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چکیده
سیالبها از فراوانترین و مخربترین بالیای طبیعی به شمار میروند .در این ارتباط پهنهبندی
دشت سیالبی و کاربرد آن در برنامهریزی آمایش فضا ،ازجملهه اقهداما
زمینه کاهش خسارا

مههغ ریرسهاز ای در

سیالب محسوب میشود .این پژوهش سعی دارد به بررسی خطر وقهو

سیل در دشت سیالبی رودخانه زرینهرود بها اسهاداد از مهدی هیهدرودینامی ی  HEC-RASو
سیساغ اطالعا
بررسی اثرا

جغرافیایی ( )GISبپردازد .همچنین ،از توان رودخانه بهعنوان شاخصی جهت
مورفولوژی ی بالقو سیالبها اسهاداد شهد اسهت .داد ههای پایهه بهرای مهدی

 HEC-RASشامل داد های فضایی و داد های جریان رودخانه میباشند .مههغتهرین داد ههای
فضایی پژوهش از طریق تهیه ( DEMبها قهدر

تد یه

 1ماهر) و  TINاز روی نقشههههای

توپوگرافی مقیاس  1:0222حاصل شد .ماغیرهای جریان ،از طریق تحلیل داد های ایساگا های
هیدروماری موجود بر روی مجرای اصلی و انشعابا
داد های فضایی و پسپرداز

آن به دست آمد .بهمنظور پیشپهرداز

ناایج حاصل از مدی  HEC-RASاز الحاقی HEC-GeoRAS

اساداد گردید .جهت بررسی اثرا

ژئومورفی ی سیالبها ،مجرای رودخانه با توجه بهه دانهه-

بندی مواد بسار و الگوی رودخانه به دو باز تقسیغبندی شهد .در بهاز اوی (از اباهدا تها شههر
محمودآباد) ،به دلیل کغعرض بودن دشت سیالبی ،پهنههای سیلگیر محدود میباشند .در ایهن
باز  ،توان رودخانه در طی سیالبها زیاد است؛ اما مقاومت مواد بسار و کنار ها ،مانع عمد ای
در خصوص فرسایش کنار و کفکنی رودخانه محسوب میشوند .در باز دوم (از محمودآباد
تا باالدست سد نوروزلو) ،عرض پهنههای سیلگیر افزایش مییابد .تهوان رودخانهه ،نسهبت بهه
باز اوی پایینتر است؛ اما به دلیل نو رسوبا
 1نویسند مسئوی22111110122 :

بسار مجرا (ماسه تا گراوی) و فرسایشپهییری
Email: rezmogh@yahoo.com

0
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شمار هددهغ

مورفولوژی ی مجهرا نیهز زیهاد مهیباشهد و سهیالبهها ،منجهر بهه
مئاندرها ،ایجاد میانبُرها و همچنین نهشهاهگهیاری بهه صهور

فرسایشهای شدید ،مهاجر

پشاههای نقطهای در داخل و کنار های مجرا مهیشهوند .ناهایج ،همچنهین نشهان مهیدههد کهه
سیالبهای با دور های بازگشت مخالهف ،خطهر دنهدانی بهرای سه ونتگها ههای شههری و
روساایی ایجاد نمیکنند؛ اما میتوانند خسارا

زیادی بهه ارایهی کشهاورزی وارد سهازند .بها

توجه به ژئومورفولوژی منطقه و عرض پهنههای سیلگیر ،سیالب با دور بازگشهت  01سهاله،
میتواند مبنای برنامهریزیهای آمایش دشت سیالبی باشد.
کلیدواژهها :سیالب ،هیدرودینامی  ،اثرا

مورفولوژی  ،مدی  ،HEC-RASزرینهرود.

 .5مقدمه
سیالبها جزء الیند

دینامی

مجرای رودخانهها میباشند (ووی .)9 :0229 ،1فرایندهای طبیعی

رودخانهای تنها زمانی میتوانند باعث بالیایی شوند که انسانها ،خود را در معرض خطر قرار دهند .به دالیل
مخالدی ازجمله دسارسی به زمین ارزان ،خاک حاصلخیز یا دشغانداز زیبا ،دشتهای سیالبی جهت س ونت
اناخاب شد اند .ازاینرو ،با توسعه بیشار دشتهای سیالبی ،تلدا

و هزینههای مربوط به سیالبها نیز

زیادتر میشوند (هیندمن و هیندمن .)991 :0222 ،0میتوان گدت که سیالبها از لحاظ بزرگی و اثرا
انسانی از مخربترین بالیای طبیعی محسوب میشوند .بهطوریکه ،در مقایسه با سایر انوا بالیای طبیعی،
حدود  12-02درصد از رخدادهای گزار
مخاطرا

ژئومورفی ی از طریق تغییرا

شد را شامل میشوند (سن .)2 :0222 ،9سیالبها ،ایجادکنند
در ش ل مجرا و اناقای رسوب میباشند .تحلیل اثر سیالبها بر

روی مورفولوژی مجرا و اناقای رسوب ،ی ی از توجها
سیالب ،مم ن است باعث تغییرا

اصلی ژئومورفولوژی رودخانهای بود است.

