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چکیده
محيطهاي رودخانهاي بهدليل وجود شرايط مناسب زيستي مانند وجود خاک حاصلخيز و آب در دسترس ،همواره
مورد توجه انسانها بوده است .اين محيطها از نظر فعاليتهاي فرسايشي از مناطق پويا و فعال هستند .شناخت شرايط
فرسايش کناري ،ترک بستر ،تغييرات رخ داده در بستر جريان ،الگوي رودخانه و مواردي از اين قبيل ميتوانند کمک
مهمي در مديريت اين عرصه از طبيعت باشند .در اين پژوهش سعي کردهايم که با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
(لندست) و دادههاي توپوگرافيک و زمينشناسي تغييرات مورفولوژيکي رخ داده در دو بخش مکاني از بستر زرينهرود
(جيغاتو) را بررسي و ارزيابي کنيم .نرمافزارهاي  ArcGISو  ENVIاز مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق بودند
که جهت آمادهسازي و استخراج دادهها مورد استفاده قرار گرفتند .طبق نتايج بهدست آمده از پژوهش قسمت دوم از
منطقه مورد مطالعه که در يک منطقه دشتي واقع شده است ،بهشدت تحت تأثير گسلها قرار دارد و روند کلي جريان
رودخانه در چندين نقطه به ناچار تغيير مسير داده ،از مسير گسل پيروي کرده است .همچنين الگوي رودخانه در
بخشهايي که تحت تأثير گسل قرار گرفتهاند ،به صورت مستقيم و در مواردي از نوع سينوسي است .در حاليکه در
ساير بخشها الگوي عمومي رودخانه از نوع پيچانرودي است .در سه دوره زماني مورد مطالعه در هر دو بخش مکاني 4
و  2از مساحت بستر رودخانه کاسته شده است .بهگونهاي که مساحت بستر رودخانه از  6/2کيلومترمربع به 2/19
کيلومترمربع در بخش  4و از  6/43کيلومتر به  1/78کيلومترمربع در بخش  2کاسته شده است .ميزان فرسايش کنارهاي
در بخش  4بين سال  4382تا  4373حدود  2/1کيلومترمربع و بين سالهاي  4373تا  2444حدود 2/11
کيلومترمربع است .اين مقدار براي بخش دوم بهترتيب  2و  4/13کيلومترمربع است .در مقابل اين تخريب بخشهاي
زيادي از رودخانه نيز بهدليل تغيير مسير و جابهجايي بستر خشک شده و يا بهصورت درياچههاي مئاندري در حواشي
رودخانه باقي مانده است که براي سالهاي  4382تا  4373و  4373تا  2444بهترتيب برابر با  9/11و 2/17
کيلومترمربع در بخش  4و براي بخش  9/23 2و  4/22کيلومترمربع است.
واژههای کلیدی :تغييرات مورفولوژيکي ،فرسايش کنارهاي ،تغيير بستر ،زرينهرود
1ـ دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي
2ـ دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه محقق اردبيلي (نويسنده مسئوول)
3ـ دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه محقق اردبيلي
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مقدمه
بهدليل عوامل مختلفي مثل عوامل آتمسفري ،مورفولوژيک و انساني ،يک سلسله تغييرات مداوم در
لندفرمهاي سطح زمين رخ ميدهد .فرايندهاي سايندگي در سطح زمين ،مانند فرسايش و هوازدگي ،علت اين
نوع تغييرات در اشکال سطحي هستند (سايناد 4و همکاران .)4 :2442 ،در محيطهاي گوناگوني مثل محيط
يخچالي ،رودخانهاي ،ساحلي ،بياباني و غيره بهدليل وجود پديدههاي مختلف ديناميکي همواره شاهد اينگونه
تغييرات هستيم .اين تغيير و تحول لندفرمها گاهي بهدليل شدت و سرعت زياد و گاهي بهسبب تحت تأثير
قرار دادن محيط زيست انسان بسيار حايز اهميت هستند .جمعيت انساني معموالً با توجه بهوجود شرايط
مطلوب زيست در محل برخورد دو محيط متفاوت مثل هيدروسفر و ليتوسفر بيشترين تمرکز را دارند .وجود
شهرهاي پرجمعيت در نواحي ساحلي و حواشي رودخانههاي پر آب نشانگر همين مطلب مهم است اما همين
مناطق به خاطر برخورد نيروهاي دو محيط همواره در حال تغيير و تحول هستند .رودخانهها ،بهويژه حواشي
بستر آنها از اين قاعده مستثني نبوده و بهدليل وجود عوامل مختلف محيطي در حال فرسايش محيط و در
نتيجه تغيير بستر و جابـهجايي هستند .بـهطور کلي رودخانـهها تحت تأثير عواملي از قبيل ويژگيهاي زمين-
شناسي ،هيدرولوژيکي ،ژئومورفولوژيکي و نحوه بهرهبرداري از آنها در معرض تغيير و تحول هستند(فاطمي
عقدا و همکاران .)469 ،4974 ،رودخانه به عنوان سيستمي پويا ،مکان و خصوصيات مورفولوژيکي خود را
همواره برحسب زمـان ،عوامـل ژئومورفيـک ،زمـينشناختي ،هيدرولوژيکي و گاه در اثر دخالت بشر تغيير
ميدهد (رضايي مقدم و همکاران.)4 :4934 ،
تغييـر شکل نيمرخ طولي و ع رضي بستر رودخانه ،تغيير شيب دره و بستر ،تغيير پهنا ،ايجاد پادگانههاي
