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چکیده

ژئومورفولوژی رودخانه و بررسی میزان تحول آن ،تشریح و تبیین فرسایش ،نیمرخ طولی بستر رودخانه و بررسی اشکال مختلف
ناهمواری و عوارض مورفولوژی م سیر رودخانه میبا شد .رودخانه الوند به عنوان مهمترین و ا صلیترین رودخانه حوزه آبخیز الوند
در غرب استان کرمانشاه واقع شدهاست .هدف از این تحقیق ،بررسی تغییرات نیمرخ طولی بستر رودخانه الوند با استفاده از توابع
ریا ضی و تغییرات نیمرخ طولی در ق سمتهای مختلف و ارتباط ب ستر رودخانه با زمین زیربنای آن در رابطه با فر سایش میبا شد.
نوع تحقیق کاربردی -توسعه ای و روش آن ،تحلیلی -آماری و میدانی با استفاده از ابزارهای فیزیکی مانند نقشههای توپوگرافی،
زمینشننناسننی ،ژئومورفولوژی ،ترنناویر ماهوارهای و نرمافزارهایی مانند  SPSSو  Arc GISمیباشنند .نتاین نشننان میدهد که
تحوالت ،نوع نیمرخها و شکلگیری عوارض مورفولوژی مسیر رودخانه ،در ارتباط با عوامل مختلفی از جمله فرسایش ،تکتونیک،
لیتولوژی و عنا صر ژئومورفولوژیکی مانند گ سلها میبا شد .رودخانههایی که در بخش سراب حوزه و قسمت باالد ست حوزه قرار
گرفتهاند ،با تابع نوع خطی برازش یافتهاند که علت آن قرار گرفتن این بخش از حوزه تحت تأثیر فعالیتهای شننندید تکتونیکی
میبا شد .ق سمتهای میانی و پایاب حوزه به غیراز بازه الوند  ۲که تحت تأثیر فعالیتهای تکتونیکی قراردا شته ،بقیه بازههای آن
به علت عدم فعالیتهای تکتونیکی و حرکت بر روی لیتولوژی س ست زیربنا ،با تابع نوع نمایی برازش یافتهاند و دارای فر سایش
بستر و کنارهها میباشند.
واژه های کلیدی:
مورفولوژی رودخانه ،نیمرخ طولی ،توابع ریاضی ،تکتونیک
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Abstract
Geomorphology of the river and its rate of change, explained the erosion, the longitudinal
profile of the river bed and the river is different roughness and morphology effects. Alvand
River as most major river basin in Kermanshah Province is located in the West. The aim of this
study was to investigate changes in longitudinal profile of the Alvand river bed using
mathematical functions and changes in the longitudinal profile of the river bed and the
relationship with the land and its base is eroding. Type of applied research - development and
its analysis - data and field use of physical tools such as topographic maps, geology,
geomorphology, satellite images and software such as SPSS and Arc GIS. The results show
that changes of shape side and river morphology in relation to various factors such as erosion,
tectonics, lithology and geomorphological elements such faults. A river basin is located in the
upper part, are fitted with a linear function of exposure due to this part of the basin is affected
by activities tectonic. The middle and late parts other than Alvand 2 tectonic activities are
affected, the rest due to tectonic activity and move on lithology weak infrastructure, have been
fitted with an exponential function of the type and bed and bank erosion.
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 -1مقدمه

