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  كشكانتحليل عوامل تأثيرگذار بر تغييرات الگوي هندسي ومورفولوژيكي رود 

  2ستاني هديه ده، *1سياوش شايان 
   shayan@modares.ac.ir، دانشگاه تربيت مدرس ،ژئومورفولوژي استاديار نويسنده مسئول: * -1
  دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجوي دكتري ژئومورفولوژي -2

  دهيچك
 برداريجمله مسايلي است كه بايد در مديريت محيطي به علت پيامدهايي كه بر بهره از رودهاتغيير در الگوي ژئومورفولوژيك 

. برداشت از منابع گيردگذارد مورد توجه خاصي قرار ساختماني مي مصالح ومواد  نيتأمهاي زراعي حاشيه رودها، از زمين
شود. در اين پژوهش، با استفاده از يكي رودها ميكه موجب تغيير در الگوي مورفولوژاست رسوبي بستر و كناره ازجمله عواملي 

 5با قدرت تفكيك  2009سال  IRS تصوير ماهواره سنجنده كارتوست ،1381هاي هوايي سال هاي زماني و عكسروش سري
قدام به محاسبه و ا 	Global Mapper و  Arc GIS ،Auto CAD افزارهايو استفاده از نرم از منطقه مورد مطالعه متر

هاي مذكور و انجام پيمايش ميداني، تغييرات گيري تغيير در پارامترهاي هندسي رودخانه شده است. با استفاده از دادهاندازه
كيلومتر  14آباد از پل كشكان تا روستاي چم داوود به طول تقريبي مورفولوژيكي بخشي از رودخانه كشكان در شهرستان خرم

اي در بستر بازه كوتاه، موجب تغييرات عمده اين در ماسهو تمركز سه معدن برداشت شن و  استقرار شناسايي گرديد. مطالعه و
پارامترهاي هندسي رودخانه (ضريب خميدگي، شعاع  درمكاني تغييرات  -هاي رود كشكان شده است. مقايسه زماني و كناره

دهد كه عامل اصلي تغيير در بيش از نشان مي 1388تا  1381طول موج و زاويه مركزي) در دو بازه زماني  نسبي، طول دره،
و كناره رودخانه بوده است.  بستر ازهاي رود در بازه زماني مطالعاتي، برداشت شن و ماسه نيمي از تغييرات در خميدگي

جمله عوامل ديگر تغييرات  از زينبند انحرافي در طول اين مسير  همچنين عوامل ديگري نظير پويايي رود و احداث پل و
  اند.فراوان در رود مورد مطالعه بوده

  

 هاي كليدي:واژه

  رود كشكان ، سنجش از دور، برداشت شن و ماسه، پارامترهاي هندسي رود،ايژئومورفولوژي رودخانه
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  مقدمه -1

 نيترمهماي نه تنها منبع تأمين آب بوده، بلكه به عنوان عامل توسعه جوامع بشري و يكي از هاي رودخانهسيستم
رودها در واكنش به تغييرات رژيم  كانال. Safavi, 2004)( شوندنيز تلقي مي و رسوبگذاريانتقال  و ديتولمنابع عمده 
هاي انساني در مقدار آب و رسوب رودها د. دخالتندهتغيير مي دائماًو بار رسوب، مورفولوژي بستر خود را  هيدرولوژيكي

 نيا در ).Whitlow et al., 1989ها در مقياس زماني و مكاني به شدت دگرگون شود (رودخانه كانالشود باعث مي
). 1385 ين مصالح ساختماني است (نوحه گر و محمودي،ها يكي از منابع مهم تأمميان برداشت شن و ماسه از رودخانه
 ,Kodolf گردد (ها باعث تغييرات سريع محيطي ميرودخانه كانالهاي سيالبي و برداشت منابع شن و ماسه از دشت

1994:Collis and Dunne, 1989تغيير  كانالهاي هندسي ها موجب شده كه در خصوصيات و ويژگي). اين برداشت
اي به ). مشكالت رودخانه كانزاس كه بر اثر برداشت منابع رودخانه1389اي لرستان، ايجاد شود (شركت آب منطقه

