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 بشار بر اساس تصاوير يي الگوهاي پيشروي و پسروي رودخانهـبررس

  هاي هوايي و مطالعات زمينياي، عكسماهواره
 

 *١گراحمد نوحه

  ٢مجيد خزايي

  ٣رسول مهدوي نجف آبادي

  ٤عبدالرسول تلوري

  چكيده

. هاي جهان استگذاري در بسياري از رودخانه از منابع اصلي رسوباي يكي فرسايش كناره

در اين .  بشار بوده استيپذير در رودخانههاي فرسايششناسايي بازههدف از اين مطالعه، 

 هاياي، عكس بشار با استفاده از تصاوير ماهوارهيي و پسروي رودخانهراستا الگوهاي پيشرو

بعد از ايجاد .  ساله مورد بررسي قرار گرفت40 يهاي توپوگرافي در يك دورههوايي و نقشه

هاي سازي خط كناري رودخانه در سال بشار، اقدام به رقومييپايگاه اطالعاتي رودخانه

تغييرات متوالي در خط كناري رودخانه، ميزان پيشروي و سپس با مقايسه . مختلف گرديد

شناسي بر الگوهاي فوق گذاري دبي و زمينبه علت تأثير. پسروي كناري تعيين گرديد

منظور بررسي صحت نتايج اقدام به بررسي ميداني  به. اثرات اين عوامل نيز بررسي شد

وهاي پيشروي و پسروي از سال نتايج حاكي از تغيير الگ. پذير گرديدهاي فرسايشبازه

هاي مورد بررسي  بيشترين ميزان پيشروي و پسروي در طي دوره.  تاكنون بوده است1994

                                                           
 Emial:nohegar@ut.ac.ir                 .)ي مسئولنويسنده(  استاد دانشكده فني محيط زيست دانشگاه تهرانـ1

 .اندانشجوي دكتري آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه هرمزگـ 2

 .اناستاديار گروه مهندسي مرتع و آبخيزداري دانشگاه هرمزگـ 3

 . كشورها و مراتع و آبخيزداري بازنشسته سازمان جنگلـ 4
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 ي هكتار در سال در دوره8 و 1984-1975 هكتار در سال در 7/4به ترتيب به ميزان 

هاي  كمترين ميزان پيشروي و پسروي به ترتيب در دوره.  مشاهده شده است1984-1990

بررسي نسبت . شده است   هكتار در سال محاسبه3/2 و 6/2 به ميزان 2011-2008اني زم

 پنجم و ي بشار نشان داد كه بازهيهاي مورد بررسي رودخانه پيشروي و پسروي در بازه

هاي دوم هكتار در سال بيشترين نسبت پيشروي و بازه  4/6 و 9/6دوم به ترتيب به ميزان 

. اند هكتار در سال بيشترين نسبت پسروي را داشته5/6 و 7/6ان و پنجم به ترتيب به ميز

و پسروي با دبي متوسط ساالنه به ترتيب به ميزان  ضريب همبستگي بين نسبت پيشروي

 . مشاهده شده است44/0 و 54/0

  .ازدور  بشار، سنجشياي، رودخانهپسروي، پيشروي، تصاوير ماهواره : كليديكلمات

 

  مقدمه

 رودخانه سواحل حاصلخيز و مرغوب اراضي از وسيعي هاي پهنه ساله  همه ايران در

. شوندمي تخريب و يافته فرسايش سيالبي هايجريان عبور اثر بر هامسيل و

 رودخانه يتوان به طغيان سيالب و نيروي وارده به كنارهپسروي رودخانه را مي

كي به كناره داخلي  فشار هيدرولي، در مدت زماني كه سطح آب باالست.نسبت داد

با افت تراز آب در مدت پسروي رودخانه، فشار هيدروليكي . شود رودخانه وارد مي

كانال  ه داخلـه بـ رودخانينارهـيابد و جريان آب از كيـديوار كانال كاهش م

 شوداي ميگردد كه سبب حركت جانبي مواد كناري و گسيختگي پنجهبرمي

 ٢ آبرفتي فرايندهاي مستمر پيشروي و پسرويهايدر رودخانه.)1982، ١تورن(

 در اين راستا بررسي تغييرات. شودديگر ميي اي به بازهسبب تغييرات كانال از بازه

ويژه تغييرات كانال از طريق فرايندهاي   هاي آبرفتي بهمورفولوژيكي رودخانه

                                                           
1- Thorne 
2- accretion 
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يزي و رهاي تشخيص اين تغييرات براي برنامهپيشروي و پسروي و همچنين تكنيك

