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  با رودخانه مهران بر روي دلتا  ژئومرفولوژیک بررسی تغییرات

  اطالعات جغرافیاییهاي  سنجش از دور و سیستم استفاده از

  )هرمزگان، بندر لنگهاستان ( 

  

 4عنایت غالمی، 3سید حسن صدوق، 2گر احمد نوحه ،1زاده محمد مهدي حسین

  

  چکیده

زمانی و مکانی منجـر بـه ثبـت    هاي  یرات رخ داده در آنها در مقیاسمناطق دلتایی عوارض فیزیکی پویایی هستند که تغی

و هـا   در بسـیاري از طـرح  اي  هتغییرات رودخانهاي  آشکارسازي تغییرات و تهیه نقشه. شود می رویدادهاي مخاطره انگیز

غییـرات زمـانی و   تغییرات ژئومورفیـک ماننـد ت  . استاي  همطالعات از نیازهاي اساسی براي برنامه ریزان محیطی و منطق

دلتاي رودخانه مهران واقع . دلتایی هستندهاي  و سواحل متداولترین تغییرات در همه محیطاي  هبسترهاي رودخاناي  هدور

تغییـرات در عـوارض گونـاگون ژئومورفیـک، ماننـد      . در غرب استان هرمزگان، داراي جوامع مسکونی متعددي اسـت 

. کشـف و شناسـایی شـدند    ETMو  TMاي  هله، با استفاده از تصاویر ماهوارسا 21جابجایی بستر رودخانه در طی بازه 

دار خطی براي کشف و شناسایی تغییرات در سطح محدوده مورد مطالعه  تفریق باندي ساده و روش تعیین میانگین جهت

داراي جابجایی زیـادي   ساله 21دهد که کانال رودخانه مهران در بازه زمانی  می نتایج این تحقیق نشان. به کار گرفته شد

. باشـد  مـی  از مسیر کانال نتیجـه همـین جابجـایی   ی یها بوده به طوري که تشکیل مئاندرهاي جدید و متروك شدن بخش

همچنین تغییرات اندکی در خط ساحل که نتیجه پیشروي و رسوب گذاري رودخانه به داخل خلیج فارس بوده مشـاهده  

 . شده است
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Assessing of Geomorphologic Changes of Mehran River on Delta Using 

Remote Sensing and GIS  

(Hormozgan Province, Bandar Lenga)  

 

  

Hosseinzadeh M.M1 , Nohegar A.2, Sadogh H.3, Gholami A.4 

 

 

Abstract 

Delta areas are dynamic features with changes occurring at many spatial and temporal scales due to 

catastrophic events. Change detection and providing fluvial map of changes are the main 

requirements for environmental and zonal planners in many studies. Geomorphic changes such as 

temporal and periodic changes in riverbeds are common events in all deltaic areas. The Mehran 

river delta is located in the west of Hormozgan State. Changes in various geomorphic features, 

shuch as riverbed migration, during a 21-year period, were detected and identified using landsat TM 

and ETM satellite data and topographic maps. Simple band subtraction and linear directional mean 

were used to identify changes in the case study. The results of this study show that the mehran river 

channel has migrated several times over the last 21 years so that several meanders and ox-bow lakes 

remain as a result of migration. Moreover a little change in coast line toward Persian Gulf has been 

identified as a result of migration and deposition. The Changes of vegetation cover area in this zone 

which has mangrove vegetation cover have been noticeable so that these covers have incremental 

trend according to undergone action in artificial forests. The results of this study may be used in an 

integrated coastal zone information system as it has been proposed for the Mehran river delta. 
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  مقدمه

مختلـف علـوم   هـاي   ییرات در زمینهغسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در شناسایی و تجزیه و تحلیل ت

در منابع طبیعی بر پایـه و  ها  تمامی مطالعات و تجزیه و تحلیل. دارنداي  هرفولوژي کاربرد گستردزمین از جمله ژئوم

اطالعـات  هـاي   با استفاده از سامانهاي  هاطالعات به طور فزایند از آنجایی که این. اساس اطالعات محیطی استوارند

شـوند ایـن    می نیاز نیز از طریق عملیات دورسنجی کسب شود و بخش مهمی از اطالعات مورد می جغرافیایی انجام

ـ  هـاي   اکوسیسـتم هـا   رودخانـه  .دو فناوري قرابت زیادي با یکدیگر دارند ري هسـتند و تغییـر، صـفت    پیوسـته متغی

اندازهاي متفاوتی با توجه به محیط مسلط به رودخانـه   ست که در طول زمان سبب ایجاد چشمها میشگی رودخانهه

توانـد بـر    مـی  این تغییـرات . ناپذیر ساخته است را اجتناب شده و به خاطر ارتباط متقابل با زندگی انسان بررسی آن