آبرفتي ،تغيير محل و مقدار رسوبگذاري ،ايجاد درياچههاي مئاندري ،تغيير مکان جانبي و ناگهاني بستر را از
جمله تغيير و تحوالت يک محيط رودخانهاي ميتوان دانست .ميزان شيب ،حجم آب ،سرعت آب و طبيعت
رودخانه 2عواملي هستند که عهدهدار تغيير شکل و اندازه رودخانهها هستند (سايناد و همکاران.)4 :2442 ،
همه ساله بـهدليـل فرسايش کناري و جابهجايي مرزهاي رودخانه ،سطح زيادي از اراضي مسکوني و تأسيسات
ساحلي در معـرض نابودي و تخريب قرار ميگيرند (رنگزن و همکاران )4 :4978 ،وجود چنين مسائلي
ضرورت مطالعه نحوه تغيير و تحول رودخانه ها و جابهجايي جانبي آنها را توجيه ميکند .در سالهاي اخير
در بين پژوهش هاي صورت گرفته گرايش زيادي به سمت استفاده از انواع تکنيکهاي جديد به جهت حل
مسائل و مشکالت انساني وجود داشته است  .سيستم اطالعات جغرافيايي و علم سنجش از دور ،از جمله اين
1- Sainath
2- Nature of river
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موارد هستند و ميتوانند براي تعيين وضعيت فرسايش کنارهاي و تغييرات رودخانه کمک کنند .در اين
پژوهش سعي شده است تا رودخانه زرينهرود از نظر تغييرات الگوي رودخانه ،تعيين فرسايش کنارهاي رخ داده
در آن ،تعيين مناطق پر خطر از نظر فرسايش کنارهاي و نيز تأثير ساختارهاي زمينشناسي در اين تغييرات
مورد ارزيابي و پژوهش قرار گيرد ،به همين منظور دو بخش مکاني از رودخانه انتخاب شده و وضعيت بستر
رودخانه در سه بخش زماني (سالهاي  4373 ،4372و  )2444مورد پژوهش قرار گرفته است.
پژوهشهاي مختلفي در داخل و خارج کشور در مورد تغييرات بستر رودخانه ،عوامل ايجادکننده آن و
فرسايش کنارهاي صورت گرفته است که به پارهاي از اين موارد اشاره ميکنيم.
چيچ 4و همکاران ( )2446در مطالعه جلگه ساحلي تايوان دريافتند که حرکت پادگانهها بر اثر حرکات
نئوتکتونيک ،موجـب شکلگيري حرکات موجي رودخانه شده است .سايناس 2و همکاران ( )2442با استفاده
از تصاوير ماهوارهاي و نقشههاي توپوگرافيک ،آشکارسازي تغييرات مسير رودخانه و تعيين مناطق مستعد
فرسايش را براي رودخانه پراوارا 9انجام دادند و در نهايت با ارايه نقشهاي مناطق مستعد را از نظر فرسايشپذيري
مشخص کردند و مناطق خطرپذير را بهصورت پهنههايي بر روي نقشه معين کردند.
غريبنيا و معصومي درسال  4972با استفاده از عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره لندست واحدهاي
رسوبي و خصوصيات هندسي رودخانه زهره و تغييرات آن در جلگه ساحلي هنديجان را بررسي کردند .نتايج
کار ايشان نشان داد که از سال  4916تاکنون  2مورد قطع شدگي در کانال رودخانه رخ داده و تعداد پيچشها
از  19به  16مورد افزايش پيـدا کرده است .همچنين طي بازه زماني ياد شده ساالنه  42/9هکتار از اراضي
پيرامون رودخانه فرسايش يافته و در قبال آن  44هکتار رسوبگذاري مشاهده شده است (غريبنيا و
معصومي .)6 :4972 ،حسيني تودشکي و همکاران ( )4934بخشهايي از رودخانه قزل اوزن را از نظر کشف و
توصيف ناهنجاريهاي زمين ريختي (ژئومورفيک) و انطباق آنها با ساختارها و نقش ساختارها در ايجاد
دگرشکليهاي فعال ،مورد بررسي کردند .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد که چينهاي با روندشمالغربي-
جنوب شرقي و شمال شرقي -جنوب غربي بيشترين تأثير را در انحناي مسير رودخانه قزل اوزن داشتهاند.
بيهنجاريهاي زمينريختي ديگر بر اثر عملکرد گسلهاي با روندهاي شمال غربي -جنوب شرقي ،شمال
شرقي -جنوب غربي ،شمالي -جنوبي و شرقي -غربي پديد آمدهاند .رضاييمقدم و همکاران ( )4934به بررسي
تغييرات شکل هندسي رودخانه قزلاوزن پرداختند .در اين تحقيق ،بيشترين تأکيد آنها بر عوامل ژئومورفولوژيک
1- Chich
2- Sainath
3- Pravara
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و زمينشناسي منطقه بود .نتايج کار نشاندهنده اين موضوع بود که طول زياد رودخانه و عبور از تشکيالت
مارني و فرسايشپذير ،باعث شده که هندسه رودخانه در بخش دشتي شديداً تحت تأثير ليتولوژي بستر شکل
بگيرد و فرسايش کناري و توان رودخانه نقش عمده در پيچانرودي رودخانه داشته باشد .در بخش کوهستاني
عناصر زمينساختي حايز اهميت است و هندسه بستر تحت تأثير عوامل زمينساختي از قبل طراحي شده
است و الگوي مسير رودخانه از اين عوامل تبعيت ميکند .از ديگر کارهاي انجام شده در اين زمينه ميتوان به
مواردي از قبيل :تـورن

