen
6- Warner
7- Tiegs and Dohl
8- Werritty and Leys
9- Francesco et al.,
10- Guitter
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پژوهشگراني هستند که با استفاده از معادالت رياضي و به کارگيري پارامترهاي
ژئومتري پيچانها را مورد تحليل قرار دادند و جابجايي قوس پيچانها را مورد
بررسي قرار داده و در اين مورد معادلههايي را ارائه دادند .سارما )3331( 4به بررسي
نقش الگوي جريان بويژه زماني که با ايجاد خميدگي قدرت آن افزايش مييابد ،در
تشديد فرسايش کناري در مسير رودخانهي براهما پوترا پرداخت و به اين نتيجه
رسيد که اين رودخانه با خميدگيهايي که در مسير جريان خود ايجاد ميکند
3
فرسايش کناري در بستر سيالبي رودخانهها را تشديد ميکند .آباد و همکاران
( )3337نيز از اين بعد پيچانهاي مسير رودخانههاي منطقهي مورد مطالعه خودرا
بررسي نمودند .نانسون و همکاران )3331( 9پيچ وخمهاي رودخانهاي در استراليا را
مورد مطالعه قرار دادند و در اين مطالعهي آنها با استناد به تراسهاي کناري و دانه
بندي آنها ،ميزان جابجايي آنها را در طي زمان محاسبه نمودند .در اين بررسي آنها
پارامترهاي مربوط به مقاطع عرضي ،عمق و پهناي رودخانهها را در ارتباط قرار
دادند .هوک )3339( 1به بررسي نقش رسوبات دشتهاي سيالبي در ميزان
خميدگي مسير رودخانهها پرداختند .ساور و همکاران )3343( 1مسير جريان
رودخانههاي بزرگ  Yubaدر کاليفرنيا را مورد مطالعه قرار دادند .اين محققان
تغييرات کانال رودخانهي مذکور را با استفاده از روابط تجربي (با استفاده از رابطهي
فشار برشي) با استفاده از پارامترهايي مانند عمق آب ،اندازهي ذرات بستري و....
محاسبه نمودند .سيمون وداون )3334( 7مورفولوژي کانال را در ميسيسيپي
مرکزي آمريکا را مورد مطالعه قرار دادند .آنها با به کارگيري معادالت تجربي ،فشار

1 -Sarma
2 -Abad et al.,
3 - Nanson et al,
4- Hook
5- Sawyer
6- Simon and Downs
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برشي آب در کنارهي رودخانهها و در نتيجه فرسايش کناري را مورد بررسي قرار
دادند .اوردالرا و بنيتو )3339( 4تغييرات مسير رودخانهي  Cordobaاسپانيا را با
استفاده از تراسهاي رودخانهاي در هلوسن را مورد بررسي قرار دادند.
پژوهشگران ديگري مانند استريک و همکاران )3349( 3و انگل و رود)3341( 9
در آمريکا ،زوالزي و گونرالپ )3347( 1در ايتاليا ،لي و همکاران )3341( 1در چين
مورايس و همکاران )3347( 7در برزيل و گواراو و همکاران )3341( 1در هند،
بيشتر به نقش وقوع ناتعادليها در مسير جريان رودخانههاي پيچاندار تأکيد کردند
و بـه اين نتيجه رسيـدند که رودخانهها بـراي تنظيم بستر خود و بـراي تـعديل
بينظميها بوجود آمده ،جابجاييهاي جانبي انجام ميدهند.
مسير جريان رودخانه ارس علي رغم اهميت از ابعاد مختلف ،توسط محققين
کمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است .در مسير اين رودخانه سدها و بندهايي
احداث گرديده که وجود اين سدها و لزوم احداث آنها ،اهميت مطالعه ويژگيهاي
اين رودخانه را صد چندان نموده است .تحقيقات و بررسيها در زمينهي علل
تشکيل پيچانها فرسايش کناري و جابجاييهاي عرض و ويژگيها جريان صورت
نگرفته است.
 موقعيت جغرافيايي و ويژگيهای هيدرولوژيکي رودخانهی ارسدر اين تـحقيق ،محدودهي مطالعاتي ،مـحدودهي مرزي مسير جريان رود ارس در