 ).2013حسين و همكاران، (هاي آبرفتي مفيد است هاي رودخانهمديريت محيط

  . تعيين ميزان پيشروي و پسروي منوط به تعيين و تشخيص دقيق خط ساحلي دارد

ها با استفاده از هاي اخير مطالعات مختلفي روي مورفولوژي رودخانهدر دهه

نژاد شور رضايي مقدم و پيروزيدر داخل ك. اي انجام شده استتصاوير ماهواره

 نشان دادند 1382 و 1348، 1334هاي اي سالبر اساس تصاوير ماهواره) 1393(

. تر بوده استگذاري بيش ميزان سطوح پيشروي يافته نسبت به سطوح رسوب

ماني و ـرود توسط ي بابلياز آبراهه متيـقس كيـبررسي تغييرات مورفولوژي

 با استفاده از 1393 و 1383، 1334 زماني ي بازهدر طي سه) 1394(همكاران 

  مورد مطالعهياند كه الگوي رودخانه در محدودهاي لندست نشان دادهتصوير ماهواره

هاي  سطح كل پيشروي يافته بازه) 2011(يائو و همكاران . نسبتاً ناپايدار بوده است

دو طرف رودخانه  را در 2008 تا 1958هاي   چين در طول سالYellow يرودخانه

با استفاده از ) 2012 (١باسر و همكاران.  كيلومترمربع گزارش نمودند518معادل 

 هندوستان ميانگين Jamuna ي رودخانه2003 تا 1973هاي  لندست سالتصاوير 

 و 187 براي ساحل چپ و 271 و 227 پسروي را به ترتيب به ميزان پيشروي و

به ) 2013(حسين و همكاران . د نمودند متر در سال در ساحل راست برآور148

اي   با استفاده از تصاوير ماهوارهGonges يارزيابي تغييرات مورفولوژي رودخانه

نتايج نشان داد كه ساحل .  پرداختند2009-1973 زماني ي در دورهIRSلندست و 

از تحقيقات صورت . راست نسبت به ساحل چپ حساسيت بيشتري به پيشروي دارد

 پيشروي كناري رودخانه يك معضل بندي نمود كه طور جمع  توان اين يگرفته م

هاي  ها و مدلبر همين اساس روش. محيطي، اكولوژيكي و مديريتي است زيست

ازدور همواره   شده است، در اين ميان علم سنجش منظور بررسي آن ارائه مختلفي به

                                                           
1- Basar et al., 
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بر اين اساس . استاي بوده  هاي مطالعه فرسايش رودخانه يكي از بهترين روش

در ) بيشترين ميزان پيشروي(پذير هاي فرسايشتحقيق حاضر با هدف شناسايي بازه

و  ملي سطح در  آن از برداريهبهر اي و توسعه اهميت لحاظ  بشار بهيرودخانه

 .صورت گرفته است محيطي،همچنين مسائل زيست

  هامواد و روش

هاي وهـزرگ است كه از كـهاي كارون ب بشار از زيرحوضهي آبريز رودخانهيهضحو

بور از دشت ياسوج و پيوستن ـرفته و پس از عـرچشمه گـسپيدان استان فارس س

 ي ماربر پيوسته و رودخانهيرودخانه هاي كوچك و بزرگ به آن سرانجام بهرودخانه

  ).1شكل (دهد خرسان را تشكيل مي

  
  رافيايي محدوده مورد مطالعهموقعيت جغ)1(شكل
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هاي هوايي كسـ، ع2015 تا 1975هاي ت از سالـ تصوير لندس10در مجموع 

