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ارزیابی و برآورد میزان خطر فرسایش کنارهای رودخانه با استفاده از مدل BANCS

(مطالعۀ موردی :رودخانۀ واز استان مازندران)
3

میالد رستمی ،0محمدمهدی حسینزاده ،*2رضا اسماعیلی
 .1دانشجوی دکتری ژئومورفولوژیـ مخاطرات ژئومورفولوژیک ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .2دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه مازندران
(تاریخ دریافت 1011/11/11؛ تاریخ تصویب )1011/10/11

چکیده
فرسایش و انتقال رسوب از جمله فرایندهاي هیدرودینامیکی مهمی است که بسیاري از سیستمهاي هیدرولیکی نظیر حوضههاي
آبریز ،رودخانهها ،سواحل و بنادر ،سدها ،پلها ،جادهها ،کشتزارها و تأسیسات عمرانی را متأثر میسازد .رودخانۀ واز یکی از
رودخانههاي مهم دامنۀ شمالی البرز در استان مازندران است .هدف این پژوهش ،بررسی وضعیت پایداري کنارۀ رودخانۀ واز با
استفاده از مدل  BANCSکه شامل دو شاخص  NBSو  BEHIاست .براي برآورد میزان فرسایش کنارهاي در رودخانۀ واز ،بازۀ 3
کیلومتري انتخاب شد .سپس ،با انتخاب  8مقطع عرضی با استفاده از برداشت میدانی و نقشهبرداري پارامترهاي ارتفاع کناره ،زاویۀ
کناره ،ارتفاع کناره ،عرض دبی لبالبی ،عمق متوسط در دبی لبالبی ،بیشترین عمق متوسط کناره در دبی لبالبی ،شعاع انحنا و جنس
مواد کناره در دو شاخص مورد نظر اندازهگیري شد .با توجه به نتایج بهدستآمده براي هر یک از مقاطع در دو شاخص خطر
فرسایش کناره و تنش برشی نزدیک کناره و مقایسۀ آنها با مشاهدات میدانی کنارههاي با خطر فرسایش کنارهاي بیشتر و کنارههاي
پایدارتر مشخص شد .مقایسۀ نتایج از این دو شاخص با مشاهدات میدانی نشان داد مدل  BEHIنسبت به مدل  NBSبراي
رودخانۀ واز کارآمدتر است .با توجه به نتایج شاخص  BEHIمیزان خطر فرسایش کناره  8مقطع و در هر دو کناره وجود دارد ،به
طوري که در کنارۀ چپ مقاطع  5 ،3و  6و کنارۀ راست مقاطع  4 ،1و  7میزان فرسایش زیاد بوده است و در کنارۀ راست مقاطع
 3 ،2و  6و کنارۀ مقاطع  1و  6فرسایش کم بوده و در سایر کنارهها فرسایش متوسط بوده است.
کلیدواژگان :رودخانۀ واز ،شاخص  ،BEHIشاخص  ،NBSفرسایش کنارهاي مدل .BANCS

