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چکيده
هدف اين تحقيق بررسي شکل و الگوي رودخانه ،بررسي پايداري و بهتبع آن تغييرات رودخانه شهر
چاي در بازه زماني سالهاي  1666تا  1619ميباشد جهت رسيدن به اهداف تحقيق از تصاوير
ماهوارهاي لندست ،نقشههاي توپوگرافي ،نقشههاي زمينشناسي و دادههاي هيدرولوژيکي جريان
براي بررسي الگوي رودخانه و تغييرات آن با استفاده از شاخصهاي ضريب خميدگي و زاويه
مرکزي پيچان رود استفاده شد .جهت بررسي پايداري رودخانه نيز از شاخصهاي تنش برشي و
شاخ ص مقاومت نسبي بستر استفاده شد .نتايج تحقيق نشان داد که تغييرات الگوي رودخانه در
طول بازه زماني مورد مطالعه بسيار کم بوده و تحليل پايداري رودخانه نيز نشان داد که ميزان تنش
برشي کل بيشتر از تنش برشي بحراني ميباشد .نتايج تحقيق نشاندهنده اين است که پتانسيل
رودخانه براي ايجاد تغييرات مورفولوژيک در بازه ساحلي بالا ميباشد ولي کاهش دبي رودخانه باعث
شده که تغييرات رودخانهاي در کمترين مقدار ممکن باشد.
واژگان کليدي :تغييرات رودخانهاي ،پيچان رود ،شاخص ضريب خميدگي و زاويه مرکزي ،تحليل
پايداري.

 -1استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه محقق اردبيلي.

