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چکيده
الگوي رودخانهها به ندرت ثابت بوده و همواره دستخوش تغيير هستند .کنارههاي رودخانهها
از ديرباز از مناطق مهم اسکان جمعيت بهويژه در قلمرو نيمهبياباني ايران بودهاند .اين امر
موجب شده تا شناخت و ارزيابي تغيير شکل هندسي رودخانهها از مباحث مهم کاربردي
محسوب گردد .زنجانرود شاهرگ حياتي.-اقتصادي طبيعي استان زنجان محسوب ميگردد .در
پـژوهش حاضر ،با شناخت تـغييرات زماني هيدروژئومورفولوژيـکي زنجانرود طي سالهاي
 6931-6990و تغييرات مکاني در قسمتي از بخش غربي اين رودخانه (که از نظر کشاورزي
اهميت بيشتري دارد) ،ميزان تغييرات مورفولوژيکي محاسبه و در قالب نقشه ارائه شده است.
روش تحقيق روش تحليلي با مقايسه فضايي.-مکاني تغييرات آبراهه است که با اتکا به کارهايي
ميداني و دورسنجي از طريق تصاوير ماهوارهاي ،عکسهاي هوايي و نقشهها صورت گرفته است.
در روش مذکور ابـتدا طبقهبندي بازهها بـه بخشهاي مجزا بر اساس تشابـه مورفولوژي-
هيدروديناميکي صورت گرفته و سپس با اعمال تحليلهاي فضايي بر نقشههاي رستري ،الگو و
ميزان تغييرات با ترسيم ترانسکتهاي مماس بر سطوح پيشروي و پسروي در کنارههاي راست
و چپ برآورد شده است .با تعيين سطوح پيشروي و پسروي دو طرف آبراهه ،نوع و ميزان
 -6دانشيار دانشگاه تهران ،گروه ژئومورفولوژي دانشکدهي جغرافيا ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:goorabi@ut.ac.ir

 -0استاد دانشگاه تهران ،گروه ژئومورفولوژي دانشکدهي جغرافيا ،تهران ،ايران.
 -9دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي،تهران ،ايران.
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تغييرات آبراهه در هر بازه نيز تعيين شده است .نتايج بررسي نشان ميدهد که برايند کنش-.
.واکنش عوامل مؤثر بر تغييرات زنجانرود در محدودهي مورد مطالعه طي  11سال گذشته روند
نسبتاً پايداري داشته است .مهمترين عوامل دخيل در اين روند توسعه کشاورزي ،گسترش
اقدامات مديريتي جهت تثبيت آبراهه با مقاصد کشاورزي و زيرساختي و احداث سد بوده است.
اگر چه تأثير عامل شيب و شرايط زمينشناختي (نوزمينساختي) نيز قابل چشمپوشي نيست.
کلمات کليدي :تغييرات آبراهه ،هيدروژئومورفولوژي ،ناپايداري آبراهه.