اين مسئله توسط اداره مهندسي هيدرولوژي امريكا مورد توجه قرار گيرد  بارنياولتا براي  شد باعثوجود آمده بود 
Arthur, 1980)شناسي آمريكا ارائه شده در نشريه سازمان زمين 1917رت در سال ). در كار پژوهشي كه توسط گيلب

). برداشت 1375هاي بزرگي در مسير رودخانه در آن زمان ايجاد كرده بود (احمري، است: برداشت مصالح حوضچه
متر  40تا  30نزديك دهانه خروجي آن باعث شده است تا تراز بستر رودخانه به حدود  وانيتا دراي مصالح رودخانه

تغييرات ژئوموفولوژيكي مجاري رود و نشان داد  James (1999)نتايج  ).Hong،1993 تر از سطح دريا برسد (پايين
عادن طال) به وجود آمده است. انساني در بستر رودخانه (م توجهقابل، به علت تغييرات  هاآن ازسيالبي شدن برخي 

, 2002 ( در رودخانه كاروليناي شمالي موجب تغيير در سرعت جريان رودخانه شده است ماسه وبرداشت شن 
American Fisheries Sorety.(  گذاردها ميهاي سيالبي و اثراتي كه بر رودخانهو ماسه در دشتبررسي معادن شن 

ها و عوامل از ديگر محققان خارجي كه در زمينه مورفولوژي رودخانه انجام شده است.  Grindeland (2003)توسط
توان مائو و اند ميمطالعاتي انجام داده رودخانهبستر و مورفولوژي با تاكيد بر برداشت شن و ماسه از بستر  دهنده رييتغ

با را رودخانه ميناب  )1375( نام برد. احمري) را 2011(3)، ديد و همكاران2011(2، ليب و همكاران)2010( 1همكاران
رويه هاي بيبرداشت اثر برهايي را در شكل ظاهري رودخانه نابساماني مطالعه نمود و HEC-6استفاده از قابليت برنامه 

با  و هاآناي و پردازش هاي ماهواره) با استفاده از داده1386( شود را نام برد. ارشداي حاصل ميرسوبات رودخانه
 1382-1369گيري از سيستم اطالعات جغرافيايي روند تغييرات مورفولوژيكي رودخانه كارون را در دوره زماني بهره

با  ماسه وتغييرات به وجود آمده در آن بر اثر برداشت شن  و شابورينمورد بررسي قرار داد. مطالعه رودخانه فاروب رمان 
در مورد مطالعاتي كه قبال در اين زمينه انجام شده همچنين ). 1388(عسكري،  انجام گرفت SRH_IDاستفاده از مدل 

تغييرات بستر رودخانه راز آور كردستان كه بر اثر برداشت شن و ماسه به وجود آمده است به مطالعه توان است مي
زماني مكاني  راتييتغو محاسبه پارامترهاي هندسي رودخانه هرود و نقش آن در  )1388( همكاران وجباري توسط 

. رود كشكان در استان لرستان تأثيرات بسياري بر زندگي و نموداشاره  )1391يماني و همكاران، توسط (بستر رودها 
بر كشاورزي و اكوسيستم منطقه دارد. به همين دليل تغييرات مورفولوژي اين رود  معيشت مردم ساكن در اطراف آن، و

در  جادشدهياباشد. هدف از اين تحقيق بررسي و مطالعه تغييرات در مديريت محيطي داراي اهميت فراوان مي
ديدهاي ميداني، بوده گيري پارامترهاي هندسي و انجام بازمورفولوژي رودخانه كشكان با استفاده از محاسبه و اندازه

   .است

 

                                                                 
1 Mao and et all 
2 Labbe 
3 Dade  
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  و روش مواد - 2       
  معرفي منطقه مورد مطالعه -2-1