Email:sayyad.sasghari21@gmail.com

 06

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 05

مقدمه

نظارت بر تغييرات مورفولوژيک ،اساس و پايه حل مشکلات و مسائل ژئومورفولوژي کاربردي
ميباشد و طراحي و شناسايي فرايندهاي آنها ضروري است .ژئومورفولوگها معمولا ًبه-
عنوان يک اصل ضروري به تشريح گذشته و حال پرداخته و آينده فرايندها را پيش بيني
ميکنند تا ماهيت و سرعت تغييرات را درک نمايند (کوک و دورنکمپ )1336 ،از طرف
ديگر مطالعات ژئومورفولوژي ،از مهمترين مباحث علم مهندسي رودخانه ميباشد که بيان
شکل هندسي ،فرم بستر ،پروفيل طولي آبراهه ،مقاطع عرضي ،تغيير شکلها و تغيير مکان
رودخانه در طول زمان ميپردازد (حافظي مقدس و همکاران .)1931 ،شکل کانال موضوع
اساسي در ژئومورفولوژي رودخانهاي ميباشد که براساس دو پارامتر گيسوي و سينوسي
تعيين ميگردد .محققان زيادي در مورد مورفولوژي سيستم رودخانهاي تحقيقاتي انجام
دادهاند تقسيمات مختلف و بحثهاي زيادي در مورد فرايندهاي مؤثر بر آنها ارائه شده
است (نيري )1933 ،بهطور کلي انواع الگوهاي کانال به الگوي مستقيم بسط داده شده،
الگوي سينوسي ،الگوي پيچان رودي و الگوي شرياني طبقهبندي ميشوند (اصغري)1931 ،
از طرف ديگر شکل ظاهري و رفتار رودخانه نيز متأثر از توان جريان (ديناميک جريان) و
مقاومت رسوبات در مقابل فرسايش است (نيري .)1933 ،بررسي و برآورد مقاومت ذرات
رسوبي در مقابل فرسايش باعث شناسايي مناطق پايدار و ناپايدار در مناطق مختلف خواهد
شد .ناپايداري مجرا و سواحل رودخانه نه تنها موجب خسارت به اراضي مستعد کشاورزي و
تأسيسات مجاور ساحل رودخانه شده بلکه رسوبات حاصل از فرسايش در برخي مواقع درصد
قابل توجهي از مجموع کل رسوبات انتقالي توسط جريان رودخانه را شامل ميشوند.
ناپايداري مجرا و سواحل رودخانه بهدليل تأثيرگذاري بر ميزان فرسايش و خصوصيات
مجاري رودخانهها در توسعه پهنه سيلابي و مديريت منابع آب اهميت دارد (مينگوي و
همکاران .)1616 ،مواد بستر و کناره رودخانه نقش مؤثري در تغييرات مورفولوژي رودخانه
ايفا ميکند .رودخانههايي با مواد بستر ريزدانه نسبت به تغييرات دبي و بار رسوبي ،حساسيت
بيشتري از خود نشان ميدهند (يماني و شرقي )1931 ،و به اين دلـيل است که در
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رودخانههاي واقع در مناطق دشتي تحول آبراهه بيشتر بوده و پيچان رودها و اشکال
مورفولوژي رودخانه در زمان کوتاهتري توسعه مييابند (يماني و حسين زاده .)1939 ،هدف
اين تحقيق در مرحله اول بررسي شکل و الگوي رودخانه در بازه دشتي رودخانه شهر چاي
بوده و در مرحله دوم بررسي پايداري رودخانه و تغييرات آن در بازه مورد مطالعه است.
منطقه مورد مطالعه
حوضه شهرچاي يکي از حوضه هاي غربي درياچه اروميه است که در طول جغرافيايي
' ۴۴º 15تا '۴۴º 90و عرض جغرافيايي ' 95 º 13تا ' 95º 90قرار گرفته (شکل )1
رودخانه شهر چاي بهعنوان مهمترين رودخانه اين حوضه از ارتفاعات مرزي ايران و ترکيه
سرچشمه ميگيرد .اين رودخانه پس از عبور از سمت جنوبي شهر اروميه در سمت پاييني
کشتيبان وارد درياچه اروميه ميشود در رودخانه شهر چاي سه بازه قابل شناسايي ميباشد؛
بازه اول در محدوده کوهستاني رودخانه تا محل سد شهر چايي را در بر ميگيرد بازه دوم به
کامل در داخل شهر اروميه قرار ميگيرد و بازه سوم در محدوده دشت درياچه اروميه (شکل
 )1واقع ميباشد .محدوده مورد مطالعه اين تحقيق بازه دشتي ميباشد که فاصله بين
خروجي رودخانه از شهر اروميه تا دلتاي رودخانه در درياچه اروميه را شامل ميشود (اشکال
 1و .)1

شکل ( )1موقعيت منطقه مورد مطالعه شکل ( )2بازه ساحلي با دواير برازش شده بر پيچان رودها
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مواد و روشها

در اين تحقيق از نقشههاي توپوگرافي ،نقشه زمينشناسي ،تصاوير ماهوارهاي لندست سنجنده
 ETMسال  1666لندست  5سنجنده  ETM+سال  1665و لندست  3سنجندههاي OLI
و  TIRSسال  ،1619دادههاي هيدرولوژيکي جريان (سرعت جريان ،دبي رودخانـه از
ايستگاه کشتيبان ( )1936-19۴۴و عـمق رودخانه (در ناحيه برداشت نمونههاي رسوبي) و
دادههاي دانهبندي رسوبات رودخانه استفاده شده است همچنين جهت کنترل نتايج بهدست
آمده از مطالعات ميداني جهت انطباق و صحتسنجي نتايج استفاده شده است .جهت تحليل
پيچان رودي رودخانه ،مشخصات هندسي پيچان رودها از قبيل طول موج ،طول قوس،
شعاع انحنائ و دامنه نوسان در محيط نرمافزار  ARCGISبا استفاده از توابع موجود
استخراج گرديد .سپس با استفاده از رابطه زير اندازه ضريب خميدگي براي هر قوس محاسبه
شد.
L
/2

s

که در اين رابطه  Sضريب خميدگي L ،طول قوس  / 2 ،نصف طول موج ميباشد.
سپس محدوده مورد مطالعه در بازههاي زماني مختلف برحسب ضريب خميدگي تقسيمبندي
گرديد.
جدول ( )1تقسيم بندي رودخانهها بر حسب ضريب خميدگي (يماني و شرقي)1931 ،