  براي اين مطالعهIRS ماهواره 2008ارث و تصوير سال هاي مختلف، تصاوير گوگلسال

 هاي رودخانه و براي اجتناب از استفاده ازبراي مقايسه مرزهاي كناره. انتخاب شد

ف آب و جلوگيري از ميزان خطا در تخمين نسبت پيشروي و پسروي ترازهاي مختل

تصاوير در . آبي استفاده شد هاي رودخانه از تصاوير چند زماني در زمان كمكناره

 و 2011، 2008، 2003، 1999، 1994، 1990، 1984، 1978، 1975هاي سال

 لندست 4 و 3، 2 و باندهاي MSS لندست 3 و 2، 1باندهاي .  تهيه شدند2015

TMكه براي دهند قرمز تشكيل مي  مادون  تركيب رنگي مشخصي از باندهاي مرئي

  به ).2013حسين و همكاران، (تشريح و تفكيك اراضي آبي و خشكي مفيد است 

 از ENVIدور از افزار سنجش اي در نرم منظور افزايش كيفيت و وضوح تصاوير ماهواره

صورت    بشار بهياي از رودخانهوير بازهتص) 2(در شكل .  استفاده شدHSVروش 

 .نمونه ارائه شده است

  
   بشاريتصوير ماهواره لندست يك بازه از رودخانه) 2(شكل 
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 زمين و آب جداسازي هايروش و انتخاب تصاوير مكاني آشكارسازي

. عمق است هاي مورد مطالعه، مقطع عرضي كانال وسيع و كمهايي از بازهدر بخش

ه تغييرات كم در سطح آب منجر به ايجاد تغييرات بيشتر در موقعيت ك طوري  به

 ايعنوان منطقه  براي اجتناب از اين مسئله كانال رودخانه به. گرددمرزهاي كانال مي

بنابراين كنتراست بين خاك لخت . د درصد فرض گردي10با پوشش گياهي كمتر از 

ه از پوشش گياهي و خاك روش استفاد. و مناطق داراي پوشش گياهي واضح است

 هاي ژئومورفولوژيكي به لخت براي تشخيص كانال رودخانه با استفاده از روش

كار رفته ه ب) 2000(و وينترباتوم ) 1977( گارنل يوسيله  آميزي به طورموفقيت 

هاي مختلف  اين تحقيق بسته به نوع، زمان و وضوح تصاوير از روش در .است

 Tasseled Capو  Density Sliceه، بسط خطي اشباع، سازي لب مثل بارزبارزسازي

هاي تفكيك اراضي آبي و خشكي كه در  يكي ديگر از روش). 3شكل (استفاده شد 

بندي، از روش  در طبقه. بندي تصاوير بود اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت طبقه

اراضي شده استفاده شد كه در آن تصاوير به سه كاربري و كالس پوشش   نظارت

كانال (شده، آب   بندي  طبقهيكه در نقشه طوري به. بندي گرديد مختلف طبقه

  ).EGIS ،1999(، جزاير شني و كاربري اراضي رقومي گرديد )رودخانه

چنين  در اين. مشكل است) غيرفعال(هاي فعال و متروك  تشخيص بين كانال 

 EGISارائه شده توسط در معيار . شوداستفاده مي )EGIS) 1999مواردي از معيار 

اجسام و موانع شني و اراضي پوشش گياهي واقع در بستر نيز در نظر ) 1999(

اي با دقت براي در اين مطالعه تمام تصاوير ماهواره ).3شكل (شود  گرفته مي

در .  رقومي شدندArcgis10افزار  تشخيص خطوط ساحلي يا كناري رودخانه در نرم

هاي  كيلومتر تقسيم گرديد سپس لبه11بازه به طول  7 بشار به يابتدا رودخانه

فرايند . دست رقومي گرديد كناري رودخانه در هر بازه از باالدست به سمت پايين

هاي چپ و راست تغييرات لبه. هاي مختلف انجام گرديدمشابه براي تصاوير زمان
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ي و پسروي عنوان ميزان پيشرو  رودخانه با استفاده از مختصات كناري رودخانه به

