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 ير ساختارهايثأبا توجه به ت يارودخانه يمورفولوژ يرات بستر رودخانه و بررسييتغ يآشکارساز

 رود(نهي: زري)مطالعه مورد يشناسنيزم
 

  1عقیل مددی

 2ابراهیم بهشتی جاوید

 3محمدحسین فتحی

 چکیده

همواره  ،خيز و آب در دسترسوجود خاک حاصل مانند يدليل وجود شرايط مناسب زيستاي بههاي رودخانهمحيط

ط . شناخت شرايهستنداز مناطق پويا و فعال فرسايشي هاي نظر فعاليتاز ها ها بوده است. اين محيطمورد توجه انسان

د کمک نتوانفرسايش کناري، ترک بستر، تغييرات رخ داده در بستر جريان، الگوي رودخانه و مواردي از اين قبيل مي

 ايبا استفاده از تصاوير ماهواره ايم کهکردهدر اين پژوهش سعي  د.نمهمي در مديريت اين عرصه از طبيعت باش

 رودمکاني از بستر زرينه بخشت مورفولوژيکي رخ داده در دو شناسي تغييراهاي توپوگرافيک و زمين)لندست( و داده

ترين ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق بودند از مهم ENVIو ArcGIS افزارهاي . نرمکنيمبررسي و ارزيابي  را )جيغاتو(

دوم از  قسمتهش دست آمده از پژوهها مورد استفاده قرار گرفتند. طبق نتايج بسازي و استخراج دادهکه جهت آماده

و روند کلي جريان  داردها قرار گسل تأثيرشدت تحت به ،است منطقه مورد مطالعه که در يک منطقه دشتي واقع شده

چنين الگوي رودخانه در از مسير گسل پيروي کرده است. هم ،رودخانه در چندين نقطه به ناچار تغيير مسير داده

که در صورت مستقيم و در مواردي از نوع سينوسي است. در حاليبه ،اندگسل قرار گرفته تأثيرهايي که تحت بخش

 4مکاني  بخشرودي است. در سه دوره زماني مورد مطالعه در هر دو ها الگوي عمومي رودخانه از نوع پيچانساير بخش

 19/2ترمربع به کيلوم 2/6اي که مساحت بستر رودخانه از گونهبه .از مساحت بستر رودخانه کاسته شده است 2و 

 اياست. ميزان فرسايش کناره کاسته شده 2 بخشکيلومترمربع در  78/1کيلومتر به  43/6و از  4 بخشکيلومترمربع در 

 11/2حدود  2444تا  4373هاي کيلومترمربع و بين سال 1/2حدود  4373تا  4382بين سال  4 بخشدر 

هاي کيلومترمربع است. در مقابل اين تخريب بخش 13/4و  2 ترتيبدوم به بخش. اين مقدار براي استکيلومترمربع 

هاي مئاندري در حواشي صورت درياچهجايي بستر خشک شده و يا بههدليل تغيير مسير و جابزيادي از رودخانه نيز به

 17/2و  11/9ترتيب برابر با به 2444تا  4373و  4373تا  4382هاي رودخانه باقي مانده است که براي سال

 .استکيلومترمربع  22/4و   23/9 2 بخشو براي  4 بخشکيلومترمربع در 

 رودزرينه ،تغيير بستر ،ايفرسايش کناره ،تغييرات مورفولوژيکيکلیدی: های واژه
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 مقدمه

مداوم در  اتتغيير لسلهس يک ،دليل عوامل مختلفي مثل عوامل آتمسفري، مورفولوژيک و انسانيبه

اين  علت ،مانند فرسايش و هوازدگي ،دهد. فرايندهاي سايندگي در سطح زمينن رخ ميهاي سطح زميلندفرم

هاي گوناگوني مثل محيط (. در محيط4 :2442و همکاران،  4)سايناد هستند اشکال سطحينوع تغييرات در 

گونه اهد اينهاي مختلف ديناميکي همواره شدليل وجود پديدهاي، ساحلي، بياباني و غيره بهيخچالي، رودخانه

 تأثيرتحت  سبببه گاهيدليل شدت و سرعت زياد و ها گاهي بهتغييرات هستيم. اين تغيير و تحول لندفرم