غربي ايران واقع شده است. اين حوضه بخش  در جنوب لومترمربعيك 66/9275آبخيز رودخانه كشكان با وسعت حوضه
 زيآبر حوضهجزئي از  ايران،بندي كلي هيدرولوژي دهد. در تقسيمهاي پر آب رود كرخه را تشكيل ميمهمي از سرشاخه

كيلومتر، به سيمره ملحق شده و رود كرخه را  300آيد. اين رود پس از طي مسافتي در حدود فارس به شمار ميخليج
آباد باشد كه در شهرستان خرم). منطقه مورد مطالعه بخشي از اين حوضه آبخيز مي1381نژاد، دهد (سوريتشكيل مي

كيلومتر  14ز رود از پل باستاني كشكان شروع شده و تا روستاي چم داوود به طول تقريبي واقع شده است. اين بخش ا
(شكل  است 47°52´49˝عرض شمالي و طول شرقي 33°35´17˝ادامه دارد. مختصات جغرافيايي محدوده مورد مطالعه 

بر ثانيه و  مترمكعب 2/33پل كشكان، واقع در محدوده مورد مطالعه  ستگاهيا در). متوسط دبي ساالنه رود كشكان 1
). 1389اي استان لرستان، باشد (سازمان آب منطقهمي لومترمربعيكليتر بر ثانيه در  046/9ميزان دبي ويژه اين ايستگاه 

منطقه مورد مطالعه بخشي  .)1380، نژاداست (سوري متريليم 650تا  450ميانگين بارندگي ساليانه در اين نواحي بين 
متري در شرق و شمال شرق  2000اي است و با وجود ارتفاعات باالي مديترانه يهوا واز زير حوزه كشكان، داراي آب 

هاي جوي باشد و ريزشتابستان غالباً گرم و معتدل مي فصل وبرف بوده  يهازشيرهاي ماليم همراه با داراي زمستان
دهد و باعث در فصول مختلف سال (پاييز و زمستان و بهار) رخ مي ژهيو به يتوجهقابله ميزان اغلب به صورت باران و ب

). از نظر ژئومورفولوژي به 1385ن، گردد ( سازمان هواشناسي استان لرستاهاي شديدي در منطقه ميايجاد سيالب
هاي پايكوهي صاف و هموار هاي فوقاني، دشتها و تراسها، فالتواحدهاي كوهستاني مرتفع و كم ارتفاع، تپه

هاي قائم به صورت گردد واحدهاي كوهستاني مرتفع با ساختمان سنگي و شيب بسيار زياد و ديوارهبندي ميتقسيم
 وشوند امتداد مسير رود كشكان ديده مي در ودر نواحي شمالي، مركزي  عمدتاًسطوح  هاي فرسايشي است اينپرتگاه
جوي، جريان آب سطحي بالفاصله بر  يهابارشگذارد و به هنگام بسزايي در رژيم هيدرولوژيكي آن برجاي مي سهم

  ).1380نژاد، شود (سوريايجاد مي هاآنروي دامنه 
 

  
  

  آبادخرمدر شهرستان  مطالعهموقعيت محدوده مورد  -1شكل 

  مطالعهرودخانه كشكان در حوضه مورد 
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  و روش تحقيق  هاداده
  هاي ذيل مورد استفاده قرار گرفته است: در اين پژوهش داده

  اي الف) منابع اسنادي و كتابخانه
  1389ها و مراتع كشور مربوط به سال ، سازمان جنگل1:25000قومي شده رهاي توپوگرافي نقشه ب)

  1381برداري كشور در سال توسط سازمان نقشه شدهبرداشت 1:40000هاي هوايي با مقياس ج) عكس
  ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 2009سنجنده كارتوست سال  IRSاي از ماهواره د) تصاوير ماهواره

  مرحلههاي رودخانه جهت بررسي تغييرات در چهار گيريهاي پيمايشي و اندازهد) داده
اين تحقيق مبتني بر روش مقايسه دو بازه زماني، آزمايشگاهي و پيمايشي است. بدين منظور نخست با استفاده از 

