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 901                                                                        ...ساله 02زمانی  اترک در بازه بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه

 مجله آمایش جغرافیایی فضا 

 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 3131سال چهارم/ شماره مسلسل چهاردهم/ زمستان 

 

 

 ساله 02زمانی  اترک در بازه بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه
 

 3، مجتبی یمانی2، ابوالفضل شامی1سیامک شرفی*
 ن و مدرس گروه علوم جغرافیاییدانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهرا1

 استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران3کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، 2دانشگاه لرستان، 
 11/8/33 ؛ تاریخ پذیرش: 22/3/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
فولووژیکی بتوتر رکه به خاطر تغییرات مو است المللیینب یمرزها، یکی از انواع یارودخانهمرزهای 

بوه کشوورهای فیموابین مورز حودود  تعیینرا در  ییهاتنش، همواره مشکالت و هاآنو انحرافات کانال 

 152 تقریبوی بوه طوول یابوازهدر  اتور  مورزیمورفولووژی رودخانو   ،پژوهش در این. دآوریم وجود

 یاماهوارهر است. با استفاده از تصاویشده بررسی  سومبار تا دریای خزر یاتصال شاخه از محلکیلومتر 

TM وETM  زموانی بوا اسوتفاده از  یبازه سهدر  اتر  تر رودخانهبت 2213و  1333، 1331 یهاسال

 پارامترهوای هندسوی ماننود طوولد. سوس  شواستخراج  ENVI افزارنرمسنجش از دوری  هاییلتحل

 هواییرهدا برای بررسی تغییرات بوا روش بورازش مرکزی یزاویهموج، ضریب خمیدگی،  رودخانه، طول

تغییرات موورد ماالعوه  یهو مقایتشد انجام  Auto Cad یافزارنرممماس بر قوس رودخانه در محیط 

، از تغییورات در هواآنپیچانرودی و میول و جهوت  یهاقوسپارامترهای هندسی  یمقایته. گرفتقرار 

 اطورا در . کنودیمایوت تغییر مورفولوژی و ناپایداری کانوال رودخانوه حک یو در نتیجه هاقوسبعضی 

به طووری کوه در اطورا   ،دوره تغییر کرده سهدر هر متیر رودخانه  ،برونداشلی روستاهای ترشکلی و

برون به نفع ایوران بووده اسوت. ایون تغییرات به نفع ترکمنتتان و در روستای داشلی ،روستای ترشکلی

در نتیجوه رودخانوه بووده اسوت.  یاهوکنارهپوذیر بتوتر و تغییرات به دلیل وجود سازندهای فرسوایش

اتر  در حال تغییر بوده و عوامول ایون تغییورات بوا نووع  یکه بتتر و کانال رودخانه گرددیممشخص 

، پذیر بودن سازندهای کنار بتتر رودخانه، افوزایش بوار رسووبی بتوترفرسایش، شناسیینزمسازندهای 

 . ارتباط داردسایش کناری رودخانه و در نهایت فر عوامل انتانی آب، جریان دبی تغییرات

 

 1.اتر  ، رودخانهمرزی یهارودخانه، رودخانه : مورفولوژیواژگان کلیدي

                                                             
  s.sharafi64@yahoo.com :نویتنده متئول*
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 و طرح مسأله قدمهم

 یهاحوضه است که ییهادولت میان یامناقه منازعات ها،یریدرگ از بتیاری منشأ کنونی عصر در

تنووع  و یریرپذییتغبه دلیل ماهیت  کشور، ی دوها به عنوان مرزهای طبیعرودخانه. دارند مشتر  آبریز

 .متوائل سیاسوی دارنود بور ژهیوبوه روابوط سیاسوی دو کشوور آثار محتوسی بور ،ژئومورفولوژیکی خود

 ،رنودیگیمرزها قرار مو وده و هنگامی که دربب آها دارای تغییرات بتتر و تغییرات دبی جریان رودخانه

 طرفین مرزهوا وجوود دارد هنگامی که تجان  فرهنگی در ژهیوهب ؛شوندیسبب ایجاد اختالفات مرزی م

 (.  2 :1331 ،دیگرانزاده و حتین)

 یهاموقعیوت و شوکل و دیگور مشخصوه کوهپویوا هتوتند  کوامالًسیتتمی  ،هاها و آبراههرودخانه