ژئومورفولوژی رودخانه ،علم شناخت سی ستم رودخانه از نظر شکل و فرم کلی ،ابعاد و هند سه هیدرولیکی ،را ستا و پروفیل طولی
بستر ،فرسایش بستر و کنارهها و نیز روند و نحوه تغییرات آن میباشد .پیشبینی روند تغییرات رودخانه و ارائه طرحهای مهندسی
در آینده منوط به شناخت رفتار و ژئومورفولوژی فعلی رودخانه و برر سی تغییرات درگذ شته میبا شد (نوروزی و همکاران.)1331 ،
به عبارت دیگر ،ژئومورفولوژی رودخانه و بررسی میزان تحول آن ،تشریح و تبیین فرسایش ،نیمرخ طولی بستر رودخانه و بررسی
ا شکال مختلف ناهمواری و عوارض مورفولوژی م سیر رودخانه میبا شد .یکی از ویژگیهای مهم رودخانهها ،نیمرخ طولی ب ستر
رودخانه میبا شد که عبارت ا ست از خط بزرگترین شیب رود ،که شیب را در هر منطقه ن سبت به محور افق ن شان میدهد و در
حقیقت تر سیم منحنی تغییرات طولی ب ستر رود بر ح سب ارتفاع میبا شد ) سیمافر .)13٣4،برر سیهای نیمرخ طولی رودخانهها در
بسننن یاری از جنبه های کاربردی مانند مهار سننن یل ،کیف یت و کارایی مخازن سننندها ،آبخیزداری و ...اهم یت می یابد (احمدی و
همکارن .)13٣1،نیمرخ طولی رودها معموال به سه ق سمت مجزا که شامل سراب با شیب تند و فر سایش زیاد ،ق سمت میانی با
نیمرخ تکامل یافتهتر و شنننیب کمتر از سنننراب و پایاب که مرحله تکامل بسنننتر و رسنننوبگذاری رود اسنننت ،قابل تقسنننیم
میباشننند(علیزاده .)13٣۲ ،این نیمرخ و اشنننکال ژئومورفولوژی آن در طی زمان و بر اثر دخالت عوامل مختلف مانند حجم آب،
ویژگیهای سنگ ب ستر ،بار ر سوبی و نحوه جریان رودها در بخشهای مختلف متفاوت ا ست .در بحث تحوالت ژئومورفولوژی
رودخانهها نیز ،وضننعیت سننازندهای زمینشننناس نی در رابطه با فرسننایش ،تکتونیک و  ...با عوارض مورفولوژی رودخانه بررس نی
میشننود .اشننکال و نیمرخ طولی رودخانهها ،از تابع نوع خطی تا نمایی قابل تغییر اسننت که این تفاوت در نوع توابع ناشننی از
شرایط ژئومورفولوژیکی حوزه است که خود متأثر از موارد ذکر شده در باالست.
در مورد مورفولوژی ،فر سایش ،تغییرات نیمرخ طوالنی رودخانهها و شبکههای زهک شی با ا ستفاده از رو شهای مختلف ،تحقیقات
متعددی با اهداف گوناگون در کشننورهای مختلف دنیا انجام شننده اسننت .مقرننودی و همکاران( ،)13٣3رنگزن( ،)13٣1یمانی و
هم کاران( ،)1331شنننرفی( ،)13٣٣مقرنننودی و هم کاران( ،)13٣4اح مدی( ،)13٣5نو حه گر و هم کاران( ،)13٣3ی مانی و
هم کاران(Chris ،Thorne(2002) ،Radoane and et al(2003) ،(1997) Ohmori،Ohmori(1996) ،)1331
))Oliver and et al(2006 ،Tebbens and et al(2000) ،) Demoulin (2010 ،parker and et al(2008و
 )Larue(2008از جمله کسانی هستند که فرسایش ،تغییرات مورفولوژی و نیمرخ طولی رودخانهها را مورد بررسی قرار دادهاند.
در مطالعات ذکر شده در باال ،عمدتا به تغییرات مورفولوژی رودخانهها در دورههای زمانی مختلف به منظور ت شخیص تغییرات با
ا ستفاده از پارامترهای هند سی یا عوامل تغییردهنده مورفولوژی و پروفیل طولی رودخانهها پرداخته شدها ست اما در این تحقیق
سعی بر این است تا تغییرات نیمرخ طولی بستر رودخانه الوند در غرب استان کرمانشاه با استفاده از توابع ریاضی مورد بررسی قرار
گرفته و با بررسی و برازش نیمرخ طولی رودخانه الوند در بخشهای مختلف با توابع ریاضی ،تغییرات نیمرخ طولی در قسمتهای
مختلف و ارتباط بستر رودخانه با زمین زیربنای آن در رابطه با فرسایش تجزیه و تحلیل شود.
 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی محدوده مورد مطالعه

حوزه آبخیز الوند در غرب اسننتان کرمانشنناه و در غرب کشننور ایران واقع شنندهاسننت .این حوزه در زاگرس چینخورده و در بین
عرض جغرافیایی  34 15 5٣تا  34 35 3٣شننمالی و طول جغرافیایی 45 31 11الی  41 13 15شننرقی قرار گرفتهاسننت .این
حوزه با م ساحت  1141/33کیلومتر مربع و به تبعیت از روند عمومی زاگرس دارای جهت شمال غرب – جنوب شرق میبا شد.
رودخانه الوند به عنوان مهمترین و اصلیترین رودخانه حوزه همراه با زیرشاخههای خود ،به صورت موازی با روند چین خوردگیها
و عمود بر امتداد چین خوردگیها و ارتفاعات ،آبهای حوزه را زهکشی کرده و در نهایت از مرز کشور خارج و به رودخانه دیاله در
عراق میرسد.
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حوزه مورد مطالعه در شمال و شمال شرق به طاقدیسهای ریجاب و داالهو ،از شرق به طاقدیسهای کوه نوا ،پی کاله و کفراور
و از سمت غرب به ارتفاعات شرقی د شت بینالنهرین و بین شهرهای ق رر شیرین و خ سروی در منطقه مرزی ایران و عراق
محدود میگردد .بلندترین ارتفاعات آن با ارتفاع  ۲411متر ،کوه نوا و تخت خانبک در شرق و شمال شرق حوزه و کمترین ارتفاع
آن در محل م رب وخروجی حوزه با ارتفاع  ۲45متر میبا شد(مهاب قدس .)1341،از مهمترین د شتهای حوزه که بی شتر در سطح
ناودیسها شننکل گرفتهاند میتوان به دشننتهای قرننر ش نیرین ،پاطاق ،سننرپل ذهاب ،قلعه شنناهین ،دیره و کفراور اشنناره کرد
(مهندسین مشاور کارست آب .)1343،شکل  ،1موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه

 -2-2دادههای مورد استفاده و روشکار

در این تحقیق رودخانه الوند در غرب ا ستان کرمان شاه از م رب تا سرچ شمه مورد مطالعه قرار گرفتها ست .در ابتدا برای بد ست
آوردن و تعیین نیمرخهای طولی رودخانههای حوزه ،مسیر رودخانه الوند به  1بازه تقسیم شده و سپس دادههای مربوط به طول و
ارتفاع رودخانه ا صلی بین منحنی میزانها با ا ستفاده از مدل رقومی ارتفاعی () )Digital Elevation Model: DEMحوزه
اندازهگیری شده و سپس مدل سازی آن با ورود دادهها به نرم افزار  SPSSانجام گرفت .در مرحله بعد و ضعیت هر کدام از این
نیمرخها با عوامل ژئومورفولوژی مورد برر سی قرارگرفت و در پایان با م شاهدات میدانی و ا ستفاده از ت راویر ماهوارهای ،عوارض
مورفولوژی م سیر رودخانه شنا سایی گردید .ابزارهای تحقیق شامل نق شه توپوگرافی  ،1/۲51111نق شه توپوگرافی ،1/51111
نقشه زمین شناسی  ،1/ ۲51111تراویر ماهوارهای و نرم افزارهای  Arc Hydro، Arc GIS ، SPSSو  Autocadمیباشند.
جهت تعیین نیمرخهای طولی ،ابتدا باالترین و پایین ترین ارتفاع حوزه که همان نقاط مرننب و سننرچشننمه می باشننند ،از روی
نقشه استخراج گردید و به ترتیب فواصل ارتفاعی  ۲1متری در یک ستون نوشته شوند .در مرحله بعدی با استفاده از مدل رقومی
ارتفاعی تولید شده و شبکه زهک شی در نرم افزارهای  Arc GISو  Arc Hydroو با انطباق خطوط توپوگرافی بر روی مدل
رقومی ارتفاع ،طول رودخانه در بین منحنی میزانهای ۲1متری اندازهگیری شننده و اعداد بدسننت آمده در مقابل سننتون ارتفاعی
ثبت شد .این مراحل برای  1بازه مورد مطالعه تکرار گردید.
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سپس برای شنا سایی دقیق نیمرخهای طولی رودخانه الوند مبادرت به قطعهبندی م سیر رودخانه الوند گردید .این قطعهبندیها
بی شتر در محل تغییر م سیر رودخانه الوند صورت گرفت .سپس ارتفاع و طول هر کدام از قطعات م شخص گردید .در مرحله بعد،
برای ترسیم و شناسایی نیمرخ طولی ،دادههای ارتفاع و طول رودخانه برای هر بازه وارد محیط  SPSSگردید .سپس با استفاده
از نوار ابزار این نرم افزار و گزینه های  Analyze–Regressionو  ،Curve estimationمتغیرهای مسننتقل و وابسننته که
شامل ارتفاع و طول رودخانه میباشند ،را وارد کرده و نوع تابع مشخص شد .بعد از این مرحله نمودارها بر اساس نوع توابع ترسیم
و سپس نمودارها براساس شرایط مسیر رودخانه بررسی شد .در ادامه جهت بررسی تحول ژئومورفولوژی نیمرخهای رودخانه الوند،
آنالیز رگر سیونی بین فا صله و ارتفاع با رو شی که در باال به آن ا شاره شد ،انجام گرفت و نیمرخ طولی هر بازه به و سیله توابع
ریاضی مورد نظر تهیه گردید .در پایان تجزیه و تحلیل نیمرخها با توجه به نقش عوامل مختلف در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه،
فرسایش بستر و کنارهها ،عوارض مورفولوژی ایجاد شده و توابع به دست آمده صورت گرفت.
 -9نتایج
 -1-3الگوی مدلهای نیمرخ طولی رودخانه الوند