عمرانـی، صـنعتی،   هـاي   بیـاري و زهکشـی، پـروژه   آهـاي   ی زیربنایی مهم کشاورزي مثل شبکههای تاسیسات و سازه

لـذا آشـکاري   . شـوند، اثـرات منفـی بگـذارد     می و یا حاشیه آنها ساختهها  اقتصادي و اجتماعی که بر روي رودخانه

هاي  سازي تغییرات محیطی در برنامه ریزي مناسب جهت توسعه پایدار و بهره برداري منطقی از امکانات و پتانسیل

اخت محـیط رودخانـه   بنابراین هدف از مطالعه تغییرات رودخانه مهران، شن. میت بسیار زیادي داردطبیعی منطقه اه

علمـی در منطقـه    رفولوژیک است تا از طریق نتایج و دستاوردهاي آن بتوان بـه مـدیریت صـحیح و   از دیدگاه ژئوم

تا بتوان در محیطی امن و همساز . تضادها را تشخیص داده و در رفع آنها کوشید ،مورد مطالعه پرداخت و تشابهات

  .از آن استفاده کردها  با طبیعت و هماهنگ با روند آن، در جهت این تغییرات گام برداشت و در برنامه ریزي

  سابقه بررسی تغییرات مسیر رودخانه 

بیـان   و به جاگذاري رسوبات در دریاهـا مطـالبی را  ها  ارسطو اولین کسی است که در مورد گسترش دلتاي رودخانه

و تغییرات تـاریخی، ابتـدا   ها  و تغییرات پیچانرودها بر اساس نقشهها  مطالعه کانال رودخانه). 1371رجایی، (داشت 

) 1978( 1بر اساس تحقیقات دورت 1976و  1868تا  1857هاي  ش بین سالهای بر روي رودخانه کاتراس، و شاخه

سرعت گرفت و بسـیاري از  ها  مطالعه پالنفرم رودخانه 1930و  1920با اختراع عکاسی هوایی در سال . شروع شد

بـر اسـاس   ) 1960(لئوپلـد و ولمـن   . انـد  رودها اسـتفاده کـرده   فرم پیچان بندي طبقهجهت ها  محققان از این عکس

  .هوایی روابط ژئومتریک مهندسی را ارائه کردندهاي  و عکسها  نقشه

بزرگ پرداختـه و یـک چـارچوب    هاي  فولوژیکی رودخانهدر یک تحقیق به لزوم مطالعه رفتار مر) 2002(تورن 

رفولوژیـک رودخانـه بـا اسـتفاده از     أکیـد آن بـر پـایش مـنظم مشخصـات م     مطالعاتی در این زمینه ارائه نمود کـه ت 
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امکان پایش و ارزیابی کمی تغییرات مسـیر رودخانـه اینـدوس    ) 2002(وهمکاران  رنگزن. باشد می ی نوینهای روش

  . لندست مورد بررسی قرار دادنداي  ها استفاده از تصاویر ماهواردر پاکستان را ب

تحقیقی با هدف ارزیابی تغییرات مورفولـوژي رودخانـه در بعـد مکـان و زمـان طـی       ) 2002(اورفو واستوکس 

براي بررسی امکان برقراري ارتباط این تغییرات با پارامترهـاي مـدیریتی حوضـه، پسـتی و      1979ـ   1998هاي  سال

، RS ،GISهوایی همـراه بـا تکنیـک    هاي  و سایر فاکتورهاي موجود در محدوده موردنظر با استفاده از عکس بلندي

GPS 1797(دانشـمندان متعـددي از جملـه هوتـون     . را در ایالت اورگـان امریکـا بـه انجـام رسـاندند     اي  همطالع( ،

، )1944(، تـرول  )1934(، دیویس )1988(، ژیلبرل )1953(، فابر )1872(، دوس )1878(، هیم )1768(لومویوسف 

بـه بیـان   ) 2005(و لویکـانلی  ) 2005(، برایرلـی  )1992(، یـایلن  )1966(، لئوپاد )1982(، نایتون )1979(جانسون 

 مرشـدي و علـوي پنـاه،   ( انـد  و تغییرات آنها پرداختـه اي  هرودخانهاي  خود در رابطه با محیطهاي  نظرات و اندیشه

1388(.  