  .محاسبه گرديد

  
   بشارياي از رودخانه  بازهيشده بندي تصوير طبقه) 3(شكل 

 براي آناليز. دـر دو ساحل چپ و راست آناليز شـتغييرات كوتاه و بلندمدت براي ه

. جايي بر اساس تفاوت بين دو تصوير متوالي محاسبه گرديدمدت نسبت جابه كوتاه

- 1984هاي جايي بين تصاوير سالمدت نسبت جابه كوتاهدر اين مطالعه براي آناليز 

1975، 1990-1984، 1990-1994 ،1994-1999 ،1999-2003 ،2003-2008، 

در مقابل در آناليز بلندمدت، ميزان .  محاسبه شد2015- 2011 و 2011- 2008

 و 2011، 2008، 2003، 1999، 1994، 1990، 1984هاي پيشروي و پسروي سال

  . محاسبه شدند1975سال  نسبت به 2015
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  تعيين سطح پيشروي و پسروي

 رقومي ياليه هاي مختلف در داخل يك در اين بررسي خطوط ساحلي طي دوره

ند ايجاد ـدهفاوت بين دو مكان را نشان ـهايي كه ت گونواحد براي ايجاد پلي

گون پيشرويي و رار گيرد پليـگون در سمت چپ خطوط ساحلي قاگر پلي. گرديد

يرد، پلي گون پسروي را نشان ـر پلي گون در سمت راست خط ساحلي قرار گـاگ

از فرايند مشابه براي ارزيابي پيشروي و پسروي ساحل سمت راست . دهدمي

يك از سواحل ابتدا موقعيت هر خط  براي تعيين نوع تغييرات هر. استفاده شد

قبل مقايسه شد تا  يهاي مكاني مورد مطالعه با خط ساحلي دوره ساحلي در بازه

ها جاييسپس سطح جابه. جايي در قالب پيشروي و پسروي مشخص شود نوع جابه

 نسبت پيشروي و پسروي نيز از تقسيم .گيري شد  قبل اندازهينيز نسبت به دوره

 نسبت به اختالف زمان دو تصوير محاسبه گرديد ميزان پيشروي و پسروي هر دوره

  .كه برحسب هكتار بر سال است

  بحث و نتايج

اي، مقادير پيشروي و پسروي براي سازي تصاوير ماهوارهبعد از تهيه، پردازش و رقومي

 و 1( اولجد. اند شده  ارائه) 4 تا 1جدول( محاسبه گرديد  زمانييهر بازه و هر دوره

) مدت تغييرات كوتاه(هاي زماني متوالي  مقادير پيشروي و پسروي را براي دوره ) 2

هاي   مقادير پيشروي و پسروي را براي دوره)4 و 3( جداولده است و ارائه نمو

 1975كه سال  )تغييرات زماني بلندمدت( مرجع يزماني مختلف نسبت به دوره

  .است ارائه كرده است

شده ميزان پيشروي در  هاي بررسي از نتايج جدول باال مشخص است كه در دوره

 اول يدر دوره. ير را ارائه نموده استهاي اول، دوم و پنجم بيشترين مقادبازه
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كه در   صورتي در. شده است  سال محاسبه9ميزان پيشروي براي ) 1975-1984(

، 15 چهارم، پنجم، ششم و هفتم ميزان پيشروي به ترتيب براي هاي دوم، سوم، بازه

نتايج مقادير پيشروي در . شده است   سال محاسبه40 و 35، 32، 28، 24، 19

توان روند خاصي نشان داد كه نمي) 1975(ختلف نسبت به سال مرجع هاي مسال

هاي مختلف ارائه نمود كه بسته به  را در افزايش يا كاهش پيشروي در طي دوره

سالي، تغييرات كاربري اراضي،  شرايط هيدرولوژيكي هر دوره از لحاظ سيل و خشك

 ميزان تغييرات پسروي نتايج.هاي انساني وعوامل جانبي ديگري دارد اثرات فعاليت

نشان داده است كه ) 2جدول  (975هاي زماني مختلف نسبت به سال مرجع  دوره

را هاي اول، دوم و سوم بيشترين مقادير شده ميزان پسروي در بازه هاي بررسي در دوره

 هاينتايج مقادير پيشروي در سال) 1(طور مشابه با نتايج جدول   به. ارائه نموده است

 روند تواننشان داده است كه نمي) 2جدول) (1975(بت به سال مرجع مختلف نس

  .هاي مختلف ارائه نمود خاصي را در افزايش يا كاهش پيشروي در طي دوره

   بشاريهاي مورد بررسي رودخانه مدت در بازه ميزان پيشروي طوالني) 1(جدول 

  بازه هفتم  بازه ششم  ازه پنجمب  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول  تغييرات زماني  رديف