یکی از اصلیترین اهداف این تحقیق ،مشخص کردن برازش نوع تابع مناسب با  1بازه مورد مطالعه رودخانه الوند میباشد .برای
ر سیدن به این هدف ابتدا با اندازهگیری طول و ارتفاع رودخانه بر روی مدل رقومی ارتفاعی و سپس به منظور تجزیه و تحلیل و
رسم نمودار از نرم افزار  SPSSاستفاده شدهاست که نتاین آن در شکلهای  ۲تا  ٣نشان داده شدهاست .در این تحقیق بازههای
رودخانه الوند بر اساس توابع لگاریتمی ،نمایی ،خطی و توانی بررسی شدهاند .این توابع در حقیقت نشان دهنده این موضوع هستند
که بازهها از نظر فر سایش ،شکل ب ستر و نیمرخ طولی تحت تأثیر چه عواملی ه ستند .برر سیها در این تحقیق ن شان میدهد که
بازههای مورد مطالعه ،دارای تابع نوع نمایی و خطی میباشند که این مسئله در زاگرس چین خورده دیده میشود.
این اشننکال نشننان میدهند که توابع نوع نمایی و خطی در اکثر بازههای مورد مطالعه ،نیمرخ نزدیک به همی دارند و شننکل آنها
برننورت توابعی با تعقر اندک و شننیب تند اسننت .در این بررسننیها مشنناهده میگردد که توابع برازش یافته نسننبت به نیمرخ
م شاهداتی همب ستگی زیادی را ن شان میدهند و این خود ن شان دهنده این مو ضوع ا ست که این مدل ،برای تجزیه و تحلیل
اشکال نیمرخ طولی بازههای مورد مطالعه مناسب میباشد.
به دلیل این که ق سمت اعظم رودخانه الوند در مناطق د شتی و بر روی جنس س ست زیر بنا جریان دارد و همچنین عدم وجود
فعالیتهای تکتونیکی در این مناطق ،در یک دید کلی دارای تابع نوع نمایی میباشد و دارای فرسایش بستر و کنارهها میباشند.
جدول  ،1نوع تابع برازش یافته با نیمرخ طولی بازههای مورد مطالعه را نشننان میدهد .در شننکل  ،۲مس نیر رودخانه الوند بر روی
نقشه ژئومورفولوژی حوزه الوند نشان داده شدهاست.
جدول  -1نوع تابع برازش یافته با نیمرخ طولی بازه های مورد مطالعه

بازه مورد مطالعه

تابع برازش یافته

الوند 1

نمایی

الوند 2

خطی

الوند 9

نمایی

الوند 4

خطی

الوند 5

خطی

الوند 6

نمایی

4٣
فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی ،دانشگاه هرمزگان

شکل  :2نقشه ژئومورفولوژی حوزه الوند و موقعیت رودخانه الوند بر روی آن

 -2-3تحلیل نیمرخ طولی با توابع برازش یافته در بازههای مورد مطالعه رودخانه الوند

بعد از برازش مناسننبترین نوع تابع برای هر کدام از بازههای رودخانه حوزه الوند ،برای بررس نی دقیق وضننعیت نیمرخ طولی هر
کدام از بازههای مورد مطالعه ،نیمرخ طولی هر کدام از آنها به صورت جداگانه ترسیم و تحلیل گردید که در زیر هر بازه به صورت
جداگانه تشریح گردیدهاست.
 بازه الوند 1این قسمت از رودخانه ناحیه پایاب حوزه را تشکیل میدهد .این قسمت از رودخانه از ارتفاع  311متری شروع شده و دارای روند
شمالی– جنوبی میبا شد تا در نهایت در ارتفاع  ۲41متری از حوزه خارج شده و به دیاله عراق میپیوندد .این بازه در طول م سیر
خود بر روی جنسهای س ست زیر بنا ( مارن ،شیل و ژیپس) حرکت کرده و به دور از هرگونه فعالیت تکتونیکی میبا شد .نیمرخ
طولی رودخانه در این ناحیه دارای شکل تقریبا منظم بوده و فقط یک تغییر شیب در ناحیه ارتفاعی  331متری دارد که علت آن
ورود زیر شاخه امام ح سن بوده که باعث افزایش حجم آب و بار ر سوبی و در نهایت افزایش قدرت فر سایش ب ستر و کنارههای
رودخانه شدهاست .شکل  ،3نیمرخ طولی رودخانه الوند  1و توابع برازش یافته بر آن و جدول  ، ۲آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع
بازه الوند  1را نشان میدهد.

43
بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانهها با استفاده از توابع ریاضی

شکل  :9نیمرخ طولی رودخانه الوند  1و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -2آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 1

b1

b0

مقدار

درجه آزادی

F

مستقل :الوند1

Rsq

Mth

وابسته

1487141

569.435

.000

380.70

00

.475

خطی

ارتفاع

0681001

556.336

.000

33.63

00

.340

لگاریتمی

ارتفاع

.6290

553.763

.000

33.30

00

.839

توانی

ارتفاع

.6929

596.574

.000

0333.69

00

.443

نمایی

ارتفاع

 بازه الوند9این بخش از الوند دارای روند شرقی– غربی بوده و رودخانه م سیر خود را در میان جنسهای س ست و آبرفتی زیر بنا (ژیبس و
آبرفت) تثبیت کردهاست .رودخانه در این مسیر زیر شاخه دیره را دریافت میکند و در ناحیه ارتفاعی 411متری نیز متأثر از گسل
عمود بر م سیر رود ق رر شیرین شدها ست .نیمرخ طولی رودخانه در این ناحیه تقریبا منظم بوده و تغییر شیبهایی در این پروفیل
طولی دیده میشننود که در قسننمت باال دسننت مربوط به ورود زیر شنناخه دیره به آن و افزایش حجم و بار رودخانه و در نتیحه
افزایش قدرت فرسایش رودخانه و در قسمت پائین دست مربوط به اثر گسل قررشیرین میباشد که عالوه بر تغییر شیب ،باعث
تشکیل تراست این ناحیه شدهاست(شکل  .)4جدول  ،3آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند  ۲را نشان میدهد.