هـاي   رفولوژیک بـا اسـتفاده از داده  ت عنوان مانیتورینگ تغییرات ژئومدر پژوهشی تح)2007( قنواتی و همکاران

TM  وETM  ،نتایج مطالعات آنها حاکی از تغییر مسیر رودخانه طـی بـازه   . پرداخته انددر دلتاي رودخانه هندیجان

 . باشد می ساله و تشکیل چندین مئاندر جدید 48زمانی 

در روي دلتاهاي شرق جلگه ساحلی مکران به این ها  رودخانهاي  هلل تغییر مسیر دوردر بررسی ع)1375(یمانی 

 از غرب به شرق افزایش یافته و فاصـله زمـانی آنهـا کـاهش    ها  نتیجه رسید که تعداد و وسعت تغییر مسیر رودخانه

مشترك در سطح تمـامی  اي  هپدیدها  رودخانهاي  هوي همچنین به این نتیجه دست یافت که تغییر مسیر دور .یابد می

ـ    می دلتاهاي ساحلی ثیر کـاهش شـیب بسـتر آن در    أباشد و این امر عموما نتیجه رسوبگذاري هر رودخانـه تحـت ت

  . باشد می راستاي نیمرخ تعادل

و نقـش آن در فرسـایش   1رود  به بررسی وضعیت ژئومرفولـوژیکی پیچـان  اي  هدر مقال)1382(نوحه گر و یمانی 

سـیعی  وجود طیف واین مطالعه نشان داد که . اند پرداخته) پایین دست سد میناب(رودخانه میناب هاي  بستر و کناره

 جـنس مـواد بسـتر و الگوهـاي مختلـف      ،کمیـت و نـوع آن  ) رسوب ،سیالب، دبی(از تغییرات در اثر جریان آب، 

در پایـان نامـه   )1382( خسـروي . ژئومرفولوژیکی و دینامیکی رودخانه باشـد هاي  تواند معرف بسیاري از ویژگی می

کارشناسی ارشد خود با عنوان آشکارسازي تغییرات ژئومرفولوژیکی محیطهاي ساحلی شمال غـرب خلـیج فـارس    

هـاي   و نقشـه اي  هاستفاده از تصاویر ماهوار و RS و GISهاي  و تکنیک 2با استفاده از روش منطق فازي) هندیجان(
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آبرفتـی  هاي  پادگانه ،مئاندرهاي رودخانه، نند کانال رودخانه، سبخایک منطقه مافتوپوگرافی تغییرات عوارض ژئومر

 . اند شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار داده ،و غیره در طی سالهاي مورد نظر

صورت گرفتـه  اي  هتحقیقات و مطالعات متعددي در خصوص تغییرات رودخانجداي از موارد فوق در ایران نیز 

، یمـانی  )1367(، یاسـی، منـوچهري   )1376(، حبیبـی و حقـی   )1368(چـون تلـوري   توان به افـرادي   می است که

  .اشاره کرد) 1380(گر  و نوحه) 1384(، اسماعیلی )1380(زاده  ، حسین)1387(، مرشدي، علوي پناه )1375(

  مورد مطالعه ي محدوده

 8400بنـدر لنگـه بـالغ بـر     در غرب استان هرمزگان و در شهرسـتان  ) دشت دژکان(آبریز رودخانه مهران   ي حوضه

 خلـیج  مربع در کیلومتر 30 حدود وسعت کیلومتري رودخانه مهران، دلتایی به همین نام با 380کیلومتر مربع و طول

 55درجه عرض شمالی و  27ثانیه تا  16دقیقه  45درجه  26تشکیل داده است که در موقعیت  )خوران تنگه( فارس

دقیقه طول شمالی قرار دارد و از شرق به بندر خمیر و در غـرب بـه بنـدر     40 درجه 55ثانیه تا  21دقیقه  16درجه 

شایان ذکر است که ایـن منطقـه از لحـاظ زیسـت محیطـی نیـز بـه سـبب وجـود          ). 1شکل (شود  می لنگه محدود

در باشد و به عنوان دیواره یا سد جهت حفاظت سـواحل   میاي  همانگرو داراي اهمیت ویژهاي  رویشگاههاي جنگل

  .کنند می فرسایش و رسوبگذاري عمل مقابل

مستقل حوزه آبریز خلیج فارس و دریاي عمان بوده و حوزه آبریز آن در هاي  رودخانه مهران یا شور از رودخانه

 60کـوه گاوبسـت واقـع در    هـاي   از دامنه. قرار دارد) بندر لنگه(و غرب استان هرمزگان ) الر( جنوب استان فارس

این رودخانه پـس از گذشـتن   . گیرد می دار سرچشمه ارتفاعات جنوبی بیرم و دشت گله الر، کیلومتري جنوب غربی

 30شود و سرانجام، با دلتایی وسیع بـه وسـعت حـدود     می ساحلیو دلتاي مهران و دژگان وارد جلگه  ،از روستاي

ایـن  هـاي   سـایر رودخانـه   این رودخانه نیز هماننـد . شود می )تنگه خوران( خلیج فارسهاي  کیلومتر مربع وارد آب