* نویسنده مسئول

m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir
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مقدمه
فرسایش کنارۀ رود یکی از علل عمدۀ آلودگی غیر نقطهای
منابع آب و افزایش بار رسوب در بسیاری از رودخانهها است
[ .]1رودخانهها به خودی خود طی سالهای متمادی
دستخوش تغییرات میشوند ،اما امروزه انسانها با دخالت و
دستکاری طبیعت توسط ایجاد سازههایی مانند ساخت
جادهها پلها و ...به تسریع این فرایند دامن زدهاند .جریان
دبی لبالبی رودخانه که هنگام ذوب برف یا بارندگیها اتفاق
میافتد ،باعث فرسایش کنارهای میشود ،که نتیجۀ آن
افزایش بار رسوب و آلودگی آب آشامیدنی و از بین رفتن
زمینهای کنارۀ رودخانه میشود [ .]2فرسایش کنارهای نقش
اساسی در دینامیک رودخانههای آبرفتی ایفا میکند [ .]3با
توجه به این مشکل ،دانشمندان توجه خود را به طرف
فرسایش حوضۀ آبخیز و کنارۀ رودخانه معطوف کردهاند .برای
بهینهسازی و پیشگیری از فرسایش کناره در مرحلۀ نخست،
نیاز به پیشبینی و شناسایی آسیبپذیرترین مناطق رودخانه
است [ .]2میزان فرسایش کنارۀ رودخانه وابسته به ساختار
مورفولوژی ،جنس ،محافظت سطحی و حضور پوشش گیاهی
کنارۀ رودخانه است [ ]0در سراسر جهان از ابتدای مطالعات
رودخانهای تا کنون مطالعات فراوانی با روشهای متفاوت
برای پیشبینی ،بررسی و برآورد فرسایش کنارهای صورت
گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره میشود :بررسی
فرسایش کنارهای با استفاده از پینهای فرسایشی [ ،]3روش
1[ BSTEMـ  ]9تنش برشی [ ]11دندروژئومورفولوژی [12ـ
 ،]10روش راسگن [ 0 ،2 ،1و 10ـ  .]19در داخل کشور نیز
از روشهای متفاوتی برای بررسی فرسایش کنارهای استفاده
شده است که میتوان به مدل  ]21[ BSTEMتنش برشی
[21ـ  ]22مدل راسگن NBS ،و 29[ BEHEـ  ]31اشاره
کرد .مدل  BANCSیک فرایند بهخوبی پذیرفتهشده برای
پیشبینی پتانسیل خطر فرسایش کناره است .با توجه به
اینکه فرسایش کنارهای جزء مخاطرات رودخانههای شمالی
کشور است و باعث میشود بخشهای مختلف رودخانه توسط
فعالیت هیدرولیکی رودخانه فرسوده شود و موجب پسروی
کنارهها و تغییر در مسیر جریان و آسیب رسیدن به سازههای
کنارۀ رودخانه از جمله جادهها ،پلها و مناطق مسکونی شود.
با توجه به اهمیت فرسایش کنارهای در رودخانۀ واز در این
مطالعه به بررسی و مطالعۀ شرایط پایداری رودخانۀ واز با
استفاده از مدل ) (BANCSکه شامل دو شاخص تنش برشی
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کنارۀ  NBSو شاخص خطر فرسایش کنارۀ  BEHEاست،
پرداخته میشود.
منطقۀ مطالعهشده
حوضۀ آبریز واز با جهت شمالی -جنوبی و با وسعتی معادل
 101/9کیلومتر مربع در دامنۀ شمالی رشتهکوههای البرز و
در جنوب شهر چمستان واقع شده که روانابهای آن با عنوان
«رود واز» به دریای خزر میریزد .این حوضه از نظر تقسیمات
سیاسی ،در شهرستان نور از استان مازندران قرار دارد .قسمت
جنوبی حوضه (سرآب) پهنتر از قسمت شمالی حوضه (نقطۀ
خروجی) است (شکل  .)1قسمت جنوبی این حوضه در
مختصات جغرافیایی بین  12 1 19و  12 12 15طول
شرقی و  35 21 11عرض شمالی قرار گرفته است که هر
چه به طرف شمال حوضه پیش برویم ،حوضۀ یادشده
باریکتر شده و نقطۀ خروجی آن در  12 1 33طول
شرقی و  31 10 11عرض شمالی قرار گرفته است .حوضۀ
واز در شمال ،به حوضۀ رودخانۀ نور؛ در شرق ،به حوضههای
ناپالررود و آلشرود؛ در جنوب ،به حوضۀ رود هراز و در غرب،
به حوضۀ الویج رود منتهی میشود .متوسط بارندگی سالیانۀ
منطقه برابر  590/5میلیمتر در سال است .میانگین دمای
ساالنۀ حوضه از  10درجۀ سانتیگراد در ارتفاعات  311متر
تا حدود  1درجۀ سانتیگراد در ارتفاعات بیش از  3هزار متر
متغیر است .از نظر زمینشناسی حوضۀ آبخیز واز جزء زون
البرز است و از دیدگاه چینهشناسی و تکتونیک جزء البرز
مرکزی است که با سایر واحدهای البرز اختصاصات یکنواختی
ندارد و ساختمان آن نتیجۀ دو کوهزایی مهم پرکامبرین و
دیگری ،مربوط به دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک و متشکل از
سازندهای الیکا و شمشک است .متوسط بارندگی سالیانۀ
منطقه نیز برابر  590/5میلیمتر در سال است .میانگین دمای
ساالنۀ حوضه از  10درجۀ سانتیگراد در ارتفاعات  311متر
تا حدود  1درجۀ سانتیگراد در ارتفاعات بیش از  3هزار متر
متغیر است .از کل مساحت این حوزه منطقهای با وسعت
 25/1کیلومتر مربع را عرصۀ جنگل و  10/25کیلومتر مربع را
عرصۀ مرتع در بر گرفته است .از کل مساحت این حوزه،
منطقهای با وسعت  25/1کیلومتر مربع را عرصۀ جنگل و
 10/25کیلومتر مربع را عرصۀ مرتع در بر گرفته است.
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شکل  .0موقعیت منطقۀ مطالعهشده