وجود شرايط با توجه به ز اهميت هستند. جمعيت انساني معموالًيقرار دادن محيط زيست انسان بسيار حا

ليتوسفر بيشترين تمرکز را دارند. وجود مطلوب زيست در محل برخورد دو محيط متفاوت مثل هيدروسفر و 

هاي پر آب نشانگر همين مطلب مهم است اما همين شهرهاي پرجمعيت در نواحي ساحلي و حواشي رودخانه

ويژه حواشي  هها، بخاطر برخورد نيروهاي دو محيط همواره در حال تغيير و تحول هستند. رودخانهمناطق به

دليل وجود عوامل مختلف محيطي در حال فرسايش محيط و در بوده و بهبستر آنها از اين قاعده مستثني ن

-هاي زمينويژگي از قبيلعواملي  تأثيرها تحت هـطور کلي رودخانهـجايي هستند. بهـنتيجه تغيير بستر و جاب

ي برداري از آنها در معرض تغيير و تحول هستند)فاطمشناسي، هيدرولوژيکي، ژئومورفولوژيکي و نحوه بهره

(. رودخانه به عنوان سيستمي پويا، مکان و خصوصيات مورفولوژيکي خود را 469، 4974عقدا و همکاران، 

شناختي، هيدرولوژيکي و گاه در اثر دخالت بشر تغيير همواره برحسب زمـان، عوامـل ژئومورفيـک، زمـين

 (.  4 :4934)رضايي مقدم و همکاران،  دهدمي

هاي رضي بستر رودخانه، تغيير شيب دره و بستر، تغيير پهنا، ايجاد پادگانهرخ طولي و عتغييـر شکل نيم

هاي مئاندري، تغيير مکان جانبي و ناگهاني بستر را از گذاري، ايجاد درياچهآبرفتي، تغيير محل و مقدار رسوب

بيعت توان دانست. ميزان شيب، حجم آب، سرعت آب و طاي ميجمله تغيير و تحوالت يک محيط رودخانه

(. 4 :2442)سايناد و همکاران،  ها هستنددار تغيير شکل و اندازه رودخانههستند که عهده عواملي 2رودخانه

جايي مرزهاي رودخانه، سطح زيادي از اراضي مسکوني و تأسيسات هدليـل فرسايش کناري و جابهمه ساله بـه

( وجود چنين مسائلي 4: 4978اران، گيرند )رنگزن و همکساحلي در معـرض نابودي و تخريب قرار مي

هاي اخير کند. در سالجايي جانبي آنها را توجيه ميهضرورت مطالعه نحوه  تغيير و تحول رودخانه ها و جاب

هاي جديد به جهت حل هاي صورت گرفته گرايش زيادي به سمت استفاده از انواع تکنيکدر بين پژوهش

از جمله اين  ،. سيستم اطالعات جغرافيايي و علم سنجش از دورمسائل و مشکالت انساني وجود داشته است

                                                           
1  - Sainath 

2- Nature of river 
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اي و تغييرات رودخانه کمک کنند. در اين توانند براي تعيين وضعيت فرسايش کنارهمي وموارد هستند 

اي رخ داده رود از نظر تغييرات الگوي رودخانه، تعيين فرسايش کنارهپژوهش سعي شده است تا رودخانه زرينه

شناسي در اين تغييرات ساختارهاي زمين تأثيراي و نيز عيين مناطق پر خطر از نظر فرسايش کنارهدر آن، ت

مکاني از رودخانه انتخاب شده و وضعيت بستر  بخشمورد ارزيابي و پژوهش قرار گيرد، به همين منظور دو 

 ه است.( مورد پژوهش قرار گرفت2444 و 4373 ،4372  هاي)سال زماني بخشرودخانه در سه 

تغييرات بستر رودخانه، عوامل ايجادکننده آن و  موردهاي مختلفي در داخل و خارج کشور در پژوهش

 .کنيماي از اين موارد اشاره مياي صورت گرفته است که به پارهفرسايش کناره

حرکات ها بر اثر ساحلي تايوان دريافتند که حرکت پادگانه جلگه ( در مطالعه2446و همکاران ) 4چيچ