ایـن  طـول  . گـردد  مـی  سیالبی و فاقد جریان پایه قابل توجهی است و در تابستان خشک منطقه یک رودخانه کامالً

  .باشد می کیلومتر مربع 8400کیلومتر و وسعت حوزه آبریز رودخانه بالغ بر  380 رودخانه

اراضی زراعی از وسعت قابـل تـوجهی   ، اد خاکهادر منطقه مطالعه شده به علت کیفیت نامناسب آبها و شوري زی

  . گیرد می منطقه به عنوان چراگاه فصلی و اتفاقی مورد استفاده قرارهاي  باشند و اکثر قسمت برخوردار نمی
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 )  4،3،2باند ترکیب ، ETM+2010اي  هتصویر ماهوار(محدوده مورد مطالعه  -1شکل 

  ررسی تغییرات مسیر رود مواد و روش ب

 +ETMو سـنجنده  ) 1989سـال  ( TMاستفاده شده در این مطالعه از ماهواره لندست و سـنجنده اي  هتصاویر ماهوار

نیـز   1:25000توپـوگرافی رقـومی   هـاي   همچنـین از نقشـه  ). 1ل وجـد ( باشد می )2010و  2005، 2001هاي  سال(

 2/9نسـخه   Arc Gisو  7/8نسخه  Erdas Imagineافزارهاي  ز از نرممورد نیاهاي  عالوه بر داده. استفاده شده است

  . جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است

 خصوصیات تصاویر به کار گرفته شده در بررسی تغییرات -1جدول 

 تاریخ اخذ تصویر نوع سنجنده ماهواره ردیف
قدرت تفکیک 

 مکانی

شماره ردیف و 

 گذر

قدرت تفکیک 

 رادیومتري

 بیت 8 160/  41 متر TM 21/05/1989 5/28 5 - لندست  1

 بیت 8 160/  41 متر ETM+ 23/06/2001 5/28 7 -لندست 2

 بیت 8 160/  41 متر ETM+ 24/04/2005 5/28 7 -لندست 3

 بیت 8 160/  41 متر ETM+ 21/04/2010 5/28 7 -لندست 4

 

و هـا   یکی از روشهاي خیلی ساده براي کمی کردن تغییرات در شکل پالن کانال در طول زمان، استفاده از نقشـه 

هسـتند، زیـرا هیچگونـه فیلتـري در تفسـیر و      ها  بهتر از نقشه عموماًاي  هتصاویر ماهوار. باشد میاي  هتصاویر ماهوار
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همی در خصوص موقعیت کانال، پیچیدگی و سادگی تاریخی اطالعات مهاي  نمایش عوارض ندارند، هر چند نقشه

آشکارسـازي تغییـرات ایـن اسـت کـه      هاي  فرضیه مهم در همه روش. کند می آن قبل و بعد از تصویربرداري فراهم

دیگـر،  هـاي   کند و هـر کـدام تـا حـدودي، متفـاوت از روش      می از یک تاریخ به تاریخ دیگر فرقها  ارزش پیکسل

  . ندساز می تغییرات را آشکار

از طریق مقایسه منابع تصویري متوالی از سنوات گذشـته و  ها  در این روش تغییرات الگو و پالن هوایی رودخانه

در . را تشـخیص داد هـا   توان میزان جابجایی، تغییر ابعاد و الگوي پـیچ  می از این طریق. باشد می امروز، قابل بررسی

هـاي   توان از طریق رقومی کردن مسیر بر مبنـاي نقشـه   می را مختلفهاي  این روش نقشه مسیر رود مربوط به دوره

و ) GPS(یـابی جهـانی    مختلـف و همچنـین سیسـتم موقعیـت    هاي  سالبه مربوط اي  هتوپوگرافی و تصاویر ماهوار

  .ی کوتاه تهیه نمودهای برداري زمین در بازه باالخره نقشه

مطالعـه   مـورد  هاي ود، مسیر رودخانه مهران در دورهموجهاي  و محدودیتها  در این مرحله با توجه به نوع داده

ترسیم شـده رودخانـه، در محـیط     سپس چند سري از مسیر. ترسیم و استخراج گردید GISافزارهاي  در محیط نرم

در طـول دوره مـورد مطالعـه بـه روش     ها  افزاري بر هم منطبق شده است و با این روش تغییرات مسیر رودخانه نرم

 . بصري مشخص گردید

تـوان میـزان تغییـرات را     می در این روش، جداي از روش بصري، با استفاده از پارامترهاي هندسی پالن رود نیز

، سـاختار  )الگـو (هندسـی هـاي   بـر اسـاس ویژگـی   هـا   در این وضعیت مسیر رود براي هر یک از دوره. بررسی کرد