بيشتر از 2

1/22-2

1/60-1/22

1-1/62

ضريب پيچشي

پيچان رودي شديد

پيچان رودي

سينوسي

مستقيم

نوع رودخانه

در ادامه زاويه مرکزي قوسهاي زده شده با استقاده از رابطه زير محاسيه گرديد:
180L
R

A
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که در اين رابطه  Aزاويه مرکزي R ،شعاع دايره برازش داده شده ميباشد .در نهايت
ميزان توسعه پيچان رودي بهوسيله ضريب کورنايس ( )1336مشخص گرديد (تلوري،
.)1951
در طول تحقيق جهت محاسبه پارامترهاي هيدروليکي ،پارامترهاي تنش برشي و
مقاومت رسوبات به دانهبندي رسوبات رودخانه نياز بود ،بدين جهت در طول پيمايش ميداني
از نواحي مشخص شده نمونهبرداري صورت گرفت (شکل  .)9دانهبندي رسوبات بستر و
کنارههاي رودخانه با استفاده از روش استاندارد اشتو  55-36انجام گرديد .پارامترهاي زير در
مطالعات آزمايشگاهي دانهبندي خاک استخراج گرديد،D90 ،D75 ،D50 ،D30 ،D10 :
 ،D100قطر  D50اندازهاي است که  06درصد وزني ذرات از آن کوچکتر هستند و با نام
قطر ميانه خوانده ميشوند .بههمين ترتيب قطرهاي  D10و  D90اندازه ذراتي هستند که
به ترتيب  36درصد و  16درصد ذرات از آن کوچکتر باشند .در مطالعات و بررسيهاي
رودخانه معمولاً قطر ميانه اهميت زيادي دارد و مبناي محاسبات قرار ميگيرد (ژولين،
.)1935

شکل ( )9موقعيت مناطق نمونهبرداري و محدوده مورد مطالعه رودخانه شهر چاي در بازه ساحلي
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جدول ( )2نتايج دانهبندي نمونههاي برداشت شد واحد به ميليمتر ()mm

D100

D90

D75

D60

D50

D30

D10

نمونه

13
06/0
۴1
03

10
۴1
10
۴۴

3/0
91
3/1
9۴/0

0/3
15
0/3
10

1/3
1۴
9/3
15

6/5
3
1/1
3/1

6/13
۴
6/10
1/1

1
1
9
۴

محاسبه تنش برشي موجود و تنش برشي بحراني
به شروع حرکت ذرات رسوبي بهوسيله جريان آب در بستر رود تنش برشي مرزي گفته
ميشود اسماعيلي و حسينزاده .)1933 ،پايداري و يا تغييرپذيري شکل رودها بستگي به
مقاومت هر نقطه از پيرامون بستر مقطع جريان ،در مقابل تنش برشي وارده از سوي جريان
دارد (گلاله غفاري و همکاران.)1930 ،
تنش موجود با استفاده از رابطه زير تعيين گرديد.
t   w gRS