1  1975-1984  *44/0  48/0  54/0  49/0  58/0  24/0  29/0  

2  1975-1990  51/0  38/0  25/0  42/0  63/0  26/0  36/0  

3  1975-1994  52/0  47/0  40/0  40/0  86/0  16/0  23/0  

4  1975-1999  55/0  42/0  35/0  30/0  82/0  20/0  22/0  

5  1975-2003  48/0  31/0  30/0  24/0  76/0  17/0  19/0  

6  1975-2008  54/0  51/0  35/0  29/0  78/0  26/0  25/0  

7  1975-2011  53/0  49/0  36/0  26/0  60/0  37/0  26/0  

8  1975-2015  46/0  33/0  35/0  32/0  59/0  43/0  36/0  
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   بشاريهاي مورد بررسي رودخانه مدت در بازه ميزان پسروي طوالني) 2(جدول 

  تغييرات زماني  رديف
 يبازه

  ولا

 يبازه

  دوم

 يبازه

  سوم

 يبازه

  چهارم

 يبازه

  پنجم

 يبازه

  ششم

 يبازه

  هفتم

1  1984-1975  47/0  58/0  61/0  36/0  47/0  33/0  26/0  

2  1990-1975  54/0  55/0  50/0  43/0  44/0  49/0  47/0  

3  1994-1975  45/0  61/0  55/0  42/0  36/0  35/0  30/0  

4  1999-1975  49/0  57/0  62/0  44/0  32/0  39/0  32/0  

5  2003-1975  50/0  47/0  52/0  35/0  25/0  32/0  26/0  

6  2008-1975  65/0  37/0  62/0  40/0  35/0  29/0  27/0  

7  2011-1975  57/0  36/0  60/0  40/0  39/0  26/0  23/0  

8  2015-1975  48/0  40/0  44/0  32/0  46/0  23/0  22/0  

  .اند شده  تمام مقادير در واحد هكتار در سال محاسبه*

نشان داده ) مدت تغييرات كوتاه(هاي متوالي  دير پيشروي و پسروي براي دورهمقا

-1975هاي هاي اول تا سوم يعني سال است كه ميزان پيشروي و پسروي در دوره

از سال .  بيشترين مقادير را ارائه نموده است1994- 1990 و 1990- 1984، 1984

است؛ كه ا نشان داده نون ميزان پيشروي و پسروي كاهش محسوسي رـ تاك1994

 اخير بوده هاي بشار در طي سالييكي از داليل اصلي آن كاهش دبي طغياني رودخانه

هاي  هاي دوم، سوم و پنجم نسبت به بازه هاي مختلف بازهدر مقايسه بين بازه. است

 1(هاي كلي از نتايج جدول طور   به.ديگر تغييرات جانبي رودخانه بيشتر بوده است

 افزايش زيادي 1990-1975هاي  پيشروي طي سالتوان فهميد كه نسبتمي) 4تا 

هاي  كاهش يافته و در سال2008 تا 1990هاي سپس طي سال. داشته است

تغييرات مقادير پيشروي نسبت به .  افزايش ناچيزي يافته است2015 تا 2011

 طوري  هاي مورد بررسي روند ثابتي را نشان نداده است بهميزان پسروي طي سال

ها نيز ميزان ها مقدار پيشروي بيشتر بوده است و در بعضي سال سالكه در بعضي 

 بشار در بعضي يپيشروي و پسروي رودخانه) 9(در شكل . پسروي بيشتر بوده است
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ميانگين پيشروي و پسروي ) 5(در شكل . صورت نمونه ارائه شده است  ها بهاز بازه