روش کار
روشهای متفاوتی برای بررسی فرسایش کنارهای وجود دارد
که یکی از آنها روش راسگن است .براساس روش راسگن،
خصوصیات ریختشناسی رودخانهها در چهار سطح مختلف
بررسی میشود و بهترتیب از سطح یکم که شناخت
مشخصات کلی و بر مبنای تجزیۀ سطحی است ،تا سطح
چهارم که ارزیابی بسیار دقیق و با جزئیات کامل از
ویژگیهای ریختشناسی رودخانه ارائه میدهد ،انجام
میشود .برای پیشبینی میزان فرسایش کنارۀ رودخانه ،از
روش ارزیابی کناره برای پیامد منبع غیر نقطهای رسوب
 BANCSاستفاده میشود که توسط راسگن ( )2111ارائه
شده و برای محاسبۀ آن ،دو روش تخمین فرسایشپذیری
کناره استفاده میشود -1 :شاخص خطر فرسایش کناره
BEHI؛  -2تنش برشی نزدیک کنارۀ  .NBSکه در این
پژوهش با توجه به شرایط رودخانۀ واز و هدف پژوهش که
بررسی خطر فرسایش کناره در این رودخانه است ،از روش
شاخص خطر فرسایش کناره و تنش برشی نزدیک کناره
استفاده شده است (شکل  .)2سپس ،برای ارزیابی پتانسیل
فرسایشپذیری کنارۀ رودخانۀ واز در استان مازندران ابتدا
روی نقشۀ  2مقطع در یک بازۀ  3کیلومتری با توجه به امکان
دسترسی ،میزان فرسایش و تفاوت در ریخت و الگوی
رودخانه انتخاب شد و با توجه به مشاهدات میدانی ،میزان
پسروی کناره که در محل قوس رودخانه به بیشترین مقدار
خود میرسد ،بیشتر مقاطع در محل قوسها گرفته شد .در