( با استفاده 2442) و همکاران 2گيري حرکات موجي رودخانه شده است. سايناسنئوتکتونيک، موجـب شکل

هاي توپوگرافيک، آشکارسازي تغييرات مسير رودخانه و تعيين مناطق مستعد اي و نقشهتصاوير ماهوارهاز 

 پذيرياي مناطق مستعد را از نظر فرسايشنقشهه يانجام دادند و در نهايت با ارا 9فرسايش را براي رودخانه پراوارا

 هايي بر روي نقشه معين کردند. صورت پهنهپذير را بهمشخص کردند و مناطق خطر

هاي هوايي و تصاوير ماهواره لندست واحدهاي با استفاده از عکس 4972نيا و معصومي درسال غريب

نتايج  .نددکرساحلي هنديجان را بررسي  هلگزهره و تغييرات آن در ج هرسوبي و خصوصيات هندسي رودخان

ها مورد قطع شدگي در کانال رودخانه رخ داده و تعداد پيچش 2تاکنون  4916نشان داد که از سال ايشان کار 

هکتار از اراضي  9/42زماني ياد شده ساالنه  بازهچنين طي هم .استمورد افزايش پيـدا کرده  16به  19از 

نيا و گذاري مشاهده شده است )غريبهکتار رسوب 44قبال آن  يش يافته و درپيرامون رودخانه فرسا

هايي از رودخانه قزل اوزن را از نظر کشف و ( بخش4934) (. حسيني تودشکي و همکاران6 :4972معصومي، 

ريختي )ژئومورفيک( و انطباق آنها با ساختارها و نقش ساختارها در ايجاد هاي زمينتوصيف ناهنجاري

 -غربيهاي با روندشمالدهد که چيندست آمده نشان مي. نتايج بهکردندمورد بررسي  ،هاي فعالرشکليدگ

اند. جنوب غربي بيشترين تأثير را در انحناي مسير رودخانه قزل اوزن داشته -جنوب شرقي و شمال شرقي

 جنوب شرقي، شمال -بيهاي با روندهاي شمال غرريختي ديگر بر اثر عملکرد گسلهاي زمينهنجاريبي

( به بررسي 4934) مقدم و همکاراناند. رضاييغربي پديد آمده -جنوبي و شرقي -غربي، شماليجنوب  -شرقي

 کيد آنها بر عوامل ژئومورفولوژيکأبيشترين ت ،اوزن پرداختند. در اين تحقيقتغييرات شکل هندسي رودخانه قزل

                                                           
1  - Chich 

2- Sainath 

3- Pravara 
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دهنده اين موضوع بود که طول زياد رودخانه و عبور از تشکيالت نتايج کار نشان .شناسي منطقه بودو زمين

ثير ليتولوژي بستر شکل أدشتي شديداً تحت ت بخشپذير، باعث شده که هندسه رودخانه در مارني و فرسايش

کوهستاني  بخشرودي رودخانه داشته باشد. در بگيرد و فرسايش کناري و توان رودخانه نقش عمده در پيچان

ساختي از قبل طراحي شده زمين عواملثير أز اهميت است و هندسه بستر تحت تيساختي حانزمي عناصر

توان به کند. از ديگر کارهاي انجام شده در اين زمينه مياست و الگوي مسير رودخانه از اين عوامل تبعيت مي

 و 2(، اسوات2447) 1کريسپارکر (،2442) 9(، سارما2442) 2برايرلي (،2442)  4: تـورناز قبيلمواردي 

(، 4972( پورآصف )4971) گر و يماني( نوحه2443) و همکاران 8ولي(، زام2443) 6(، گابريل2447) همکاران

(، فتحي و 4934) (، جعفربيگلو و همکاران4977) مقدم و خوشدل(، رضايي4972همکاران ) شيرواني و

 .اشاره کرد( 4932) همکاران

)جغاتو( به  روداز زرينه بخشدو است بررسي و پژوهش قرار گرفته  اي که در اين پژوهش موردمحدوده

اي دوم در منطقه بخشکوهستاني و اي نيمهاول در منطقه بخشکه  استکيلومتري  24و  97هاي طول

 ترين رودهاي شمالغرب کشورترين و پرآبکيلومتر يکي از طويل 294رود با طول زرينهاست. دشتي قرار گرفته