گوو یوا . ال(1: 1387 ،دیگورانو  رنگزن )رنگرزاناست ها پیوسته در طول زمان در تغییر مورفولوژیکی آن

ای، از نظور شوکل هندسوی، ی رودخانوههاتوت یسعلو  شوناخت  مورفولوژی رودخانه از نظر مفهوومی،

. با بررسی الگوی یک است هاآنی چگونگی تغییرات ماالعه  رودخانه، نیمرخ طولی ور بتت  خصوصیات

د و نیز پاسوخ کر  شرایط کنونی و پتانتیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر در  توانیمرودخانه 

: 1332، دیگوران)اسوماعیلی و  نمود ینیبشیپرودخانه را نتبت به تغییرات طبیعی و یا فعالیت انتانی 

 . الگوویشوودمی تقتوی  شوریانی و مئاندری متتقی ، نوع  اصلی، سه به رودخانه الگوی یا هاپالن(. 87

 Ribolin) گیوردمی شوکل اقلوی  و وگرافی، توپوتکتونیک ،شناسیزمین مانند عواملی اثر در هارودخانه

and  pagnolo, 2007: 254.) 

 آن ساالنه بارش متوسط و دارد قرار آسیا غربی جنوب و خاورمیانه خشک نیمه یمناقه در ایران 

کشوور  .اسوت نمووده ضروری را مرزی یهاآب کنترل آن، کیفی و کمی یو توسعه ستا متریلیم 222

کیلوومتر اسوت کوه از ایون  8755های کشور حودود . کل مرزداردعدد و متنوعی های آبی متمرز ،ایران

ای ایوران بوا . مرزهوای رودخانوهاسوتکیلوومتر خشوکی  3781کیلومتر آن مرز دریایی و  3222 ،مقدار

 یرودخانوه 22( که شامل 328: 1382 نیا،است )حافظدرصد(  3/22کیلومتر ) 1832همتایگانش برابر 

ای در ایوران عبارتنود از اتور ، ارس، ارونودرود، هیرمنود و مرزهای رودخانوه نیتریلاص. شودیممرزی 

ین ترکوچوککیلوومتر و  175ارس به طوول  یای مربوط به رودخانهین مرز رودخانهتربزرگهریرود که 

 .استکیلومتر از مرز ایران و عراق  5/2دویرج به طول حدود  یای مربوط به رودخانهمرز رودخانه

پوذیر، فرسایش شناسیینزماز جمله قرار گرفتن روی سازندهای  ،اتر  به دالیل مختلف یدخانهرو

. ایون تغییورات در اسوتورفولوژیکی ... دارای تغییرات متانی مانند تغییر کاربری اراضی وان هاییتفعال

دیگر بر  یادوره زمانی از متاحت ایران کاسته و در یزمانی مختلف باعث شده که در یک بازه یهادوره

ی زمانی گذشته نتبت به حال و هادورهمرزی اتر  در  یرودخانهمتاحت کشور افزوده شود. تغییرات 

کشورهای ایوران و ترکمنتوتان در آینوده گوردد،  میانبتیاری از مناقشات  سازینهزمتواند یمیا آینده، 
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و بررسوی  ییریافتوهتغشناسوایی نقواط  بنوابرایناین امر در گذشته نیز وجود داشته اسوت.  که چنانه 

با استفاده از پارامترهای هندسی جهت استفاده مالوب از منابع موجود  اتر  یرودخانهمیزان تغییرات 

 .  رسدیمدر رودخانه برای هر دو کشور ضروری به نظر 

 دخانوهرو ییجاشناخت روند تغییرات و جابه، هد  از تحقیق حاضر، شدهدادهبا توجه به توضیحات 

تورین تغییورات که بیشاست و شناسایی نقاطی  مدتیطوالنزمانی  یدر یک دوره مرزی( ی)بازه اتر 

 .اندداشتهرا 

 

 تحقیق پیشینه

و  هواروشتحقیقوات متعوددی بوا  ،هواآنبور  مؤثرو عوامل  هارودخانهتغییرات مورفولوژی  یبارهدر

ی مورزی بوه دلیول هارودخانهته است. اما در مورد اهدا  مختلف در داخل و خارج از کشور صورت گرف

 صورفاًتر ماالعات بیش ،...عات، عدم دسترسی به مناطق مرزی ودر دسترس نبودن و محرمانه بودن اطال