ادامه ،برای اندازهگیری پارامترهای یادشده در مدلهای
 BEHIو  NBSاقدام به نمونهگیری و نقشهبرداری پارامترهای
مورد نظر در رودخانۀ واز شد.
شاخص خطر فرسایش کناره ()BEHI
شاخص خطر فرسایش کناره فرایند یکپارچهای است که برای
ارزیابی آسیبپذیری و فرسایش کناره با استفاده از متغیرهای
شناختهشده انجام میشود که میزان فرسایش را تحت تأثیر
قرار میدهند.
در این شاخص بر اساس پارامترهای ارتفاع کناره ،ارتفاع
مقطع پر ،عمق ریشه ،تراکم ریشه ،زاویۀ کناره ،درصد
محافظت کناره ،ترکیب مواد کناره و ساختار مواد کناره،
پتانسیل فرسایشپذیری کنارۀ رودخانه ارزیابی میشود.
پارامترهای ارتفاع کناره ،ارتفاع مقطع پر ،عمق ریشه ،زاویۀ
کناره با استفاده از نقشهبرداری میدانی به دست آمده است.
همچنین ،پارامترهای تراکم ریشه و درصد محافظت کناره با
توجه به مشاهدات میدانی به دست آمده و ترکیب مواد کناره و
ساختار مواد کناره نیز با استفاده از نمونهبرداری از کنارهها و
انتقال آن به آزمایشگاه ژئومورفولوژی و انجام آزمایش
گرانولومتری و هیدرومتری به دست آمده است [ 20و .]29
فرایند نمرهدهی به این هفت پارامتر بر مبنای  1تا 11
است ،عدد  1حساسیت کم و استعداد کم به فرسایش و عدد
 11حساسیت و استعداد زیاد به فرسایش را نشان میدهد
(جدول .)1
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نسبتهای اندازهگیری و متغیرها به شرح زیر است:
 نسبت ارتفاع کناره به ارتفاع دبی لبالبی (مقطع پر) (1
تا )11؛ به بیان دیگر ارتفاع کل کناره تقسیم بر ارتفاع
کناره پر برای جبران و تعدیل اندازۀ جریان ،که نسبت
نزدیک به عدد  ،1کمترین میزان خطر فرسایش برای
کناره است.
 عمق ریشه ( 1تا  ،)11نسبت عمق ریشه به میزان
ارتفاع کنارۀ مطالعهشده؛ به بیان دیگر عمق غالب حجم
ریشه تقسیم بر ارتفاع کناره کل
 وزن تراکم ریشه به درصد ( 1تا )11؛ تراکم ریشه که به
صورت مشاهدهای ارزیابی میشود ،ضرب در عمق ریشه
و عدد بهدستآمده تقسیم بر ارتفاع کنارۀ محاسبهشده.
 زاویۀ کناره به درجه ( 1تا )11؛ زاویۀ کنارهای تندتر و یا
شیب کنارۀ بیشتر ،خطر بیشتر تخریب تودهای کناره به
دلیل نیروی گرانشی و برشی.
 محافظت سطحی کناره ( 1تا )11؛ اندازهگیری درصد

محافظت سطح کناره که به وسیلۀ چمن ،چوبهای
بزرگ باقیمانده در کناره ،آوار و پوشش گیاهی
محافظت میشود .محافظت بیشتر خطر فرسایش
کمتری را نشان میدهد.
 تعدیل و تنظیم مواد کناره ( 11تا )-11؛ تنوع مواد
کناره ،نرخهای فرسایشی مختلفی دارند ،بنابراین بر
اساس مواد تشکیلدهندۀ کرانه ،نمرۀ محاسبهشده از
پارامترهای قبلی تغییر خواهد کرد.
 طبقهبندی مواد کناره ( 1تا )11؛ الیهها در عمق خاک
میتوانند باعث ایجاد ضعف روی سطح کناره شوند،
بنابراین ،اگر طبقهبندی وجود دارد ،بهخصوص در باالتر
از طبقۀ کنارۀ پر (مقطع پر) تا حدود  11نمره ممکن
است به نمرۀ محاسبهشده اضافه شود .در نهایت ،با جمع
کردن اعداد بهدستآمده از هر پارامتر ،نمرۀ نهایی
محاسبه و شرایط کرانۀ رودخانه از نظر حساسیت به
فرسایش طبقهبندی میشود (جدول.)2

جدول  .0خالصۀ شاخص خطر فرسایش کناره )]32[ (BEHI
راهنمای امتیازدهی خطر فرسایش کنارۀ رودخانۀ واز
طبقهبندی خطر فرسایش
پتانسیل فرسایش کنارۀ رودخانه

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
شدید

مقدار
شاخص
مقدار
شاخص
مقدار
شاخص
مقدار
شاخص
مقدار
شاخص
مقدار
شاخص

ارتفاع کناره/
ارتفاع دبی
لبالبی
1ـ 1/1
1ـ 1/9
1/11ـ 1/19
2ـ 3/9
1/2ـ 1/1
0ـ 1/9
1/5ـ 2
5ـ 1/9
2/1ـ2/2
2ـ 9
>2/2
11

عمق
ریشه/ارتفاع
کناره
1/9ـ 1
1ـ 1/9
1/29-1/1
2ـ 3/9
1/3ـ 1/09
0ـ 1/9
1/11ـ 1/29
5ـ 1/9
1/11ـ 1/10
2ـ 9
>1/11
11

تراکم
ریشه()%

زاویۀ کناره
(درجه)