 تنش برشي   w , N / mچگالي آب
2

m2
m

 g ، kgشتاب ثقل

 R ،3/31 ،شعاع

هـيدروليکي (  S ،) mشـيب خط انرژي  . mبـهعلت عرضهاي مـتغير رودخانـه و
نمونهبرداريهاي در نواحي مختلف رودخانه و همزمان تعيين شعاع هيدروليکي براي هر
کدام از نمونه برداريها ،تعيين دقيق شعاع هيدروليکي بسيار مشکل ميباشد .بههمين جهت
بهجاي شعاع هيدروليکي عمق آب جاگذاري شد .لازم به ذکر است که در رودخانههاي عريض
عمق آب مساوي شعاع هيدروليکي در نظر گرفته مي شود (تلوري )1951 ،و  Sمعادل شيب
کف در بازههاي مورد مطالعه در نظر گرفته شد .فرسايش ذرات موقعي اتفاق ميافتد که
نيروي محرک وارد بر ذرات بر نيروي مقاوم بين ذرات غلبه کند .لحظهاي که ذرات در اثر
فرايند فوق شروع به حرکت ميکنند را اصطلاحاً آستانه حرکت ذرات ميگويند .تنش برشي
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در لحظه آستانه حرکت رسوبات را تنش برشي بحراني ميگويند (وجداني و قمشي)1930 ،
جهت محاسبه تنش برشي بحراني از رابطه زير استفاده گرديد.
t c   c ( p s  p w ) gd

چگالي ذره رسوبي d ، kg m
،
که در اين رابطه  t cتنش برشي بحراني
اندازه قطر ذرات به متر و يک مقدار ثابت بي بعد است که تابع شکل ذره ،ويژگيهاي
سيال و آرايش سطحي است و تنش برشي بحراني بي بعد ناميده ميشود .مطالعات تجربي
اين مقدار را معمولاً بين  606۴تا  6060در نظر ميگيرند (اسماعيلي و حسينزاده.)1933 ،
تنش برشي شکل بستر ( ) نيز که براي بيان مقدار مقاومت اشکال بستري ميباشد .اين
مقدار نيز نسبت بين تنش برشي ذره به تنش برشي کل تعيين گرديد.
2

شاخص پايداري نسبي بستر ()RBS
اولسن و همکاران ( )1335اين شاخص را نسبت بين تنش برشي بحراني به تنش برشي
کنارهها تعريف کردهاند .که از طريق رابطه زير بهدست ميآيد.
Vc
Vb

RBS 

که در اين رابطه  Vcيا سرعت بحراني از طريق رابطه زير بهدست ميآيد:
و  Vbسرعت حقيقي جريان نزديک بستر رود از رابطه زير بهدست ميآيد.
Vc  0.155 d