4

( ،)2442برايرلي ،)2442( 2سارما ،)2442( 9کريسپارکر ،)2447( 1اسوات 2و

همکاران ( ،)2447گابريل ،)2443( 6زامولي 8و همکاران ( )2443نوحهگر و يماني ( )4971پورآصف (،)4972
شيرواني و همکاران ( ،)4972رضاييمقدم و خوشدل ( ،)4977جعفربيگلو و همکاران ( ،)4934فتحي و
همکاران ( )4932اشاره کرد.
محدودهاي که در اين پژوهش مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است دو بخش از زرينهرود (جغاتو) به
طولهاي  97و  24کيلومتري است که بخش اول در منطقهاي نيمهکوهستاني و بخش دوم در منطقهاي
دشتي قرار گرفتهاست .زرينهرود با طول  294کيلومتر يکي از طويلترين و پرآبترين رودهاي شمالغرب کشور
است .اين رود از کوههاي چهل چشمه در سقز سرچشمه ميگيرد و پس از گذر از شهرستانهاي بوکان ،تکاب،
شاهين دژ و مياندوآب در جنوب درياچه اروميه ضمن تشکيل يک دلتاي وسيع به عرض حدود  44کيلومتر
در مراتع باتالقي تاالب قرهقشالق به درياچه اروميه ميريزد .در طول اين مسير چندين رودخانه فصلي از
جمله خورخوره ،ساروق ،هوالسو ،هاچهسو ،محمودآباد ،آجرلو و ليالنچاي نيز به زرينهرود ملحق ميشوند .در
شکل ( )4موقعيت زرينهرود و تصوير کلي از منطقه بهصورت يک تصوير ماهوارهاي نشان داده شده است.