هاي بوکان، تکاب، گيرد و پس از گذر از شهرستانهاي چهل چشمه در سقز سرچشمه مياز کوهرود ن . اياست

کيلومتر  44شاهين دژ و مياندوآب در جنوب درياچه اروميه ضمن تشکيل يک دلتاي وسيع به عرض حدود 

ن رودخانه فصلي از ريزد. در طول اين مسير چنديقشالق به درياچه اروميه ميدر مراتع باتالقي تاالب قره

شوند. در رود ملحق ميچاي نيز به زرينهسو، محمودآباد، آجرلو و ليالنجمله خورخوره، ساروق، هوالسو، هاچه

 اي نشان داده شده است.صورت يک تصوير ماهوارهرود و تصوير کلي از منطقه بهموقعيت زرينه( 4)شکل 

                                                           
1- Thorne 

2- Brierley 

3- Sarma 

4- Chris Parker  

5- Aswath 

6- Gabrielle 

7- Zámolyi 
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 (2و  1شماره  هایازهب) ( نقشه مربوط به زرینه رود1)شکل 

 ها و روش شناسیداده

 اي همان تاريخارهداشتن تصاوير ماهو به هاي زماني مشخص نيازبخشبراي استخراج مسير رودخانه در 

 4373، 2444هاي زماني از تصاوير ماهواره لندست در سال بخش. براي استخراج مسير رودخانه، سه هست

 دژشاهين 4:444444شناسي هاي زمينه بر اين امر از نقشهمورد استفاده قرار گرفته است. عالو 4382،

 شير( و عجب4979)خدابنده،  (، مياندوآب4927 )علوي نائيني و شهرابي، (، مراغه4984 )خلقي خسرقي،

ها استفاده شده شناسي و گسل( نيز جهت استخراج نوع سازندها، ساختارهاي زمين4971)سلطاني سيسي، 

هاي ناگهاني ايجاد شده در بستر رودخانه با اين در صورت وجود ارتباط بين ناهنجاري)اين طريق  ازتا  ،است

 عوامل مورد ارزيابي قرار گيرند. (ساختارها

 شناسیروش

شناسي و تصاوير هاي زميندر اين پژوهش با توجه به هدفي که در نظر گرفته شده بود پس از تهيه نقشه

 هايبخشج اطالعات از آنها صورت گرفت. براي استخراج مسير رودخانه در منطقه، کار پردازش تصاوير و استخرا

NDWIزماني در نظر گرفته شده از شاخص 
WI و  4

احتمالي  تأثيرچنين براي بررسي استفاده شده است. هم2

                                                           
1- Normalized Difference Water Index 

2- Water Index 
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شناسي منطقه هاي زمينهاي بستر رودخانه، پس از اين که نقشهشناسي بر روي ناهنجاريساختارهاي زمين

همراه سازندهاي به شدند و شناسي مهم محدوده مطالعهها و ساختارهاي زمينگسل ،ن مرجع شدندزمي

هاي زماني و مکاني استخراج شد، بخشپس از اين که مسير رودخانه در هر يک از  منطقه استخراج شدند.

يرات رخ داده در شناسي منطقه انطباق داده شدند تا روند تغيمسيرهاي استخراج شده با ساختارهاي زمين

همراه داليل احتمالي آن، مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند و تعيين مناطق فرسايش يافته و بستر رودخانه به

 در معرض تهديد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند.  

 پردازش تصاویر و استخراج مسیر رودخانه 

 از دو شاخص  ،وني جدا کرده و استخراج کنيمهاي پيرامکه بتواني مسير رودخانه را از زمينبراي اين

NDWI وWI (. 2و  4)رابطه  استاستفاده شده 

           (4)رابطه 
)(

)(

765

321

BBB

BBB
WI




             

. استمسير رودخانه شاخص آب براي استخراج  WIلندست و  شماره باند تصوير ماهواره iBدر اين رابطه

 دنشوهاي آبي از غيره تفکيک ميشوند و پهنهطبق اين رابطه تمامي باندهاي مرئي تقسيم بر باندهاي نامرئي مي

 (.2 :4934)رضايي مقدم و همکاران، 

عالوه بر شاخص فوق براي استخراج مسير رودخانه براي رسيدن به نتيجه بهتر و افزايش دقت کار از 

تعريف  2صورت رابطه هاي آبي استفاده شد که بهشده شاخص آب نيز براي استخراج پهنه تفاضل نرماليزه

 شده است.