مقدمه
رودخانهها شاهرگهاي حياتي براي تمرکز فعاليتهاي انساني به ويژه در مناطق خشک
و نيمهخشک به شمار ميروند (يماني و فخري ،)61 :6936 ،و منابع اصلي و در
دسترس تأمين آب براي مصارف گوناگون ميباشند (خسروي و نوحهگر.)6 :6931 ،
رودخانهها بندرت در حالت پايدار بوده و تحت تأثير عوامل و متغيرهاي مختلف همواره
از نظر ابعاد ،شکل ،راستا و الگو در تغيير هستند .بسترهاي آبرفتي رودخانه خود به دو
دسته پايدار و ناپايدار تقسيم ميشوند .در يک بستر پايدار ديوارهها و کف تثبيت شده و
در بستر ناپايدار ديوارهها و کف در وضعيتي ثابت نبوده و در حال تغيير هستند (معصومي
و همکاران.)610 :6931 ،
تحقيقات صورت گرفته تأثير تغيير کاربري اراضي و تخريب پوشش گياهي در تغيير
خصوصيات هيدرولوژيک رودخانهها را به اثبات رسانده است (برخورداري و خسروشاهي،
 .)1 :6911به دليل فرسايش کناري و جابجايي مرزهاي رودخانهاي ،هر ساله سطح
وسيعي از اراضي کشاورزي و نواحي مسکوني و تأسيسات کنارهاي در معرض نابودي و
تخريب قرار ميگيرند (رنگزن ،صالحي و سلحشوري .)6 :6911 ،زنجانرود نيز به عنوان
يکي از زيرحوضههاي دائمي قزلاوزن از اين امر مستثني نبوده و تغييرات رفتار
هيدروژئومورفولوژيک آن همواره امر برنامهريزي و مديريت را به چالش کشيده است.
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تحقيقات متعدد و مختلفي به بررسي تغييرات الگوي رودخانهها پرداختهاند که در
اين خصوص اولرو )0113( 6در مطالعه خود در رابطه با بازهي پيچانرودي ميان دست
رودخانهي ابرو 0در اسپانيا ،احداث سد ،تغيير کاربري اراضي و احداث سيل شکنها (يا
سيل بندها) را عامل تغيير رفتار سيستم رودخانه قلمداد کرده است .گونرلپ و
همکاران )0160( 9در مقالهاي مروري بر کارهاي قبلي ،بيان داشتهاند که آبراهههاي
پيچانرودي عرصهي پژوهشي گستردهاي شامل تنوع گستردهاي از مقياسهاي زماني و
مکاني ،قلمروهاي زيستمحيطي و رويکردهاي مفهومي و روششناختي را شکل ميدهند.
مکفال و ديگران )0160( 0در بررسي سازوکارهاي کنترلکنندهي شکل آبراهه و
فرسايش رود هاو 1در جنوب شرق اياالت متحده به محاسبه ضريب خطر فرسايش
کناري ( 1)BEHIپرداختهاند .کوهن )0161( 1در پاياننامه کارشناسي ارشد خود به
تعيين نرخ فرسايش کناري بخشي از رود جيمز 1در جنوب غرب ميسوري در بازههاي
زماني مختلف پرداخته و فرسايش کناري را بواسطهي حضور رخنمونهاي سنگ بستر
محدود و در قوسهاي پرتگاهي آزاد عنوان کرده است .النگوني و ديگران )0161( 3با
پايش فرسايش کناري آبخيزهاي کوهستاني شمال ايتاليا سه عامل کليدي چگونگي
فرسايش ،موقع زماني آن در سال و مقدار رسوب را بررسي کرده و در نهايت وانگ و
همکاران )0161( 61رودخانهي زرد 66را مورد بررسي قرر داده و به اين نتيجه رسيدند
که حجم بار رسوبي و تغييرات جريان و همچنين اختالف مواد تشکيلدهندهي بستر و
کنارهها ،عوامل مؤثري هستند که در تغييرات زماني و مکاني آبراهه نقش دارند.
1- Ollero
2- Ebro
3- Guneralp et al.,
4- Macfall et al.,
5- Haw River
6- Bank Erosion Hazard index
7- Kuehn
8- James River
9- Longoni et al.,
10 - Wang et al.,
11- Yellow River
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در ميان منابع داخلي نيز يماني و شرفي ( )6936با بررسي عوامل مؤثر بر ناپايداري
و فرسايش کناري رودخانهي هررود لرستان مشاهده کردند که تغييرات مورفولوژي و
فرسايش کناري از باالدست به سمت پاييندست کاهش داشته است .بياتي خطيبي
( )6939با بررسي تغييرات پيچانرودي آجيچاي ،جابجايي مکرر آبراهه فعال آن در
پهنه دشت سيالبي و در نتيجه فرسايش کناري رودخانه را متذکر شده است .خسروي و
همکاران ( )6930با بکارگيري يک مدل عددي در شبيهسازي هيدروديناميک جريان و