1- Thorne
2- Brierley
3- Sarma
4- Chris Parker
5- Aswath
6- Gabrielle
7- Zámolyi
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شکل ( )1نقشه مربوط به زرینه رود (بازههای شماره  1و )2

دادهها و روش شناسی
براي استخراج مسير رودخانه در بخشهاي زماني مشخص نياز به داشتن تصاوير ماهوارهاي همان تاريخ
هست .براي استخراج مسير رودخانه ،سه بخش زماني از تصاوير ماهواره لندست در سالهاي 4373 ،2444
 4382،مورد استفاده قرار گرفته است .عالوه بر اين امر از نقشههاي زمينشناسي  4:444444شاهيندژ
(خلقي خسرقي ،)4984 ،مراغه (علوي نائيني و شهرابي ،)4927 ،مياندوآب (خدابنده )4979 ،و عجبشير
(سلطاني سيسي )4971 ،نيز جهت استخراج نوع سازندها ،ساختارهاي زمينشناسي و گسلها استفاده شده
است ،تا از اين طريق (در صورت وجود ارتباط بين ناهنجاريهاي ناگهاني ايجاد شده در بستر رودخانه با اين
ساختارها) عوامل مورد ارزيابي قرار گيرند.
روششناسی
در اين پژوهش با توجه به هدفي که در نظر گرفته شده بود پس از تهيه نقشههاي زمينشناسي و تصاوير
منطقه ،کار پردازش تصاوير و استخراج اطالعات از آنها صورت گرفت .براي استخراج مسير رودخانه در بخشهاي
زماني در نظر گرفته شده از شاخص  NDWI4و  WI2استفاده شده است .همچنين براي بررسي تأثير احتمالي
1- Normalized Difference Water Index
2- Water Index
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ساختارهاي زمينشناسي بر روي ناهنجاريهاي بستر رودخانه ،پس از اين که نقشههاي زمينشناسي منطقه
زمين مرجع شدند ،گسلها و ساختارهاي زمينشناسي مهم محدوده مطالعه شدند و بههمراه سازندهاي
منطقه استخراج شدند .پس از اين که مسير رودخانه در هر يک از بخشهاي زماني و مکاني استخراج شد،
مسيرهاي استخراج شده با ساختارهاي زمينشناسي منطقه انطباق داده شدند تا روند تغييرات رخ داده در
بستر رودخانه به همراه داليل احتمالي آن ،مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند و تعيين مناطق فرسايش يافته و
در معرض تهديد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند.
پردازش تصاویر و استخراج مسیر رودخانه
براي اينکه بتواني مسير رودخانه را از زمينهاي پيراموني جدا کرده و استخراج کنيم ،از دو شاخص
NDWIو  WIاستفاده شدهاست (رابطه  4و .)2
رابطه ()4

) ( B1  B2  B3
) ( B5  B6  B7

WI 

در اين رابطه  Biشماره باند تصوير ماهواره لندست و  WIشاخص آب براي استخراج مسير رودخانه است.
طبق اين رابطه تمامي باندهاي مرئي تقسيم بر باندهاي نامرئي ميشوند و پهنههاي آبي از غيره تفکيک ميشوند
(رضايي مقدم و همکاران.)2 :4934 ،
عالوه بر شاخص فوق براي استخراج مسير رودخانه براي رسيدن به نتيجه بهتر و افزايش دقت کار از
تفاضل نرماليزه شده شاخص آب نيز براي استخراج پهنههاي آبي استفاده شد که بهصورت رابطه  2تعريف
شده است.
رابطه ()2