حفاظت
سطحی()%

21ـ 111
1ـ 1/9
11ـ 19
2ـ 3/9
31ـ 19
0ـ 1/9
11ـ 29
5ـ 1/9
1ـ 10
2ـ 9
>1
11

1ـ 21
1ـ 1/9
21ـ 51
2ـ 3/9
51ـ 21
0ـ 1/9
21ـ 91
5ـ 1/9
91ـ 119
2ـ 9
>119
11

21ـ 111
1ـ 1/9
11ـ 19
2ـ 3/9
31ـ 10
0ـ 1/9
11ـ 29
5ـ 1/9
11ـ 10
2ـ 9
>11
11

جدول  .2طبقهبندی پتانسیل فرسایش کناره
توصیف

مقادیر عددی

استعداد فرسایش خیلی کم

9/1- 1

استعداد فرسایش کم

19/1 – 11

استعداد فرسایش متعادل

29 – 21

استعداد فرسایش باال

39 – 31

استعداد فرسایش خیلی باال

01 – 01

استعداد فرسایش بیش از حد

11 - 05

امتیاز کل

1ـ 9/1
11ـ 19/1
21ـ 29/1
31ـ 39/1
01ـ 01
11/05

رستمی و همکاران :ارزیابی و برآورد میزان خطر فرسایش کنارهای رودخانه با ...

شاخص تنش برشی نزدیک کرانه ()NBS
در شاخص تنش برشی نزدیک کرانه از هفت روش الگوی مجرا
و ارزیابی بارها ،نسبت شعاع انحنا به عرض دبی لبالبی (مقطع
پر) ،نسبت شیب خیزاب به میانگین شیب سطح آب ،نسبت
شیب خیزاب به شیب تنداب ،نسبت حداکثر عمق نزدیک
کرانه 1به متوسط عمق دبی لبالبی ،نسبت تنش برشی نزدیک
کرانه به تنش برشی دبی لبالبی و گرادیان سرعت برای ارزیابی
ناپایداری کرانه استفاده میشود (کوریات .)11 :2110 ،انتخاب
روش مناسب تابع شرایط منطقه است .با توجه به ویژگیهای
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کنارۀ رودخانۀ واز ،دو روش نسبت شعاع انحنا به عرض دبی
لبالبی )  ،( ⁄نسبت حداکثر عمق نزدیک کناره به
متوسط عمق دبی لبالبی )  ( ⁄انتخاب شد.
برای هریک از کنارهها ،پارامترهای عرض و عمق دبی لبالبی
و حداکثر عمق نزدیک کناره با استفاده از برداشت میدانی
نقشهبرداری شد .شعاع انحنا نیز با استفاده از تصاویر گوگل ارث
و نرمافزار اتوکد به دست آمد .در نهایت ،طبق پارامترهای
اندازهگیریشده ،میزان فرسایشپذیری کنارۀ رودخانه در سطوح
مختلف از خیلی کم تا شدید تعیین شد (جدول .)3

جدول  .3حدود تغییرات شاخصهای مؤثر بر میزان فرسایش کرانه []33
نسبت شعاع انحنا به عرض
دبی لبالبی )

نسبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسط عمق
دبی لبالبی (

میزان فرسایشپذیری کرانه ()NBS

بیشتر از 3

کمتر از 1

خیلی کم

3 – 2/21

1ـ 1/1

کم

2/12ـ 2/21

1/21 – 1/11

متوسط

1/21ـ 2/11

2/11 – 1/21

زیاد

1/11ـ 1/21

3 - 2/11

خیلی زیاد

کمتر از 1/11

بیشتر از 3

شدید

شکل  .2فلوچارت مراحل انجام مدل BANCS
0

1. Near-Bank Maximum Depth
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نتایج و بحث
بازۀ مطالعهشده بخشی از رودخانۀ واز به طول  3کیلومتر حد
فاصل روستای جوربند و شهر چمستان است که در گروه
رودخانههای گراولی است و از نظر موقعیت کانال در وضعیت
نسبتاً محدود قرار دارد .در این بازه اشکال غالب ژئومورفیک
شامل موانع درون کانالی و متصل به کرانه بوده و به صورت
متناوب دشت سیالبی در حاشیۀ رودخانه تکرار شده است .در