هاي توپوگرافي و پيمايش ميداني براي شناسائي مكان واحدهاي برداشت كننده، محدوده مطالعه مورد بررسي قرار نقشه
 هاآنها و بررسي الگوي تغييرات كمي نمودن ميزان تغييرات رودخانهگرفت. با توجه به اين كه در مطالعه رودها جهت 

مشخصات هندسي رود در بازه مورد نظر مورد  ).1390شود (اسماعيلي، رودي استفاده مياز مشخصات هندسي پيچان
 شدههيته ييهوا عكساي، و هاي دقيق قرار گرفت. در مرحله بعد تصحيح هندسي تصوير ماهوارهگيريبررسي و اندازه
رود بر روي هر دو  يبردار يهاهيالاي انجام شد. سپس ميكرون) بر اساس تصوير ماهواره 14سازي با دقت (بعد از رقومي

) ترسيم و براي استخراج پارامترهاي هندسي رود از دو 1:40000و عكس هوايي با مقياس  ياماهواره ريتصوتصوير (
). همچنين براي ترسيم نمودار طولي رود از 2استفاده شد (شكل  Auto CADو  Arc GISافزاري محيط نرم

گيري هر يك از اين پارامترها به شرح ذيل روش محاسبه و اندازه استفاده شده است. Global  Mapperافزارنرم
 باشد: مي

  

  
  1381و 1388 يهاسالهاي آن در مسير رود كشكان و خميدگي  -2شكل 

  
گيري كرد. براي اين توان زاويه مركزي را اندازهها، ميدواير بر قوس كردنمماس  باشعاع قوس:  _زاويه مركزي  -الف

و سپس از مركز دواير مماس بر قوس، خطوطي را بر نقاط عطف عمود كرده و  شدهمشخصها كار ابتدا نقاط عطف قوس
زاويه مركزي و به شعاع مماس بر  جادشدهيا). به اين زاويه 1390، شود (اسماعيليها محاسبه ميزاويه مركزي قوس
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هاي افزار اتوكد و با ترسيم دواير مماس بر قوسشود. در اين تحقيق با استفاده از نرمها شعاع دايره گفته ميدايره قوس
  گرديد.افزار اتوكد محاسبه هاي رود در نرمرود در دو بازه زماني زاويه مركزي و براي تك تك قوس

پارامترهايي چون ضريب  يبرنج يهايبادتوان رودي را ميضريب خميدگي: رودهاي داراي الگوي پيچان -ب
كرد. ضريب خميدگي با تقسيم طول دره بر طول موج در محل هر قوس،  يبنددرجههاي خميدگي و زاويه مركزي قوس

  استفاده شده است . 1شماره  از فرمول هايدگيخمبراي محاسبه ضريب خميدگي هر يك از  شود.محاسبه مي
S                                                                                                            :1فرمول شماره

/
  

 هستطول موج و طول دره (طول قوس): طول قوس يا طول دره معادل نصف طول موج هر قوس رودخانه  -پ
رود و تعيين ضريب خميدگي رودها  يبندطبقه). طول موج و طول دره رودخانه دو پارامتر اصلي در 1390، (اسماعيلي
به دست آوردن طول موج روي نقشه محور مسير  بين اين دو پارامتر همبستگي بااليي وجود دارد. براي معموالًهستند و 

بعد از مشخص نمودن دو نقطه عطف هر قوس اين دو نقطه به هم متصل شدند (طول موج).  اتوكد افزارنرمرود در 
  سپس مقدار طول قوس براي هر خميدگي محاسبه شد.