رسوب ،قابليت آن را ارزيابي کردهاند که نتيجه کار آنها نشاندهندهي خطاي پايين
مدل در پيشبيني شاخص جريان و رسوب ميباشد.
شفيعي و همکاران ( )6931در بررسي اثر هيدروژئومورفولوژي آبخوان دشت نورآباد
(ممسني) بر منابع آب زيرزميني منطقه ،نقش عوارض ژئومورفولوژي ديناميک و
ساختماني را نشان داده و پيروان و همکاران ( )6931با طبقهبندي موفولوژيکي بخشي
از قزلاوزن ،به ارزيابي تغييرات آن در اين بخش پرداخته و کنارهي چپ رودخانه را
کانون تغييرات محور آبراهه قلمداد کرده است و در نهايت نيري و همکاران ()6931
شاخصهاي هيدروژئومورفولوژي و هيدرولوژي حوضهي آبريز تروال (زيرحوضهي خزر)
را بررسي کرده و فرسايش و سيلخيزي اين حوضه را کم و قابل کنترل دانستهاند.
به دليل تغيير جنس تشکيالت حوضهي رودخانهي زنجانرود از  91کيلومتري غرب
شهرستان زنجان (بعد از شهر نيکپي در  91مسير زنجان-تبـريز) و غلبه تشکيالت
مارن قرمز و سبز گچي و نمکي قابليت فرسايش جانبي آبراهه افزايش مييابد که اين
مسئله موجب آسيبپذيري پهنههاي زراعي و باغي و همچنين تهديد زيرساختها از
جمله راههاي اصلي و فرعي و راهآهن و تأسيسات مربوطه ميشود .در رابطه با حوضهي
مورد نظر ،حسنلو ( )6910در پاياننامه کارشناسي ارشد خود به بررسي نقش عوامل
ژئومورفولوژيک در فرسايش آبي بخشي از اين حوضه پرداخته و به اين نتيجه رسيد که
نقش عامل شيب و زمينشناسي در رسوبگذاري بسيار بيشتر از عامل توپوگرافي و جهت
بوده است .عبدي ( )6911به پهنهبندي پتانسيل فرسايش اراضي حوضهي زنجانرود
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پرداخته و چنين نتيجهگيري کرد که اراضي پاييندست حوضه شدت و پتانسيل
فرسايش بااليي دارند .غفاري و همکاران ( )6911به بررسي تأثير تغيير کاربري اراضي
بر واکنشهاي هيدرولوژيک حوضه پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که تغيير کاربري
اراضي تأثير قابلمالحظهاي بر جريان رودخانه و دبي حوضه داشته است .حسنيها و
نجفي ( )6936با مطالعه عوامل اصلي تخريب و فرسايش به اين نتيجه رسيدند که
حوضه مورد نظر با کاهش بارندگي ،تناوب سيل ،بحران آب و خشکسالي مواجه بوده
که اين عوامل منطقه را مستعد فرسايش ،تخريب خاک و فقر پوشش گياهي نموده
است .با توجه به اهميت زمينهاي مشرف بر بستر زنجانرود براي کاربريهاي مختلف
بويژه کاربري زراعي و باغي و همجوار بودن رودخانه با راههاي اصلي و فرعي و خطوط
راهآهن و تأسيسات و زيرساختهاي مربوطه و اثرگذاري رژيم تغييرات جانبي آبراهه بر
آنها ،هدف پژوهش بررسي تغييرات قسمتي از رودخانه زنجانرود به روش تعيين
محدودههاي تغيير و نوع آنها و پهنهبندي محدودههاي مشرف بر آبراهه ميباشد .تحليل
روند تغييرات مورفولوژي بازهي مورد نظر و عوامل مؤثر بر آن در سه مقطع زماني نيز از
اهداف پژوهش است.
محدودهي مورد مطالعه
حوضهي زنجانرود با شيب متوسط حدود 1/1درصد از شرق به حوضهي ابهررود ،از
شمال و غرب به حوضهي رود قزلاوزن و از جنوب نيز به حوضهي سجاسرود منتهي
ميشود و حدود آن در شمال و جنوب به ترتيب کوههاي طارم و سلطانيه ميباشند
(شکل  .)6اين رودخانه دائمي بوده و با  600کيلومتر طول از ارتفاع  6111متري کوههاي
شهرستان سلطانيه در  91کيلومتري شرق زنجان سرچشمه گرفته و درهي پهناور
زنجانرود را به سوي شمال غرب طي ميکند .زنجانرود از جنوب شهر زنجان عبور
ميکند و به موازات جاده زنجان-تبريز (شکل  9پ) و راهآهن زنجان-تبريز (ايران-
ترکيه) (شکل  )9به سوي شمال غرب به جريان خود ادامه ميدهد و در نهايت در 9
کيلومتري غرب روستاي رجعين به قزلاوزن ميريزد.
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شکل ( )1محدوده مورد مطالعه