1- Urdelarrea and Benito
2- Strick et al.,
3- Engel and Rhoads
4- Zolezzi and Guneralp
5- Li et al.,
6- Morais et al.,
7- Gaurav et al.,
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بخش شمال غربي ايران ميباشد (شکل .)4يعني محدودهي طول جغرافياي 11
درجه طول شرقي تا بيش از 19درجهي طول شرقي را شامل ميشود .سرچشمهي
رودخانهي ارس کوههاي مين گولداغ (هزار برکه) ترکيه واقع در جنوب شهر ارزروم
است .طول رود از سرچشمه تا مصب قريب  4313کيلومتر است که پس از سرازير
شدن از سرچشمه در نقطهاي به اسم «دوالو» وارد خاک ايران شده و از همين محل
تا نقطهي «قرهدوني» که آخرين حد فاصل خاک ايران و ارس ميباشد ،در شمال
غربي ايران جريان دارد .رودخانهي ارس پس از عبور از «قرهدوني» وارد خاک قرهباغ
ميشود و با طي مسير در جمهوري آذربايجان به رودخانه «کورا» ميپيوندند و به
درياي خزر ميريزد .عرض رودخانهي ارس در جلفا گاهي تا 333متر و ارتفاع و
عمق بستر آن به  3تا  9متر ميرسد .اين رودخانه در نزديکي پاسگاه سيهرود که
ميان جلفا و خداآفرين قرار گرفته در طي سالهاي طوالني بستر خود را در درهي
يک کوهستان صخرهاي ،بقدري پائين برده که به شکل يک ديواره کامالً عمودي با
ژرفاي خيلي زياد درآمده است.
رودخانهي ارس از رودخانههاي دائمي و پرآب کشور است که در تمام طول سال
با قدرت تمام بخشي از مرز شمالي کشور با پيچ و خمهاي خود محدودهي مرزي
کشور را تعيين ميکند .بررسي نمودارهاي ترسيمي از ميران دبي (شکلهاي)
رودخانهي ارس در ايـستگاههاي مختلف سـنجنده از سال  4971تا  4933نشان
ميدهد که اوج دبي در اين رودخانه به طور عمده در ماه ارديبهشت ،فروردين رخ
ميدهد .در ماه اسفند نيز ميتوان اوج دبيهاي ثبت شده را در ايستگاههايي مستقر
در مسير جريان اين رودخانه را شاهد بود .البته در ماههاي ديگر سال هم مانند دي
و به طور کلي ماههاي زمستان ميتوان به اوج دبيهاي ثبت شده برخورد نمود.
کشيده شدن اوج دبيهاي ثبت شده در مسير اين رودخانه به ماههاي سرد سال
بيشتر در سالهاي اخير مشاهده ميشود .که اين امر ميتواند به تغييرات اقليمي و
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ذوب زودتر برفهاي ارتفاعات مربوط باشد .گاه اوج دبيهاي ثبت شده دو برابر دبي
در ماههاي ديگر سال است که اين امر قدرت ويژهاي به جريان رودخانه ميدهد که
جريان در مسير قرار گرفته شده از انرژي کافي براي جابجايي برخوردار گردد .گاه
جريان اين رودخانه در طول سال يکنواخت و اوجها خيلي زياد نيست در حاليکه
در بعضي از سالها تقريباً در بيشتر ماهها با اندک تفاوتي در جريان است .بررسي
دادهها حاکي از اين است که در بين سالهاي مورد بررسي ،اين رودخانه در سال
 4991دبي بيش از  113مترمکعب را در ماه ارديبهشت تجربه کرده است که اين
ميزان بيش از چهار برابر دبي در ماه مورد نظر در ساير سالهاي دبي ثبت شده
است.