) ( Babd 2  Band 4
) ( Band 2  Band 4

NDWI 

در اين رابطه  Band 2باند  2ماهواره لندست با انعکاس طيفي سبز و  Band 4باند  1ماهواره لندست با
انعکاس طيفي مادونقرمز نزديک است (مک فترس.)2 :2449 ،4
براي اجراي فرمولهاي فوق از محيط نرمافزار  Erdas Imagingاستفاده شد و نهايتاً مسير رودخانه در
بخشهاي زماني و مکاني در نظر گرفته شده بهدست آمد .شکل  2وضعيت رودخانه را در بخش مکاني شماره
يک در سالهاي  2444 ،4373 ،4382و شکل  9وضعيت رودخانه را در بخش مکاني دوم در سالهاي
 2444 ،4373 ،4382نشان ميدهد.

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

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

استخراج ساختارهای زمینشناسی
براي اينکه بتواني تأثير احتمالي ساختارهاي زمينشناسي در تغييرات بستر رودخانه را مورد ارزيابي قرار
داد ،با استفاده از نقشههاي زمينشناسي  4:444444منطقه ،نقشه گسلها و ساختارهاي عمده زمينشناسي
استخراج شد و با روي همگذاري اليهها ،مسير آبراهه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .رويهمگذاري نقشه
گسلها و رودخانه نشان ميهد که در بخش مکاني اول که منطقه شرايط نيمهکوهستاني دارد ،بيشتر مسير

36
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رودخانه در مسير يک گسل که روند شمال غربي -جنوب شرقي دارد ،قرار گرفته است و پديده زمين شناسي
ديگري در اين محدوده وجود ندارد.
اما وضعيت در بخش دوم از مسير رودخانه به شکل ديگري است .در اين بخش از رودخانه چندين گسل
با امتداد تقريبي شمال غربي  -جنوب شرقي مسير رودخانه را قطع کرده است .وجود چنين عاملي باعث شده
تا در مناطق برخورد گسل و رودخانه با ايجاد شکست و انحنا مسير کلي رودخانه تغيير کند و رودخانه در
جهت متفاوت نسبت به قبل جريان يافته و از مسير گسل پيروي کند .در شکل  1و  2وضعيت رودخانه و
گسلها در دو بخش مورد نظر بههمراه مهمترين نا هنجاريهاي آن ارايه شده است .همانطور که در نقشه
مربوط به بخش دوم مشخص شده است در مناطقي که مسير رودخانه با گسل انطباق دارد ،رودخانه از مسير
گسل پيروي کرده است که شرح وضعيت اين تغيير مسيرها در جدول شماره  4آمده است.

شکل ( )4نقشه وضعیت گسل های منطقه نسبت به رودخانه

در جدول  4زاويه بخشهاي مختلف رودخانه که تحت تأثير گسلها تغيير مسير دادهاند ،بهصورت
زاويهاي نسبت به شمال نشان داده شده است .همانطور که در شکل  2مشخص است و نيز طبق اطالعات
جدول ( )4ساختارهاي زمين شناسي در تعيين مسير رودخانه در اين بخش نقش مهمي را داشته و زماني که
رودخانه با گسلها بر خورد داشته است ،به ناچار از مسير آن پيروي کرده و تغيير مسير داده است.
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جدول ( )1زاویه بخشهای مختلف رودخانه
کد بخش

زاویه نسبت به شمال

A
B
C

 992درجه
 942درجه
 224درجه
 942درجه
 922درجه

D
E

شکل ( )1نمونه ای از تأثیر ساختارها بر روی رودخانه و تغییر بستر

شاخص سینوسیته
در بخش دوم رودخانه ،بهعلت جريان يافتن در امتداد و مسير گسلها ،به نسبت ساير بخشها ،مسير
مستقيم تري را طي کرده و انحناي کمتري دارد .براي نشان دادن اين امر از ضريب سينوسيته رودخانه
استفاده شده است .بر اساس اين شاخص ،اگر ضريب سينوسيته يک رودخانه بين  4تا  4/42باشد ،رودخانه از
نوع مستقيم است ،اگر بين  4/46تا  4/22از نوع سينوسي است ،بين  4/26تا  2باشد ،از نوع پيچانرودي است
و اگر بيشتر از  2باشد ،از نوع پيچانرودي شديد است (يماني و همکاران  .)4973رابطه ( )9نحوه محاسبه اين
شاخص را نشان ميدهد (جعفر بيگلو و همکاران.)4934 ،
رابطه ()9