٣1
فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی ،دانشگاه هرمزگان

شکل  :4نیمرخ طولی رودخانه الوند  2و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -9آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 2

مستقل :الوند9

b1

b0

مقدار

F

درجه آزادی

Rsq

Mth

وابسته

481100

658.833

.000

433.33

5

.445

خطی

ارتفاع

0980212

333.039

.000

59.73

5

.403

لگاریتمی

ارتفاع

.1447

340.555

.000

80.35

5

.465

توانی

ارتفاع

.6624

636.095

.000

360.66

5

.443

نمایی

ارتفاع

 بازه الوند2این بازه از رودخانه الوند در ابتدا دارای روند شمال شرقی -جنوب غربی بوده و سپس روند شرقی– غربی پیدا میکند که علت
پیدایش چنین روندی مربوط به تناوب لیتولوژی سننخت و سننسننت منطقه میباشنند .به طوری که رودخانه پس از حرکت با روند
شمال شرق– جنوب غرب بر روی سازند سست(آبرفت) در برخورد با سازند سخت منطقه(آهک) در ارتفاعی 551متری مسیر خود
را به سمت غرب منحرف کرده و م سیر خود را بر روی سازند س ست آبرفتی منطقه ادامه میدهد .رودخانه الوند در این محل زیر
شنناخههای ماهیت و انزل را دریافت میکند که با فاصننله کم از هم دیگر باعث ورود آب با حجم زیاد به رودخانه اصننلی شننده و
تغییرات مشننخرننی را در نیمرخ طولی رودخانه و فرسننایش بسننتر و کنارهها ایجاد میکند .رودخانه در این مسننیر دارای نیمرخ
نامنظمی بوده که اوال یک تغییر جهت در مسیر رود در محل ارتفاعی  5٣1متری به علت تغییر لیتولوژی مسیر رود و تغییر شیب
مشخص در محل ارتفاعی 531متری دارد که علت آن ورود زیر شاخههای ماهیت و انزل است که باعث افزایش قدرت فرسایش
رودخانه شده و تغییراتی را در پروفیل طولی را بوجود آوردها ست ( شکل  .)5جدول  ،4آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند
 3را نشان میدهد.

٣1
بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانهها با استفاده از توابع ریاضی

شکل  :5نیمرخ طولی رودخانه الوند  9و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -4آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 9

مستقل :الوند2

b1

b0

مقدار

F

درجه آزادی

Rsq

Mth

وابسته

081061

539.739

.000

83.83

7

.400

خطی

ارتفاع

4481424

507.376

.000

63.70

7

.709

لگاریتمی

ارتفاع

.6749

530.567

.000

90.66

7

.769

توانی

ارتفاع

.6114

538.030

.000

79.35

7

.409

نمایی

ارتفاع

 الوند4این بازه از رودخانه که از ارتفاع  1111متری شروع میگردد ،در ابتدا دارای روند شمال شرقی–جنوب غربی بوده و سپس روند
شمال غرب پیدا میکند و در نهایت با روند غربی– شرقی به م سیر خود ادامه میدهد .رودخانه در این ق سمت در ابتدا بر روی
پی سنگ آهکی حرکت کرده و در قسمت پایانی بر روی پی سنگ سست آبرفتی حرکت میکند .ژئومورفولوژی مسیر رودخانه
الوند در این بازه بی شتر از عامل زمین شنا سی و تکتونیک تبعیت میکند ،زیرا این ق سمت از رودخانه به شدت تحت تأثیر حرکات
تکتونیکی و گسننلها ی عمود بر مسننیر رودخانه (پاطاق ،کرند و ریجاب) میباشنند که این خود باعث بینظمی و تغییر زیادی در
نیمرخ رودخانه و فر سایش ب ستر و کنارهها گردیدها ست .با برر سی طولی رودخانه میتوان شک ستگیها و تغییر شیبها رادر آن
دید .اثرات ناشنننی از این حرکات کامال در نقاط ارتفاعی ٣51–311–1111متری به صنننورت ایجاد تغییر شنننیبها مشنننخص
است(شکل  .)1جدول  ،5آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند  4را نشان میدهد.