مواد و روشها
بـراي انـجام اين پـژوهش از نقشههاي توپوگـرافي  ،6:11111نقشههاي زمينشناسي
 6:611111و عکسهاي هوايي  6:11111سال 6311( 6990م) و تصاوير ماهوارهاي
 ETMلندست  61سال 6311( 6910م) و  0166( 6931م) و دادههاي رقومي ارتفاعي
 SRTM30mدر قالب  ArcGISاسـتفاده شـده است .پـس از مختصاتدار کـردن
(ژئورفرنس-زون  )93نقشهها ،عکسها و تصاوير ،با مبنا قرار دادن خط راهآهن زنجان-
تبريز 0که در امتداد کناره راست آبراهه کشيده شده است (شکل  6و  ،)0انطباق آنها با
زمين و در نتيجه يکديگر حاصل شد و سپس آبراههها ردهبندي و اليههاي مورد نياز
1- Landsat7
 -0راهآهن سال ( 6901قبل از سال  )6990و به موازات رودخانه احداث شده است و بهترين شاخص براي مقايسـهي تغييـرات
آبراهه اين رودخانه به شمار ميرود.
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جهت انجام تحليلها استخراج شدند .حدود بستر در قالب دو کناره راست و چپ
(شمالي و جنوبي) از عکسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي استخراج شد .براي تعيين
نوع تغييرات در قالب پيشروي و پسروي کنارههاي رودخانه ،يک خط مبنا تعيين و
سپس با استفاده از آن نقشهي مسافت تهيه و در نهايت فاصلهي هر يک از خطوط
کنارهي چپ و راست در دورههاي مختلف نسبت به آن اندازهگيري شد .محدودههاي
پيشروي و پسروي بر اساس عريض شدن يا کم عرض شدن آبراهه نسبت به محور آن
مشخص شدهاند .در ادامه براي هر بازهي زماني (دوره) مورد مطالعه ،جدول آماري در
نظر گرفته شد تا امکان مقايسه بين بازههاي زماني فراهم باشد .بر همين اساس وضعيت
تغييرات در کل دوره (دورهي آخر نسبت به دورهي مياني و اول) نيز مورد مقايسه قرار
گرفت .اليهي پهنههاي پيشروي و پسروي آبراهه در سه دورهي زماني  6919 ،6990و
 6931تهيه شد و بر اساس اطالعات به دست آمده در رابطه با تغييرات بستر در بازههاي
زماني مورد نظر ،عوامل اصلي تأثيرگذار بر تغييرات شناسايي و بررسي شدند .بازهي
مورد مطالعه به طول حدود  60کيلومتر بين دو آبادي نيکپي و ايدهلو در غرب و
نزديک خروجي حوضه واقع شده است (شکل .)0
عالوه بر روش و فرايند مذکور براي تعيين محدودههاي مجاور و مشرف بر کنارههاي
بستر و پـهنههاي مماس بر پـهنههاي پيشروي و پسروي ،ترانسکتهاي مماس بر
کنارههاي چپ و راست بازه مورد مطالعه در سه دورهي زماني ترسيم و استخراج شد تا
در صورت نـياز و وجود تـفاوت محسوس بين مـحدودههاي مختلف بستر در بازهي مورد
مطالعه ،امکان مقايسهي زوجي و بررسي علل و نتيجهگيري فراهم شود.
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شکل ( )2موقعيت بازهي مورد مطالعه در حوضهي زنجانرود

