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  دهیچک

 يبررس براين بار در کشور ياول يبراحاضر  پژوهشند. يآ يبه شمار م يطيرات محييمهم تغ يها از شاخصه )ها چمپيچانرودها (
ماهواره لندست  +ETMو  TM يها سنجندهر يدر رودخانه کارون با استفاده از تصاو ها پيچانرود و شکل يبر انيمدرجه رات ييتغ

به  يا در بازه پيچانرود ٢٠ يکيمورفولوژ يپارامترها پژوهشن ي. در اانجام شدبه کمک سنجش از دور  ١٣٨٤و  ١٣٦٨ يها سال
تغييرات جفتي نشان داد که  tد. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين شهر دوره تعيين  کيلومتر از رودخانه کارون براي ١٢٨طول 

تعيين  براي. استدرصد  يکداري در سطح  داراي اختالف معني ١٣٨٤تا  ١٣٦٨هاي  در طي سال يان بريمدر مقدار درجه 
طي چند متغيره استفاده شد. نتايج از مدل رگرسيون خ يبر انيمبر تغييرات درجه  پيچانرودتغييرات برخي از پارامترهاي  تأثير

همچنين  .استنيز به صورت کاهشي  دامنه پيچ و خم در كناره تغييرات  يبر انيممدل نشان داد که در صورت تغيير در درجه 
به شدت به يکديگر  پيچانرودشکل  حالت و يبر انيمدرجه نتايج همبستگي اسپيرمن نشان داد که تغييرات در پارامترهاي 

داري يک  در سطح معني پيچانرودو شکل  يبر انيمدرجه داري بين تغييرات  که همبستگي معني طوريه ب ند.هستوابسته 
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  مقدمه
ها  ها به علت پويايي آن رودخانه يسشنا ختيرخصوصيات 

از جمله  ١رودها چانيپ .است حال تغيير در شهيهم
هاي آبخيز هستند که  حوضهاندازهاي بسيار زيبا در  چشم

ها اشکال  پيچانرودند. شو در اثر عوامل مختلفي تشکيل مي
 هستند و به لحاظ ٢هيدرولوژيکي -مهم ژئومرفولوژيکي

سيالبي  هاي دشت هدر محدود که مکاني هاي جايي هجاب
بستر  يشناس ختيردهند، موجب تغيير ابعاد  انجام مي

ها  ند. اين پديدهشو هاي سيالبي مي جريان رودخانه و دشت
ل و مشکالت يکه دارند، مسا به علت پويايي زيادي

آورند  هاي تشکيل به وجود مي اي را نيز در محدوده عمده
). ١٩٩٩و همکاران، مران يا؛ ١٣٩٠(بياتي خطيبي، 

هاي مهم تغييرات محيطي و از  ها، که از شاخصه پيچانرود
ها به شمار  هاي بارز وقوع تحول در بستر جريان آب نشانه

آيند، عامل بروز تغييرات حياتي در بستر جريان  مي
). ٢٠٠٨و همکاران،  يداشوند ( محسوب ميها  رودخانه

تغييرات در ميزان بار رسوبي، تغييرات در شيب، اقليم، 
د و بندها و همچنين دخالت و تجاوز بشر به حريم ايجاد س

تواند  رودخانه و تغيير کاربري اراضي اطراف رودخانه مي
ها در مسير جريان رودخانه  پيچانرودزمينه را براي تشکيل 

و  الگاس ؛٢٠٠٨، لوفتهوس و روبرتفراهم سازد (
و  کامپورل؛ ٢٠٠٦و همکاران،  پروکا؛ ٢٠٠٤ ،همکاران

تواند  يم پيچانرود ير در پارامترهاييتغ). ٢٠١٠، يدولفير
 يدرولوژيم هير در رژييرات توسط بشر، تغيياز تغ يناش

 ياز ژئومرفولوژ يا ناشيو  ه، تغييرات اکولوژيکيرودخان
همکاران، و کابزاس ؛ ١٩٩١، سريپلو  الرومنطقه باشد (

تواند از  مي پيچانرودتغييرات در پارامترهاي ) ٢٠٠٨
سدسازي، فرسايش هاي مختلفي مانند شهرسازي،  ديدگاه

و  هئو؛ ٢٠٠٩، کروستوسازي مهم باشد ( و رسوب و جاده
جا که نيروي گريز از مرکز  از آن ).٢٠٠٩همکاران، 