٣۲
فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی ،دانشگاه هرمزگان

شکل  -6نیمرخ طولی رودخانه الوند  4و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -5آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 4

b1

b0

مقدار

مستقل :الوند 4

درجه آزادی

F

Rsq

Mth

وابسته

2282001

830.739

.000

533.66

07

.434

خطی

ارتفاع

1489121

796.437

.000

095.90

07

.740

لگاریتمی

ارتفاع

.6204

768.350

.000

307.57

07

.430

توانی

ارتفاع

.6441

835.805

.000

683.75

07

.459

نمایی

ارتفاع

 الوند 4رودخانه الوند در این بازه ،دارای روند شرقی– غربی میباشد و بر روی پی سنگآهکی با پوشش سطحی آبرفتی حرکت میکند.
رودخانه در این بازه در یک مسنننیر عمود بر جهت چینخوردگی(داالهو ،کالونه و بندزرده) حرکت میکند و ژئومورفولوژی آن،
تحت تأثیر تکتونیک میباشننند ،زیرا این بازه از رودخانه الوند تحت تأثیر حرکات شننندید تکتونیکی میباشننند .اثر فعالیتهای
تکتونیکی باعث بینظمی در نیمرخ طولی این بازه شدها ست .برر سی پروفیل طولی آن ن شاندهنده شک ستگیهایی در نواحی
ارتفاعی 1۲11-1311-1111متری میبا شد که نا شی از فعالیتهای تکتونیکی و گ سلی(ریجاب و داالهو) در این بازه از رودخانه
الوند است(شکل  .)4جدول  ،1آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند  5را نشان میدهد.

٣3
بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانهها با استفاده از توابع ریاضی

شکل  -3نیمرخ طولی رودخانه الوند  5و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -6آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 5

مستقل :الوند 4

b1

b0

مقدار

F

درجه آزادی

Rsq

Mth

وابسته

93.6333

0050.95

.000

767.95

37

.437

خطی

ارتفاع

074.339

0090.59

.000

603.58

37

.403

لگاریتمی

ارتفاع

.0686

0050.30

.000

997.83

37

.490

توانی

ارتفاع

.0634

0039.74

.000

948.34

37

.498

نمایی

ارتفاع

 الوند0این بازه از رودخانه الوند به عنوان سر چ شمه ت شکیل رودخانه الوند از ارتفاعات قالالن و تخت خانبک در ارتفاع ۲۲11متری سر
چشمه میگیرد .رودخانه در این ناحیه دارای روند شمالی -جنوبی میباشد ،ولی در ناحیه ارتفاعی  1411متری دارای یک چرخش
 131درجهای میبا شد که علت آن مربوط به تناوب لیتولوژی ناحیه ا ست ،چون هیچ گونه فعالیت تکتونیکی در این ناحیه وجود
ندارد .رودخانه در این ناحیه دارای شیب زیادی میباشد و با توجه به قدرت و حجم زیاد آب توانسته پی سنگ آهکی مسیر خود را
به صورت عمیق ببرد و یک دره عمیق را تشکیل دهد .فرسایش بستر و کنارهها در این بازه از رودخانه الوند شدید بوده و نیمرخ
طولی رودخانه در این ناحیه دارای بی نظمی و تغییر جهت م شخ ری ا ست که علت این م سئله ،به تنوع لیتولوژی زیربنای م سیر
رودخانه و عبور رودخانه از جنسهایی با مقاومت متفاوت میبا شد( شکل  .)٣جدول  ،4آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند
 1را نشان میدهد.

٣4
فصلنامه پژوهشهای فرسایش محیطی ،دانشگاه هرمزگان

شکل  -9نیمرخ طولی رودخانه الوند  6و توابع برازش یافته بر آن
جدول  -3آنالیز دومتغیره بین طول و ارتفاع بازه الوند 6

مستقل :الوند 0

b1

b0

مقدار

F

درجه آزادی

Rsq

Mth

وابسته

60.6706

0398.09

.000

38.666

08

.847

خطی

ارتفاع

005.373

0387.40

.000

36.77

08

.579

لگاریتمی

ارتفاع

.0304

0379.36

.000

35.47

08

.309

توانی

ارتفاع

.0038

0358.80

.000

89.83

08

.705

نمایی

ارتفاع

 -3-3مورفولوژی مسیر رودخانه الوند

در این قسمت به بررسی عوارض مورفولوژی مسیر رودخانه الوند از پایاب به طرف سر چشمه و عوامل موثر در ایجاد این عوارض
در هربازه پرداخته شدهاست.
 الوند 1این ناحیه از الوند ،قسمت پایاب یا خروجی حوزه را تشکیل میدهد .در واقع رودخانه در این قسمت در ناحیه ارتفاعی  ۲41متری
از حوزه خارج شننده و به دیاله در عراق میرسنند .رودخانه در این قسننمت دارای روند شننمالی– جنوبی بوده و بر روی پی سنننگ
سننسننت و تخریبی (آبرفت ،مارن ،ماسننه سنننگ و شننیل ) حرکت کرده و به دور از تأثیر هر گونه فعالیت تکتونیکی میباشنند.
مورفولوژی مس نیر رودخانه در این ناحیه به صننورت ایجاد مئاندرها تظاهر یافتهاسننت که نتیجه حرکت رودخانه بر روی لیتولوژی
سست زیربنا و فرسایش بستر و کنارههای رودخانه میباشد .رودخانه در این ناحیه دارای نیمرخ منظم با تابع نوع نمایی میباشد.
شکل  ،3نمونهای از مئاندرهای م سیر رودخانه الوند در سرپل ذهاب را در نتیجه حرکت بر روی لیتولوژی س ست زیربنا که منجر
به فرسایش بستر و کنارهها شدهاست ،نشان میدهد.