دشمگیر در طوی برخی باز های مجرا شود و برع س ،اثرا

نسبااً

اندکی بر سایر باز ها داشاه باشد (ووی.)111 :0222 ،
بررسیها و مطالعا

نشان دا د است که علت افزایش خسارا

سیالب در دنیا ،افزایش ت رار و یا

بزرگی طغیانها نبود  ،بل ه اساداد گسارد از ارایی دشتهای سیالبی مهغترین نقش را داشاه است .لیا
تدوین برنامهای جامع با هدف مهار و کناری و بهر برداری بهینه با اعمای اقداما
عوامل دخیل در ایجاد سیالبهای منطقهای یرور

مدیریای ماناسب با کلیه

مییابد (ریوی .)22 :1921 ،وقو سیالب پدید ای

اجانابناپییر است و با این ه نمیتوان جلوی رخداد آن را گرفت ،اما با اقداماتی میتوان خسارا

ناشی از

1 Wohl
2 Hyndman and Hyndman
3 Sene
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آن را به حداقل رساند (پرووربز و سوتاناو .)2 :0221 ،1در این زمینه ،کناری کاربری ارایی ،پهنهبندی و
برنامهریزی ،عوامل مهمی محسوب میشوند (کمیاه تحلیل ریس

پایه کاهش خسار

سیل.)91 :0222 ،0

پهنه بندی ،جهت مشخص شدن میزان خطرپییری نسبت به سیالب ،شناسایی نواحی برای بیمه سیل و ایجاد
محدودیتهای اجباری کاربری در مناطق خطرپییر میباشد (ولیزاد )119 -112 :1921 ،؛ بنابراین ،هدف
مدیریت دشت سیالبی ،به حداکثر رساندن مندعت اجاماعی است؛ این امر منجر به اتخاذ اساراتژیهایی می-
شود که میزان دسارسی به زمینهای مصون از سیالب ،احامای و بزرگی سیالبهای بالقو  ،دسارسی به بیمه،
و هزینههای ساز های کاهش خسارا
خسار

سیالب را مورد بررسی قرار میدهد (کمیاه تحلیل ریس

پایه کاهش

سیل.)92 :0222 ،

بهمنظور پهنهبندی دشت سیالبی ،مدیهای ی بعدی به صور

سنای مورد اساداد قرارگرفاه و هنوز هغ

بهطورمعموی به کار گرفاه میشوند (بهعنوانمثای :یمانی و هم اران1921 ،؛ قمی اویلی و هم اران1922 ،؛
رداری و امینی1922 ،؛ پاترو 9و هم اران0222 ،؛ انوسلوی گوی 1و هم اران0212 ،؛ مادادو و احمد0221 ،1؛
نبل 1و هم اران0221 ،؛ یانگ 1و هم اران .)0221 ،تنظیغ این مدیها آسان بود و محاسبا  ،سریع صور
میگیرند (مرواد .)92 :0221 ،2در این رابطه HEC-RAS ،ی

مدی هیدرولی ی است که توسط مرکز

مهندسی هیدرولوژی  )HEC( 2بخش مهندسی ارتش ایاال ماحد آمری ا توسعه یافاه است (تیت:1222 ،12
 .)09سیساغ  HEC-RASشامل دهار مؤلده تحلیل ی بعدی رودخانه است ،بهمنظور )1( :محاسبا
سطح آب جریان ماندگار؛ ( )0شبیهسازی جریان ریرماندگار؛ ( )9محاسبا

پروفیل

اناقای رسوب مرزی ماحرک؛ و

( )1تحلیل کیدیت آب (مرکز مهندسی هیدرولوژی  ،0212 ،11فصل .)0 :1ناایج مدی ،مخصوصاً در مدیریت
دشت سیالبی و مطالعا

بیمه سیل ،بهمنظور ارزیابی اثرا

تجاوز به مسیر سیالب ،مورد اساداد قرار می-

گیرند (تیت .)01 :1222 ،در این تحقیق ،خطر وقو سیالب و مهغترین اثرا

ژئومورفولوژی ی آن در طوی

باز ای از رودخانه زرینهرود (از روساای ساریقمیش تا باالدست سد نوروزلو) مورد بررسی قرار میگیرد.

 .2منطقه مورد مطالعه
1 Proverbs and Soetanto
2 Committee on Risk-Based Analysis for Flood Damage Reduction
3 Patro
4 Onusluel Gul
5 Machado & Ahmad
6 Knebl
7 Yang
8 Merwade
9 Hydrologic Engineering Center
10 Tate
)11 HEC (Hydrologic Engineering Center
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رودخانه زرینهرود (جئغاتی دای) ،مهغترین و پرآبترین رود حویه آبریز دریاده ارومیه میباشد .به-
طوریکه ،حدود  12درصد آب این دریاده را تأمین میکند .این رودخانه ،با طوی بیش از  022کیلومار،
دارای حویه آبریز گسارد ای است و بیش از  11122کیلومارمربع از زمینهای اساانهای آذربایجان شرقی،
آذربایجان رربی و کردساان را زه شی میکند .رودخانه زرینهرود پس از عبور از کنار شهرهای شاهیندژ،
محمودآباد ،کشاورز و میاندوآب ،از سمت جنوب شرقی وارد دریاده ارومیه میشود .مهغترین انشعابا

این

رودخانه شامل ساروقدای ،سقزدای ،جیغاتودای و خرخر دای میباشند .در باز مورد مطالعه (ش ل،)1
مهغترین انشعاب ،رودخانه فصلی اجرلودای است که مخروطاف نهای را نیز در محل پیوسان به رودخانه
زرینهرود ایجاد کرد است.

شکل 5موقعیت حویه آبریز زرینهرود (جئغاتیدای) به همرا باز مورد مطالعه در شمایررب کشور

 .9مواد و روشها
نقشههای توپوگرافی به مقیاس  1:0222سازمان آب منطقه ای اساان آذربایجان رربی ،اساسیترین داد -
های فضایی تحقیق حایر محسوب می شوند که برای باز مورد مطالعه از رودخانه زرینهرود ،جمعاً 29
برگه میباشد .هرگونه مدی سازی مناسب سیالب ،نیازمند نمایش مناسب ویژگیها و هندسه کانای و دشت
سیالبی است .در این زمینه ،الحاقی  ،HEC-GeoRASمجموعه ای از ابزارها را در محیط  ArcGISفراهغ

پهنهبندی و بررسی اثرا

سای پنجغ

میسازد که برای پیشپرداز
همچنین جهت پرداز

1

مورفولوژی ی...