ی هوابازهدر  هارودخانوهدیدگاه سیاسی و ژئوپلیتیکی داشته است و به ندرت بوه تغییورات مورفولووژی 

چنود موورد از  بوهتحقیوق سوعی شوده اسوت  ینابراین در پیشوینهزمانی مختلف پرداخته شده است. ب

  شود. اشارهکشور  و داخل خارج در هارودخانهتحقیقات انجام شده در مورد تغییرات مورفولوژی 

های یانوهمدر  2تیوان جیوان -( به بررسی تغییرات کانوال سوواحل مواکو2227) 1کیانگ و همکاران

نشوان  هارودخانهتغییراتی را در مرز  ،. نتایج تحقیقاندپرداختهه گذشت سال 12تته در یانگ یرودخانه

شوود. یمی خاصوی بوه شودت مشواهده هاقتومتاما افزایش و کاهش ارتفاع بتتر رودخانوه در  ،نداده

و بوا یوک  هارودخانوهبا دید کلی به بررسی مورفولوژی و تغییورات کانوال  ،تحقیقی ( در2228) 3هاوارد

 پرداخته است.  هارودخانهبه بررسی دیدگاه ژئومورفیکی 

فرسوایش کنواری در  پذیرییبآسوفولووژیکی و ات مورتغییر ( به ارزیابی2211) 1همکاران یودین و

در  ETM یامواهوارهو تصاویر  GISسنجش از دور و  هاییکتکنبا استفاده از  5جامونا یطول رودخانه

نشوان داد کوه میوزان فرسوایش  یجنتوااختنود. پرد 1317توپوگرافی سال  یهانقشهسال مختلف و  پنج

کیلوومتر مربوع و مقودار  25/1235خیلی باال بوده است. میوانگین فرسوایش  شدهیلتشککناری و لجن 

 2223متور در سوال  35817کیلومتر مربع و حداکثر تغییر رودخانه به میزان  82/23 شدهیلتشکلجن 

   بوده است.

                                                             
1- Qiang and et al 

2- Makou-Tianjiazhen 

3- Howard 

4- Uddin and et al 

5- Jamuna 
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با  2مکانی مورفولوژی رودخانه آبرفتی کویلت -تحلیل زمانی ( با تجزیه و2212) 1راموس و همکاران

ی در اثور رخودادهایی ارودخانوهنتیجه گرفتند که تغییرات شودید  ،های ارتباطییتت سبر اثرات  یدتأک

 های انتانی بوده است. یتفعالو  یاحارهی هاطوفانها و مانند هاریکن

در هند  1پراوارا یرات و فرسایش کناری رودخانه( به تشخیص و تعیین تغیی2212) 3آهر و همکاران

سونجش از دور و  هواییکتکنتوپووگرافیکی و  یهادادهبا استفاده از  ساله 35 زمانی یهند در یک بازه

GIS .به دلیل عوامل مختلف طبیعوی و   سال 35رودخانه در  یهاکنارهنتایج تغییر  یمقایته پرداختند

 یهواخا سرعت آب، برداشت ماسه، برداشت پوشش گیواهی، حفور  مانند سیالب، ،انتانی هاییتفعال

 بوده است.  در اطرا  ناحیه مورد ماالعهخیز برای اهدا  مختلف حاصل

زمانی ده سواله در واراناسوی  یگنگ در یک بازه یمورفولوژیکی رودخانه تغییرات ،(2211) 5سینگ

نتیجه گرفته است که تغییرات سینوسیتی ه و  دکربررسی تاریخی  یهادادهو  GISبا استفاده از هند را 

سویلت بوه ترتیوب در دو مئانودر از  یگذاررسووبو  22/1تا  22/1از دو کمربند مئاندری مورد ماالعه، 

 .متغیر بوده است 12/2تا  1/3و  11/3تا  52/1

ولووژی انتوانی اخیور و تغییور در دینامیوک و مورف هاییتفعال( به بررسی 2211) 2ارتگا و همکاران

 در دو حوضه در اسسانیا پرداختند.  موقتی یهارودخانه

بوا  « های مورزیبررسوی متوائل رودخانوه » بوا عنووان ای( در پوروژه1382) یبردارنقشوهسازمان 

رود، پایگاه ر ، هیرمند، هریرود، ارس و اروندات یهارودخانه یحوزهدر همکاری دانشگاه صنعتی شریف 