که در اين روابط  dميانگين قطر ذرات به ميليمتر و  Vميانگين سرعت Vb  0.7V

رود بر حسب متر بر ثانيه (  ) m / sميباشد .اگر عدد بهدست آمده از اين رابطه از يک
بزرگتر باشد نشاندهنده پايداري بستر و هر چه قدر اين مقدار بيشتر باشد نشاندهنده
پايداري ذرات رسوبي موجود در کف بستر خواهد بود .و اگر از يک کمتر باشد نشاندهنده
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ناپايداري بستر بوده و رسوبات موجود در کف بستر در جريانهاي لبالبي و کمتر قابل
جابجايي هستند (اسماعيلي و حسينزاده.)1933 ،
يافتهها و بحث
ضريب خميدگي و زاويه مرکزي مبين ميزان توسعه پيچان رودي در مسير ميباشد (بيدنهارد
و همکاران )1335 ،در جدول  9مقدار ضريب پيچشي رودخانه در بازههاي زماني مورد
مطالعه محاسبه شده است .مقايسه ميانگين خميدگي در هر سه دوره بررسي نشاندهنده
تغييرات بسيار اندک خميدگي رودخانه ميباشد براساس ضريب خميدگي الگوي غالب
رودخانه در اين محدوده براساس ضريب پيچشي ،پيچان رودي ميباشد ولي الگوي پيچان
رودي شديد نيز ديده ميشود .از عوامل اصلي در ايجاد الگوي پيچان رودي رودخانه در اين
بازه شيب کم دشت منتهي به درياچه اروميه و بافت رسوبي بسيار ريزدانه که بر روي دشت
انباشتي دوره کواترنر رودخانه قرار گرفته است ،ميباشد .بايد توجه داشت که مورفولوژي
مجراي رودخانه توسط دبي شکلدهنده به مجرا (دبي لبالبي) مشخص ميشود .تغييرات در
بارش و رواناب ميتواند بزرگي دبي شکلدهنده به مجرا را تغيير داده و در نهايت ژئومتري
مجرا را تغيير دهد .ايجاد سد شهر چاي در بالاتر از شهر اروميه بر روي رودخانه باعث شده
که دبي رودخانه بهصورت تنظيمي وارد رودخانه گردد .در شکل ( )۴روند تغييرات دبي
رودخانـه در ايستگاه کـشتيبان (در محل ورود به درياچه اروميه) نشان داده شـده است
همانطوري که از شکل نيز مشخص ميباشد در طول زمان مورد بررسي دبي رودخانه
داراي روند کاهشي ميباشد .بنابراين پتانسيل و قدرت رودخانه براي ايجاد تغييرات و بالطبع
تغيير الگو و شرايط خميدگي رودخانه بسيار کم ميباشد و در بسياري از مواقع پيچان
رودهاي ايجاد شده مربوط به قبل از احداث سد شهر چاي ميباشند و اين پيچان رودها
تثبيت گشتهاند .مقايسه ميزان تغييرات ضريب خميدگي رودخانه در سه بازه زماني نشان
دهنده حداقل تغييرات ممکن ميباشد (جدول  .)9در محدوده ساحلي رودخانه شيب رودخانه
بسيار کم ميباشد و پتانسيل لازم براي حرکات پيچان رودي رودخانه وجود دارد ولي شرايط
بالقوه موجود ناشي از دبي بسيار کم رودخانه و عدم وجود رسوب رودخانه تغييرات پيچان
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رودي را به حداقل مقدار ممکن رسانده است .در صورت افزايش ميزان دبي رودخانه ،بهعلت
وجود تشکيلات سست و با فرسايشپذيري بسيار بالا از يک طرف ،و از طرف ديگر آزادي
عمل بسيار بالاي رودخانه براي جابجايي در بستر عريض ،ميزان خميدگي رودخانه را به
شدت تحت تأثير قرار ميدهد و پتانسيل رودخانه براي ايجاد تغييرات بيشتر ميشود.

شکل ( )4روند تغييرات دبي رودخانه (متر مکعب در ثانيه) در ايستگاه کشتيبان ()1936-1944
جدول ( ) 4مقادير پارامترهاي محاسبه شده ضريب خميدگي براي بازه ساحلي شهرچاي
ضريب
پيچشي

سال 1666
سال 1665
سال 1619

2-1/22 1/22-1/60 1-1/62

6
6
1/93

5
6
1/93

33/۴
30/1
36/۴5

بيشتر ميانگين ضريب نوع رودخانه تعداد پيچانهاي
از 2

پيچشي بازه

در بازه

شناسايي شده

۴/5
۴/3
۴/50

1/53
1/39
1/36

پيچان رودي
پيچان رودي
پيچان رودي

۴9
۴1
۴1

براساس شاخص زاويه مرکزي کورنايس (( )1336جدول  )0الگوي غالب پيچانها به
صورت پيچان رود توسعهيافته ميباشد و بعد از آن پيچان رود بيش از حد توسعه يافته
تقريباً در  13درصد قوسهاي مطالعه شده و پيچان رود توسعهنيافته نيز  11تا  10درصد
پيچانهاي مورد مطالعه را در بر ميگيرد .احتمال برش پيچان رودها بسيار زياد ميباشد
چون تکامل پيچان رودها در نواحي دشتي با برش و ايجاد ميانبر در مسير خودشان همراه
ميباشند (ناگي و همکاران )1616 ،ولي بهعلت کاهش قدرت و نيروي رودخانه که ناشي از
کاهش بسيار محسوس دبي رودخانه در سالهاي مورد بررسي ميباشد ،رودخانه توان برش
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و يا تغيير در پارامترهاي مورفولوژيکي خودش را ندارد و عملاً هيچگونه کار مشخص
مورفولوژيکي در طول مسير نمي تواند انجام بدهد.
جدول ( )2نتابج زاويه مرکزي براي بازه ساحلي شهرچاي

مسير

ميانگين 41< A

مطالعاتي

(درجه)