          (2)رابطه 
)(

)(

42

42

BandBand

BandBabd
NDWI




 

ماهواره لندست با  1باند  4Bandماهواره لندست با انعکاس طيفي سبز و 2باند  2Bandدر اين رابطه

 (.2 :2449، 4)مک فترس قرمز نزديک استانعکاس طيفي مادون

مسير رودخانه در  استفاده شد و نهايتاً Erdas Imagingافزار هاي فوق از محيط نرمبراي اجراي فرمول

مکاني شماره  بخشا در وضعيت رودخانه ر 2دست آمد. شکل هاي زماني و مکاني در نظر گرفته شده بهبخش

هاي مکاني دوم در سال بخشوضعيت رودخانه را در  9و شکل  2444، 4373، 4382 هاييک در سال

 دهد.نشان مي 2444، 4373، 4382

                                                           
1- McFeeters 
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 2212و   1797،  1791های  مسیر رودخانه در سال -یک  بخش( 2)شکل 

  
 2212و   1797،  1791های  مسیر رودخانه در سال -دو بخش(  3)شکل 

 شناسی استخراج ساختارهای زمین

شناسي در تغييرات بستر رودخانه را مورد ارزيابي قرار احتمالي ساختارهاي زمين تأثير که بتوانيبراي اين

شناسي ها و ساختارهاي عمده زمينمنطقه، نقشه گسل 4:444444شناسي هاي زمينبا استفاده از نقشه ،ادد

گذاري نقشه همها، مسير آبراهه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. رويگذاري اليههم روياستخراج شد و با 

بيشتر مسير  ،کوهستاني داردمکاني اول که منطقه شرايط نيمه بخشهد که در ها و رودخانه نشان ميگسل
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يده زمين شناسي قرار گرفته است و پد ،جنوب شرقي دارد -رودخانه در مسير يک گسل که روند شمال غربي

 ديگري در اين محدوده وجود ندارد.

دوم از مسير رودخانه به شکل ديگري است. در اين بخش از رودخانه چندين گسل  بخشاما وضعيت در    

جنوب شرقي مسير رودخانه را قطع کرده است. وجود چنين عاملي باعث شده  -با امتداد تقريبي شمال غربي 

و رودخانه در  ندرودخانه با ايجاد شکست و انحنا مسير کلي رودخانه تغيير کتا در مناطق برخورد گسل و 

وضعيت رودخانه و  2و  1جهت متفاوت نسبت به قبل جريان يافته و از مسير گسل پيروي کند. در شکل 

طور که در نقشه همان .ه شده استايهاي آن ارترين نا هنجاريهمراه مهممورد نظر به بخشها در دو گسل

باق دارد، رودخانه از مسير طدوم مشخص شده است در مناطقي که مسير رودخانه با گسل ان بخشربوط به م

 آمده است. 4گسل پيروي کرده است که شرح وضعيت اين تغيير مسيرها در جدول شماره 

  
 ( نقشه وضعیت گسل های منطقه نسبت به رودخانه4)شکل 

صورت به ،اندها تغيير مسير دادهگسل تأثيرهاي مختلف رودخانه که تحت بخشزاويه  4در جدول    

مشخص است و نيز طبق اطالعات  2طور که در شکل اي نسبت به شمال نشان داده شده است. همانزاويه

نقش مهمي را داشته و زماني که  بخشساختارهاي زمين شناسي در تعيين مسير رودخانه در اين  (4) جدول

 به ناچار از مسير آن پيروي کرده و تغيير مسير داده است.  ،ها بر خورد داشته استبا گسل رودخانه



 
 
 
 
 

 33  9314 بهار، 6فصلنامه هيدروژئومورفولوژي، سال اول، شماره 

 

 

 های مختلف رودخانهبخشزاویه  (1)جدول 

 زاویه نسبت به شمال بخشکد  

A 992 درجه 
B 942 درجه 
C 224 درجه 
D 942 درجه 
E 922 درجه 

 