شناسوایی و تودوین مشوکالت  بوه تهیوه و در پایوان زآبریو هایروز شده از حوزههب یهاداده واطالعاتی 

   پرداخته است.مرزی  یهاحقوقی، اجتماعی، سیاسی و سایر موارد دیگر رودخانه

 یبررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانوه » عنوان با یادر مقاله ،(1383) همکارانو مقصودی 

دالیول تغییور بتوتر و  ینترنتیجه گرفتند کوه عموده Auto Cadو  RS ،GISبا استفاده از  « آبادخرم

 ینئوتکتووونیکی در محوودوده هوواییتانتووانی و فعال هوواییت، فعالآبووادخرم یالگوووی کانووال رودخانووه

   .استساله  52زمانی  یبازهدر یک  چغاخندق تا غالمان علیا هایروستا

 در هیرمنود مورزی یرودخانوه مورفولوژی ییراتتغ ( در تحقیقی به نقش1332) بدیعی و همکاران

 در یژهوبه هیرمند، یرودخانه افغانتتان پرداختند و نتیجه گرفتند که مورفولوژی و ایران روابط سیاسی

                                                             
1- Ramos and et al 

2- Quelite 

3- Aher and et al 

4- Pravara 

5- Singh 

6 -Ortega and et al 
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 ایرودخانوه الگوهوای دیگور به نتبت را تغییرات ترینبیش که است شریانی الگوی از نوع ی مرزیبازه

 است.  شده داده قرار رودخانه بتتر تغییرپذیرترین از هاییبخش بر اهانهآگ کامالً دو کشور مرز و دارد

 روابط ایران بر آن تأثیر و اتر  مرزی یرودخانه هیدروپلیتیک ،(1332) متکی و همکاران نژادپا 

 نداشوتن و توسط ترکمنتتان آب یرویهیب ده و نتیجه گرفتند که برداشتکرترکمنتتان را بررسی  و

 است.  انداخته کشور سایه دو بین روابط در آن سر بر منازعه و چالش یزمینه مناسب، حقوقی رژی 

 بخوش مکانی و زمانی تغییرات در ژئومورفیک هیدرو عوامل یرگذاریتأث ،(1332) یمانی و همکاران

 مواد یبنددانه هیدرولوژیک، تغییرات که دهدمی نشان . نتایجاندکردهاتر  را ماالعه  یمیانی رودخانه

 سویالب در بورنج کشوت گتترش خصوص به کشت الگوی  و اراضی کاربری تغییرات ،هادیواره و بتتر

 یهاسال در ماالعاتی یبازه مورفولوژی و متاحتی پالن یییردهندهتغ عوامل ترینمه  رودخانه، دشت

 .است اخیر

 متائل و اختالفوات مورزیای در ی الگوی رودخانههایژگیو ریتأثبررسی  ،(1331) رحیمی هرآبادی

شوواهد مورفولوژیوک بوه ده و نتیجه گرفته اسوت کوه بوا توجوه کررا ماالعه  مرزی هیرمند یرودخانه

ی ریزدانه در بتتر رودخانه، الگووی هاآبرفتطولی، بتتر عریض و وجود  نظیر موانع ،ی هیرمندرودخانه

ترین درصد ناپایداری را نتبت به سوایر شی مرزی از نوع شریانی است که بیی هیرمند در بازهرودخانه

 .دعیین مرز و اختالفات مرزی داری تی در زمینهارودخانهالگوهای 

 

 ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
 مختلفی عوامل از متاثر هتتند، ها همان رودخانه که طبیعی های آبراهه گیری شکل و پیدایش

(. 1: 1331مقدم و همکاران، )رضایی است ییجغرافیا و شناسیزمین وهوایی، آب چون شرایط

 در الگو و شکل، راستا ابعاد، نظر از پیوسته مختلف، متغیرهای و عوامل تأثیر تحت طبیعی هایرودخانه

 تغییرات به که رسوبگذاری فرسایش و عوامل کلی طوه(. ب1: 1381)ساسانی و همکارن،  تغییرند حال

 مورفولوژی عل  کنند. به عبارتی می پیدا نمود های آبرفتی خانهرود در شد، خواهد منجر مورفولوژیکی