و آماد کردن داد های ورودی فضایی و هندسی مدی  HEC-RASو

خروجی های آن ،به همین ترتیب ،آماد کردن نقشههای سیالب براساس محاسبا

پروفیل سطح آب ،مورد اساداد قرار می گیرد (کامرون و اکرمن ،0210 ،1فصل .)1 :9داد های جریان برای
 HEC-RASشامل رژیغ جریان ،دبی ،شرایط اولیه و شرایط مرزی می باشند .رژیغ جریان به صور
زیربحرانی ،فوق بحرانی ،یا مخالط مشخص میشود .اطالعا
طوی هر باز در شماتی

دبی شامل حداقل ،ی

مقدار جریان در

سیساغ رودخانه می باشد .شرایط اولیه و مرزی ،برحسب ترازهای سطح آب اولیه

در باالدست و پایین دست ،هیدروگراف جریان ،یا منحنی سنجه دبی تعیین میشود (مرواد)02 :0221 ،
(ش ل.)0
برای جریان ماندگار ماغیر تدریجی ،0رو
گام مساقیغ 9نامید می شود .رو

رو

توجه به جریان و ارتدا سطح آب در ی

اصلی برای محاسبه پروفیلهای سطح آب بین مقاطع عریی،

اصلی محاسباتی ،مبانی بر حل ت رار شوند معادله انرژی است .با
مقطع عریی ،هدف از رو

آب در مقطع عریی مجاور است .معادله انرژی (معادله برنولی )1به صور

گام اسااندارد ،محاسبه ارتدا سطح
زیر بیان میشود (مرکز مهندسی

هیدرولوژی  ،0212 ،فصل0 :0؛ دانشدراز و منازاد :)19 :1921 ،
(رابطه )1
که در آن؛  :Z1,Z2تراز کف کانای اصلی؛  :Y1,Y2عمق آب در مقاطع عریی؛  :V1,V2ماوسط سرعت
جریان (دبی کل تقسیغ بر مساحت جریان کل)؛  :a1,a2یرایب وزنی سرعت؛  :gشااب ثقلی و  :heافت هد
انرژی میباشد .افت هد انرژی ( )heبین دو مقطع عریی ،شامل افتهای اصط اک و افتهای انقباض
(تنگ شدگی) یا انبساط (بازشدگی) است (برای معادال  ،مراجعه شود به :مرکز مهندسی هیدرولوژی  ،فصل
دوم .)0-12 :در تحقیق حایر ،از داد های هیدروماری ایساگا ساریقمیش در باالدست باز مورد مطالعه و
از داد های ایساگا های هیدروماری قور دای و جانآقا ،موجود بر روی انشعابا
برای محاسبا

قور دای و اجرلودای،

دور های بازگشت و رابطه دبی-اشل اساداد شد است .همچنین ،جهت تعیین توزیع یریب

اصط اک مجرا و دشت سیالبی ،نقشه پوشش زمین با اساداد از تصاویر ماهوار ای  Google Earthو
مطالعا

میدانی تهیه شد.

1 Cameron and Ackerman
2 Steady gradually varied flow
3 direct step method
4 Bernoulli
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برای بررسی اثرا

ژئومورفولوژی ی سیالبها ،از توان رودخانه و پهنههای سیلگیر اساداد شد .توان

رودخانه ،1بهعنوان ی

رودخانه برای

مدهوم ژئومو رفولوژی ی ،عبار

حرکت یا جابجایی رسوب ،سنگ یا مواد دوبی .برای ی
کانای میتواند به صور

است از :مقدار انرژی موجود ی

مقطع عریی ،توان کل رودخانه در واحد طوی

زیر بیان شود (سرویس حداظت منابع طبیعی ،0222 ،0فصل2 :1؛ بی ر 9و هم اران،

022-022 :0222؛ سونگ 1و هم اران:)199-111 :0211 ،
رابطه ()0
که در آن = γ :وزن واحد (مخصوص) آب ()lb/ft3؛  = Qدبی ()ft3/s؛  = Sfشیب انرژی ()ft/ft؛ = V
سرعت ()ft/s؛  = Wعرض کانای ()ft؛  = dعمق هیدرولی

(.)ft

شکل  2روند مدیسازی با اساداد از الحاقی  HEC-GeoRASو مدی هیدرودینامی ی HEC-RAS

1 Stream power
2 Natural Resources Conservation Service
3 Baker
4 Song
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 .9بحث و نتایج
ویژگیهای ژئومورفولوژیکی دشت سیالبی زرینهرود
ارلب گسار دشت سیالبی زرینهرود ،در طی دور یخچالی وورم ،زیر آبهای دریاده ارومیه بود است
که پراکندگی تراسهای دریادهای موجود در پنا تپهماهورها و ناهمواریهای مشرف به دشتهای جنوب و
جنوبشرق داله اورمیه ،مخصوصاً در اطراف شهرهای مل ان و باروق میاندوآب ،گوا این مطلب است .از
نظر ژئومورفولوژی ی ،پراکندگی تراسها (ش ل ،)9پشاههای پیچشی 1حاصل از مهاجر

مئاندرها و کانای-

های ماروک ،ویژگی بارز دشت سیالبی رودخانه زرینه است .در نزدی ی مجرای فعای رودخانه ،برخی از
کانایهای ماروک به دلیل زه شی روانابهای اطراف یا آبهای زائد کشاورزی و یا جریان لبریزی مجرا،
به صور

تاالبها و باتالقهایی درآمد اند (ش ل .)1ش لگیری دو مخروطاف نه انشعابی محمودآباد و

کشاورز ،عالو بر ایجاد خاکهای حاصلخیز ،تاثیرا

زیادی بر روند تحوال

مورفولوژی ی مجرای رودخانه

زرینهرود داشاه و دارد .مخروطاف نه کشاورز (اجرلودای) بزرگترین مخروطاف نه انشعابی در کل اماداد
مجرای اصلی رودخانه زرینهرود است.