 
 ی رودخانه و تغییر بسترساختارها بر رو تأثیر( نمونه ای از 1)شکل 

 شاخص سینوسیته

، مسير هاساير بخشها، به نسبت در امتداد و مسير گسل يافتنجريان  علتبه ،دوم رودخانه بخشدر 

تري را طي کرده و انحناي کمتري دارد. براي نشان دادن اين امر از ضريب سينوسيته رودخانه مستقيم

رودخانه از  ،باشد 42/4تا  4ضريب سينوسيته يک رودخانه بين  گرا ،استفاده شده است. بر اساس اين شاخص

 است رودياز نوع پيچان باشد، 2تا  26/4، بين است از نوع سينوسي 22/4تا  46/4بين  اگر ،است نوع مستقيم

 نحوه محاسبه اين (9)(. رابطه 4973)يماني و همکاران  استرودي شديد از نوع پيچانباشد،  2بيشتر از  اگر و

 (.4934)جعفر بيگلو و همکاران،  دهدشاخص را نشان مي

               (9)رابطه 
V

CS                                                                                          

طول دره رودخانه به خط  Vبررسي و مورد  بخشطول رودخانه در  Cضريب سينوسيته،  S ،در اين رابطه

 مستقيم.

 (2)هاي مختلف رودخانه بر اساس شاخص فوق در جدول هاي صورت گرفته در بخشگيريارزيابي و اندازه

ها ( در مناطقي از رودخانه که مسير آن با گسل6)شکل  ارائه شدهو نقشه  2ده است. طبق اطالعات جدول مآ
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ست، الگوي رودخانه از نوع مستقيم و سينوسي و در مناطق ديگر از نوع هاي زمين منطبق شده او شکستگي

 رودي است.پيچان

 
 های اندازه گیری سینوسیته رودخانهبخش(  6)شکل 

 ( جدول شاخص ضریب سینوسیته2)  جدول

 بخشالگوی رودخانه در  انطباق با گسل ضریب سینوسیته بخشکد  

A 47/4 * سينوسي 

B 9/4  پيچانرودي 

C 42/4 * سينوسي 

D 22/4  پيچانرودي 

E 49/4 * مستقيم 

F 7/4  روديپيچان 

G 444/4 * مستقيم 

 ایتغییر بستر روخانه و فرسایش کناره

چنين برداشت مواد و کاوش سواحل و گذاري و همتواند به صورت رسوبتغييرات فرسايشي رودخانه مي

اند و دهـگذاري و ترک بستر مواجه شکه با رسوب را انيم مناطقيوـکه بتبيل باشد. براي اينـمواردي از اين ق

مشخص کنيم، مسير  ،اندشدهرو هکه با عمل کاوش و ايجاد بستر جديد روبرا مناطقي  ،چنين در مقابلهم

تغييرات رخ داده در آن را مورد بررسي و مطالعه قرار ، گذاري کردهزماني روي هم بازهدر سه  را رودخانه

و  هاي شماره يک و دو نشان داده شدهبخشزماني در  بازهمسير رودخانه در سه  7و  8م. در شکل دادي

 تغييرات رخ داده در آن مشهود است.
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 (2212،1797،1791یک در سه دوره زمانی) بخش( تغییرات رخ داده در 9)شکل 

 

 (2212،1797،1791) دو در سه دوره زمانی بخش( تغییرات رخ داده در 9)شکل 
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ها، از نظر مساحت بستر جريان در سال مشخص، مساحت بخشهاي آماري صورت گرفته بر روي تحليل

 بازهدر  9است. طبق اطالعات جدول  آمده 9اي رخ داده در جدول بستر ترک شده و مساحت فرسايش کناره

 بازهرودخانه در هر دو  تغييررات رخ داده در بستر 2444تا  4373نسبت به دوره زماني  4373تا  4382زماني 

توان در ساخت سد و ايجاد بندهاي انحرافي دانست تر بوده است. علت اين امر را ميشماره يک و دو محسوس

توان به سد انحرافي نوروزلو )در باالدست هاي اخير در اين منطقه ايجاد شده است. براي نمونه ميکه در سال

شاره کرد. اين دو سد با ذخيره حجم عظيمي از آب رودخانه و شهر مياندوآب( و سد شهيد کاظمي بوکان ا

سزايي را در کاهش ههاي پيراموني براي امور کشاورزي و مصارف شرب و صنعتي نقش بانتقال آن به دشت

کاهش  سبببه  که توان نتيجه گرفتاند. از اين رو ميهاي پايين دست داشتهمقدار آب رودخانه در بخش

( کاهش 4924) هاي قبل از احداث سدهانه، قدرت فرسايشي و تخريب آن نسبت به سالحجم رواناب رودخا

 يافته است. 