هاي زماني مختلف   دبي در دورهمدت و بلندمدت و تغييرات هاي زماني كوتاه در دوره

  ارائه شده است

   بشاريهاي مورد بررسي رودخانه مدت در بازه ميزان پيشروي كوتاه) 3(جدول 

  تغييرات زماني  رديف
 يبازه

  اول

 يبازه

  دوم

 يبازه

  سوم

 يبازه

  چهارم

 يبازه

  پنجم

 يبازه

  ششم

 يبازه

  هفتم

1  1975-1984  44/0  48/0  54/0  49/0  58/0  24/0  29/0  

2  1984-1990  41/0  45/0  38/0  41/0  50/0  38/0  31/0  

3  1990-1994  40/0  42/0  42/0  31/0  47/0  43/0  41/0  

4  1994-1999  19/0  18/0  09/0  12/0  19/0  16/0  13/0  

5  1999-2003  10/0  15/0  17/0  18/0  17/0  14/0  12/0  

6  2003-2008  09/0  34/0  14/0  18/0  18/0  19/0  16/0  

7  2008-2011  11/0  03/0  06/0  02/0  05/0  21/0  08/0  

8  2011-2015  10/0  15/0  26/0  22/0  21/0  18/0  24/0  

 و 43 به ترتيب به ميزان 1984 تا 1975هاي  ميزان پيشروي و پسروي طي سال

ها به ترتيب به   هكتار بوده است كه نسبت پيشروي و پسروي طي اين سال44

بيشترين ميزان پيشروي و پسروي در . ست هكتار در سال بوده ا8/4 و 7/4ميزان 

 1984-1975 هكتار در سال در 7/4هاي مورد بررسي به ترتيب به ميزان  طي دوره

كمترين ميزان .  مشاهده شده است1990-1984 ي هكتار در سال در دوره8و 

 3/2 و 6/2 به ميزان 2011-2008هاي زماني  پيشروي و پسروي به ترتيب دوره

هاي مورد بررسي  بررسي نسبت پيشروي در بازه. شده است اسبههكتار در سال مح

 4/6 و 9/6 پنجم و دوم به ترتيب به ميزان يدهد كه بازه بشار نشان مييرودخانه

هاي دوم و چنين بازه هم. هكتار در سال بيشترين نسبت پيشروي را نشان داده است
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ين نسبت پسروي را نشان  هكتار در سال بيشتر5/6 و 7/6پنجم به ترتيب به ميزان 

  . داده است

   بشاريهاي مورد بررسي رودخانه مدت در بازه ميزان پسروي كوتاه) 4(جدول 

  تغييرات زماني  رديف
 يبازه

  اول

 يبازه

  دوم

 يبازه

  سوم

 يبازه

  چهارم

 يبازه

  پنجم

 يبازه

  ششم

 يبازه

  هفتم

1  1984-1975  47/0  58/0  61/0  36/0  47/0  33/0  26/0  

2  1990-1984  41/0  52/0  57/0  54/0  42/0  52/0  44/0  

3  1994-1990  30/0  39/0  32/0  32/0  17/0  39/0  37/0  

4  1999-1994  20/0  19/0  21/0  24/0  19/0  16/0  15/0  

5  2003-1999  18/0  17/0  11/0  16/0  15/0  10/0  10/0  

6  2008-2003  18/0  05/0  18/0  17/0  26/0  08/0  11/0  

7  2011-2008  03/0  04/0  03/0  05/0  27/0  06/0  02/0  

8  2015-2011  09/0  35/0  11/0  10/0  29/0  11/0  13/0  

    
-1975 و 1984-1975هاي   بشار طي ساليهايي از رودخانه پيشروي و پسروي در بازه) 4(شكل 

2015  
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 هكتار در سال 6/4 و 11/5كمترين ميزان پيشروي و پسروي به ترتيب به ميزان     

 ي پايداري اين بازه از رودخانهيدهنده شده است كه نشان  اسبهدر بازه هفتم مح

مجموع كل اراضي پيشروي يافته و پسروي يافته نيز حاكي از باال بودن . بشار است

 بشار يدر رودخانه)  هكتار1378(نسبت به پسروي )  هكتار1407(مقدار پيشروي 

مشابه است ) 2014(و روزو و همكاران ) 2008(بوده است كه با نتايج كامو 

دست  ١ي هوانگ در رودخانهبه نتايج متفاوتي) 2010(كه وانگ و همكاران  درحالي

  . يافتند

  
   بشاريمدت رودخانه ها زماني بلند و كوتاه ميانگين پيشروي و پسروي در بازه) 5(شكل 

ي زماني مختلف و ها مدت پيشروي و پسروي در دوره متوسط تغييرات كوتاه

 مقادير پيشروي و 1994 تا 1975هاي   كه در دورهدهدارتباط آن با دبي نشان مي

 1994هاي  ولي در دوره.  باال بوده استيبي رودخانهپسروي متناسب با باال بودن د

                                                           
1- Huanghe  



 