گيرند. يكي از قرار مي تحت تأثير عوامل مختلف كمي و كيفي هارودخانهشعاع نسبي: پايداري خميدگي  -ج
اين پارامتر از  ها معيار شعاع نسبي است.معيارهاي كمي براي شناسايي ميزان پايداري و تحت فشار بودن خميدگي
  شود.گيري مينسبت شعاع دايره محاط بر قوس رودخانه به عرض بستر آن محاسبه و اندازه

  
  جينتا -3

از يكديگر با استفاده از  هاآنرودي شدن در رودهاي آبرفتي و تمايز براي بيان كمي ميزان توسعه و پيشرفت پيچان
هاي مورد مطالعه ميانگين زاويه در دو بازه زماني خميدگي )1980( بندي كورنايسزاويه مركزي، و با توجه به تقسيم

گيرد. اما با توجه قرار مي افتهينتوسعهرودي در رديف رودهاي پيچان 1388و  1381 سال درهاي رود مركزي خميدگي
 و افتهيرييتغ1388درجه در سال  4/75به  1381درجه در سال  71) مقدار زاويه مركزي رود از 3) و شكل (1( به جدول

رودي ، مورفولوژي رود به سمت رودهاي پيچان1388به  1381ها از سال توجه به روند افزايشي ميانگين خميدگي با
  تغيير يافته است. افتهيتوسعه

  
  هاي پيچانرودي(بر اساس اندازه زاويه مركزي كورنايس) ميزان رشد قوس -1جدول 

  1388و  1381در رود كشان در سال 
  1388  1381 سال

4/75 71ميانگين زاويه  

تهافينتوسعهپيچانرودي  شكل رودخانه تهافينتوسعهپيچانرودي    
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1388و  1381ها در سال مقايسه تغييرات زاويه مركزي دواير مماس بر خميدگي -3شكل   

  
، به صورت جادشدهياتغيير  هاآناند و فقط در كه حذف نشده ييهايدگيخم درهمچنين ميزان تغيير در زاويه مركزي 

اكثر نقاط به صفر رسيده  در وهايي كه خم از بين رفته اين ميزان كاهش داشته افزايشي بوده است. در محل خميدگي
هاي انتهايي محدوده مورد مطالعه ميزان زاويه مركزي ، پنج، شش، هفت و همچنين خميدگييهايدگيخم دراست. 

گونه استدالل نمود در توان اينباشد. ميافزايش يافته علت اصلي آن برداشت شن و ماسه از محل خميدگي مي
در خميدگي تغيير ايجاد نموده است، زاويه مركزي كاهش و در  ماسه وهايي كه عاملي غير از برداشت شن محل
بوده است ميزان زاويه مركزي افزايش يافته است.با توجه به مقايسه  ماسه وهايي كه عامل تغيير، برداشت شن محل

ين ميزان از سال توان نتيجه گرفت كه، تغيير ابازه زماني مي دو در)  2ها رودخانه (جدول ميزان متوسط شعاع خميدگي
ها رودي، در برخي از قوسنهاي پيچادهد و اين نشانه توسعه شعاع حلقهكاهش را نشان مي 1388به سال  1381

 ماسه ونقاط برداشت شن  در استرودي رودخانه تغيير يافته و در حال توسعه يافتن باشد. در پي آن الگوي پيچانمي
  .)4(شكل ساير نقاط برداشت كاهش يافته است  هاي پنج، شش و هفت افزايش و دردر خم

  
  
  
  
  

1381و  1388مقايسه ميانگين شعاع رود در سال  - 2جدول   

  1381 1388 سال
  3/233 4/204 ميانگين طول شعاع

  599 534 حداكثر طول شعاع
  66 80 حداقل طول شعاع
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1388و  1381هاي در سال كشكان رودهاي مقايسه شعاع خميدگي - 4شكل  

  
 1388خميدگي در سال  11خميدگي به  14از  1381ها) در سال رودها (خميدگينظر تعداد پيچان از كشكانرود 

ها بوده در نهايت طي كاهش يافته است. به طوري كه اين در اين بازه زماني رود در حال حذف و اضافه نمودن خميدگي
 81در سال 13، 11، 10، 9، 8، 2است. خميدگي شماره ها سه خم كاهش يافته سال از نظر تعداد كلي خميدگي 7اين 