دو طرف رودخانه  2تا  3سطح پادگانهای شناسایی شده
است .مشاهدات میدانی نشان داد کرانۀ رودخانه طی
سیالبهای متعدد تحت تأثیر فرسایش کنارهای قرار گرفته
است .به منظور ارزیابی حساسیت کرانه ،پارامترهای
استفادهشده در مدل شاخص خطر فرسایش کناره محاسبه و
اندازهگیری شد (جدول .)0

جدول  .0مقادیر پارامترهای استفادهشده در شاخص خطر فرسایش کناره در رودخانۀ واز
ارتفاع کناره (متر)

مقطع عرضی

R
1/21
1/30
1/11
1/21
2/21
1/39
1/11
2/11

1
2
3
0
1
5
1
2

L
1/9
1/15
1/11
1/51
1/09
2/11
1/112
1/25

ارتفاع دبی لبالبی
(متر)
L R
1/9
1/30
1/11
1/51
1/09
1/39
1/112
1/25

عمق ریشه به (متر)
R
1/1
1/22
1/9
1/1
2
1/1
1/1
1/1

L
1/2
1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1

تراکم ریشه
(درصد)
L
R
11
01
21
21
11
03
11
11
21
21
31
21
11
11
11
11

محافظت سطحی
زاویۀ کناره (درجه)
(درصد)
L
R
L
R
11
01
19
22
21
51
2
03
11
01
13/3
32/1
11
21
21
30/1
11
11
30/1
21
11
11
21
15
51
11
29
91
31
51
21
11

راست =  Rچپ = L

بر اساس دادههای مدل در مقاطع مختلف (جدول ،)0
امتیاز نهایی هر مقطع محاسبه و بر اساس آن حساسیت و

خطر فرسایش کنارۀ رودخانۀ واز مشخص شد (جدول .)1

جدول  .5نتایج کلی ردهبندی خطر فرسایش کناره ) (BEHIدر کنارۀ راست و چپ مقاطع مطالعهشده
مقطع عرضی

 BEHIامتیاز

خطر فرسایش کنارۀ راست

 BEHIامتیاز

خطر فرسایش کنارۀ چپ

1

31/2

استعداد فرسایش زیاد

15/01

استعداد فرسایش کم

2

10/2

استعداد فرسایش کم

20/21

استعداد فرسایش متوسط

3

11/0

استعداد فرسایش کم

31/2

استعداد فرسایش زیاد

0

32/9

استعداد فرسایش زیاد

21/11

استعداد فرسایش متوسط

1

21/3

استعداد فرسایش متوسط

32/91

استعداد فرسایش زیاد

5

19/01

استعداد فرسایش کم

33/1

استعداد فرسایش زیاد

1

35/1

استعداد فرسایش زیاد

11/1

استعداد فرسایش کم

2

19/3

استعداد فرسایش کم

31/5

استعداد فرسایش زیاد

با توجه به نتایج بهدستآمده از شاخص  BEHIدر کرانۀ
چپ مقاطع  2و  0و در کرانۀ راست مقطع  1فرسایش به
صورت نرمال و متوسط است .با توجه به نتایج شاخص در
کنارۀ چپ مقاطع  1و  1همچنین ،در کرانۀ راست مقاطع ،2
 5 ،3و  2فرسایش کم نشان داده شده است و در سایر
کرانهها و مقاطع فرسایش زیاد را نشان میدهد .با توجه به

مشاهدات میدانی مقاطعی که فرسایش کم را نشان میدهند،
معموالً در طرف کوژ مقاطع که تمرکز جریان آب کمتر است
و پوشش گیاهی و میزان ریشه زیاد است ،قرار دارند.
همچنین ،کنارههایی که در این مدل به صورت فرسایش زیاد
نشان داده شده است با توجه به مشاهدات میدانی در قسمت
تمرکز جریان قرار داشته و میزان ریشه در این کنارهها کمتر

رستمی و همکاران :ارزیابی و برآورد میزان خطر فرسایش کنارهای رودخانه با ...