فشارهاي برشي را در سطح مشترک آب و خاک افزايش 
  است.ها امري ضروري  پيچانرودبيني حرکت  دهد، پيش مي

بر  مؤثرو عوامل  پيچانروددر رابطه با تغييرات پارامترهاي 
خصوص در خارج از کشور ه ييرات مطالعات زيادي باين تغ

  شود.  ها اشاره مي صورت گرفته که در ذيل به تعدادي از آن
اي به آشکارسازي  ) در مطالعه٢٠٠٢و همکاران ( انگي

با استفاده  زرد چينتغييرات خط ساحلي دلتاي رودخانه 

                                                             
1- Meander rivers 
2- Geomorphologic- hydrologic 

اي پرداختند. نتايج ايشان نشان داد که  از تصاوير ماهواره
ي ضعيف پيچانرودمستقيم به  ٣انه از حالت شريانيرودخ

هاي  ) با بررسي روش٢٠٠٣( مريت تغيير شکل داده است.
رودي بر روي رودخانه  هاي پيچان کنترل تغييرات رودخانه

رودي شدن رودخانه به  نتيجه گرفت که پيچان تيسزا
هاي  ها و فرونشست موقعيت گسل تأثيرشدت تحت 
روي  اي ) در مطالعه٢٠٠٦و همکاران (چو  غيرعادي است.

اي و  رودخانه زرد در چين با استفاده از تصاوير ماهواره
سنجش از دور مناطق بيشترين فرسايش و تغيير را 

 ٤اي در رودخانه )، در مطالعه٢٠١٠(الرو  شناسايي کردند.
 ييجابجاسي تغييرات مورفولوژيکي و ردر اسپانيا به بر

شان نشان داد که نتايج اي .سال پرداخت ٨٠رودخانه طي 
مطالعه اين رودخانه داراي تغييرات  ددر طول دوره مور

 ٧زيادي بوده است و در برخي مناطق رودخانه تا بيشتر از 
ن يکه در ا يگريز محققان دا .شده استجا  هکيلومتر جاب

و همکاران بالرئا يار توان به ياند م نه مطالعه نمودهيزم
 -قدالنو و فرناندزم و )٢٠١٠(ن يکيهو  کولين )،٢٠٠٣(
) با ١٣٨٤فرخي و همکاران ( د.كراشاره  )٢٠١١( وستي

تغييرات پالن رودخانه دز با استفاده از سنجش از  سيربر
نتيجه گرفتند که رودخانه بيشتر از الگوي  GISدور و 
يي زيادي جا جابهکند و سواحل آن  رودي تبعيت مي پيچان

تغييرات ) روند ١٣٨٦داشته است. ارشد و همکاران (
مورفولوژي رودخانه کارون را بر اساس چهار سري تصاوير 

بررسي کردند و به اين نتيجه  IRSو  Landsatماهواره 
ها در حال تغيير است و  رسيدند که خصوصيات قوس
ها به سمت پايين دست  تراکم و اندازه انحناي قوس

) در ١٣٨٨مقدم و خوشدل ( شده است. رضايي جا جابه
هاي  آذربايجان شرقي به بررسي پيچ و خم اي در مطالعه

چاي پرداختند. نتايج ايشان نشان داد که بيشترين  اهر
هاي داراي سينوسيته  پيچانرودمربوط به  پيچانروددرصد 
ا ه پيچانرودعلت اصلي تغييرات  شانيا. است ٥/١باالي 

رودخانه  تعرض افراد بومي به حريمرا هاي اخير  طي دهه
اي بر  ر مطالعه) د١٣٨٩دانستند. مقصودي و همکاران (

آباد با  روي روند تغييرات الگوي مورفولوژي رودخانه خرم
ها  پيچانروددند که تعداد كربيان  GISو  RSاستفاده از 

طي دوره مطالعاتي افزايش يافته و علت اصلي اين تغييرات 
را تغيير کاربري اراضي منطقه و دخل و تصرف انسان به 

يگر که در اين ايراني د گران پژوهشرودخانه دانستند. از 
                                                             
3- Braided 
4- Ebro 
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)، ١٣٨٠يزدي ( به احمديان توان اند مي كرده پژوهش زمينه
)، ١٣٨٥)، يماني و همکاران (١٣٨٧رنگزن و همکاران (

) و بياتي خطيبي ١٣٨٦محمدي استادکاليه و همکاران (
با آگاهي از ميزان تغييرات در  د.كر) نيز اشاره ١٣٩٠(