 

 

 

  1395، پاييز 8ي هيدروژئومورفولوژي، شماره  174

  

 بر ميزان پيشروي و پسروي كاسته شده است كه اين كاهش هماهنگ با 2015تا 

ترين عوامل مؤثر بر ميزان  كه يكي از مهم وجه به اينبا ت.سير نزولي دبي است

بين ميزان دبي با ميزان پيشروي و پسروي و .  بشار، دبي استيپسروي رودخانه

) 6(  رگرسيوني برقرار گرديد كه در شكليبين مقادير پيشروي با پسروي رابطه

  .ارائه شده است

 زماني يدر بازهضريب همبستگي بين نسبت پيشروي و دبي متوسط ساالنه 

 مثبتي بين يهر چند رابطه.  بوده است44/0 و 54/0مدت به ترتيب به ميزان  كوتاه

ن رابطه يميزان پيشروي و پسروي با دبي متوسط جريان مشاهده شده است ولي ا

 پيشروي و دبي رودخانه بهتر از يدر اين ميان رابطه. دار نبوده است كامالً معني

 بين دبي و يعلت بهتر بودن رابطه). 7شكل (بوده است  پسروي و دبي يرابطه

 دبي ساالنه يپيشروي نسبت به دبي و پسروي اين است كه پيشروي تابع اوليه

 يبررسي رابطه .گذاري بار معلق است رسوبي كه پسروي تابع اوليه است درحالي

ه نموده است دار و مثبتي را ارائ همبستگي بين پيشروي و پسروي رابطه كامالً معني

  ).  7شكل ( ارتباط بااليي اين دو متغير است يدهنده كه نشان

 هاي آبرفتي با توجه به اينكه وضعيت هندسي و مورفولوژي، شرايط جريان، تراس

رودخانه هاي مختلف شناسي رودخانه در فاصله وضعيت زمينكناري، اراضي حاشيه و 

 اين اساس تغييرات كند برر ميكند وضعيت پيشروي و پسروي نيز تغيي تغيير مي

  .ارائه شده است) 7(هاي مختلف رودخانه در شكل  ميزان پيشروي و پسروي در فاصله

مدت و بلندمدت پيشروي و پسروي نيز نشان داد كه از سال  تغييرات كوتاه

با . يافته است  بشار كاهشي تا كنون ميزان پيشروي و پسروي در رودخانه1994

رودخانه طي ده سال اخير، كاهش مقادير پيشرويي و پسرويي توجه به كاهش دبي 

 ي بين دبي رودخانهيالبته رابطه .تا حد زيادي به كاهش دبي رودخانه بستگي دارد
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چند مثبت و داراي همبستگي نسبتاً  بشار با ميزان پيشروي و پسروي رودخانه هر

كه نقش عوامل ديگر  يطور دار نبوده است به خوبي است ولي اين رابطه كامالً معني

آمده از  دست با توجه به نتايج به. دهددر ميزان پيشروي و پسروي را نشان مي

گيري الگوي  تحقيق حاضر و مطالعات و بازديدهاي صحرايي داليل مختلفي در شكل

  رودخانه،يشناسي، كاربري اراضي حاشيه زمين  بشار از جمله دبي،يكنوني رودخانه

  .مؤثر است ...رشي وعوامل انساني، تنش ب

   
  مدت  زماني كوتاهي بشار در بازهيرودخانهجابجاي و پيشروي و پسروي با دبي يرابطه) 6(شكل 
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   بشاريهاي مختلف رودخانه همقادير پيشروي و پسروي در فاصل) 7(شكل 

  دهاي شده است وضعيت سازن يكي ديگر از عوامل مهم كه در اين تحقيق بررسي



 

 

 

 

  177  ... بشار بر اساس تصاويريي الگوهاي پيشروي و پسروي رودخانهـبررس

  