شکل 9تراس واقع در تراز  1991ماری از سطح دریا

شکل 4کانالی که در طی دند سای گیشاه ،ماروک شد

(در ارتدا حدود  1ماری و فاصله  1122ماری نسبت

و ماعاقب سیل مهر  1929دارای آب شد است .رشد

به بسار فعلی رودخانه) .این تراس را میتوان بهعنوان

گیاهان آبزی آبهای راکد و رسوبگیاری ناشی از این

دومین سطح تراس منطقه در نظر گرفت.

جریانا  ،به تدریج باعث پرشدن مجرا میشود.

باز مورد مطالعه از مجرای رودخانه زرینهرود ،با توجه به عرض دشت سیالبی ،مواد تش یلدهند بسار و
کنار ها و همچنین میزان تغییرا

جانبی مجرا ،میتواند به دو باز فرعی تقسیغبندی شود :باز ( )1که از

ابادای باز مطالعاتی شرو و در حدفاصل شهرک صنعای شاهیندژ و شهر محمودآباد خاتمه مییابد (،R1
1 Scrolls

2
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 R2و قسمت باالدست  R3در ش ل .)1مواد تش یلدهند بسار این باز  ،عمدتاً از رسوبا

با انداز بزرگتر

از گراوی یعنی قلو سنگها و پار سنگها میباشند .مواد کنار ها نیز ،یا عمدتاً از گراوی و قلو سنگ تش یل
یافاه ،یا این ه ،درنایجه مهاجر

خغهای مئاندرها مساقیماً به واحد کوهساان برخورد کرد اند .در قسمتهای

زیادی ،به علت اناقای و فقدان رسوبا

ریزدانه ،بسار آرمورینگ شد است .در این باز  ،عرض دشت

سیالبی ،محدود بود و پوشش زمین عمدتاً شامل زراعت ،شنزار و درخاان پراکند بید میباشند (ش ل.)1
باز ( ) 0از باالدست محمودآباد شرو و تا باالدست سد نوروزلو اماداد مییابد .این باز  ،نمونه مشخصی از
رودخانههای با بسار گراولی است و رسوبا

در حد ماسه در البالی گراویها به فراوانی قابل مشاهد است.

افزایش عرض دشت سیالبی و دسارسی رودخانه به مواد فرسایشپییر کنار ها ،مخصوصاً رسوبا
اف نه های محمودآباد و کشاورز ،باعث افزایش دینامی

مخروط-

عریی رودخانه در این باز شد است .زراعت و

باغداری ،پراکندگی درخاچههای گز (یولقون) و درخاان بید ،کاربری رالب این باز میباشد.

شکل 1کاربری ارایی دشت سیالبی زرینهرود (در باز اوی کاربری ارایی پای و ها نیز نشان داد شد است)

از نظر ش ل مسطحاتی ،1مجرای رودخانه از نو مئاندری میباشد و فرمها و فرایندهای رودخانههای
مئاندری ،مانند مهاجر

خغهای مئاندر ،ایجاد میانبرها (به صور

گلوگاهی 0و شو  ،)9تغییر مسیر مجرا،1

1 Planform
2 Neck
3 Chute
4 Avulsion

سای پنجغ

پهنهبندی و بررسی اثرا
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پشاههای نقطهای( 1هغ در داخل کانای و هغ در کنار های محدب خغها) ،پشاههای پیچشی و کانایهای
ماروک ،به روشنی و فراوانی دید میشوند .مورفولوژی مجرای رودخانه زرینه رود ،مخصوصاً در باز (،)0
از نو معموی حویچه -خیزآب 0است.
پهنهبندی سیالبهای رودخانه زرینهرود
برنامهریزی و طراحی مؤثر پروژ های مدیریت ریس

سیالب ،نیازمند تخمینهای دقیقی از ریس

سیالب است (کمیاه مطالعه فراوانی سیالب رودخانههای آمری ا .)92 :1222 ،9اساساً ،تحلیل فراوانی سیالب،
شامل رابطه بین کمیتهای سیالب و احامای وقو و عدم وقو آنهاست (دور بازگشت) (اشلی 1و
هم اران .)109 :0221 ،آژانس مدیریت ایطراری فدرای ایاال ماحد ( )FEMAبرای ویع مقررا

و

آییننامههای ساخت و ساز در نزدی ی رودخانهها ،سیالب با دور بازگشت  122ساله را مورد اساداد قرار
میدهد (هیندمن و هیندمن .)921 :0222 ،توابع توزیع و رو های تخمین مخالدی برای برآورد توزیع
فراوانی سیالب وجود دارند .رو های ارائه شد توسط سازمانهای فدرای آمری ا براساس براز
توزیع پیرسون تیپ  9به لگاریاغهای مبنای  12دبیهای پی

است (کارگرو بین سازمانی فدرای بازسازی

رودخانه ،0221 ،1فصل ) 1 :1که در این تحقیق نیز برای محاسبا
دبی ماهانه ،تابع توزیع تجمعی ،تابع دگالی احامای و براز

ی

از این رو

اساداد شد است .میانگین

توزیع لوگ پیرسون تیپ  9به دبیهای پی

ایساگا ساریقمیش (بهعنوان مهغترین ایساگا ) در ش لهای ( )1تا ( ) 2نشان داد شد است .در جدوی
( ،)1دور های بازگشت سیالبها محاسبه شد است.