و اسـتفاده   GISبا استفاده از نرم افزارهاي  شود و سپس می مختلف تقسیمهاي  شناسی و هیدرولوژیکی به بازه زمین

از روش تعیین میانگین جهت دار خطی، آزیموت هر بازه نسبت به شمال جغرافیایی، طول هر بازه و بـر اسـاس آن   

  . به صورت کمی تعیین گرددها  گردد، تا بر اساس آن، میزان تغییرات بازه می ضریب خمیدگی نیز برآورد

جزر و مدي تا خـط تغییـر شـیب مخـروط     هاي  گیري مسیر رودخانه از حد کانال ندازهالزم به توضیح است که ا

  .پایکوهی انجام گرفته استهاي  افکنه

  بحث و تحلیل نتایج

  بررسی الگوهاي مسیر رودخانه مهران 

لـی  وسـیعی از قلمروهـاي زمینـی، داراي قابلیـت مطالعـه ک     هاي  برگرفتن محدوده اي با توجه به در تصاویر ماهواره

ها، الگوها و ارتبـاط   ا، تغییرات مسیر شبکه ی مثل روند حرکت رودخانههای و دید دورنگر از آنهاست ویژگیها  پدیده

تغییـرات بافـت،   . قابل انجـام اسـت  اي  هماهوارهاي  و جهانی با مطالعه دادهاي  همنطقهاي  با ویژگیها  شبکه رودخانه
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آبی و اجزاي آنها باشد که تنها از هاي  ه جابجایی و مهاجرت شبکههند تواند نشان می تن، رنگ و شکل عوارض آبی

رفولوژي شبکه و مها  الگوي کانال ،رودخانه هاهاي  یکی از مهمترین ویژگی. باشد می این طریق قابل درك و تحلیل

ب رسـو هـاي   انی، تغییرات تکتونیـک و تفـاوت  سآنهاست که به علل متنوعی مثل شیب، پوشش گیاهی، تغییرات ان

 شود که در ادامه با توجه به محدوده مورد مطالعه به بررسی برخـی از الگوهـاي رودخانـه مهـران     می شناختی ایجاد

  .پردازیم می

  الگوي مستقیم  -1

اشند، به همـین دلیـل الگـوي مسـتقیم، الگـوي      ب ي مستقیم نمیها ا، در مسافت طوالنی، داراي کنارهه بیشتر رودخانه

ی کـه داراي  هـای  اند که رودخانـه  به طور قراردادي فرض کرده) 1957( لئوپلد و ولمن. رداست که عمومیت زیاد ندا

 رودخانه داراي الگـوي مسـتقیم   5/1رودي بوده و کوچکتر از  هستند، از نوع پیچان 5/1ضریب خمیدگی بزرگتر از 

ـ . باشد و در طبیعت خیلی عمومیـت نـدارد   می هر چند این الگو بیشتر فرضی. باشند می  نـوع مسـتقیم را  هـاي   الکان

تـوانیم الگـوي    مـی  در طول مسیر رودخانه مورد مطالعه در چنـد قسـمت  . مشاهده کردها  مخروط افکنه توان در می

  .مستقیم را مشاهده کنیم

  رودي الگوي پیچان -2

ین نـوع الگـو،   امتداد مسیر ا. باشد می رودي اي، برپایه شکل پالن رودخانه، الگوي پیچان ترین الگوي رودخانه فراوان

سینوسـی  هـاي   به صورت یک سـري از قـوس  اي  همنظم تشکیل شده است که در تصاویر ماهوارهاي  اساساً از پیچ

شـوند و از   می که به وسیله مسیرهاي مستقیم کوتاه از هم جدا) 1384 یمانی و حسین زاده،( شود می شکل مشاهده

  ). 1388مرشدي و علوي پناه، ( ده استسه بخش محدب، مقعر و بخش مستقیم بین این دو تشکیل ش

باشـد کـه براسـاس دو     مـی  یکی از عوامل اصلی کنترل کننده شکل رسـوب گـذاري آنهـا   ها  مرفولوژي رودخانه

 ضریب پیچش از نسبت طول کانال به فاصله مسـتقیم همـان مسـیر بدسـت    . گردد می پارامتر سدي و پیچش تعیین

 5/1و با پـیچش زیـاد و چنانچـه کمتـر از      رودي پیچان، رودخانه از نوع بیشتر باشد 5/1چنانچه ضریب از . آید می

گیري مسیر رودخانه مهران، ضریب پـیچش   بر این اساس پس از اندازه. شود می خانه با پیچش کم شناختهدباشد، رو

. باشـد  مـی  1/2در این راستا رودخانه مهران با توجه به موارد مذکور داراي ضریب پیچش  .رودخانه محاسبه گردید