 و پيچانرودآينده  توان مي منطقه يک در پيچانرود پارامترهاي
بررسي  برايحاضر  پژوهش د.بيني كر ها را پيش رودخانه

در  پيچانرودو شکل  يبر انيمدرجه تغيير پارامترهاي 
 چانيپرودخانه  نيتر مهم قسمتي از رودخانه کارون که

 يرو مطالعهالزم به ذکر است که  .شدانجام  است،کشور 
در کشور در  رن باياول يبرا يبر انيرات درجه مييتغ

  ورت گرفته است.حاضر ص پژوهش
  

  ها مواد و روش
باشد که  اي از رودخانه کارون مي منطقه مورد مطالعه بازه

شرقي  ٤٨˚ ٥٢َ  ٤٠˝تا  ٤٨˚ ٤٧َ ٢٧˝در طول جغرافيايي 
شمالي قرار گرفته  ٣٢˚ ٤٥َ ١٦˝  تا  ٣١˚ ٤٥َ ٠٣˝و عرض 

کيلومتر از رودخانه  ٣تا فاصله  پژوهشاست. در اين 
هکتار  ٥٠٩٧٥مطالعاتي  . مساحت محدودهشدبررسي 

. دهد که شهرهاي شوشتر و گتوند را نيز پوشش مي است
 يسازندها و يکواترنر يها آبرفت از نوع منطقه يشناس نيزم

 ياراض يها يکاربرن يهمچن .است ياريو بخت يآغاجار
و کوهستان بوده  ي، مسکونيشتر از نوع کشاورزيمنطقه ب

  ).١ (شکل استم گرم و مرطوب ياقل يداراو 

  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 شکل
  

هاي سنجش از دور شامل تصاوير  از داده پژوهشدر اين 
سوم  مورخ ،Landsatماهواره  +ETMو TMهاي  سنجنده
و همچنين نقشه  ۱۳۸۴و پانزدهم خرداد  ۱۳۶۸خرداد 

 يبردار سازمان نقشهاز  که منطقه ۱:۵۰۰۰۰توپوگرافي 
  .دشاستفاده  ه شدنديته يقومکشور با فرمت ر

روي تصاوير با استفاده از  براي اعمال تصحيح هندسي
 ۳۴، )۲۰۰۸راج و همکاران، يري(ج روش نقشه به تصوير

ها و  جاده يبردارهاي  روي اليه مينينقطه کنترل ز
ها استخراج شده از نقشه توپوگرافي انتخاب و نقاط  آبراهه

کارگيري ه پس از ب د.روي تصوير تعيين شها  متناظر آن
اي و حذف نقاط نامناسب،  روش ناپارامتري چند جمله

 نقطه کنترل زميني و ميزان ۲۹تصحيح هندسي با تعداد 
 ۱۵×۱۵( پيکسل ۳۴/۰ )RMSE( خطاي ريشه مربعات

  .انجام شد )متر
براي ابتدا  ،يمنطقه مطالعات ياراض يه نقشه کاربريته براي

هاي  ستفاده از بازديدمنطقه با ا هاي موجود در کاربري
هاي تعليمي براي هر کاربري  نمونه  GPSميداني و دستگاه

بندي  دسته تقسيم هاي تعليمي به دو تهيه گرديد. نمونه
بندي و دسته  گرديد، يک دسته جهت استفاده در طبقه

بندي استفاده شد (جدول  دوم براي بررسي صحت طبقه
توجه به اين نقاط با  ). براي اطمينان از گزينش صحيح۱

 هستند گذشته هاي سال که تصاوير انتخاب شده مربوط به
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 ۱۶اطمينان از پايداري بيش از  براي منطقه، از افراد بومي
 .)۱۳۸۸(سفيانيان،  تعليمي استفاده گرديد يها سال نمونه
با استفاده از روش  يمنطقه مطالعات ياراض ينقشه کاربر

و  يوسفي(د شتهيه براي هر دوره ١ بانين بردار پشتيماش
 ۷و  ۵، ۱ يحاضر از باندها پژوهش. در )۱۳۹۰همکاران، 

ونتز و همکاران، ( استفاده شد يبند طبقه يبرار ين تصاويا
  ).۲ (شکل )۲۰۰۶

  
  هاي تعلیمی مشخصات نمونه -1 جدول

کاربري 
  اراضي

  نمونه تعليمي
بندي  طبقه

  (هکتار)
ارزيابي 
  (هکتار)