شکل ( )3الف -عکس هوايي سال  1331بازهي مورد مطالعهي زنجانرود ،ب -تصوير ماهوارهاي سال
 1331بازهي مورد مطالعهي زنجانرود و پ -تصوير ماهوارهاي سال  1331بازهي مورد مطالعهي زنجانرود
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ـ زمينشناسي و فرسايشي محدودهي مورد مطالعه

همانطور که در شکل ( )0نشان داده شده است ،تشکيالت پوششدهندهي بستر فعلي و
سيالبي آبراهه و کنارهها و پهنههاي مشرف به ترتيب شامل نهشتههاي آبرفتي ،مارن،
شيل ،ماسهسنگ و کنگاومرا و در نهايت مخروطهاي پايکوهي و نهشتههاي پادگانهاي
رودخانهاي است .از نظر وضعيت فرسايش ،با توجه به جنس سازندها و بر اساس طبقه
بندي پيروان و شريعتجعفري ( ،)6930سه طبقه فرسايشي ( VIمتوسط تا ضعيف)
( VIIضعيف) و ( IXفوقالعاده ضعيف) محدوده مورد نظر را در برميگيرند (شکل .)1

شکل(  )1واحدهاي زمينشناسي محدوده مورد مطالعه

طبق بررسي صورت گرفته در رابطه با حوضهي مورد مطالعهي دههي  11دوره اوج
سدسازي بوده و تعداد  00سد در زيرحوضههاي مختلف آن احداث شده که رژيم دبي
آب و رسوب و در نتيجهي روند فرسايش و تغييرات مورفولوژي آبراهه تغيير يافته است.
موقعيت سدهاي حوضهي زنجانرود در شکل ( )1نشان داده شده است.

39

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،61پاييز 6931

شکل( )5طبقات فرسايش محدودهي مورد مطالعه

شکل ()3موقعيت سدهاي حداث شده در حوضهي زنجانرود

بحث و نتايج
ارزيابـي و تعيين کمّي الگوي تغييرات يـکي از الزامات برنامهريزي در توسعهي پايدار و
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مديريت رودخانه محسوب ميگردد .در زير ميزان تغييرات در کنارهها در بازههاي زماني
و مکاني مورد بررسي قرار گرفته است:
ـ تغييرات کناره از  1331تا 1331

در پهنهي مشرف بر کنارهي راست بازهي مورد مطالعه تعداد  0سد احداث شده است.
نتايج به دست آمده در جدول ( )6نشان داده شده است .کناره راست و کناره چپ در
اين دوره روند پيشروي و پسروي داشتهاند.
جدول ( )1سطوح پيشروي و پسروي کناره چپ و راست آبراهه در دورهي اول (بر حسب )km2

تغييرات دوره اول ( )1331نسبت به دوره دوم ()1331
کناره راست
نوع تغيير

پيشروي
پسروي

کناره چپ

تعداد پهنه مجموع مساحت

6/60
1/03

61
66

نوع تغيير

تعداد پهنه

مجموع مساحت

پيشروي
پسروي

1
61

1/11
6/06

ـ تغييرات کناره از  1331تا1331

تعداد  6سد در پهنهي مشرف بر کناره چپ احداث شده است .جادهي قديم
زنجان-تبريز نيز در بيشتر قسمتها منطبق بر حاشيهي کناره چپ آبراهه بوده و
آزادراه زنجان-تبريز در پهنههاي مشرف بر آن احداث شده است .دادههاي اين
دوره در جدول ( )0نشان داده شده است .در اين دوره هر دو کنارهي روند
پسروي داشتهاند.
جدول ( )2سطوح پيشروي و پسروي کناره چپ و راست آبراههي در دورهي دوم (بر حسب )km2
تغييرات دوره دوم ( 1331نسبت به )1331
کناره چپ

کناره راست
نوع تغيير

تعداد پهنه مجموع مساحت نوع تغيير

پيشروي
پسروي

پيشروي
پسروي

66
69

1/11
1/11

تعداد پهنه مجموع مساحت

61
61

1/11
6/61
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ـ تغييرات کناره از  1331تا 1331