  يرودخانه). 8شكل ( كندها عبور مي بشار از آنيشناسي است كه رودخانه زمين

جهرم، گچساران، رازك،  –بشار در طول مسير خود از سازندهاي آسماري، آسماري

مطالعات صورت گرفته از طريق بازديدهاي . نمايد عبور مي اريگورپي و بختي –پابده

 حكايت از متفاوت بودن مقاومت اين ضهشناسي حو  سنگيصحرايي و نقشه

سازندها در مقابل فرسايش كناري رودخانه است و اين اختالف مقاومت نقش و 

شناسي را در فرسايش كناري رودخانه بيشتر مشخص  تأثير سازندهاي زمين

اي با هاي حساسيت به فرسايش از طريق تصاوير ماهواره نقشهيمقايسه .ايدنم مي

شناسي، توپوگرافي و بازديدهاي ميداني  اطالعات زمينآمده از   دست   بههاينقشه

 حساس به فرسايش از هايهاي با بيشترين پيشروي با مكانحاكي از تطبيق بازه

  .)9شكل( شناسي بوده استگاه زمين نظر

  
  شناسي هاي مختلف رودخانه از لحاظ زمينبخش) 8 (شكل
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  هاي مختلف رودخانه از لحاظ حساسيت به فرسايش بخش)9 (شكل

  گيرينتيجه

نشان  2015 تا 1975هاي   بشار بين سالي پيشروي و پسروي رودخانهيمطالعه

اي  مالحظه  افزايش قابل1990-1975هاي نسبت پيشروي طي سالكه  دهدمي

هاي  كاهش يافته و در سال2008 تا 1990هاي سپس طي سال .داشته است

تغييرات مقادير پيشروي نسبت به .  افزايش ناچيزي يافته است2015 تا 2011

 طوري  هاي مورد بررسي روند ثابتي را نشان نداده است بهميزان پسروي طي سال

 نيز ميزان هاها مقدار پيشروي بيشتر بوده است و در بعضي سالكه در بعضي سال 

هاي مورد  بيشترين ميزان پيشروي و پسروي در طي دوره. پسروي بيشتر بوده است

 هكتار در سال 8 و 1984- 1975 هكتار در سال در 7/4بررسي به ترتيب به ميزان 

كمترين ميزان پيشروي و پسروي به .  مشاهده شده است1990- 1984 يدر دوره
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 هكتار در سال محاسبه3/2 و 6/2ان به ميز2011- 2008هاي زماني  ترتيب دوره

 بشار نشان يهاي مورد بررسي رودخانه بررسي نسبت پيشروي در بازه. شده است 

 هكتار در سال بيشترين 4/6 و 9/6دهد كه بازه پنجم و دوم به ترتيب به ميزان مي

هاي دوم و پنجم به ترتيب به چنين بازه هم. نسبت پيشروي را نشان داده است

.  هكتار در سال بيشترين نسبت پسروي را نشان داده است5/6 و 7/6ميزان 

 هكتار در سال در 6/4 و 11/5كمترين ميزان پيشروي و پسروي به ترتيب به ميزان 

 بشار ي پايداري اين بازه از رودخانهيدهنده شده است كه نشان  هفتم محاسبهيبازه

يز حاكي از باال بودن مقدار مجموع كل اراضي پيشروي يافته و پسروي يافته ن. است

 بشار بوده يدر رودخانه)  هكتار1378(نسبت به پسروي )  هكتار407(پيشروي 

  . است

 بشار نقش ياز جمله مواردي كه انسان در ايجاد فرسايش كناري رودخانه

در طول مسير .  رودخانه استيحاشيه استفاده از اراضي يداشته است نحوه

ناري براي زراعت گندم و برنج مورد استفاده قرار گرفته هاي ك رودخانه از تراس

طي بازديدي كه از اين اراضي به عمل آمد مشخص گرديد كه بخشي از . است

  . فرسايش كناري در اثر استفاده از اولين تراس كناري رودخانه است
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تحليل روند تغييرات ، )1394(ـ يماني، مجتبي؛ گورابي، ابوالقاسم و زهرا عابديني 
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 .157-137، صص 3ي شماره ،فولوژيهيدروژئومور) ترانسكت(
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Dynamics of the Braided Jamuna River of the Ganges–
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