شکل ( )1موقعيت محدودهی مورد مطالعه در قسمت شمال غرب ايران (نگارندگان)

مواد و روشها
در اين تحقيق براي بررسي ميزان جابجايي عرضي رودخانهي ارس در بازهي زماني
( 4391تا  )3341از تصاوير ماهوارهاي لندست  1و )Mss( 3لندست (TM( 1
لندست  ،)ETM+( 1و لندست (OLI( 9ا .با قدرت تفکيک  93و  41استفاده شد.
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براي بررسي ميزان مقاومت کناري در مقابل سايش ،از نقشههاي زمينشناسي و
دادههاي ميداني و نمونههاي (نمونه خاک و رسوب) برداشت شده از بستر رودخانهي
استفاده شد .دادههاي رسوب و دبي از سازمانهاي مرتبط اخذ خواهد گرديد .براي
تجزيه و تحليل و پردازش داده از نرمافزارهاي مناسب بهرهگيري شد (شکل .)3براي
برآورد ميزان جابجايي يا پويايي ،از شاخص جابجايي 4ندکس حرکت ( .)MIاندکس
حرکت يا جابجايي (رابطهي  )4ميتواند به عنوان نسبت انرژي جريان يا واحد
قدرت جريان نسبت به مقاومت مواد بسترکانال تصور ميگردد (بلدوز و واتسون،3
.)3334
رابطهي ()4

MI=S√Q/D50

يکي از روابطي که ميتوان شدت جابجايي را با رقم برآورد و بيان نمود Rm

است .با ارقام برآورد شده ميتوان شدت جابجايي رادر طول مسير مقايسه نمود
(رابطهي .)3
رابطهي ()3

Rm=(A/L)/Y

=Rmشدت جابجايي=A ،مساحت موجود بين دو خط مرزي =L،طول خط مرزي مجرا
در زمان = y ،tnتعداد سالهاي مورد مطالعه

يکي از علل جابجايي کانال جريان رودخانهها ،ايجاد پيچ و خم در مسير جريان
و جابجايي قوس اين پيچانها به جهتهاي مختلف در پهنهي دشت سيالبي است.
يکي از شاخصهايي که ميتوان با توسل به آن ميزان خميدگي کانال جريان و در
نتيجه قدرت برش و ميزان جابجايي را برآورد نمود ،شاخص سينوزيته است .بررسي
ميزان سينوزيتهي مسير رودخانهها ميتواند مقايسهي ميزان انحناي مسير رودخانهها
1- mobility index
2- Bledsoe and Watson

17

و در نتيجهي اظهار نظر در مورد پيچش مسير آنها را سهلتر سازد در اين تحقيق با
استفاده از شاخص سينوزيته ميزان انحناي مسير رودخانهها و شاخابهاي آنها
محاسبه شده است .با توجه به شاخص محاسبه شده ميتوان پيچاندار بودن
رودخانه را اثبات کرد .نتيجه محاسبات در طول جريان رودخانه نشان ميدهد که
بخش اعظم طول مسير حالت سينوسي دارد (شکل )1اما در مقاطعي از طول مسير
ميتوان حالت مئاندري يا پيچان را مشاهده نمود .در مقطع ،14 ،11 ،34 ،44 ،9
 11 ،13 ،11 ،13ميزان سينوزيتهي باالي  4/1است .اين بدين معني است که در
اين محدودهها رودخانه از پتانسيل بااليي براي جابجايي برخوردار است .بررسي و
محاسبهي سينوزيتهي کل مسير جريان نشان ميدهد که اين ميزان سينوزيته
 4/94است که حاکي از حالت سينوسي طول مسير جريان است .در بخشهايي که
رودخانه از مسيرهاي تنگي عبور ميکند ميزان خميدگي کاهش مييابد و به حالت
مستقيم ميرسد.