بندي  طبقه
  (پيکسل)

 ارزيابي
  (پيکسل)

  ۱۹۲  ۴۶۰  ۲۶/۱۷  ۴۸/۴۱  مرداب
  ۱۵۲۸  ۵۲۱۵  ۵۷/۱۳۷  ۴/۴۶۹  کشاورزي
  ۲۰  ۶۸  ۸۷/۱  ۱۶/۶  مسکوني

  ۱۸  ۷۰  ۷/۱  ۳/۶  آب
  ۴۴۷  ۱۶۱۸  ۳/۴۰  ۷/۱۴۵  کوه

 

  
1384و  1368هاي  نقشه کاربري اراضی سال -2 شکل  

  
هاي  از نمونه شده تهيه اراضي کاربري هاي نقشه ارزيابي براي

بندي استفاده  براي صحت طبقه شده داده اختصاص تعليمي
ارزيابي از ضرايب کاپا و صحت کلي استفاده شد  يبراد. ش

  ).۲ (جدول
                                                             
1- Support vector machine 

  پیچانرودپارامترهاي 
هاي کاربري اراضي تهيه شده براي هر دوره،  به کمک نقشه

رودخانه از نقشه استخراج گرديد. براي بررسي تغييرات 
 پيچانرود ۲۰ بازه مطالعاتي در طول مطالعاتي پارامترهاي

، )W( ٢). پارامترهاي عرض جريان۳انتخاب شد (شکل 
 با )L( ٤ و دامنه پيچ و خم در كناره) S( ٣طول جريان

هاي  ها در سال پيچانرودبراي هر يک از  ۴توجه به شکل 
 AUTOCAD2009افزارهاي  نرمدر محيط  ۱۳۸۴و  ۱۳۶۸

 )C(٥يري شد و ضريب خميدگيگ اندازه ARCGIS9.3و 
 ٦بري و درجه ميان ۱ معادلهبا استفاده از  پيچانرود
) براي ۲۰۰۸(بين و همکاران،  ۲ معادله ا) بe( پيچانرود

محاسبه  ۱۳۸۴و  ۱۳۶۸هاي  ها در سال پيچانرودهر يک از 
  ).۳شد (جدول 

)۱(  
L
SC =  

)۲(  ( ) ( )1+
=

+
=

C
C

LS
Se  

هاي  تواند به شکل اساسي پارامتر هندسي سطحي مي شکل
V ،U  وΩ  باشد. اگر خط عمود بر محور از قسمت رأس تا

 V پيچانرودبه طور مداوم بزرگتر شود  پيچانرودگردن 
شکل است. اگر خط فرضي مورد نظر ابتدا بزرگتر شود و 

شکل است و اگر اين خط  U پيچانرودسپس ثابت بماند 
 Ωاز نوع  پيچانرودود و سپس کوچک شود ابتدا بزرگ ش

شکل تحت  Vهاي  پيچانروددر کل  شود. محسوب مي
شکل تحت عنوان نادر و  Uهاي  پيچانرودعنوان ساده، 

هاي بسيار نادر  پيچانرودشکل جزو  Ωهاي  پيچانرود
). درجه ۲۰۰۸شوند (بين و همکاران،  بندي مي طبقه
شوند، زماني که ضريب  بري به اين صورت تفسير مي ميان

کند درجه  نهايت ميل مي بي به طرف پيچانرودخميدگي 
بري بين  کند. درجه ميان بري به طرف يک ميل مي ميان

بري بزرگتر  قرار دارد. زماني که درجه ميان يکو  ۵/۰
تمايل به بسته شدن دارد و جريان به  پيچانرودشود  مي

آيد. يعني زماني که درجه ميان  صورت مستقيم در مي
ش در اثر فرساي پيچانرودکند  طرف يک ميل مي بري به

 ).۲۰۰۸بين و همکاران، شود ( بريده مي

                                                             
2- River width 
3- Watercourse length 
4- Meander length 
5- Sinuosity 
6- Sealing degree 
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  بندي به روش نقاط کنترل زمینی ضرایب ارزیابی صحت طبقه -2جدول 
  ۱۳۸۴  ۱۳۶۸ سال