 ازاضافه شده است. همچنين شعاع خميدگي و طول موج  1388در سال10و 8، 2هاي شماره اند و خميدگيحذف شده
كاهش و ميانگين طول قوس افزايش يافته است. براي بررسي تعداد خميدگي رود در دو بازه  1388به  1381 سال

  ) مراجعه شود. 2زماني به شكل (
به  81در سال 25/2هاي رود از ) ميزان متوسط ضريب خميدگي1388(به نقل از شرفي  بندي پيتزبا توجه به تقسيم

). با 5باشد (شكل رودي شديد در هر دو سال ميافزايش پيچان دهندهنشانرسيده است. اين ميزان  88در سال  60/2
باشد كه به رودي مي(عنوان رود ذكر شود) جزء رودهاي پيچان زماني رودمحاسبه ضريب خميدگي كل رود در دو بازه 

رودي ضريب ديگري از رودهاي پيچان يبندميتقس). طبق 6رودي شديد در حال گسترش است (شكلسمت پيچان
 هر چند به طور غالب حداكثر ضريب خميدگي .)1390( اسماعيلي، باشدرودي شديد مينيز گوياي پيچان 4خميدگي 

) رود كشكان در دسته 6( شكل درهاي كل رود بندي و بررسي ضريب خميدگيباشد با توجه به اين تقسيممي 3حدود 
ها از بين رفته و حالت مستقيم يافته گيرد. هر چند در برخي از نقاط رود خميدگيرودي قرار ميپيچان هايرودخانه

هاست. نرودي شديد در برخي از خميدگيدليل ديگري بر پيچا بوده و اين 4ميزان ضريب خميدگي  نيترشيباست. اما 
در سال  88/2به  1381در سال  25/2بوده است كه ضريب خميدگي از  3تغيير در محل خميدگي شماره  نيترشيب

  توان تقسيم كرد: رسيده است. از نظر ميزان ضريب خميدگي محدوده مورد مطالعه را به دو بخش مي 1388
تغييرات مورفولوژي رود  جهينت درشماره يك تا شش: در اين محدوده تغييرات ضريب خميدگي و  مخ ازبخش اول 

  بسيار زياد بوده است.
بخش دوم از خم شماره شش تا پايان محدوده مورد مطالعه: تغييرات ضريب خميدگي و تغييرات مورفولوژي رود كمتر 

  هاي انتهاي رود وجود دارد.نوسان داشته است هر چند اين تغييرات در محل خميدگي
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مقايسه ضريب خميدگي قوس در دو بازه زماني -5شكل   

  

  
 

1388و  1381مقايسه ضريب خميدگي كل رودخانه در سال  -  6شكل  

  
طول موج و طول قوس رود است. در بررسي ميزان طول موج و طول قوس،  ،از ديگر پارامترهاي هندسي رود

ها تغييرات زيادي داشته و ميزان طول توان بيان نمود كه طول موج خميدگيهاي رود در اين بازه زماني ميخميدگي
هش يافته رودهاي متوالي كاكاهش يافته است و بدان معني است كه فاصله پيچان 1388به سال  1381موج از سال 

ميانگين دو سال با هم  باًيتقركمتر بوده و از نظر تغييرات طول قوس  بازه دواين  دراست. اما ميزان تغييرات طول قوس 
). 3(جدول  دهدبرابر است و به معني اين است كه طول دره رود (مورفولوژي طول رود) تغييرات بسيار زيادي نشان نمي

 Global افزارنرم درو ترسيم نيمرخ طولي رود، 4مدل رقومي ارتفاع رود، با استفاده ازلذا جهت بررسي بيشتر مورفولوژي 

Mapper	 گيري شد. علت تغييرات طولي رود از پل باستاني تا روستاي چم داوود در حدود يك كيلومتر محاسبه و اندازه
 افزارنرممرخ طولي رودخانه در يم نافزاري است (ترسيباال رفتگي بخشي از مسير كه در شكل وجود دارد خطايي نرم

GIS افزارنرمشود لذا از خطاي بيشتر ديده مي Global Mapper		 استفاده شده است) در محدوده مورد مطالعه گسل