شکل ( )2فلوچارت روش تحقيق
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براي بررسي خميدگي مسير جريان از شاخص سينوزيته استفاده شده است
(رابطهي .)3
رابطهي ()9

s=t/l

L

مساحت در سال Tn
 Aدر طرف ايران

شکل ( )3اندازهگيری متغيرهای مورد نظر در برآورد شدت جابجايي

بحث و نتايج
اطالعات ارائه شده در شکل ( )1نشان ميدهد که ميزان سينوزيته از طرف شرق،
قبل از سد خدآفرين و همچنين در نزديکي جلفا افزايش مييابد .اين بدين معني
است که پتانسيل جابجايي و فرسايش کناري در اين محدودهها به مراتب بيشتر از
قسمتهايي است که ميزان سينوزيته مسير جريان کاهش مي يابد .در واقع در اين
قسمتها رودخانهي ارس در پهن دشت خود امکان جابجاييهاي عرضي و سايش
کنارهها را ميبايد و ميتواند بخشهايي از سرزمينهاي هر طرف را به طرف ديگر
اضافه نمايد .شکل ( )1محدودههايي با سينوزيتهي باال و پايين را در مسير
رودخانهي ارس را نشان ميدهد که خود حاکي از محدودههايي با پتانسيل باال و يا
پايين در محدودهي مورد بررسي است.

11

شکل ( )4ميزان سينوزيته رودخانهی ارس در طول جريان

 بررسي قوس خميدگيها در مسير جريان رودخانهی پيچان دار ارسبررسي تصاوير متوالي از جابجايي خميدگيها در مسير جريان رودخانهي ارس در
طي سالهاي مختلف نشان ميدهد که زماني که بخشي از مسير رود خميده ميشود
ابتدا خميدگيهاي کوچکي در مسير رودخانه تشکيل ميشود .اين خميدگيهاي
کوچک قدرت فوقالعاده براي برش کناره داشته به همين دليل در اين قسمتها
جابجاييهاي جانبي بيشتر ميشود .با توجه به مواردي که ذکر شد ،براي بررسي
ميزان جابجايي و برآورد پتانسيل جابجايي الزم است قوس خميدگيهاي ايجاد
شده در مسير جريان رودخانه ارس ،خميدگيهاي تشکيل شده در کل مسير
رودخانهي اندازهگيري شده و ميزان جابجايي اين خميدگيها -که مشخصکنندهي
محدودههاي استقرار قدرت ديناميک مسير جريان در سالهاي مختلف -تعيين
شده است .بررسي متوسط شعاع خميدگي قوسها در طرف ايران نشان ميدهد که
متوسط شعاع قوس خميدگيهاي ايجاد شده در مسيرجريان  133/73متر است.
اين در حالي که متوسط شعاع خميدگي قوسها در طرف مقابل  141/14متر است.
اگر اين ارقام تفسير شوند ،اين تفسير به اي ن صورت خواهد بود که شعاع قوس
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خميدگيها در طرف ايران کوچکتر از طرف مقابل است .يعني قدرت خميدگيهاي
مسيرجريان رودخانهي ارس براي برش و جابجايي در طرف ايران بيشتراز طرف
مقابل است .اندازهگيري ميزان جابجايي قوس پيچانها از روي دادههاي مستخرج از
تصاوير ماهوارهاي نشان ميدهد که ميزان جابجايي قوس خميدگيها به طرف ايران
 4191/194متر و ميزان جابجايي قوس پيچانها به طرف مقابل  914/11به متر
ميباشد.
با توجه به جابجايي زياد درگذشته و تحليل اين نوع جابجاييها ،متوسط قوس
خميدگيهاي مسير جريان رودخانه ارس در گذشته نيز مورد اندازهگيري قرار
گرفته است .اين اندازهگيريها نشان ميدهد که متوسط شعاع قوس پيچانهاي
قبلي در طرف ايران به متر  194/311و متوسط شعاع قوس پيچانهاي قبلي در
طرف مقابل به متر  133/19بوده است .اين بدين معني است که در گذشته قدرت
سايش مسير جريان در طرف ايران نسبت به شرايط کنوني کمتر بوده است (شکل
.)1

شکل ( )5جابجايي قوس خميدگيها قبلي به طرف ايران و مقابل به متر

بررسي نمودارهاي ترسيمي از جابجايي قوسها در مسير جريان قبلي از شرق
تا غرب نشان ميدهد که بيشترين جابجايي در خميدگيها در بخش غربي و باز در