دادههاي مربوط به پهنههاي پيشروي و پسروي هر کدام از کنارهها در جدول ( )9نشان
داده شده است .در اين دوره نيز هر دو کناره داراي روند پسروي بودهاند.
جدول ( )3سطوح پيشروي و پسروي کنارهي چپ و راست آبراهه در دورهي سوم (بر حسب )km2
تغييرات دورهي سوم ( 1331نسبت به )1331
کنارهي راست
نوع تغيير

کنارهي چپ

تعداد پهنه مجموع مساحت

پيشروي
پسروي

1/16
1/31

60
60

تعداد پهنه مجموع مساحت

نوع تغيير

1
3

پيشروي
پسروي

1/03
0/61

ـ تغييرات کناره از سال  1331تا 1335

در روش مورد استفاده مقادير پيشروي از مقادير پسروي کم شده و در نتيجه اعداد
مثبت به منزلهي پيشروي و مقادير منفي به معناي پسروي است .بر اين اساس آبراهه
در همهي دورهها روند پسروي داشته است .مجموع مقدار پسروي در دورهي اول 1/61
کيلومترمربع بوده است .در دورهي دوم و دورهي سوم بستر آبراهه به ترتيب  6/36و
 0/16کيلومترمربع عقبنشيني داشته است .بنابراين از ابتداي دورهي مطالعه ( 11سال)
بستر آبراهه عقبنشيني و پايداري نسبي داشته است ،با اين تفاوت که از ابتداي دوره تا
اواخر آن شدت آن افزايش يافته است.
جدول ( )1تغييرات آبراهه در بازهي مورد مطالعه
دوره دوم

دوره سوم

دوره اول

پسروي

پيشروي

پسروي

پيشروي

پسروي

1/31

1/16

1/11

1/11

1/03

-1/60
0/61

-1/16
1/03

-6/11
-0/16

6/61

پيشروي دوره اول

6/60
1/11

1/11
-6/6
-6/36

تغييرات کل

1/11

6/06
-1/16
-1/61

کناره راست
برايند تغيير
کناره چپ
برايند تغيير
برايند تغييرات
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ـ تغييرات بستر زنجانرود

نتايج اندازهگيريها نشان ميدهد که بستر رودخانه از دورهي اول تا آخر داراي روند
عقبنشيني از کنارهها بوده که در دو دورهي بعدي بيشتر شده است .در حالي که اين
روند در دورهي سوم نسبت به دورهي دوم شدت بيشتري داشته است.
روش ترانسکتهاي مماس نيز براي تعيين موقعيت بهتر تغييرات در کنارههاي بستر
در بازهي مورد مطالعه اعمال شد .پهناي هر کدام از ترانسکتها  6کيلومتر در نظر
گرفته شده و ابتدا مساحت ترانسکتهاي حاشيه چپ بستر از مساحتهاي مربوط به
حاشيهي راست کم شد و مقدار به دست آمده براي هر ترانسکت در دورهي اول از مقدار
مشابه آن در دورهي دوم کم شد .ارقام مثبت به منزلهي پيشروي بستر به سوي کنارهها
و منفي بودن آن به معناي پسروي و تثبت بستر اصلي است .دادههاي به دست آمده از
اين روش (جدول  ،)1نشان ميدهد که روند کلي عقبنشيني و تثبيت بستر آبراهه
بيشتر در قسمت مياني بازهي مورد مطالعه و روند کلي گسترش بستر آبراهه در
محدودهي ابتدايي و انتهايي بازهي مورد مطالعه متمرکز بوده است (شکل  1و .)3

شکل (( )7باال) پهنههاي پيشروي و پسروي کنارهي راست (باال) و پهنههاي پيشروي و پسروي چپ
(پايين) دورهي اول (الف) ،دورهي دوم (ب) و دورهي سوم (پ)
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شکل ( )8ترانسکتهاي مماس بر پهنههاي مورد مطالعه
جدول ( )5تغييرات آبراهه در سه دورهي زماني با استفاده از روش ترانسکتهاي مماس
شمارهي
ترانسکت
6
0
9
0
1
1
1
1
3
61
66
60
69
ميانگين
ميانه
مد