 زمانی بخش( وضعیت  فرسایشی و تغیرات رودخانه در سه 3)جدول 

 بخش

 مکانی

مساحت  زمانی بخش

 بستر جریان

 های فرسایش یافتهزمین

(km2) نسبت به دوره قبل 

 (km2بستر ترک شده )

 قبل نسبت به دوره

 (km2بستر بدون تغییر )

 نسبت به دوره قبل

 

 4 بخش

 - - - Km  2/6 4382سال 

 Km  18/2 Km  14/2 Km  11/9 Km  46/9 4373سال 

 Km  19/2 Km  11/2 Km  17/2 Km  33/2 2444سال 

 - - - Km 43/6 4382سال  2 بخش

 Km 3/1 Km2 Km23/9 Km3/2 4373سال 

 Km 78/1 Km13/4 Km22/4 Km97/9 2444سال 

 گیرینتیجه

( و تحليل 2444،4373،4382) زماني بخشمکاني و سه  بخشرود در دو بررسي تغييرات بستر زرينه

    شناسي ازساختارهاي زمين تأثيرها، بررسي الگوي بستر و بررسي بخششرايط مورفولوژيکي رودخانه در 

هاي مورد مطالعه، رار گرفت. تصاوير ماهواره لندست در سالاهداف اين پژوهش بود که مورد ارزيابي قترين مهم

 هاي مورد استفاده در پژوهش بودند. ترين دادهاز مهم 4:444444شناسي در مقياس زمين هاينقشه

اين مطلب بود دهنده هاي منطقه نشانهاي مورد مطالعه با گسلبررسي و تطبيق مسير رودخانه در سال

 شناسيهاي زمينساختار تأثيرشدت تحت بهاست، ه که در يک منطقه دشتي واقع شده دوم رودخان بخشکه در 

از  ايچنين نواحياست. همها شدهاي که باعث تغيير مسير رودخانه در محل تقاطع با گسلگونهقرار دارد به

تقيم و در مواردي از ، الگوي رودخانه از نوع مسندارودخانه که در امتداد گسل و يا در مسير آن جريان داشته



 
 
 
 
 

 32  9314 بهار، 6فصلنامه هيدروژئومورفولوژي، سال اول، شماره 

 

 

رودي شديد رودي تا پيچانهاي آن الگوي غالب رودخانه از نوع پيچاننوع سينوسي است. در مقابل ساير بخش

 است و رودخانه در چندين شاخه مجزا جريان دارد.

از مساحت بستر رودخانه نسبت به دوره قبل  2و  4شماره  بخشدر سه دوره زماني مورد مطالعه در هر دو 

و  4 بخشکيلومترمربع در  19/2کيلومترمربع به  2/6اي که مساحت بستر رودخانه از گونهاسته شده است بهک

گذاري در نواحي رسيده است. اين امر نشانگر رسوب 2 بخشکيلومترمربع در  78/1کيلومتر به  43/6از 

 4373تا  4382ک بين سال ي بخشچنين در . هماستپيراموني رودخانه و نيز کاهش توان فرسايش رودخانه 

اند. اين مقدار در بين هاي پيراموني رودخانه فرسايش يافته و تخريب شدهکيلومترمربع از زمين 1/2حدود 

هاي زيادي از رودخانه . در مقابل اين تخريب بخشاستکيلومترمربع  11/2حدود  2444تا  4373هاي سال

هاي مئاندري در حواشي رودخانه صورت درياچهشده و يا بهجايي بستر خشک هدليل تغيير مسير و جابنيز به

کيلومتر  17/2و  11/9 ترتيب برابر بابه 2444تا  4373و  4373تا  4382هاي باقي مانده است که  براي سال