  ضرايب
صحت   کاپا

صحت   commission  omission کلي 
  کاربر

صحت 
توليد 

  کننده 

صحت   کاپا
صحت   commission  omission کلي 

  کاربر

صحت 
توليد 

  ۵۱/۹۴  ۸۹/۰  ۱۸/۸۸  ۷۸/۰  کننده 

  کاربري

  ۴۶/۸۸  ۱۰۰  ۵۴/۱۱  ۰      ۳۸/۹۰  ۱۰۰  ۶۲/۹  ۰     آب
  ۸۹/۶۲  ۷۳/۹۱  ۱۱/۳۷  ۲۷/۸      ۸/۷۶  ۶۸/۹۸  ۲/۲۳  ۳۲/۱     مرداب

  ۶۴/۹۸  ۱۷/۹۳  ۳۶/۱  ۸۳/۶      ۴۱/۸۵  ۱۱/۹۵  ۵۹/۱۴  ۸۹/۴     کشاورزي
  ۴۱/۹۴  ۰۲/۹۸  ۹۵/۵  ۹۸/۱      ۵۳/۹۸  ۲/۷۹  ۴۷/۱  ۸/۲۰     کوه

  ۱۰۰  ۴۵/۹۵  ۰  ۵۵/۴      ۱۴.۵۷  ۶۷/۱۹  ۸۶/۴۲  ۳۳/۸۰     مسکوني
 

  
  هاي مطالعاتی پیچانرودرودخانه و  -3شکل 

  
  

  
  پیچانرودپارامترهاي  -4شکل 

  

    

  1384و  1368هاي  براي سال پیچانرودپارامترهاي  -3جدول 
۱۳۶۸ ۱۳۸۴  

  e C  (کيلومتر) S  (کيلومتر) L  (متر) W شکل e C  (کيلومتر) S  (کيلومتر) L  (متر) W شکل  شماره

۱ V ۲۵۳ ۲۱/۲  ۴۴۴/۵  ۶۵/۰  ۸۹/۱  V ۱۷۳ ۱/۵  ۴۲/۱۰  ۶۷/۰  ۰۴/۲  
۲ V ۲۱۷ ۴/۵  ۳۱/۸  ۶۱/۰  ۵۴/۱  V ۱۵۳ ۵۸/۵  ۵۱/۸  ۶۰/۰  ۵۳/۱  
۳ U ۲۳۱ ۸۷/۷  ۲۳/۱۳  ۶۳/۰  ۶۸/۱  U ۱۷۲ ۴۳/۸  ۰۹/۱۴  ۶۴/۰  ۶۷/۱  
۴ U ۱۵۲ ۷۶/۲  ۶۳/۵  ۶۷/۰  ۰۴/۲  Ω ۱۱۲ ۳/۲  ۲۳/۶  ۷۳/۰  ۷۱/۲  
۵ U ۲۱۴ ۹۴/۲  ۳۹/۶  ۶۸/۰  ۱۷/۲  Ω ۱۷۱ ۴۹/۲  ۵۱/۷  ۷۵/۰  ۰۲/۳  
۶ V ۲۱۸ ۵۳/۳  ۰۵/۴  ۵۳/۰  ۱۵/۱  U ۱۷۳ ۳۶/۲  ۱۲/۵  ۶۸/۰  ۱۷/۲  
۷ U ۱۹۶ ۴۶/۲  ۲۵/۳  ۵۷/۰  ۳۲/۱  Ω ۱۷۴ ۴۱/۱  ۳۷/۴  ۷۶/۰  ۱۰/۳  
۸ Ω ۱۹۰ ۳/۳  ۴۵/۷  ۶۴/۰  ۲۶/۲  U ۱۸۸ ۷/۳  ۷۴/۶  ۶۷/۰  ۸۲/۱  
۹ Ω ۱۷۹ ۳۸/۵  ۵۶/۹  ۶۴/۰  ۷۸/۱  V ۲۱۲ ۳۲/۳  ۱۸/۵  ۶۱/۰  ۵۶/۱  