مساحت مساحت مساحت مساحت مساحت مساحت تغييرات تغييرات تغييرات
کنارهي

کنارهي

کنارهي

کنارهي

کنارهي کنارهي کنارهي کنارهي

راست  31چپ  31راست  31چپ  31راست  31چپ  31راست
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/6
0/1
0/0
0/0
0/19
9/1
9/1
9/1
1/0
0/1
9/1

1/1
1/1
1/1
1/6
1/1
1/9
0/1
0/1
0/1
0/9
0/10
0/10
0/11
1/1
0/1
-

1/0
1/6
1/0
1/0
1/1
1/0
0/1
0/0
0/0
0/11
9/1
9/1
9/1
1/9
0/1
9/1

1/1
1/9
1/1
1/3
1/3
1/0
0/3
0/1
0/9
0/0
0/11
9/3
9/3
1/1
0/3
9/3

1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
0/1
0/1
0/0
0/6
9/3
9/1
9/1
1/0
0/1
-

1/1
1/9
1/1
1/1
1/1
1/9
0/1
0/1
0/9
0/6
0/16
9/3
9/1
1/1
0/1
-

1/10
1/69
1/60
1/91
1/60
1/11
1/11
1/11
1/11
1/10
-1/10
1/11
1/60
1/11
1/11
1/60

کل

چپ

آبراهه

1/10
1/61
-1/06
-1/10
-1/66
-1/61
-1/09
-1/11
1/66
1/11
-1/66
1/16
1/60
-1/19
-1/10
-1/66

1/11
1/66
-1/69
-1/66
-1/13
1/11
-1/61
-1/10
1/60
1/66
1/10
1/19
1/10
1/11
1/19
1/66
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جدول ( )3نتايج بررسي عوامل مؤثر در تغييرات بستر زنجانرود
عوامل

توضيحات

شيب زنجانرود در بازهي مورد بررسي بسيار کم بوده که اين امر حساسيت به تغييرات مورفولوژيکي
ژئومورفولوژي را افزايش داده است .شيب توپوگرافي بازه مورد بررسي  1/13درصد است که تغييرات آن به ويژه در
محدودهي مورد مطالعه محسوس نيست.

زمين
شناختي

بستر زنجانرود در بازه مورد بررسي بر واحدهاي زمينشناسي فرسايشپذير (آبرفتهاي دشت
سيالبي و مخروطافکنهاي جديد) جاري است (شکل  .)0سراسر محدودهي بازهي مورد مطالعه
فرسايشپذيري بااليي داشته و در طبقه فوقالعاده ضعيف ( )IXجاي ميگيرد (پيروان و شريعت
جعفري( )011 :6936 ،شکل  .)1در گزارش روند رسوبگذاري مخزن سد سفيدرود نيز بيشترين
حجم رسوبات ورودي از شاخه قزلاوزن (سطح اساس حوضه مورد مطالعه) متعلق به ذرات رس و در
مراتب بعدي ذرات سيلت و ماسه قيد شده است (رمضاني و قمشي.)111 :6931 ،

پوشش
گياهي

پوشش گياهي بستر اصلي عمدتاً زراعي و باغي است .پوشش زراعي نقش تثبيتکننده داشته و در
سالهاي اخير تغييرات کمتري را متحمل شده است .بيشتر تغييرات ژئومورفولوژيکي در محدودهي
پوشش گياهي زراعي صورت گرفته است .از دورهي اول تا دورهي سوم بر وسعت اراضي پايدار افزوده
شده است (شکل .)61

دهه  11دوره اوج سدسازي در حوضه مورد مطالعه بوده است ( 00عدد) (شکل  .)1از ديدگاه
هيدرولوژي هيدرولوژيکي ،فراواني دبيهاي پيک باال با احداث سد کاهش يافته است .اين دبيها يکي از عوامل
مهم در تغيير مورفولوژي بستر جريان هستند.
کاربري
اراضي

روند تغييرات 01سال اخير سبب تغيير کاربري مراتع در حوضه ،افزايش رواناب سطحي و دبي اوج
سيالبها (غفاري و همکاران )616-611 :6911 ،و بار رسوبي و در نتيجه تغيير مورفولوژي بستر
شده است.