  ).2شکل ( شود می و با پیچش زیاد محسوب رودي پیچانبنابراین رودخانه از نوع 

  

  الگوي شریانی  -3

) 3شکل ( باشد می متعددهاي  بنابراین مهمترین مشخصه الگوي شریانی، تقسیم و انشعاب یک کانال واحد به شاخه
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خالصه اینکه . شوند می نامیده 1ه نام موانع شریانیشوند که ب می در حد فاصل این جریانهاي مجزا، موانع تشکیل که

در  شوند و جابجایی خط القعر می داراي بار بستري غالب که در آنها موانع تشکیلهاي  شریانی سیستمهاي  رودخانه

  ).2005 ،بریلی( دهد می یک شکل چند کانالی رخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رودخانه مهران رودي پیچان الگوي -2شکل 

                         

زمانی که سرعت جریان رودخانه قادر به حمل مواد معلق به پایین دست رودخانه نباشد در نتیجـه مـواد معلـق     

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 - Braid bars 

 رودخانه مهراندر الگوي شریانی  - 3شکل 
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در ایـن  . دهـد  مـی  یه به موهاي بافته شده از خود نشـان ودخانه ته نشین شده و به شکلی شبمجراي رهاي  در کناره

  .ودخانه زیاد و پهن و داراي سواحل غیر مشخص و ناپایدار استعرض ر الگو معموالً

  آشکارسازي تغییرات کانال رودخانه مهران

با هم ترکیب شـدند و   2010و  2005، 1989تصاویر سالهاي  1باندهاي ، براي آشکارسازي تغییرات مسیر رودخانه

و رنگ سبز، مسیر رودخانه  1989سال بیتی حاصل شد که رنگ قرمز نشان دهنده مسیر رودخانه در  8یک تصویر 

همچنین از فیلتر آشکارسازي لبه جهت مشخص . باشد می 2010و رنگ آبی، مسیر رودخانه در سال  2005در سال 

این روش جهت رقومی سازي مسیر رودخانه در نـرم افـزار   . مختلف استفاده شدهاي  نمودن مسیر رودخانه در سال

GIS 4شکل (ه استبه کار برده شد(.  

    
  مختلفهاي  در سال مسیر رودخانه مهران -4شکل 

  رودخانه مهرانهاي  بررسی تغییرات بازه 

 3تا  1براي بررسی تغییرات مسیر رودخانه مهران مسیر کانال این رودخانه به سه بازه تقسیم شده و براساس ردیف 

جـانس از نظـر الگـو و شـرایط زمـین      شده که هر کدام داراي حـداکثر میـزان ت   بندي طبقهس دلتا تا مصب آن أاز ر

مختلف بر هم منطبـق  هاي  در ادامه تصویر هر بازه در سال .) 7و  6، 5هاي  شکل(  شناسی و هیدرولوژیکی هستند

  ).3و  2هاي  جدول( و پارامترهاي جهت و طول استخراج گردید 
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 2010تا  1989تغییرات کانال رودخانه مهران در بازه اول از سال  -5شکل 

 

  

  
  

  2010تا  1989از سال  دومتغییرات کانال رودخانه مهران در بازه   -6شکل 
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  رودخانه نسبت به شمال جغرافیاییهاي  تغییرات متوسط زاویه مسیر کانال بازه -2جدول 

 -زاویه نسبت به شمال  ها بازه

1989  

 -زاویه نسبت به شمال

2001 

 -زاویه نسبت به شمال

2010 

  میانگین

1  94/14  61/15  24/15  26/15  

2  36/49  63/48  33/49  10/49  

3  51/264  70/265  52/265  24/265  
 
 
  

  2010تا  1989مطالعاتی از هاي  تغییرات طولی رودخانه در بازه -3جدول 

  میانگین 2010 -طول رودخانه 2001 -طول رودخانه 1989 -طول رودخانه  ها بازه

1  99/13  85/13  87/14  23/14  

2  54/8  60/11  71/11  61/10  

3  17/6  03/7  90/6  7/6  

  

ترین بازه مطالعاتی است که بیشـتر در مسـیر    باشد طوالنی می کیلومتر 23/14که به طول این بازه  :1بازه شماره 

مسـتقیم را  هـاي   در حد بسیار کوچک خصوصیات کانالها  شریانی و در بعضی قسمتهاي  خود خصوصیات کانال

در طـول سـه دوره    .سبت به شمال جغرافیایی استدرجه ن 26/15میانگین زاویه آزیموت این قسمت . باشد می دارا

  .)8شکل ( داشته است 2001مورد بررسی این بازه حداکثر جابجایی را در سال 

  2010تا  1989از سال  سومتغییرات کانال رودخانه مهران در بازه  -7شکل 
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  2010تا  1989رودخانه از سال هاي  تغییرات کل بازه -8شکل 