سال 1666
سال 1665
سال 1619

116/1
115/3
11۴/0

230> 121-230 12-121 41-12

(درجه) (درجه)

6
6
6

10/9
11/1
1۴/9

(درجه)

(درجه)

(درجه)

00/0
03/1
00/5

13/1
13/5
13

6
6
6

الگوي بازه

پيچان رود توسعهيافته

با توجه به اين که در بررسي مسئله مقاومت در برابر جريان ،هر چه قطر ذره بزرگتر
باشد ،مقدار مقاومت در برابر جريان و فرسايش بيشتر خواهد بود ،با توجه به جدول  1قطر
ذرات رودخانه ريز و کوچک ميباشند بنابراين در صورت فراهم شدن دبي مناسب ذرات در
مقابل تنش وارده ناپايدار خواهند بود و حرکت خواهند کرد حرکت ذرات نيز باعث تغيير
الگوي رودخانه و ايجاد اشکال مورفولوژيکي خاص در مسير رودخانه خواهد شد .با توجه به
جدول  0در همه نمونهها ميزان تنش برشي کل بيشتر از تنش برشي بحراني ميباشد که
نشاندهنده اين است که رودخانه توان حمل رسوبات را دارد ولي وقتي قطر ذرات بزرگتر
باشد (نمونه  )۴ذرات رسوبي موجود در بستر رودخانه نسبت به فرسايش در بستر رودخانه
مقاوم ميباشند (افت انرژي) که ناشي از چندين عامل ميباشد از جمله وجود اشکال بستري
(سکو-چالاب و چالاب -خيزآب) در داخل رودخانه که باعث کاهش ميزان تنش برشي کل
رودخانه ميگردد کاهش ميزان تنش برشي کل کاهش انرژي رودخانه براي عمل کند و کاو
و فرسايش را نشان ميدهد در چنين حالتي نيروي خالص رودخانه صفر و يا نزديک به صفر
ميباشد و جريان آب نه تنها مستعد عمل حفر نيست بلکه چون نيروي خام کمتر از نيروي
حمل مواد و سايش داخلي ميباشد رودخانه واند عمل حفر را انجام دهد بلکه مجبور است
قسمتي از موادي را که بهصورتهاي مختلف با خودش حمل ميکند تهنشينسازي کند.
فرايند ذکر شده در بسياري از مقاطع رودخانه بهطور کاملاً مشخص و واضح ديده ميشود.
بررسي شاخص تنش برشي شکل بستر موارد ذکر شده را بهصورت دقيق نشان ميدهد
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شاخص تنش برشي شکل بستر نشاندهنـده مقاومت اشکال بستري در مـقابل فرسايش
ميباشد هر چه قدر ميزان اين شاخص کمتر باشد نشاندهنده اين است که ذرات رسوبي در
مقابل فرسايش مقاوم ميباشند که ناشي از افت زياد انرژي ميباشد که باعث مقاومت ذرات
رسوبي ميباشد مقدار اين شاخص نيز در جدول  0آورده شده است .شاخص ديگر براي
بررسي ميزان مقاومت ذرات رسوبي شاخص  RBSهست با توجه به نتيجه محاسبات در
جدول  0در همه نمونهها ميزان مقاومت اشکال رسوبي در مقابل فرسايش کم ميباشد و
جريان رودخانه در صورت فراهم شدن دبي مناسب ميتواند ذرات رسوبي را حمل کند و يا
اين که مورد فرسايش قرار دهد .بايد توجه داشت که مکانيسم تخريب ديواره و ساحل
رودخانه به مشخصات خاک و شکل هندسي ساحل در نقطه شکست بستگي دارد (تورن و
آبت )1339 ،با توجه به مطالعات صحرايي جريان رودخانه بهندرت به سواحل برخورد ميکند
جريان عمدتاً در باريکه از نقطه مرکزي رودخانه عبور ميکند و فقط در نقاط محدب ديواره
پيچان رودها جايي که جريان مستقيماً به ديواره برخورد ميکند ريزش و تخريب ديوارهها ديده
ميشود البته بايد توجه داشت که مورد اخير بسيار محدود در مسير رودخانه مشاهده ميشود.
جدول ( )2وضعيت پايداري رودخانه با توجه به شاخصهاي تنش برشي و شاخص RBS
n
m2