بوده است .پارامترهای استفادهشده در شاخص تنش برشی
نزدیک کرانه نیز برای بازۀ مطالعهشده با استفاده از برداشت
میدانی به دست آمد (جدول  .)5سپس ،مقادیر نسبتهای
تعریفشده در هر دو روش برای هر یک از کنارههای راست و
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چپ مقاطع محاسبه شد و بر اساس امتیازهای بهدستآمده
وضعیت استعداد خطر فرسایش کناره و ناپایداری کنارهها
تعیین شد (جدول .)1

جدول  .7مقادیر پارامترهای استفادهشده در شاخص تنش برشی نزدیک کرانه در رودخانۀ واز
مقطع
عرضی

شعاع انحنا

شیب
(درصد)

عرض دبی /
لبالبی (متر)

عرض دشت
سیالبی (متر)

حد اکثر عمق
نزدیک کرانه
راست

حد اکثر عمق
نزدیک کرانه
چپ

متوسط عمق
دبی لبالبی

1
2
3
0
1
5
1
2

11
12
25
11
11
12
10
12

1/129
1/112
1/121
1/100
1/130
1/111
1/101
1/110

15
2/21
13
5/11
2/21
2
11/11
9

31
01
22
32
01
02
10
59

1/20
1/31
1/30
1/19
1/13
1/10
1/55
1/05

1/20
1/39
1/02
1/19
1/33
1/20
1/52
1/13

1/9
1/30
1/11
1/51
1/09
1/39
1/112
1/25

جدول  .7نتایج کلی ردهبندی مقاطع مطالعهشده بر اساس شاخص تنش برشی نزدیک کرانه در کنارۀ راست و چپ
NBS

) ( ⁄
کرانۀ راست

NBS

) ⁄
کرانۀ چپ

1

1/59

شدید

1/32

کم

1/31

خیلی زیاد

2

1/35

شدید

1/11

کم

1/11

کم

3

2

زیاد

1/20

خیلی کم

1/20

کم

0

1/50

خیلی زیاد

1/91

خیلی کم

1/92

کم

1

1/23

زیاد

1/09

کم

1/51

خیلی کم

5

2/21

کم

1/32

کم

1/51

خیلی کم

1

1/39

خیلی زیاد

1/32

کم

1/20

خیلی زیاد

2

1/33

خیلی زیاد

1/11

متوسط

1/1

خیلی کم

مقطع
عرضی

)

⁄

(

با توجه به نتایج بهدستآمده از شاخص نسبت شعاع
انحنا به دبی لبالبی میزان استعداد فرسایش کناره در مقاطع
 1و  2شدید است و در مقاطع  3و  1میزان فرسایش زیاد ،در
مقاطع  1 ،0و  2میزان مستعد بودن کناره در برابر فرسایش
کناره خیلی زیاد و مقطع  5بر اساس این شاخص ،میزان
فرسایش کم است .با توجه به نتایج بهدستآمده از حداکثر
عمق نزدیک به کنارۀ چپ و راست هر مقطع ،میزان فرسایش
در کنارۀ راست مقاطع  1 ،5 ،1 ،2 ،1و کنارۀ چپ مقاطع ،2
 3و  0کم است .همچنین ،در کنارۀ راست مقاطع  3و  0و
کرانۀ چپ مقاطع  5 ،1و  2خیلی کم است .در کنارۀ راست

(

NBS

مقطع  2میزان فرسایش متوسط و در کنارۀ چپ مقاطع  1و
 1میزان فرسایش خیلی زیاد است.
با توجه به مشاهدات میدانی (شکل  ،)3نتایج بهدستآمده از
مدل خطر فرسایش کناره به واقعیت نزدیکتر بوده و در نتیجه
مدل بهتری برای برآورد فرسایش کناره در رودخانۀ واز است ،که
از دالیل مؤثر بودن مدل خطر فرسایش کناره میتوان در نظر
گرفتن پارامترهای بیشتر از جمله پوشش کناره که شامل ریشه،
پوشش گیاهی ،محافظت سطحی و جنس مواد کناره را نام برد
که باعث میشود دقت و کاربرد مدل خطر فرسایش کناره نسبت
به تنش برشی کناره بیشتر باشد.
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شکل  .3تصویری از میزان فرسایش کنارهها در مقاطع مختلف