                                                                 
1 Digital Elevation Model 
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هاي موجود و يا اغلب مربوط به خرده گسل شوديمنوساناتي كه در نيمرخ طولي رود مشاهده  و ندارداصلي وجود 
  ).7(شكل باشداي ميهاي ماهوارههاي نويز در دادهپيكسل

   1388و  1381ميانگين طول موج و طول قوس در سال  - 3جدول
  1388 1381 سال

  5/329 8/406 ميانگين طول موج
  413 9/406 ميانگين طول قوس

  

  
  نيمرخ طولي رودخانه كشكان  - 7شكل

باشد نشانه  تربزرگاز دامنه شعاع نسبي كه بر اين اساس هر چه شعاع نسبي  )1971( بندي شنتوجه به تقسيمبا 
خميدگي است.  بودن داريناپاتحت فشار بودن و  دهندهنشانماليم بودن خميدگي مربوط و هر چه شعاع نسبي كم 

، 1388و افزايش شعاع نسبي آن در سال  ها،همچنين بررسي ميانگين و روند شعاع نسبي رود در محل خميدگي
 خصوصاًها گيرد و در اكثر خميدگيقرار مي محدودشدهدر رده رودهاي  بازه دوتوان نتيجه گرفت كه رودخانه در هر مي

اي اين محدود در اين دو سال باشد. هر چند كه از بررسي روند مقايسهنقاط برداشت رسوب جزء رودهاي تحت فشار مي
افزايش يافته و تحت فشار بودن  1388نسبت به سال  1381نين استدالل نمود كه روند تغييرات رود از سال توان چمي

دهد و رود به سمت رودهاي محدود شده متمايل گشته، اما اين امر به علت كاهش تعداد پيچانرودها كمتري را نشان مي
توان نتيجه قايسه عرض بستر اين دو سري زماني ميباشد. با مو در پي آن افزايش ميانگين شعاع نسبي در رود مي

كاهش داشته است. اين كاهش در مناطقي كه انسان  1388تا سال  1381گرفت كه به طور متوسط عرض بستر از سال
  ).8دخالت كرده نظير احداث پل، ايجاد سدهاي انحرافي و برداشت شن و ماسه، كاهش داشته است (شكل 

  
  1388و 1381هاي سالبستر در محل خميدگيميانگين عرض  -8شكل 
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بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، عوامل به وجود آورنده تغييرات مورفولوژيكي رودخانه كشكان از پل باستاني 
  .) آمده است5كشكان تا روستاي چم داوود در محل هر خميدگي در جدول ( 

  
  

  1381و  1388ه زماني زر باعلل ايجاد تغييرات در هر خميدگي رود كشكان د - 5جدول
شماره 
 انحناء

علت ژئومورفولوژيكي

اين پيچ  تدسنييپاعامل ايجاد و ساخت پل در  ديآيمعلت نياز به بررسي و كار ميداني بيشتر دارد اما آنچه از شرايط بر1
بستر و  تغيير در ميزان شيب احتماالًو تغيير بستر رود توسط انسان و همچنين ميزان دبي رودخانه و بار رسوبي آن و 

باشداين پيچ مي دستنييپاها در انحناي پيچ  
غيير در باشد اما به احتمال به علت ساخت پل و تتر از محل ميهاي بيشتر و دقيقعلت حذف اين پيچ نيازمند بررسي2

دباشاين پيچ مي دستنييپاها در بستر رود تغيير شيب بستر تغيير در ميزان بار رسوب و ميزان خميدگي  
تر رود تغيير بس خصوص بهپل بر روي مسير جريان رود كشكان وساختعامل اصلي كاهش ميزان خميدگي اين پيچ3

بوده  رگذاريتأثدر محل اين خميدگي در تغييرات اين پيچ  ماسه وباشد. همچنين برداشت از منابع شن توسط انسان مي
 است