شکل 6تابع دگالی احامای دبیهای پی

ا .ساریقمیش

شکل 7تابع توزیع تجمعی دبیهای پی

ا .ساریقمیش

1 point bars
2 Pool-Riffle
3 Committee on American River Flood Frequencies
4 Ashley
5 The federal interagency stream restoration working group
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توزیع فراوانی پیرسون تیپ  9به

لگاریاغهای جریانا

پی
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شکل 3میانگین دبی ماهانه ا .ساریقمیش

سالیانه ا .ساریقمیش

جدول 5دبی پی های سیالب با دور های بازگشت و احامای وقو مخالف با اساداد از توزیع لوگ
پیرسون تیپ 9
دور

احامای

بازگشت

وقو

ایساگا

حداکثر دبی
لحظهای

ایساگا

حداکثر دبی
لحظهای

ایساگا

حداکثر دبی
لحظهای

9

2/111

111/1

11/2

11/1

1

2/222

112/1

10/9

21/1

12

2/222

22/2

121/0

01

2/212

ساریقمیش

0

2/122

022/1

11/0

12/2

121/2
221/1

قور دای

1/1

2/901

021/2

91/2

99/9

121/2

جانآقا

1/9

2/011

111/1

01/0

01/1

192/9

12

2/222

1211/1

112/0

111/1

122

2/222

1122/1

102/1

111/1

022

2/221

1912/2

191/1

111/1

012

2/221

1912/9

192/0

112/9

122

2/222

1121/1

111/9

111/0

در ش ل ( ،)12پهنههای سیلگیر رودخانه زرینهرود و در ش ل ( ،)11مساحت محدود های سهیلگیهر بها
دور های بازگشت مخالف ،به صور

تجمعی ،نشان داد شد است .روند افزایش مساحت پهنههای سیلگیر

پهنهبندی و بررسی اثرا

سای پنجغ
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مربوط به سیالبهای تا دور بازگشت  01ساله ،دارای آهنگ نسبااً سریعی است و سپس ،این رونهد بههطهور
محسوسی کاهش مییابد .با توجه به نقشه پهنهبندی سیالب ،میتوان گدت که سیالبها در م انیهابی محهل
اساقرار شهرها و روسااهای حاشیه رودخانه زرینهرود نقش عمد ای را ایدا کرد اند ،بطوری ه ،سهیالبی بهودن
این رودخانه را میتوان از دالیلی به شمار آورد که س وناگا ها بهه دور از مجهرای رودخانهه و در مجهاور
پایکو ها یا تراسهای مشرف به دشت سیالبی اساقرار یافاهاند .سه شهر شاهیندژ ،محمودآباد و کشاورز ،بهه
علت قرارگیری در ارتدا باالتر از بسار رودخانه (بیش از  12ماهر) ،بههطهور کامهل ،مصهون از سهیالبههای
رودخانه میباشند .با ذکر این ن اه که ،حداکثر عمق آب در عمیقترین قسمتها در اماهداد مجهرای رودخانهه
برای سیالبهای با دور بازگشت  122ساله به  2مار نمیرسد .با این حای ،سیالبهای ناشی از مسهیلهها و
رودخانههای فصلی هادهسو ،آخچه ،جوشاتودای و اجرلودای ،که از انشعابا
به صور

بالقو  ،جزو مخاطرا

طبیعی این شهرها مطرح میباشهد .خطهرا

رودخانه زرینهرود میباشند،
عمهد سهیالبههای رودخانهه

زرینه رود ،ماوجه ارایی کشاورزی و برخی از تاسیساتی است که در محدود دشت سیالبی احداث شد انهد.
سیالبها میتوانند خسارا
ی

قابلتوجهی به ارایی کشاورزی حاشیه این رودخانه تحمیل کنند .بهعنوانمثهای،

سیالب با دور بازگشت  01ساله ،حدود  1119ه اار از ارایی کشاورزی و بارا

دربرمیگیرد که میتواند منجر به تخریب گسارد ارایی و خسارا

حاشهیه رودخانهه را

هنگدت شود.

ژئومورفولوژی منطقه ،نقش قاطعی در میزان پخش سیالب در حاشهه رودخانهه زرینههرود ایدها مهیکنهد.
بطوری ه در باز ( ،)1به علت کغ عرض بودن دشت سیالبی ،پهنههای سیلگیر نیز محدود مهیباشهد .در ایهن
باز  ،ی

سیالب با دور بازگشت  01ساله ،تقریباً کل دشت سیالبی را فرامهیگیهرد و تنهها قسهمتههایی از

برخی تراسها و پشاههای رسوبی موجود در دشت سیالبی ررقاب نمیشوند .در باز ( ،)0همزمان با افزایش
عرض دشت سیالبی ،بر پهنههای سیلگیر نیز افزود میشود .در این باز نیز ،توپوگرافی محلی نقهش زیهادی
در تعیین میزان سیلگیری حاشیه رودخانه دارد .بیشارین مساحت پهنههای سیلگیر در حد فاصل روسهااهای
قر قویونلو و قازانلو میباشد ،بطوری ه ،عرض پهنه سیلگیر برای ی