نتیجهگیری
افزایش فرسایش کنارهای عالوه بر اینکه افزایش بار رسوب را
به دنبال دارد ،موجب ناپایداری رودخانه و تغییر نوع جریان و
الگوی کانال نیز میشود .راهکارها و روشهای مختلفی برای
شناسایی کنارههای ناپایدار و برآورد میزان فرسایش در
کنارهها وجود دارد .در این مطالعه از مدل  BANCSکه
شامل دو شاخص خطر فرسایش کناره و تنش برشی کناره
است ،استفاده شد .با توجه به شرایط رودخانۀ واز  2مقطع در
یک بازۀ  3کیلومتری انتخاب و با توجه به جمعآوری دادهها
امتیازدهی به شاخصهای مدل خطر فرسایش کناره و تنش
برشی کناره انجام گرفت .نتایج بهدستآمده از مدل خطر
فرسایش کناره با توجه به جدول  1میزان خطر فرسایش
کناره  2مقطع و در هر دو کناره وجود دارد .به طوری که در
کنارۀ چپ مقاطع  1 ،3و  5و کناره راست مقاطع  0 ،1و 1
میزان فرسایش زیاد بوده و در کنارۀ راست مقاطع  3 ،2و  5و
کنارۀ مقاطع  1و  5فرسایش کم بوده و در سایر کنارهها
فرسایش متوسط بوده است .نتایج بهدستآمده از شاخص
خطر فرسایش کناره و مشاهدات میدانی نشان میدهد در
رودخانۀ واز در قسمتهایی که پوشش گیاهی و ریشهها کمتر
بودهاند ،میزان فرسایش بیشتر است .با توجه به مشاهدات
میدانی ،نتایج بهدستآمده از مدل خطر فرسایش کنارهای در
رودخانۀ واز به واقعیت نزدیک بوده است که نشان میدهد
این مدل برای برآورد خطر فرسایش در روخانۀ واز کارآمد
است .اما نتایج بهدستآمده از تنش برشی کناره در شاخص
شعاع انحنا به عرض دبی لبالبی در مقاطع  1 ،0 ،2 ،1و 2

میزان فرسایش کناره خیلی زیاد و شدید است ،اما در مقاطع
دیگر میزان فرسایش کم و زیاد است .امتیاز شاخص نسبت
حداکثر عمق کناره به متوسط عمق دبی لبالبی میزان
فرسایش کناره را در کنارۀ راست مقاطع  3و  0و کنارۀ چپ
مقطع  1خیلی کم و میزان فرسایش کناره در کنارۀ چپ
مقاطع  5 ،1 ،2 ،1و  1و کنارۀ راست مقطع  2میزان
فرسایش کم است .اما در کنارۀ راست مقطع  2میزان
فرسایش متوسط است و در سایر کنارهها خیلی زیاد است .در
مجموع ،نتایج بهدستآمده از شاخص نسبت حداکثر عمق
نزدیک کناره به متوسط عمق دبی لبالبی ،به نتایج
بهدستآمده از مدل خطر فرسایش کنارهای نزدیکتر هستند
و با توجه به مقایسۀ نتایج با مشاهدات میدانی این دو شاخص
برای بررسی فرسایش کنارۀ رودخانۀ واز مؤثرترند .نتایج
بهدستآمده از این پژوهش با سایر مقاالت کارشده در زمینۀ
فرسایش کنارهای با این روشها در رودخانههای دیگر از
جمله مقایسۀ روشهای برآورد خطر فرسایش کرانهای با
استفاده از مدل  ،]20[ NBSمقایسه و ارزیابی نتایج مدل
 NBSو  BEHIدر فرسایش کنارهای رودخانۀ قرانقوچای
هشترود [ ،]31برآورد خطر فرسایش کنارهای رودخانۀ طالقان
با استفاده از مدل  ،]29[ BEHIنشان میدهد شاخص برآورد
خطر فرسایش کناره دقت بیشتری دارد که دلیل آن ،بررسی
پارامترهای متعدد مؤثر بر میزان فرسایش کناره از جمله
میزان پوشش گیاهی و ریشه ،جنس مواد کناره و زاویۀ کناره
است.
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