٣5
بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانهها با استفاده از توابع ریاضی

شکل  -3نمونه ای از مئاندرهای مسیر رودخانه الوند در سرپل ذهاب(ماخذ :نگارندگان)

 الوند 9رودخانه در این قسمت دارای روند شرقی– غربی بوده و بر روی پی سنگ سست و تخریبی زیربنا حرکت میکند .این بازه تحت
تأثیر فعالیتهای تکتونیکی و گ سلی عمود بر امتداد رودخانه قرار گرفتها ست .از عوارض مورفولوژی این ق سمت از رودخانه الوند
میتوان به مئاندرهای موجود در مسیر و همچنین تراس قررشیرین که در نتیجه فعالیت گسل قررشیرین میباشد ،اشاره کرد.
گ سل در این بازه ،باعث تغییر شیب و ایجاد اختالف سطح بین سرچ شمه و سطح پایه رودخانه شده و این خود باعث افزایش
قدرت آب و در نتیجه تکرار دوره فر سای شی و ایجاد تراس شدها ست .تحت تأثیر این عوامل ،رودخانه در این بازه ،دارای تابع نوع
خطی میباشد.
 الوند 2این بازه از رودخانه الوند تا ارتفاع  511متری را شنننامل میشنننود .رودخانه در ابتدا دارای روند جنوب غربی بوده و سنننپس روند
شننرقی– غربی پیدا میکند .رودخانه در این ناحیه بر روی پی سنننگ سننسننت وآبرفتی حرکت میکند که میان الیههای سنخت
آهکی نیز در آن وجود دارد .این بازه از رودخانه الوند به دور از فعالیتهای تکتونیکی میباشد ،بنابراین بی شترین عارضه این مسیر
که نا شی از لیتولوژی متنوع م سیر رود و حرکت بر روی جنسها ی س ست و آبرفتی میبا شد ،مئاندرها ه ستند .این عوامل باعث
شده که رودخانه در این ناحیه دارای تابع نمایی باشد.
 الوند 4این بازه ارتفاع 1111متری تا  411متری را شامل می شود .رودخانه در این مسیر بر روی پی سنگ آهکی و در قسمتهای پایانی
مسیر خود بر روی جنس سست و آبرفتی حرکت میکند .این بازه از الوند ،به شدت تحت تأثیر فعالیتهای تکتونیکی و گسلهای
مهم و بزرگ عمود بر جهت م سیر رود(پاطاق ،کرند و ریجاب) قرار گرفتها ست .رودخانه الوند در این بازه ،م سیر خود را در امتداد
گ سل شکل دادها ست که این عوامل باعث تنوع ا شکال مورفولوژی و تغییرات ب سیار شدید در نیمرخ طولی رودخانه و همچنین
تغییرات زیاد در م سیر حرکت رودخانه شدها ست .از جمله عوارض مورفولوژی ایجاد شده در این بازه ،میتوان به آب شار پیران،
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کانیون ریجاب ،تنداب شاالن و تنگهای منطقه ا شاره کرد که از عوامل مهم ایجاد آنها گ سلهای پیران ،کرند ،ریجاب و پاطاق
میباشند .شکل  ،11کانیون ریجاب و شکل  ،11تنگ میان کل را در مسیر بازه  4نشان میدهد.

شکل  :11کانیون ریجاب(ماخذ :نگارندگان)

شکل  -11تنگ میان کل در بازه (4ماخذ :نگارندگان)

 الوند 4در این بازه ،رودخانه دارای روند جنوب شرقی -شمال غربی میبا شد و تا ارتفاع  1111متری ادامه مییابد .رودخانه در این بازه،
بر روی پی سنگ آهکی با پوشش سطحی آبرفتی حرکت میکند که این حرکت در جهت عمود بر مسیر چین خوردگی میباشد.
این بازه از رودخانه الوند ،تحت تأثیر تکتونیک قرار گرفته و الیههای مسیر رودخانه دچار شک ستگی و اختالف سطح شدهاند .این
عوامل باعث شکلگیری عوارضی مانند تنگها و تندابها در مسیر رودخانه گردیده و باعث شده رودخانه در این بازه با تابع نوع
خطی برازش یابد.
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 الوند 0این بازه از رودخانه ،سننر چشننمه رودخانه الوند را تشننکیل میدهد .این بازه از الوند در منطقهای اسننت که دارای شننیب زیاد و از
ارتفاع ۲۲11متری شروع می شود و تا ارتفاع 1411متری ادامه مییابد .رژیم برفی -بارانی این ناحیه باعث ایجاد حجم زیادی از
رواناب در این ناحیه میبا شد .وجود این دو عامل همراه با لیتولوژی آهکی قابل حل زیر بنا باعث شده ا ست تا فر سایش ب ستر و
کنارهها شدید بوده و یکی از مشخصترین عوارض مورفولوژی حوزه در این بازه تشکیل شود .این عارضه مشخص ،دره عمیق،
باریک و بزرگ سیاهنه میبا شد که در نتیجه ح ضور شدید آب همراه با شیب زیاد و لیتولوژی قابل حل زیربنا ست ،زیرا در این
ناحیه هیچ گونه فعالیت تکتونیکی مشنناهده نگردیدهاسننت .همین عوامل باعث گردیده نیمرخ طولی این ناحیه با تابع نوع نمایی
برازش یابد.
 -4بحث و نتیجه گیری