غيير مسير رود و ساخت پل و ت باالدستافزايش خميدگي اين پيچ تغييرات در ميزان بار رسوبي رود بر اثر تغيير در پيچ 4
باشدمي  

داشت شن و ماسه از محل اين خميدگيبر5
داشت شن و ماسه از محل اين خميدگيبر6
داشت شن و ماسه از محل اين خميدگيبر7
ر محل در محل خميدگي و تغيير مسير رود توسط انسان و همچنين ايجاد بندهاي انحرافي دساخت ايستگاه پمپاژ آب8

 پيچ
ساخت ايستگاه پمپاژ آب و تغيير دادن مسير رود توسط انسان9
ساخت ايستگاه پمپاژ آب و تغيير دادن مسير رود توسط انسان10
برداشت شن و ماسه از محل اين خميدگي11
برداشت شن و ماسه از محل خميدگياثربرافزايش انحاء پيچ12
برداشت شن و ماسه از محل اين خميدگي13
برداشت شن و ماسه از محل اين خميدگي14

  
  
  
  گيرينتيجه -4

مطالعه گيري پارامترهاي هندسي و انجام مشاهدات ميداني از رود كشكان در بازه مورد با استفاده از محاسبه، اندازه
ساله دچار تغييرات بسياري به ويژه در نقاطي  7توان چنين استدالل نمود كه رود مورد مطالعه در بازه زماني كوتاه مي

رودي ) رود از حالت پيچان4( كه انسان دخالت آشكار خود را نشان داده، شده است. طبق محاسبات و بررسي جدول
ته متمايل شده است. همچنين رود مذكور در اكثر نقاط خميدگي جزء رودي توسعه يافتوسعه نيافته به سمت پيچان

 14ها در بازه مورد بررسي از رودهاي تحت فشار بوده و عرض بستر در اين نقاط در حال كاهش است. تعداد خميدگي
هاي انجام شده و كاهش يافته است. با توجه به بررسي 1388خميدگي در سال  11به  1381خميدگي، در سال 

ها ترين علت تغيير در نيمي از اين خميدگيهمچنين عدم وجود گسل فعال در نزديكي حوضه مورد مطالعه، اصلي
هاي رود است و در نيم ديگري پويايي رود، احداث پل جديد، ايجاد بندهاي برداشت شن و ماسه از بستر و كناره

  .باشديم ماسه وانحرافي، برداشت شن 
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  تغييرات پارامترهاي هندسي رود كشكان - 4جدول 

 
                       سال 

  1388  1381 پارامترهندسي

 11 14 تعداد خميدگي

 59/2 24/2 ميانگين ضريب خميدگي

 54/329 85/406 ميانگين طول موج به متر

 413 52/409 ميانگين طول دره به متر

 45/204 27/256 ميانگين شعاع دايره خميدگي به متر

 45/75 71 ميانگين زاويه مركزي به درجه

 9/45 14/81 ميانگين عرض بستر خميدگي

 9/5 12/5 ميانگين شعاع نسبي
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Abstract 

Changes in river geomorphologic pattern would be considered in all environmental planning’s 
because this change have special consequences on land ownership properties, using cultivable lands 
on the rivers bank and supply of constructional materials. Sand and gravelmining of the river beds are 
among factors that lead to changes in river beds pattern. In This research, we investigate 
geomorphological changes in parts of Kashkan River in Khoramabad County from Kashkan bridge to 
Cham Davood village, in a length about 14 km. There are three sand and gravel mining site in this 
short length of river which caused a major changes in the bed and banks of the case study river. We 
used a temporal resolution aerial photos of 1381 (A.H.), Cartosat images of IRS by 5 meter resolution 
of 2009 of the study region, and used ARC/GIS , AutoCAD, Global mapper to calculate and 
measuring geometrical parameters that changed during this time period. By comparing spatio- 
temporal changes, results show that sand and gravel mining is a major factor of about 50 percent of 
changes occurred in the study area. River dynamic, bridge and curving dams’ construction in the river 
course are other factors of changes. 
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