و بیشـترین  زیـادي اسـت    کیلومتر، بعـد از بـازه اول داراي طـول نسـبتاً     61/10به طول این بازه  :2بازه شماره 

کیلـومتر   17/3در حـدود   2010تا  1989شود به طوري که از سال  می مطالعاتی شاملهاي  تغییرات را در طول دوره

 شـریانی برخـوردار بـوده اسـت    هـاي   این بازه در طول مسیر خود از خصوصیات کانال. تغییرات جانبی داشته است

  .)8شکل (

کوچکترین بازه از لحاظ طولی و همچنین کمترین تغییـرات جـانبی    ،7/6به طول تقریبی این بازه  :3بازه شماره 

زاویه مسیر کانال ایـن  . باشد می مستقیماي  هداراي الگوي رودخانها  این بازه نیز در بعضی قسمت. را نیز داشته است

  .درجه است 24/265بازه نسبت به شمال جغرافیایی حدود 

، بیشـترین میـزان تغییـرات جـانبی کانـال      )ساله 21( ره مطالعاتیمورد بررسی در دوهاي  در مجموع در بین بازه

از نطر الگـوي کانـال رودخانـه و    . باشد می و کمترین آن مربوط به بازه شماره سه رودخانه مربوط به بازه شماره دو

شریانی رودي و سپس الگوهاي  دهد که الگوهاي پیچان می نشانهاي  ارتباط آن با میزان تغییرات، مشاهده و بررسی

مستقیم که به ندرت و در مسیرهاي بسـیار  هاي  باشند در حالی که بازه می بیشترین میزان تغییرات و جابحایی را دارا

توان گفت با توجه به زیـر   می در واقع. برخوردار هستند ها شد از ثبات بیشتري نسبت به دیگر بازه می کوچک یافت

میزان تغییرات  وژیک مشخص کننده الگوي کانال رودخانه و نهایتاًتوپوگرافیک، زمین شناسی و هیدرولهاي  ساخت
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  .)8شکل ( و جابجایی مسیر رودخانه است

  گیري نتیجه

دهد که استخراج مسیر رودخانه با  می ي بررسی تغییرات رودخانه و نتایج بدست آمده نشانها ها، روش ررسی دادهب

جهـت تعیـین محـدوده    هـا   رزسازي از جمله افزایش تیزي لبـه مختلف باهاي  و روشاي  هاستفاده از تصاویر ماهوار

زیـرا  . را دارا استها  ژئومرفولوژي در ارتباط با تفسیر و جابجایی مسیر کانال رودخانههاي  قابلیت تحلیل، رودخانه

شان شود و این مسأله ن می کند میزان تغییرات نیز زیاد می درست در جایی که الگوي رودخانه به سمت شریانی میل

است زیرا در جایی کـه انتظـار جابجـایی وجـود دارد نتـایج بـه درسـتی        اي  هدهنده دقت استفاده از تصاویر ماهوار

سـاله بررسـی    21 هدر طـول دور . اي مطابقت دارد ژئومرفولوژیک رودخانههاي  اند و نتایج با واقعیت استخراج شده

هـا   ي رودخانه بیشتر پیچ خورده اند و در بعضـی قسـمت  محدوده مطالعاتی، طول رودخانه افزایش یافته و مئاندرها

در بـین  . دهـد  مـی  هاي جدید به وجود آمده و حتی این مسأله احتمال میانبري پیچها را در آینده افـزایش رود پیچان

ن رابطه مستقیمی برقرار است و هر جا که آبررسی شده بین الگوي کانال رودخانه و تغییرات جانبی کانال هاي  بازه

هـاي   این حالت در بـین بـازه   .شود می کند تغییرات رودخانه نیز بیشتر می یر رودخانه به سمت شریانی شدن میلمس

باشـند و حـداقل    مـی  مستقیم بیشترین میـزان پایـداري کانـال رودخانـه را دارا    هاي  بازه. نیز وجود دارد رودي پیچان

در سطوح دلتـایی  ها  توان گفت که تغییر مسیر رودخانه می طبق نتایج بدست آمده. شود می جابجایی در آنها مشاهده

بنـدي   عمومی آنهاست که در این راستا عواملی مانند حجم رسوب، تکتونیک، دانههاي  از ویژگیاي  هو مخروط افکن

 هستند کـه بـه طـور مشـترك عمـل     ها  رسوبات، شیب سطح دلتا جزء عوامل اصلی و عمده در تغییر مسیر رودخانه

ثیري که تغییر مسیر شبکه زهکشی در سطح دلتا دارد توزیع رسـوبات در سـطح   گاه، مهمترین تأاین دیداز . کنند می