عمراني

با توجه به سيالبي بودن زنجانرود در ماههاي پر باران سال (حسنيها و نجفي ،)1 :6936 ،و
فرسايش کناري آبراهه و اثر آن بر تأسيسات و اراضي زراعي حاشيه رودخانه ،طرحهاي ساماندهي
مختلفي با هدف تثبيت کنارهها ،کنترل فرسايش ،حفاظت از جاده ترانزيت زنجان-تبريز صورت
گرفته که اين عوامل در تغيير رژيم جريان و در نتيجه تغيير مورفولوژي مؤثر بودهاند (شکل .)61

شکل ( 1)3پوشش گياهي زارعي و باغي پيرامون و موانع عرضي و طولي ايجاد شده در کنارهها

31
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نتيجهگيري
مورفولوژي رودخانهها همواره دچار تغيير هستند .اين تغييرات در قالب اثرگذاري بر
اراضي و زيرساختها نقش خود را ايفا مي نمايند .تعيين روند و محدودهي تغييرات از
اولويتهاي اساسي مديريت رودخانهها بشمار ميرود .در پژوهش حاضر با بررسي
مکاني-زماني کنارهها و بستر زنجانرود در بخش شمالغربي حوضه ،گسترههاي پيشروي
و پسروي طي  11سال مشخص شد .نتايج حاصل بيانگر غلبه روند کلي کم عرض شدن
آبراهه نسبت به محور آن است .اين در حالي است که روند مزبور از دورهي اول (6990
تا  )6910تا دورهي دوم ( 6910تا  )6931و سوم ( 6990تا  )6931حالت افزايشي
داشته است ،به طوري که در اواخر بازهي زماني مورد نظر با شدت بيشتر سبب پايداري
نسبي آبراهه شده است.
تغيير دبي به سمت پاياب سبب کاهش قدرت فرسايشي جريان رودخانه و افزايش
پايداري و تثبيت نسبي بستر شده است .توسعه فعاليتهاي باغداري نسبتاً پايدار به صورت
پراکنده روي بستر سيالبي ،در پايداري آبراهه در بازهي مورد مطالعه نقش مهمي داشته
است ،به طوري که باغها و مزارع قلمروهاي پايدار کناري بستر اصلي تغييرات زيادي در
تصاوير و عکسهاي مختلف از خود نشان ميدهند.
نقش عوامل انساني در حوضهي زنجانرود به دليل موقع نسبي جغرافيايي آن (ترانزيت
شرق به شمالغرب) ،زمينهساز توسعه و آغاز پروژههاي راهسازي متعدد (راهآهن ،راه شوسه
و آزادراه) در حريم رود و تغيير سيستمهاي هيدروژئومورفولوژيکي-هيدروديناميکي و
تغيير ديناميک آن شده است .ارزيابي کمي تغييرات بستر رودخانه نشان ميدهد که
ميزان تغييرات (ضمن غلبه روند کلي پايداري و تثبيت) از دورهي اول تا دورهي آخر
افزايشي بوده است .به طوري که ميزان تثبيت در دورهي اول  1/61کيلومتر مربع و در
دورهي دوم و آخر به ترتيب  6/36و  0/16ميباشد .پيشرويها بيشتر در قسمت ابتدايي
و انتهايي بازه متمرکز بوده (ترانسکت شمارهي  1 ،0 ،6و  3تا  )69که متوجه اراضي
روستاهاي نيکپي ،درهليک ،دوالناب ،نجي ،ايدهلو و باغلوجه و سيفآباد ميباشد.
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پسرويها نيز در ترانسکت شمارهي  9تا ( 1به استثناي ترانسکت شمارهي  )1متمرکز
ميباشند .بر اساس نتايج به دست آمده زنجانرود در مجموع روند رو به پايداري را از
خود نشان ميدهد .نواحي مجاور قسمتهاي ابتدايي و انتهايي بازهي مورد مطالعه
(مناطق اطراف روستاهاي نيکپي و باغلوجه) از حساسترين محدودههاي بازه بوده و
اين امر ميطلبد که برنامهريزيها در اين بازه از رودخانه بيشتر در اين قسمتها متمرکز
شوند.

32
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