۱۰ Ω ۱۸۷ ۸۴/۳  ۷۶/۱۱  ۷۵/۰  ۰۶/۳  V ۲۴۳ ۴۶/۳  ۹۷/۴  ۵۹/۰  ۴۴/۱  
۱۱ V ۱۶۸ ۵۶/۲  ۴۸/۳  ۵۸/۰  ۳۶/۱  V ۱۵۴ ۸۱/۲  ۷۰/۳  ۵۸/۰  ۳۲/۱  
۱۲ V ۱۸۵ ۸۲/۱  ۴۵/۳  ۶۵/۰  ۹۰/۱  U ۲۱۵ ۱۷/۱  ۵۱/۳  ۷۵/۰  ۳ 
۱۳ U ۱۷۱ ۷۸/۱  ۵۸/۳  ۶۷/۰  ۰۱/۲  U ۱۳۸ ۶۹/۱  ۸۵/۳  ۶۹/۰  ۲۸/۲  
۱۴ V ۱۴۱ ۷۳/۲  ۸۳/۳  ۵۸/۰  ۴۰/۱  V ۱۷۳ ۸۳/۲  ۶۵/۳  ۵۶/۰  ۲۹/۱  
۱۵ V ۲۴۸ ۶۶/۳  ۰۱/۵  ۵۶/۰  ۳۷/۱  V ۲۰۱ ۶۱/۳  ۷۹/۴  ۵۷/۰  ۳۳/۱  
۱۶ V ۱۷۵ ۵۲/۳  ۳۰/۵  ۶۰/۰  ۵۱/۱  V ۱۶۸ ۴۲/۳  ۴۸/۵  ۶۲/۰  ۶۰/۱  
۱۷ V ۱۳۲ ۲۴/۳  ۹۴/۴  ۶۰/۰  ۵۲/۱  V ۹۷ ۷۵/۲  ۸۵/۴  ۶۴/۰  ۷۶/۱  
۱۸ V ۲۰۰ ۲/۳  ۸۱/۳  ۵۴/۰  ۱۹/۱  U ۱۵۸ ۷۵/۲  ۰۱/۴  ۵۹/۰  ۴۶/۱  
۱۹ V ۲۶۷ ۹۳/۲  ۳۰/۵  ۶۴/۰  ۸۱/۱  U ۲۵۳ ۱۶/۳  ۲۲/۴  ۶۶/۰  ۹۷/۱  
۲۰ V ۱۷۲ ۵۹/۴  ۳۹/۷  ۶۲/۰  ۶۱/۱  V ۱۷۰ ۷/۴  ۰۶/۸  ۶۳/۰  ۷۱/۱  
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  بحثنتایج و 
به کمک  يبازه مطالعات يها پيچانرود يبر انيمدرجه 
محاسبه  ۱۳۸۴و  ۱۳۶۸ يها سال يه شده برايارا معادله

درجه وجود اختالف در سي رجهت بر). ۵ (شکل دش

 ستفاده شدجفتي ا tطي دو دوره از آزمون  يبر انيم
داري  . نتايج آزمون نشان داد که اختالف معني)۴ (جدول

 ۱۳۸۴و  ۱۳۶۸هاي  طي سال يبر انيمبين تغييرات درجه 
  .است

    

  

  1384و  1368 يها سال يبرا پیچانرودرات یینمودار تغ -5 شکل
  

  رودخانه يآبند درجهجفتی  tنتایج آنالیز آزمون  -4ل جدو
 .Sig  درجه آزادي tمقدار   ارانحراف از معي  ميانگين  پيچانرودپارامتر 

 ۰۰۶/۰  ۱۹ -۱۰۹/۳ ۰۵۵۴۶/۰  -۰۳۸۵۵/۰  يبر انيمدرجه 
  

مورد  يها پيچانرودعدد از  ١٢در  ٥با توجه به شکل 
ج ين نتايافته است. ايش يافزا يبر انيمدرجه مطالعه مقدار 

 يمطالعات يها پيچانرودت ين است که در اکثريانگر ايب
از  ها پيچانرودن يرود و ا يبسته شدن م يبه سو پيچانرود

که در صورت  يطور ند بههستار حساس يالب بسينظر س
 يکيدروليا هيو  يکيدرولوژيم هيدر رژ رات اندکييبروز تغ

و  ميمستق ريمس به پيچانرودر ير مسييغاحتمال ت پيچانرود
ار يبس يمناطق خشک و ساحل يجه آب گرفتگيدر نت

دوره  يدهد که ط يج نشان مين نتاي. همچناستشتر يب
ار يکاهش بس يدارا ١٠و  ٩شماره  يها پيچانرود يمطالعات

ه يته يها ند که با توجه به نقشههست يبر انيماد درجه يز
شود  يمشاهده م ١٣٨٤و  ١٣٦٨ يها سال مربوط بهشده 

 ميمستق ريبه مس لين مناطق تبديا يرود چانير پيکه مس
از  ١شاخ گاوي هاي برکهن مناطق يا و در گشته است