ژئومورفولوژی و مورفولوژی رودخانه ها با توجه به عدم ثبات و تحول آنها ،در طول زمان تغییر می یابد که این تغییرات در این
تحقیق با تغییر نوع تابع برازش یافته برای هر نیمرخ نشننان داده شنندهاسننت .به عبارت دیگر ،با تغییر شننرایط ژئومورفولوژی
رودخانه ،اشکال مورفولوژی مسیر رودخانه و نوع تابع هم تغییر مییابد که این مسئله ناشی از عواملی مانند فرسایش ،تکتونیک،
لیتولوژی ،گسل و یا شرایط رسوبگذاری رودخانه میباشد.
نتاین تحقیق نشننان میدهد بازههایی از رودخانه الوند که مس نیر آنها در مناطقی میباشنند که تحت تأثیر تکتونیک قرار گرفتهاند،
مانند بازه های  4و ، 5دارای تابع نوع خطی میبا شد .رودخانه در این بازهها ،دارای تعقر کم و شیب زیاد میبا شد .در این مناطق
که تحت تأثیر تکتونیک دچار باال آمدگی شنندهاند ،عوارض مورفولوژی مانند تنگ ،آبشننار ،تنداب و کانیون شننکل گرفتهاسننت.
بازههایی که در امتداد مسیر گسل حرکت میکنند ،دارای نیمرخی با تعقر باال گشتهاند و نیمرخ آنها با تابع نوع نمایی برازش یافته
است.
از دیدگاه مورفولوژیکی و از عوامل مؤثر بر تحول نیمرخ طولی رودخانه الوند ،لیتولوژی مسننیر رودخانه میباشنند .بازههایی که بر
روی لیتولوژی سخت زیربنا حرکت کردهاند ،لیتولوژی سخت مانع از عمیقتر شدن ب ستر رودخانه شده و در نتیجه تعقر رودخانه
کم و با تابع نوع خطی برازش یافته است.
بازه هایی که بر روی لیتولوژی سننسننت جریان دارند و به دور از هرگونه فعالیت تکتونیکی بودهاند ،دارای نیمرخ با تعقر
باال و شیبب کم بوده و با تابع نوع نمایی برازش یافتهاند .در بیشتر مسیرآنها و تحت تأثیر لیتولوژی سست زیربنا ،مئاندرها تشکیل
شدهاند .در این بازهها فرسایش بستر و کنارههای رودخانه ،بیشتر از سایر بازهها میباشد.
به طور کلی در اکثر موارد تابع مناسب اکثر نیمرخها از نوع نمایی بودهاست که این مسئله بی شتر در زاگرس چین خورده مشاهده
میگردد ،زیرا رودخانه در بی شتر م سیر خود از مناطق د شتی با زیرساخت (لیتولوژی) س ست عبور کرده یا در بی شتر م سیر خود در
امتداد گ سل حرکت کردهاند و فقط در مناطقی که رودخانه بر روی پی سنگ سخت حرکت کرده و یا در مناطقی که تحت تأثیر
فعالیتهای شدید تکتونیکی بودها ست ،با تابع نوع خطی برازش یافتها ست .پس میتوان گفت بازههایی که با تابع نمایی برازش
یافتهاند ،به دلیل لیتولوژی سننسننت بسننتر و کنارهها ،فرسننایش بسننتر و کنارهها بیشننتر بوده و بازههایی که با تابع خطی برازش
یافتهاند ،به دلیل عبور از پی سنگ سخت ،دارای فرسایش کمتری میباشند.
 -1-4جمعبندی نهایی

در یک جمعبندی از نتاین این پژوهش میتوان بیان کرد که مورفولوژی رودخانه الوند تحت تأثیر شرایط ساختمانی ،لیتولوژی و
فر سایش حاکم بر آن پایدار نبوده و در حال تغییر میبا شد .بنابراین پی شنهاد می شود که مناطق م ستعد تغییر رودخانه که در این
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پژوهش مشخص شدهاند ،با استفاده از روشهای سازهای یا بیولوژیکی جهت جلوگیری از تغییرات بیش از حد بستر و کنارهها که
منجر به از بین رفتن زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه ،افزایش بار رسوبی ،تغییر شرایط اکولوژیکی و  ...میشود ،کنترل گردد.
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