هم از مقدار  زيرا استکمتر  4 بخشميزان تغييرات رخ داده در بستر نسبت به  2شماره  بخش. در استمربع 

کاسته شده است. طبق  نداهايي که دچار ترک بستر شدهاي و هم از ميزان زمينشده کنارهخريبهاي تزمين

اي و ترک بستر به ترتيب برابر با ميزان فرسايش کناره 4373تا  4382هاي بين سال 9اطالعات جدول شماره 

ر دو مورد فرسايش ـقادير براي هـاين م 2444تا  4373هاي . در بين سالاستکيلومتر مربع  23/9و  2

 کيلومترمربع رسيده است. 22/4و  13/4اي و ترک بستر کاهش يافته و به ترتيب به کناره
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 منابع

های کارون ها و کاربرد آنها برای رودخانهبندی رودخانههای مختلف طبقهمروری بر روش(، 4977پورآصف، فرشته )ـ 

 .8-4، صص المللي مهندسي رودخانه، هفتمين سمينار بينو دز

 بررسی تغییرات بستر و(، 4934) صفرراد، طاهر ؛نگهبان، سعيد ؛باقري سيدشکري، سجاد ؛جعفربيگلو، منصورـ 

هاي ژئومورفولوژي کمي، ، پژوهش1391 تا 1344های گیالنغرب در سال های ژئومورفولوژیکی رودخانهویژگی

 .78-442صص  ،4934، پاييز 2 شماره

  رودخانه روی   بر  ساختارها تأثیر (، 4934) خسرو خسروتهراني،   ؛آرين  پورکرماني محسن،    ؛دتودشکي، وحي حسيني ـ 

 .64تا  22صفحه  ،74شماره  ، سال بيست ويکم،34، مجله علوم زمين، پاييز اوزن قزل

اکتشاف معدن  شناسي وسازمان زمين ،1:122222شناسی میاندوآب، مقیاس نقشه زمین(، 4979) اکبرخدابنده، عليـ 

 .کشور

 .شناسي کشور، سازمان زمين1:122222شناسی شاهین دژ، مقیاس نقشه زمین(، 4984) خلقي خسرقي، محمدحسينـ 

بررسی تغییرات شکل هندسی (، 4934) اصغري سراسکانرود، صياد ؛اي، محمدرضروت ؛دم، محمدحسينقرضايي مـ 

ريزي محيطي، سال ، جغرافيا و برنامهشناسیک و زمینرودخانه قزل اوزن با تاکید برعوامل ژئومورفولوژی

 .41-4صص  ،4934تابسـتان  ،2شماره  ،16،پياپي 29

های مئاندر اهرچای در محدوده ازومدل بررسی پیچ و خم(، 4977) خوشدل، کاظم ؛رضايي مقدم، محمدحسينـ 

 .442-444، صص.99ريزي محيطي، شماره ، جغرافيا و برنامهورزقان

دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت بررسی تغییرات پایین(، 4978سلحشوري، پرويز ) ؛صالحي، بهرام ؛کاظم رنگزن،ـ 

 ، انتشارات سيويليکا.78، همايش ژئوماتيک Landsatسد با استفاده از تصاویر چندزمانه 

شناسي و اکتشاف ن، سازمان زمي1:122222شیر، مقیاس شناسی عجبنقشه زمین(، 4971) سلطاني سيسي، غالمعليـ 

 معدن کشور

ها و پذیری رودخانهگذاری و فرسایشوبـی وضعیت رسـبررس، (4972)محمدرضا، يزداني  ؛شيرواني، کورشـ 

 ها.  ، اولين همايش مهندسي مسيلهای عمده استان اصفهانمسیل
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شناسي و ، سازمان زمين1:122222شناسی مراغه، مقیاس نقشه زمین(، 4927) شهرابي، مصطفي ؛علوي نائيني، منصورـ 

 .اکتشاف معدن کشور

مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن درجلگه ساحلی ، (4972)حميدرضا  ،معصومي ؛رضا، محمدرضاغريبـ 

 المللي مهندسي رودخانه، انتشارات سيويليکا، دانشگاه شهيد چمران اهواز. ين سمينار بينتم، هفهندیجان
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