13

نزديکي جلفا صورت گرفته است (شکل )1در حالي که در شرايط کنوني حالت عکس
بوده است.
ـ جابجايي عرضي جريان رودخانهی ارس در پهنه دشت سيالبي
بررسي ميداني و مشاهده تصاويرماهوارهاي مسير رودخانه ارس نشان ميدهد که
اين رودخانه به لحاظ ويژگيهايي که دارد در طول تاريخ و در طول مسير خود
انجام داده و ميدهد (شکل )7و با توجه به خميدگي هاي متعددي که دارد به طور
دايمي در حال جابجايي عرضي خواهد بود .بررسي محدودههاي درحال جابجايي و
داغ آبهاي برجاي مانده از جابجاييهاي قبلي نشان از فعال بودن اين رودخانه
براي جابجاييها ميباشد .از نظر کاهش جابجاييهاي جانبي و مديريت مسير
جريان رودخانه تشخيص محلهايي با پتانسيل باال از نظر جابجايي و باتوجه به
مسايل سياسي و جلوگيري از فرسايش خاکهاي دشتهاي سيالبي ،از اهميت
ويژهاي برخوردار است .بخشهايي از دشت سيالبي که خميدگيهاي گستردهاي را
تجربه کردهاند ،بخشهاي غني براي استقرار درختان و درختچهها فراهم آوردهاند
(شکل7و )1در اين تحقيق سعي شده است اين محدودهها در طول مسير رودخانهي
ارس شناسايي و معرفي شود .براي رسيدن به هدف تحقيق مسيرجريان رودخانه به
قطعاتي تقسيم و مقادير اندازهگيري و در نمودارها نشان داده شده است .بررسي شکل
مربوط به جابجاييها در غرب سد خدآفرين حاکي از اين است که جابجاييهاي
قبلي در طرف مقابل از نظر گستره بسيار بزرگتر از طرف ايران است اما تعداد
جابجاييها در طرف ايران بيشتر بوده است .همچنين در محدودههايي که پهناي
دشت زياد بوده ،گسترهي جابجاييها افزايش يافته است .در شرق سد تعداد
جابجاييها و هم گسترهي جابجايي در طرف ايران زياد بوده است .اگر به نوسانات
پهناي دشت سيالبي دقت شود (شکل7و )1مشخص ميشود که گسترهي جابجاييها
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در طول مسير بسيار متفاوت بوده و در جايي که پهنا بيشتر شده ،جابجاييها نيز
بيشتر شده است.

شکل ( )6جابجاييهای قبلي کانال در دشت سيالبي

شکل ( )7تغييرات پهنای دشت سيالبي به متر در طول مسير جريان ارس
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شکل ( )8جابجايي رودخانهی ارس در جهت خاک ايران و کشور مقابل در سال های اخير