  اند. رودخانه اصلي جدا شده
بر  پيچانرود يرات پارامترهاييتغ تأثير يبررس براي

تغيير ابتدا نرمال بودن  ،يبر انيمرات درجه ييتغ
دامنه ، )S(، طول جريان )W(پارامترهاي عرض جريان 

و درجه  )C( ، ضريب خميدگي)L( پيچ و خم در كناره
 ٢اسميرنوف -کلموگروف با استفاده از آزمون )e( يبند آب

                                                             
1- Oxbow lake 
2- Colmogorov-Smirnov test 

ن يدهنده ا شانجه آزمون نينت .آزمون قرار گرفت مورد
در سطح پنج درصد نرمال هستند. سپس ها  دادهاست که 

تغييرات  تأثيربررسي  ياز رگرسيون خطي چند متغيره برا
استفاده  يبر انيمبر تغييرات درجه  پيچانرودپارامترهاي 

مورد مطالعه  ين پارامترهاين صورت که اختالف بيد. بدش
برقرار  يونيرسرابطه رگها  ن آنين و بييتع پيچانروددر هر 
مدل ) ٣ معادله(ن ييب تبينشان داد که ضرج يشد. نتا

انس يز واريج آنالين نتايو همچن است ٩٧/٠ه شده يارا
دار  يدرصد معن ١ه شده در سطح اينشان داد که مدل ار

  .)٦ (شکل است ٤ معادلهون به صورت يمعادله رگرس .است

)٣       (
2

2 1

2 2

1 1

( ( )( ))

( ) ( )

n

O Ave O E Ave E
i

n n

O Ave O E Ave E
i i

e e e e
R

e e e e

− −
=

− −
= =

− −
=

− −

∑

∑ ∑
  

)۴(         e=0.002+0.092C+0.004W-0.014+0.0001S   
تغيير درجه  Oeضريب تبيين،  2R ،معادلهر اين د

OAveeاي،  بندي مشاهده آب ميانگين تغيير درجه  −
دي و بندي برآور تغيير درجه آب Ee اي، بندي مشاهده آب
EAvee  .استبندي برآوردي  ميانگين تغيير درجه آب −

 دامنه پيچ و خم دردهد که تغييرات در  نتايج نشان مي
افزايش پيدا  پيچانرودبري  زماني که درجه ميان كناره 

در صورت افزايش درجه  کند به صورت کاهشي است. مي
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به حالت  پيچانرودبري و نزديک شدن آن به يک،  ميان
کند. در اين صورت در اثر فرسايش  مي شدن ميل بسته

ها مقدار  خاک بستر رودخانه، در اثر جريان برشي در قوس
نتيجه طول گردن  فاصله مستقيم جريان آب و در

يابد. همچنين به علت تغيير مسير  کاهش مي پيچانرود

دار به مسير مستقيم سرعت آب نسبت به حالت اول  پيچ
ر طول مسير مستقيم در نتيجه دشود،  خود بيشتر مي

باشد و به  گذاري در بستر رودخانه بسيار پايين مي رسوب
همين علت عرض رودخانه نيز نسبت به حالت پيشين و 

  يابد. ش مييخود افزا ييابتدا
  

  
و  دامنه پیچ و خم در کناره رات ییان، تغیرات عرض جریی، تغیدگیب خمیرات ضرییبرحسب تغ يبر انیرات درجه مییتغ -6ل شک

  پیچانرودان یطول جر راتییتغ
  

و درجه  پيچانرودتغييرات شکل  بين رابطه بررسي يبرا
 يح آماريها روش صح با توجه به جنس داده يبر انيم

همتا و زارع چاهوکي،  (بي استهمبستگي اسپيرمن 
به  پيچانرودمختلف شکل  يها ن روش حالتي). در ا۱۳۸۹

ها با درجه  آن يمشخص و همبستگ يعدد يصورت کدها
د. نتايج همبستگي نشان داد که شن ييتع يبر انيم

و  يبر انييرات درجه ميداري بين تغ همبستگي معني
هاي مطالعاتي در سطح  پيچانرودتغييرات حالت شکل 

داري يک درصد وجود دارد و ضريب همبستگي بين  معني
که با افزايش درجه  . به طورياست ۸۷۸/۰اين دو 