V

S C

در اين رابطه S ،ضريب سينوسيته C ،طول رودخانه در بخش مورد بررسي و  Vطول دره رودخانه به خط
مستقيم.
ارزيابي و اندازهگيريهاي صورت گرفته در بخشهاي مختلف رودخانه بر اساس شاخص فوق در جدول ()2
آمده است .طبق اطالعات جدول  2و نقشه ارائه شده (شکل  )6در مناطقي از رودخانه که مسير آن با گسلها
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و شکستگيهاي زمين منطبق شده ا ست ،الگوي رودخانه از نوع مستقيم و سينوسي و در مناطق ديگر از نوع
پيچانرودي است.

شکل ( )6بخشهای اندازه گیری سینوسیته رودخانه
جدول ( )2جدول شاخص ضریب سینوسیته
کد بخش

ضریب سینوسیته

انطباق با گسل

الگوی رودخانه در بخش

A

4/47
4/9
4/42
4/22
4/49
4/7
4/444

*

سينوسي
پيچانرودي
سينوسي
پيچانرودي
مستقيم
پيچانرودي
مستقيم

B
C
D
E
F
G

*
*
*

تغییر بستر روخانه و فرسایش کنارهای
تغييرات فرسايشي رودخانه ميتواند به صورت رسوبگذاري و همچنين برداشت مواد و کاوش سواحل و
مواردي از اين قـبيل باشد .براي اينکه بتـوانيم مناطقي را که با رسوبگذاري و ترک بستر مواجه شـدهاند و
همچنين در مقابل ،مناطقي را که با عمل کاوش و ايجاد بستر جديد روبهرو شدهاند ،مشخص کنيم ،مسير
رودخانه را در سه بازه زماني روي همگذاري کرده ،تغييرات رخ داده در آن را مورد بررسي و مطالعه قرار
داديم .در شکل  8و  7مسير رودخانه در سه بازه زماني در بخشهاي شماره يک و دو نشان داده شده و
تغييرات رخ داده در آن مشهود است.
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شکل ( )9تغییرات رخ داده در بخش یک در سه دوره زمانی()2212،1797،1791

شکل ( )9تغییرات رخ داده در بخش دو در سه دوره زمانی ()2212،1797،1791
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تحليلهاي آماري صورت گرفته بر روي بخشها ،از نظر مساحت بستر جريان در سال مشخص ،مساحت
بستر ترک شده و مساحت فرسايش کنارهاي رخ داده در جدول  9آمده است .طبق اطالعات جدول  9در بازه
زماني  4382تا  4373نسبت به دوره زماني  4373تا  2444تغييررات رخ داده در بستر رودخانه در هر دو بازه
شماره يک و دو محسوستر بوده است .علت اين امر را ميتوان در ساخت سد و ايجاد بندهاي انحرافي دانست
که در سالهاي اخير در اين منطقه ايجاد شده است .براي نمونه ميتوان به سد انحرافي نوروزلو (در باالدست
شهر مياندوآب) و سد شهيد کاظمي بوکان ا شاره کرد .اين دو سد با ذخيره حجم عظيمي از آب رودخانه و
انتقال آن به دشتهاي پيراموني براي امور کشاورزي و مصارف شرب و صنعتي نقش بهسزايي را در کاهش
مقدار آب رودخانه در بخشهاي پايين دست داشتهاند .از اين رو ميتوان نتيجه گرفت که به سبب کاهش
حجم رواناب رودخانه ،قدرت فرسايشي و تخريب آن نسبت به سالهاي قبل از احداث سدها ( )4924کاهش
يافته است.
جدول ( )3وضعیت فرسایشی و تغیرات رودخانه در سه بخش زمانی
بخش