بررسي پهناي دشت سيالبي نشان ميدهد که تغييرات پهنا در طول مسير
جريان بسيار متفاوت است و اين پهنا در نزديکي جلفا و پلدشت زياد و در ساير
قسمتها کمتر ميشود .اين پهنا خود نشان از جابجايي زياد مسيرجريان اين
رودخانه و گستردگي آبرفتها در مسير جريان ميباشد.
بررسي اطالعات در نمودارهاي ترسيمي (شکل9و )3و همچنين محاسبات
انجام يافته نشان ميدهد که متوسط جابجايي مسيرجريان رودخانه در سال 4391
به طرف ايران  79/19متر است ودر مقايسه متوسط جابجايي به طرف مقابل 13/93
متر در طول مسير جريان ميباشد .اين بدين معني است که ميزان جابجايي مسير
به طرف ايران به مراتب بيشتر از طرف مقابل ميباشد .بررسي ميزان جابجايي در
سال  4391در طول جريان رودخانه بسيار متفاوت است و به طور کلي در طول
مسير حاکي از جابجايي بيشتر اين رودخانه به طرف ايران در مقايسه با جابجاييهاي
اين رودخانـه به طرف مقابل است (شکل  9و . )3بررسي نمودار (شکل  9و  )3نشان
ميدهد که هرچه به طرف غرب و محدودهي جلفا نزديک ميشويم جابجاييهاي
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عرضي صورت گرفته بيشتر ميشود .اين امر در مورد جابجاييهاي عرضي سال
 4333نيز صادق است (شکل 9و  .)3اگر ميزان جابجايي مسيرجريان ارس به
طرفين در سال  4333نيز مورد بررسي قرار گيرد مشخص خواهد شد که ميزان
جابجايي به طرف ايران  79/13متر و اين ميزان جابجايي به طرف مقابل 17/13
بوده است .از سال  3333به بعد هرچند که از ميزان جابجاييها کاسته شده است
اما اگر جابجاييهاي صورت گرفته مسيرجريان به طرفين مورد مقايسه قرار گيرد،
مشخص ميشود که ميزان جابجاييهاي صورت گرفته مسير جريان رودخانهي ارس
به طرف ايران  13/39متر و جابجايي صورت گرفته به طرف مقابل  97/11متر بوده
است .روند کاهشي در ميزان جابجاييها تا سال  3343نيز در دو طرف ادامه يافته
است .ميزان اين جابجاييها  31/34به طرف ايران و ميزان جابجايي کانال به طرف
مقابل  39/93متر بوده است و تفاوت در ميزان جابجايي در دو طرف به حداقل
رسيده است .مانند سالهاي قبل از  3343در هر دو طرف ميزان جابجاييها در
طرف شرق و در نزديکي جلفا و پلدشت زيادتر از ساير قسمتها است .اگر
جابجاييهاي قبل از سال  4391با اعداد و ارقام بيان شود واقعيتها بيشتر
خودنمايي ميکند .تفاوتهاي جابجاييهاي صورت گرفته گذشته نسبت به سالهاي
اخير بسيار قابل مالحظه است .محاسبات و اندازهگيريها نشان ميدهد که ميزان
جابجايي صورت گرفته در مسير جريان به طرف ايران  117/19متر و 117/99
جابجايي صورت گرفته به طرف مقابل بوده است.

شکل ( )9ميزان جابجايي کانال اصلي رودخانهی ارس قبل از  1985در طرف ايران و مقابل
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بررسي تغييرات اخير نيز حاکي از بروز تغييرات در مسير اين رودخانه است اما
ميزان جابجاييها نسبت گذشته کاهش يافته و تفاوت جابجاييها در طرف مقابل و
ايران به حداقل ممکن رسيده است .متوسط ميزان جابجايي کانال جريان آب به طرف
ايران در سال  3343به  31/34و اين ميزان در طرف مقابل به  39/93رسيده است.
اگر از طريق داغ آبهاي برجاي مانده در دشتهاي سيالبي که حاکي از استقرار
کانال جريان در اين محدودهها بودند نيز ميزان جابجاييها مورد بررسي قرار گيرد
مشخص ميشود که اين جابجاييها قبل ازسال  4391به طور متوسط در طرف
ايران به  117/19متر و در طرف مقابل  117/99متر رسيده است (شکل 43و.)44

شکل ( )11ميزان جابجايي کانال به متر در سال 2111

شکل ( )11جابجايي کانال اصلي از سال  1985تا سال  2111به طرفين
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شکل ( )12ميزان جابجايي کانال به طرف ايران نسبت به 2111