  .باشد می منطقه

گـردد اهمیـت    می طبیعی و مصنوعی توسط انسان ایجادهاي  امروزه به سبب تغییرات شدیدي که در اکوسیستم 

شـود   مـی  لذا توصیه. ز پیش روشن گشته استن در مدیریت محیط بیش اآآشکارسازي تغییرات رخ داده و کاربرد 

انجام گرفته در مناطق سـاحلی در راسـتاي توسـعه پایـدار بـه      هاي  ریزي که براي بررسی کارآمدي مدیریت و برنامه

  .موجود پرداخته شودهاي  آشکار سازي تغییرات آنها با استفاده از روش

تغییـرات رخ داده در منطقـه، اسـتفاده از تصـاویر      تـر و کـاملتر از   در مطالعات آینده جهت یـافتن نتـایج دقیـق    

 .استفاده شود IRS، SPOT، IKONOS ،QUICKBIRDبا قدرت تفکیک مکانی بیشتر همچون تصاویر اي  هماهوار

ن در تحول اراضـی منطقـه، آمارهـاي درازمـدت در زمینـه آورد      آجهت بررسی تغییرات مسیر رودخانه و نقش  
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 . داشته باشدها  تواند نقش مهمی در این نوع بررسی می از رسوبات در سطح منطقه برداري نمونهرسوب رودخانه و 

  منابع

بـا  ها  بررسی روند تغییرات مرفولوژیکی رودخانه .1386 ، هادي، و میرابوالقاسمی ، سعیدارشد، صالح، مرید -1

علـوم کشـاورزي و منـابع     مطالعه موردي رودخانه کارون از گتونـد تـا فرسـیاب، مجلـه     :استفاده از سنجش از دور

 .اسفند –طبیعی، جلد چهاردهم، شماره ششم، بهمن 

اسـتفاده از سـنجش از    .1385 ،محمدرضا و محسنی، حسـن ، غریب رضا ،دسعی، ، حسین و خدابخشباقري -2

، محلی جهت بررسی تغییرات دلتاي سفید رود، دهمـین همـایش انجمـن زمـین شناسـی ایـران      برداري  نمونهدور و 

  .تربیت مدرس دانشگاه

سسـه تحقیقـات   ؤرسـوبی، م هـاي   شناخت فرسایش کناري رودخانـه در دشـت   .1371 عبدالرسول، تلوري، -3

  و مراتع، تهرانها  جنگل

بررسـی تغییـرات پوشـش     .1388 مهـدي، ، احمد، ثقفی، نوحه گر، رضا، اسماعیلی، زاده، محمدمهدي حسین -4

چـالوس،  هـاي   شهرسـتان ، حدفاصـل دره هـراز و دره چـالوس   : يمطالعه مـورد ( شمالی البرزهاي  جنگلی در دامنه

  .1388شماره اول، پاییز ، پژوهشی علوم محیطی، سال هفتم فصلنامه علمی، )نور و آمل، نوشهر

بـا  ) هنـدیجان (ساحلی شمال شرق خلیج فارس هاي  آشکارسازي تغییرات محیط .1384خسروي، شاهرخ،  -5

  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهرانRSو  GISهاي  استفاده از روش منطق فازي و تکنیک

 ریزي محیطی، نشر قومس، تهران ژئومرفولوژي کاربردي در برنامه .1373رجایی، عبدالحمید، -6

هـاي   بـر سـازه   هـا  مطالعه اثرات مهاجرت رودخانـه  .1381پیراسته، سعید،  ،نژاد، محمد رنگزن، کاظم، توالیی -7

المللـی مهندسـی رودخانـه، دانشـگاه      اي، ششمین سمینار بین ماهوارههاي  لگه خوزستان با استفاده از دادهعمرانی ج

  .شهید چمران اهواز

 قبـل  کرخه سد دست پایین منطقه تغییرات بررسی .1384 رنگزن، کاظم، صالحی، بهرام، سلحشوري، پروین، -8

  .، همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداريLandsatزمانه  چند تصاویر از با استفاده سد ساخت از بعد و

آشکارسـازي تغییـرات   . 1385 قنواتی، عزت اهللا، ضـیائیان، پرویـز، سردشـتی، مـاهرخ، جنگـی، علـی اکبـر،        -9

: و منطق فازي مطالعه مـوردي ) PCA( اصلیهاي  لفهؤسنجش از دور و تحلیل مهاي  مرفودینامیک با استفاده از داده

 .1386، زمستان 62جغرافیایی، شماره هاي  پژوهش حوضه آبخیز طالقان،

آشکارسازي تغییرات ژئومرفیک مسـیر رودخانـه کـارون بـا     . 1388مرشدي، جعفر، علوي پناه، سید کاظم،  -10
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