سیالب با دور بازگشت  01سهاله ،در

برخی قسمتها به بیش از  0/9کیلومار میرسد .تأثیر مخروطاف نه رودخانه اجرلو بر کاهش مسهاحت سهیل-
گیر رودخانه زرینهرود در این محدود به روشنی مشخص است و سطح مخروطاف نه بهه علهت مورفولهوژی
محههدب و برجسههاه ،مصههون از سههیالبهههای بهها دور بازگشههتهههای مخالههف رودخانههه زرینهههرود شههد
است.
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شکل 51پهنههای سیلگیر دشت سیالبی رودخانه زرینه رود (به صور
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تجمعی) با دور های بازگشت مخالف

شکل 55نمودار تجمعی مساحت پهنههای سیلگیر برای دور های بازگشت مخالف

اثرات مورفولوژیکی سیالبها
توانایی انجام کار ژئومورفی

رودخانهها ،معموالً بهعنوان توان رودخانه ( )SPبیان میشود (بیزی و لرنر،

 .)11-01 :0211سیالبها ،با افزایش قابلتوجه توان رودخانه ،نقش دشمگیری در تغییرا
مجرای رودخانهها ایدا میکنند .بهعنوانمثای ،اگر ی

مورفولوژی ی

سیالب با دور بازگشت  1/99ساله بهعنوان دبی لب-

پری 1رودخانه در نظرگرفاه شود (این دبی بهعنوان دبی ش لدهند مجرای رودخانه زرینهرود درنظر گرفاه
1 Bankfull

پهنهبندی و بررسی اثرا
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شد که به علت فراوانی ت رار ،نقش زیادی در فرسایش کنار و مهاجر

19

خغهای مئاندرها دارد)؛ توان

رودخانه در حالت لبپری ،افزایش محسوسی نسبت به دبیهای معموی رودخانه نشان میدهد .در باز مورد
مطالعه ،ی

روند کاهشی در توان رودخانه از باالدست به سمت پایین دست دید میشود (ش لهای  10تا

 )11که علت اصلی آن ،کاهش شیب و ازاینرو کاهش سرعت و تنش برشی مجرا میباشد .در قسمتهای
مخالف مجرا ،تغییرا

بسیار زیادی در توان رودخانه دید میشود .توان رودخانه ،مخصوصاً در داخل

حویچههای 1ناشی از آبشساگی خغ مئاندرها ،افزایش محسوسی نسبت به خیزآبها 0دارد (برای نمونه
ش ل .)11این امر نشان میدهد که مئاندرهای رودخانه به صور

بالقو میتوانند در دشت سیالبی مهاجر

کنند که در برخی از موارد ،باعث مخاطراتی نیز میشوند .به احامای زیاد ،هنگامی که  SPمحلی ،بهطور قابل
توجهی نسبت به  SPباالدست خود باالتر باشد ،فرسایش رلبه یافاه و در حالت ع س ،نهشاهگیاری اتداق
می افاد .با افزایش دور بازگشت ،به دلیل افزایش دبی رودخانه ،بر میزان  SPو درنایجه توان تغییرا
مورفولوژی ی افزود میشود که اگر با شرایط محلی ،مخصوصاً الگوی رالب رودخانه و فرسایشپییری مواد
بسار و کنار ها ترکیب شود ،میتوان به پاانسیل فرسایش و نهشاهگیاری در قسمتهای مخالف مجرا پی برد.
بهعنوانمثای ،توان رودخانه نسبت به دبی لبپری ،برای سیالبهای  12 ،1 ،0و  01ساله ،به ترتیب ،حدود
 20/9 ،10/9 ،11/2و  101/0درصد افزایش مییابد .عالو بر این ،با افزایش دور های بازگشت (بیش از 1
سای) بر میزان پخش سیالب در پهنه دشت سیالبی نیز افزود میشود و فرسایش دشت سیالبی ناشی از دبی
لبریزی و احامای وقو میانبرها و تغییر مسیرها افزایش مییابد.

شکل 52توان رودخانه در مجرا و دشت سیالبی رودخانه زرینهرود در بخشی از باز ()1
1 Pools
2 Riffles

جغرافیا و مخاطرا محیطی
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شکل 59توان رودخانه در مجرا و دشت سیالبی رودخانه زرینهرود در بخشی از باالدست باز ()0

شکل 54توان رودخانه در مجرا و دشت سیالبی رودخانه زرینهرود در بخشی از پاییندست باز ()0

با این ه ،پاانسیل انجام کار ژئومورفی

توان رودخانه در باز ( ،)1مخصوصاً در داخل خغهای مئاندرها،

زیاد است؛ اما بسار رودخانه در بیشار قسمتها ماش ل از آبرفتهای در حد پار سنگ 1میباشد .درنایجه،
توان رودخانه از انجام کار ژئومورفی

محدودی برخوردار بود و به علت مواجهه با ی

بسار آرمورینگ،

توانایی کف کنی آن اندک است .در مورد فرسایش کنار نیز همین شرایط صادق است ،بطوری ه ،کنار های
رودخانه از نو رسوبا
درنایجه مهاجر

درشت دانه است که ارلب به خوبی سیمانی شد اند و یا این ه مجرای رودخانه،

خغها ،مساقیماً به واحد کوهساان برخورد کرد است .واحد کوهساان عمدتاً شامل انوا

1 cobble

پهنهبندی و بررسی اثرا

سای پنجغ

مخالف کنگلومراها و سنگهای آه ی است که بهعنوان ی
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مانع عمد در تغییرا

به همین دلیل است که در این باز  ،شواهد میانبرهای گلوگاهی به ندر

مجرا محسوب میشوند.