ـ بررسي و برآورد شدت جابجايي در مسير جريان رودخانه ارس
ارقام شدت جابجايي ميتواتند واقعيتهاي مربوط به جابجايي کانال جريان
رودخانهي ارس را به صورت ملموس بيان کند (رابطهي  .)Rmبا ارقام برآورد شده
ميتوان شدت جابجايي را در طول مسير مقايسه نمود .در اين مقاله متغيرهاي
مورد نظر اندازهگيري و مقادير به صورت نمودارهاي (شکل )43نمايش داده شده
است .اگر مساحت محدودهي تحت جابجايي از سال  3341-4391در طرف مقابل
مورد محاسبه قرار گيرد مشخص ميشود که مجموع مساحت محدودهي تحت
جابجايي از سال  3341-4391درطرف مقابل برابر با  4143311مترمربع بوده
است .اگر همين مساحت تحت جابجايي از سال  3341-4391در طرف ايران محاسبه
شود مقادير به دست آمده از مساحت محدودهي تحت جابجايي از سال -4391
 3341در طرف ايران در مجموع  3393973متر مربع بوده است .يعني با اختالف
 933741متر مربع .اين بدين معني است که در سالهاي مورد بررسي مساحتي که
در اثر جابجايي در اختيار طرف قرار گرفته است برابر با رقم ارائه شده است .اگر متوسط
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شدت جابجايي در طول مسير جريان رودخانهي ارس محاسبه شود مقادير به
صورت زير خواهد بود :متوسط جابجايي ساالنه به طرف ايران  1/11متر و متوسط
جابجايي ساالنه به طرف مقابل  9/19متر .با توجه به مقادير ارائه شده مشخص
ميشود که مقادير جابجايي طبق رابطهي ارائه شده به طرف ايران بيشتر از طرف
مقابل بوده است .اگر به نمودارهاي ارائه شده دقت شود (شکلهاي43و )49مشخص
ميشود که شدت جابجايي در طول مسيرجريان متفاوت بوده است .در بخشهايي از
مسير شدت جابجايي به طرف مقابل بيشتر شده و در بخشهايي ديگر حالت عکس
پيدا ميکند.

شکل ( )13ميزان جابجايي کانال به طرف مقابل نسبت به شرايط کنوني در سال 2111

شکل ( )14مساحت محدوده در بين دو خط در قبل از 1985
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همچنان که نقشهي ترسيمي نيز نشان ميدهد (شکل )49شدت جابجايي در
نزديکي سد ارس و نزديک جلفا به حداکثر ميرسد .حداقل جابجايي در بخشهاي
انتهايي مشاهده ميشود (شکل41و  41و .)47

شکل ( )15الف) شدت جابجايي مسير جريان در طول رودخانهی ارس در شرايط کنوني و ب)
شدت جابجايي مسير جريان در طول رودخانهی ارس در قبل از سال 1985

شکل ( ) 16شدت جابجايي عرضي کانال ارس در مسير جريان

نتيجهگيری
ايجاد تغييرات در الگوي جريان رودخانهها (از جمله پيچانها ،هزار مسير و يا
مستقيم) ،نشانهاي از مراحل مختلف رسيدن رودخانه به توازون است .جابجاييهايي
که رودخانه در مسير خود انجام ميدهد جداي از اينکه علت چه باشد ،از ضروريات
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طبيعت است.اما گاه عملکرد طبيعت تنگناهايي سياسي را به دنبال ميآورد .در
چنين شرايطي الزم هست ميزان جابجاييها برآورد و مشخص گردد تا تدابير
محافظتي اعمال گردد .رودخانهي ارس يکي از پوياترين رودخانهي شمال غرب
کشور است که با ايجاد پيچ و خمهاي زياد ،قدرت فوقالعادهاي را براي برش کناري
و جابجايي جانبي را دارا هست .اين امر باعث شده است که اين رودخانه دشت
سيالبي بسيار عريضي را در نزديکي جلفا ايجاد کند و زماني به طرف مقابل و گاه به
طرف ايران جابجا شود .نتايج بررسيها نشان ميدهد که در طي بازهي زماني 93
ساله اين رودخانه به ميزان متفاوت به طرفين جابجايي داشته است .اما اگر به طور
کلي اين جابجايي محاسبه و در نظر گرفته شود نتيجه ميشود که شدت جابجاييها
به طرف ايران بيشتر بوده است .توجه به اين جابجاييها و قرارگيري بخشي از خاک
کشور در اختيار طرف مقابل اهميت بيش از پيش محافظت از خاک کشور در مقابل
فرسايش کناري و در نتيجه جلوگيري از جابجاييهاي کناري را آشکار ميکند.
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