 Ωو  Vهاي  ها به طرف حالت پيچانرودشکل  يبر انيم
  رود. ل ميشک
ن بار در کشور و در رودخانه ياول يحاضر برا پژوهشدر 

شکل  يها و حالت يبر انيرات درجه مييکارون تغ
ند. با توجه به شدن رودخانه مطالعه يها در ا پيچانرود

هاي تهيه  از منطقه و بررسي نقشه انجام شدهبازديدهاي 
 منطقه ۱۳۸۴و  ۱۳۶۸هاي  شده کاربري اراضي سال

به خصوص در بستر سيالبي مورد تجاوز  نهمطالعاتي رودخا
انسان قرار گرفته است. افراد ساکن در منطقه به دليل 

 خصوص سواحل هاطراف رودخانه ب مناسب بودن اراضي
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آبرفتي و نيزارهاي منطقه اقدام به شخم زمين و تغيير 
اند. شخم زمين و از بين  کاربري منطقه به کشاورزي داده

رودخانه سبب سست شدن  بردن پوشش گياهي طبيعي
هاي  خصوص در قوسه خاک و در نتيجه تخريب بيشتر ب

طور کلي در  هاي رودخانه شده است. به پيچانرودبيروني 
تر  تر و وسيع ها تکامل يافته پيچانرودمنطقه مورد مطالعه 

هايي که کاهش  پيچانروداند. با توجه به نتايج در  گشته
، ۹هاي شماره  پيچانرودوجود دارد مانند  يبر انيدرجه م

عمدتاً مسير به صورت مستقيم در آمده و  ۱۱و  ۱۰
هاي شاخ گاوي جدا  قسمتي از رودخانه به صورت برکه

مقدم و  حاضر با نتايج رضايي پژوهشهاي  شده است. يافته
رات و ييتغ ي)، که نشان دادند علت اصل۱۳۸۸خوشدل (

از  يناش يته رودخانه اهرچاينوسيش درجه سيافزا
مقصودي  يها افتهين با يمچناست و ه يانسان يها دخالت

 و آباد انجام دادند )، که در رودخانه خرم۱۳۸۹( و همکاران
رات در تعداد ييتغ يدوره مطالعات در طول افتند کهيدر

و دخل و  ياراض ير کاربريياز تغ ير ناشيمس يها پيچانرود
دارد. در مطالعات خارج  يتصرف در رودخانه است همخوان

 )، چو و همکاران۲۰۰۸ن و همکاران (يز بياز کشور ن
اند. از  افتهيدست  يج مشابهي) به نتا۲۰۱۰) و الرو (۲۰۰۶(

توان دريافت که پارامترهاي  حاضر مي پژوهشنتايج 
اند.  رودخانه کارون به شدت دچار تغيير شده پيچانرود

بخشي از اين تغييرات به علت تجاوز انسان به حريم اين 
وني بيشتر مسکباشد که با اهداف کشاورزي و  رودخانه مي

ج نشان داد که پارامتر ين نتاي. همچنصورت گرفته است
 شکل يها رات حالتييتغ يجهت بررس يبر انيدرجه م

  باشد. يم پژوهش جهت يمناسب پارامتر پيچانرود
  
  نابعم
. بررسي نقش پوشش ١٣٨٠. ج احمديان يزدي م. .١

هريررود.  -گياهي در کنترل فرسايش پيچانرود تجن
د مهندسي آبخيزداري دانشگاه ارش نامه کارشناسي پايان

 ص. ٧٨ علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
. بررسي ١٣٨٦ميرابولقاسمي ه.  و ارشد ص. مريد س. .٢

ها با استفاده از  روند تغييرات مورفولوژيکي رودخانه
سنجش از دور: مطالعه موردي از گتوند تا فارسياب 

 .). مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي٨٢-١٣٦٩(
٣٢-١٧):٦(١٤.  

سي پتانسيل خطر وقوع ربر .١٣٩٠بياتي خطيبي م.  .۳
هاي مئاندري، با استفاده از  سيل در مسير رودخانه
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 .۱۸-۱: ۷۵ .طبيعي
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-١٠١):٣٣(٢٠.ريزي محيطي ورزقان. جغرافيا و برنامه
١١٢.  
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. بررسي ١٣٨٤ارشد ص. و ع.  فرخي ز. باراني غ. .۸
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و  ريزي . برنامهAuto Cadو  RS ،GISاستفاده از 
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توانگر و  .ر ح. يمراد .س ييرزايم تازه م. .ص يوسفي .١١
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