RBS

601
6/1
6/1
6/1

6/10
6/05
6/13
6/33

C

1/5
19/3
9/3
10/3

n
m2



15/00
16/0
11/13
15/60

عمق آب D50 mm mرديف

6/0
6/5
6/51
6/03

1/3
1۴
9/3
15

1
1
9
۴

بنابراين نتايج تحقيق نشاندهنده اين است که تغييرات در رودخانه بسيار کم بوده و در
نتيجه نبايد انتظار تغيير مورفولوژي رودخانه و مخصوصاً تغيير در پارامترهاي پيچانرودي
رودخانه را داشت.
نتيجهگيري

بـررسي رونـد تغييرات رودخانـه بهوسـيله شاخصهاي ضريب خميدگي و زاويـه مرکزي در
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فاصله سالهاي  1666تا  1619نشاندهنده تغييرات بسيار اندک رودخانه در دوره مورد
بررسي ميباشد بهطوري که پارامترهاي پيچان رودي رودخانه در دوره بررسي کمترين
ميزان تغييرات را داشتهاند .ولي بررسي شاخصهاي تنش برشي (کل و بحراني و تنش
برشي شکل بستر و شاخص  )RBSنشاندهنده پتانسيل بالاي رودخانه براي تغييرات
مورفولوژيک هست .ولي دو عامل اساسي باعث شده که تغييرات رودخانهاي در کمترين
مقدار ممکن و در بسياري از جهات ميزان تغييرات در سالهاي متمادي به حداقل مقدار
ممکن برسد مهمترين عامل کاهش دبي رودخانه مخصوصا بعد از احداث سد شهر چاي
ميباشد در سالهاي اخير نيز افزايش خشکسالي و افزايش مصرف آب رودخانه توسط
کشاورزي باعث شده که رودخانه در بسياري از مواقع در تابستان خشک بشود و يا اين که
دبي بسيار کمي داشته باشد کاهش دبي رودخانه باعث کاهش نيروي کل رودخانه و
محدوديت رودخانه در انجام فعاليت مورفولوژيکي خواهد شد .معمولاً بيشترين ميزان
تغييرات و تعادلهاي ژئومورفولوژيکي در حالتهاي آستانهاي بهوقوع ميپيوندند و در
مورفولوژي رودخانهاي حالت آستانهاي با ايجاد سيلابهاي رودخانه ايجاد ميشود که
سدسازي باعث از بين بردن حالت آستانهاي ميگردد .دليل دوم کاهش تغييرات رودخانه به
علت حصارکشي و تثبيت حاشيه باغات منتهي به رودخانه و محافظت باغات حاشيه
رودخانهها با سازههاي سنگي و يا بتني ميباشد که باعث ميشود ميزان فرسايش کناري به
حداقل مقدار ممکن برسد .در بسياري از مواقع باغات تا بستر سيلابي رودخانه پيش آمده
است و به حريم رودخانه تجاوز شده است و چون هم دبي کم است و هم بستر سيلابي
توسط کشاورزان اشغال شده است بنابراين رودخانه در يک بستر ثابت جريان دارد تغييراتي
نيز مشاهده نميگردد و چون دبي رودخانه نيز در اين بخش بسيار کم است بنابراين خطري
نيز باغات را تهديد نميکند .بنابران ايجاد سد شهر چاي در مسير رودخانه به علت کاهش
ميزان دبي و تنظيم جريان دبي و کنترل سيلابهاي که بيشترين تأثير را در مورفولوژي
رودخانه دارند باعث باريک شدن مجراي فعال و کاهش تغييرات رودخانه در پايين دست
رودخانه شده است.
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