به دشغ میخورد .در داخل مجرا،

پشاههای رسوبی محدودی به دشغ میخورد .این پشاهها تنها در کنار محدب خغهای مئاندرها دید می-
شوند که در طی سیالبها ،به شد

دسا اری میشوند .میتوان گدت که محدود بودن پشاههای رسوبی،

دلیلی بر حاکمیت فرایند اناقای رسوب و محدودیت نهشاهگیاری در قسمت اعظغ این باز است .در واقع،
رسوباتی که توسط شعبا

مخالف رودخانه به این باز وارد میشوند به دلیل توان زیاد رودخانه ،به باز

پایین دست مناقل شد و فرایندهای فرسایش و نهشاهگیاری محدود میباشند.
به محض اتمام باز اوی ،تغییرا

زیادی در عرض دشت سیالبی و به تبع آن ،عرض پهنههای سیلگیر،

مواد بسار ،مواد کنار و دشت سیالبی دید میشود .این باز  ،میتواند به صور

نمونه مشخصی از رودخانه-

های با بسار گراولی محسوب شود .جنس کنار ها از رس و سیلت تا گراوی ماغیر است؛ اما ،واحد کوهساان
و تپهها نیز در برخی قسمتها بر روی مورفولوژی رودخانه تاثیرگیار بود اند .در این باز  ،هردند توان
رودخانه نسبت به باز اوی پایینتر است؛ اما در طی سیالبها افزایش دشمگیری مییابد .کنار های
رودخانه ،عمدتاً منطبق بر حاشیه مخروطاف نههای محمودآباد و کشاورز یا تراسهای رودخانهای است که
عموماً الیهالیه بود و ترکیبی از رس و سیلت تا گراوی دارند؛ بنابراین ،سیالبها نقش عمد ای در فرسایش
کنار و جابجایی مجرا ایدا میکنند .بطوری ه ،آثار فرسایش مربوط به سیالبهای لبپری و لبریزی ،به
وفور در حاشیه رودخانه قابل مشاهد است (بهعنوانمثای ش لهای 11تا  .)12در این باز  ،عوارض
فرسایشی و رسوبی به فراوانی در مجاور

هغ دید میشود که علت اصلی آن را میتوان به تغییرا

محلی

توان رودخانه نسبت داد (ش ل .)11وجود عوارض فرسایشی ازقبیل پرتگا های فرسایشی و کنار های
عمودی یا کنار های با بر

زیرین ،نشاندهند فرایندهای فرسایش کنار هساند و نشانهای از میزان جابجایی

جانبی و مقدار رسوب جابجا شد به سمت پایین دست جریان میباشند .در این باز  ،افزایش محسوس توان
رودخانه در داخل خغهای مئاندرها (ش ل )11با فرسایشپییری زیاد کنار ها توأم شد و درنایجه ،فرسایش
شدیدی در طی سیالبها اتداق افااد و حجغ زیادی از رسوبا  ،وارد مجرای رودخانه میشوند .برع س،
در قسمتهایی که توان رودخانه کاهش مییابد ،فرایند رسوبگیاری اتداق میافاد .فراوانی پشاههای نقطه-
ای ،ده در داخل مجرا و ده در کنار محدب خغهای مئاندر ،گوا این است که در طی سیالبها ،حجغ
زیادی از رسوبا

وارد مجرا میشود که رودخانه توان جابجایی تمامی آنها را ندارد .همچنان ه بیزی و لرنر

( )0211بیان میدارند :برای رودخانههای با بسار گراولی ،حضور گسارد پشاههای گراولی بدون پوشش
گیاهی نشان دهند تأمین رسوب رنی از باالدست است ،که تا حدی در باز ذخیر شد و بهطور مداوم
توسط سیالبهای دور ای دسا اری میشوند .درنایجه ،در قسمتهایی که توان رودخانه کاهش مییابد،

11

شمار هددهغ

جغرافیا و مخاطرا محیطی

میتوان شاهد نهشاه گیاری حجغ زیادی از رسوبا  ،همزمان و بعد از گیر موج سیالب بود؛ بطوری ه ،در
برخی قسمتها ،مجرای رودخانه رفاار آساانهای گیر به الگوی گیسوئی را نشان میدهد.

شکل 51تغییرا

محسوس توان رودخانه در ی

مئاندر مندرد (برای ی

سیالب با دور بازگشت  1/99ساله) که

پاانسل فرسایش و نهشاهگیاری در مجرا را نشان میدهد.

عالو بر این ،در رابطه با سیالبهای با دور بازگشت بیشار از  1سای ،پهنه سیلگیر رودخانه افزایش
محسوسی مییابد .این امر ،تأثیر زیادی بر دشت سیالبی (فرسایش و نهشاهگیاری) ،مخصوصاً در محدود
مخروطاف نه محمودآباد ،میگیارد که دارای رسوبا

بسیار حساس به فرسایش میباشند .این شرایط ،منجر

به دسا اری شدید دشت سیالبی در طی سیالبهای با دور بازگشت باالتر شد است (ش ل .)11در
محدود این باز  ،دو رودخانه فصلی جوشاتودای و اجرلودای (و مسیلهای واقع در این محدود ) وارد
رودخانه زرینهرود میشوند .ی ی از تداو های عمد ای که حویههای آبریز این رودخانهها با سایر حویه-
های آبریز انشعابا
دامنهای به صور
بیش از ی

رودخانه زرینهرود دارند ،به فرسایشپییری سازندها و فراوانی وقو ناپایداریهای
زمینلغز

مربوط میشود .بطوری ه ،وسعت برخی از زمینلغز ها در این حویهها به

ه اار میرسد .ارقام شگدتانگیز آوردهای رسوبی سیالبهای این حویهها را میتوان به این

امر نسبت داد (آورد رسوبی  01192تن در روز برای ی
 ،1921آورد رسوبی  12112تن در روز برای ی
رسوبی  10291تن در روز برای ی