بخش زمانی

مساحت

زمینهای فرسایش یافته بستر ترک شده ( )km2بستر بدون تغییر ()km2

مکانی

بستر جریان ( )km2نسبت به دوره قبل

سال 4382
بخش  4سال 4373
سال 2444
بخش  2سال 4382
سال 4373
سال 2444

6/2 Km
2/18 Km
2/19 Km
6/43 Km
1/3 Km
1/78 Km

2/14 Km
2/11 Km
2Km
4/13Km

نسبت به دوره قبل

نسبت به دوره قبل

9/11 Km
2/17 Km
9/23Km
4/22Km

9/46 Km
2/33 Km
2/3Km
9/97Km

نتیجهگیری
بررسي تغييرات بستر زرينهرود در دو بخش مکاني و سه بخش زماني ( )2444،4373،4382و تحليل
شرايط مورفولوژيکي رودخانه در بخشها ،بررسي الگوي بستر و بررسي تأثير ساختارهاي زمينشناسي از
مهمترين اهداف اين پژوهش بود که مورد ارزيابي قرار گرفت .تصاوير ماهواره لندست در سالهاي مورد مطالعه،
نقشههاي زمينشناسي در مقياس  4:444444از مهمترين دادههاي مورد استفاده در پژوهش بودند.
بررسي و تطبيق مسير رودخانه در سالهاي مورد مطالعه با گسلهاي منطقه نشاندهنده اين مطلب بود
که در بخش دوم رودخانه که در يک منطقه دشتي واقع شده است ،بهشدت تحت تأثير ساختارهاي زمينشناسي
قرار دارد بهگونه اي که باعث تغيير مسير رودخانه در محل تقاطع با گسلها شدهاست .همچنين نواحياي از
رودخانه که در امتداد گسل و يا در مسير آن جريان داشتهاند ،الگوي رودخانه از نوع مستقيم و در مواردي از
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نوع سينوسي است .در مقابل ساير بخشهاي آن الگوي غالب رودخانه از نوع پيچانرودي تا پيچانرودي شديد
است و رودخانه در چندين شاخه مجزا جريان دارد.
در سه دوره زماني مورد مطالعه در هر دو بخش شماره  4و  2از مساحت بستر رودخانه نسبت به دوره قبل
کاسته شده است بهگونهاي که مساحت بستر رودخانه از  6/2کيلومترمربع به  2/19کيلومترمربع در بخش  4و
از  6/43کيلومتر به  1/78کيلومترمربع در بخش  2رسيده است .اين امر نشانگر رسوبگذاري در نواحي
پيراموني رودخانه و نيز کاهش توان فرسايش رودخانه است .همچنين در بخش يک بين سال  4382تا 4373
حدود  2/1کيلومترمربع از زمينهاي پيراموني رودخانه فرسايش يافته و تخريب شدهاند .اين مقدار در بين
سالهاي  4373تا  2444حدود  2/11کيلومترمربع است .در مقابل اين تخريب بخشهاي زيادي از رودخانه
نيز بهدليل تغيير مسير و جابهجايي بستر خشک شده و يا بهصورت درياچههاي مئاندري در حواشي رودخانه
باقي مانده است که براي سالهاي  4382تا  4373و  4373تا  2444بهترتيب برابر با  9/11و  2/17کيلومتر
مربع است .در بخش شماره  2ميزان تغييرات رخ داده در بستر نسبت به بخش  4کمتر است زيرا هم از مقدار
زمينهاي تخريبشده کنارهاي و هم از ميزان زمينهايي که دچار ترک بستر شدهاند کاسته شده است .طبق
اطالعات جدول شماره  9بين سالهاي  4382تا  4373ميزان فرسايش کنارهاي و ترک بستر به ترتيب برابر با
 2و  9/23کيلومتر مربع است .در بين سالهاي  4373تا  2444اين مـقادير براي هـر دو مورد فرسايش
کنارهاي و ترک بستر کاهش يافته و به ترتيب به  4/13و  4/22کيلومترمربع رسيده است.
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