سیالب با دبی  21مارم عب در ثانیه در سای

سیالب با دبی  12/9مارم عب در ثانیه در سای  ،1921آورد

سیالب با دبی  29/1مارم عب در ثانیه در سای  1922برای رودخانه

اجرلو در ایساگا جانآقا را میتوان بهعنوان نمونه ذکر کرد) .همین امر در ساخاار مخروط اف نهها نیز
انع اس یافاه است .در این باز  ،عالو بر میانبرهای گلوگاهی ،میانبرهای شو

(میانپشاهای) نیز به فراوانی
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قابل مشاهد است که از نشانههای ناپایداری مجرای رودخانه میباشند .مطمئناً ،سیالبهایی که توان پخش
بر روی پشاهها و حاشیه رودخانه را دارند ،در ایجاد این گونه میانبرها نقش قطعی و اصلی را دارند.

شکل 56سیالبهای لبپری و لبریزی باعث فرسایش

شکل 57فرسایش شدید دشت سیالبی در اطراف

شدید کنار های فرسایشپییر میشوند

محمودآباد

شکل 58فرسایش کنار ناشی از سیالب مهرما سای

شکل 53تخریب ارایی کشاورزی درنایجه فرسایش

1929

کنار

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق ،بخشی از دشت سیالبی رودخانه زرینهرود از نظر رخداد سیالبهای با دور های بازگشت
مخالف پهنهبندی گردید .از نظر ژئومورفولوژی ،رودخانهها را میتوان بهعنوان ماشینهای اناقای رسوب
درنظر گرفت که نیروی محرکه آن ،توان رودخانه میباشد .سیالبها با افزایش دشمگیر توان رودخانه ،نقش
مهمی در فرایندهای تأمین ،اناقای و نهشاهگیاری رسوبا

برعهد دارند .با توجه به این ه کارایی توان

رودخانه بهعنوان شاخص مؤثری جهت بررسی حساسیت مجرای رودخانهها نسبت به فرایندهای فرسایش و
رسوبگیاری سیالبها توسط محققان مخالف ازقبیل بیزی و لرنر ( )0211و سونگ و هم اران ()0211
تأیید شد است؛ در تحقیق حایر ،ترکیب این شاخص با فرسایشپییری مواد کنار ها تا حد زیادی روند
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عریی مجرای رودخانه زرینه را نشان میدهد .در باز باالدست رودخانه زرینهرود ،با این ه توان

رودخانه در طی سیالبها زیاد است؛ اما ،به علت فرسایشپییری اندک مواد کنار و آرمورینگ بسار مجرا،
از توان ش ل زایی دندانی برخوردار نیست و فرایند رالب ،اناقای رسوب و در مقیاس محدودتر ،فرسایش و
نهشاهگیاری است؛ اما در باز دوم ،عالو بر افزایش پهنههای سیلگیر دشت سیالبی ،به دلیل فرسایشپییری
کنار ها ،دینامی

عریی مجرا زیاد می باشد .الگوی رودخانه در این باز از نو مئاندری آزاد بود و درنایجه،

توان رودخانه در طی سیالبها و همچنین دبی معموی رودخانه به تناوب کغ و زیاد میشود .در طی موج
سیالب ،عالو بر رسوبا
رسوبا

باز باالدست ،فرسایش شدید کنار های خارجی خغهای مئاندرها ،حجغ زیادی از

را وارد مجرای رودخانه میکند که توأم میشود با نهشاهگیاری شدید در قسمتهایی که توان

رودخانه اندک است .بیزی و لرنر ( )0211و بیزی و هم اران ( ،)0222دنین شرایطی را تعادی ناپایدار
نامیدند؛ یعنی شرایطی که در ی

مجرای رودخانه ،عوارض فرسایشی گسارد همرا با عوارض رسوبی

گسارد حضور دارند .دنین کانایهایی بواسطه تحرک جانبی باال مشخص میشوند که نمونهای از رودخانه-
های مئاندری آزاد میباشند .آوردهای زیاد بار رسوبی رودخانههای فصلی جوشاتودای و اجرلودای و
مسیلهای بین این دو حویه نیز حجغ رسوب را در طی سیالبها به صور
منجر به ی

ناگهانی افزایش میدهد و

نو رفاار آساانهای (گیر از الگوی مئاندری به گیسوئی) محلی میشود.

ناایج پهنهبندی سیالب حاکی از این است که شهرها و روسااهای پیرامون رودخانه ،تقریباً بهطور کامل،
مصون از سیالبهای رودخانه زرینه میباشند .دلیل اصلی آن به اساقرار س وناگا ها در پای و ها یا تراسهای
مرتدع حاشیه رودخانه مربوط میشود؛ اما با توجه به این ه دشت سیالبی به صور
کشاورزی اخاصاص یافاه است؛ وقو سیالب میتواند خسارا
به  1119ه اار از ارایی کشاورزی حاشیه رودخانه در معرض ی

ماراکمی به فعالیتهای

هنگدای را موجب شود .بطوری ه ،مثالً نزدی
سیالب با دور بازگشت  01ساله میباشد.

در قسمتهایی نیز ،سیالبها باعث تشدید دشمگیر فرسایش کنار شد و ارایی مرروب کشاورزی را
تخریب میکند .بهعنوانمثای میتوان به فرسایش کنار شدید ناشی از سیالب مهرما  1929اشار کرد .لیا ،اتخاذ
اقداماتی در جهت کاهش خسارا

سیل و جلوگیری از فرسایش شدید کنار یرور

مییابد.
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