 تاثیر تحت زمین ساح و ساختار شکل بررسی ماالعه، به صورت توان می را آبرفتی های رودخانه

 دسترسی نیازمند روی رودخانه بر هیدرولیکی تحلیل گونه هر انجام رو این نمود. از تعریف آب جریان

(. بررسی 2: 1387)رنگزن و همکاران،  باشدمی رودخانه آن ژیکیمورفولو دقیق مشخصاتبه

مورفولوژیکی برای در  شرایط کنونی و پتانتیل تغییرات احتمالی رودخانه در آینده ضروری است و 

العمل طبیعی آن را نتبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از توان عک تنها از این طریق می

تیر و تثبیت کناره ها پیش بینی نمود و میزان جابجایی، تغییر ابعاد و الگوی اجرای طرحهای اصالح م

 واسا  به ها رودخانه مورفولوژی خصوصیات (.15:  1385رودخانه را تشخیص داد )یمانی و همکاران، 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 13 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       931

 در شده بنا های سازه بر تواند تغییرات می این و هتتند تغییرات دچار همواره آن، پویای ویژگی

 (. 1: 1383بگذارد)مقصودی و همکاران،  منفی آثار غیره و کشاورزی های زمین ها، ودخانهر حاشی 

ها همواره تغییرات اساسی در ساح زمین به وجود آمده است که دلیل دینامیک بودن رودخانهبه

)جوادیان و  شودهای مشتر  بین دو کشور بر روی خاوط مرزی نیز دیده میاین تغییرات در رودخانه

دلیل ماهیت تغییر پذیری و ها به عنوان مرزهای طبیعی دو واحد سیاسی، به(. رودخانه1331مکاران، ه

 .تنوع ژئومورفولوژیکی خود آثار محتوسی بر روابط سیاسی دو کشور به ویژه بر متائل سیاسی دارند

گیرند، ها قرار میها دارای تغییرات بتتر و تغییرات دبی جریان آب بوده و هنگامی که در مرزرودخانه

 شوند به ویژه هنگامی که تجان  فرهنگی در طرفین مرزها وجود داردسبب ایجاد اختالفات مرزی می

 (. 1331 زاده و همکاران،حتین)

 

 روش تحقیق
سوازی اطالعوات فراه  برای. است اییتهمقاتحلیلی و – توصیفی، روش آن و نوع تحقیق، کاربردی

موضووع موورد ماالعوه، تحقیوق در موورد تغییور الگووی هدا  و نتوایج در مورد نیاز جهت رسیدن به ا

کتب اطالعوات مربووط بوه موضووع  ،اول یمرحلهدر  .در سه مرحله انجام گرفته است اتر  یرودخانه

سووازمان  1:25222 توپوووگرافی یهامحوویط طبیعووی کووه از طریووق نقشووه هوواییژگیموورد ماالعووه و و

 ETM یا، تصواویر مواهوارهکشوور شناسویینزم سازمان 1:122222 شناسیینزم، کشور یبردارنقشه

ها جموع آوری موجوود در کتابخانوه یهاها و کتابو اسناد و گزارش سازمان جغرافیایی نیروهای متلح

الگوی متیر رودخانه مورد  یاگردآوری اطالعات مربوط به تغییرات دوره شامل دوم یمرحله. شده است

 انجوام شودهمتویر رودخانوه  یاتصاویر ماهواره یاین مرحله با استفاده از مقایتهکه  استماالعه بوده 

زمانی  یپارامترهای مورد نیاز برای بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه در بازه ،سوم ی. در مرحلهاست

و  Auto CADو  Arc GIS ،Google earth ،ENVI یافزارهووانرممووورد ماالعووه بووا اسووتفاده از 

 . شده استبه دست آمده و تجزیه و تحلیل توالی زمانی  یهاروش

 2213و  ETM 1331 ،1333 یاموواهوارهتصوواویر  بررسووی تغییوورات مورفولوووژی رودخانووه، بوورای

تهیوه شود. عملیوات ثابت بوودن جریوان رودخانوه  یلدلبهخرداد و تیر  یاهماهدر  8لندست  یماهواره

زموانی روی تصواویر  یدوره سوهتن جریوان طغیوانی در هور دلیل دبی ثابت رودخانه و نداشپردازش به

تا مناطق  دوره بر ه  منابق شد سهدر  متیر رودخانه  پ  از طی مراحل مختلف،تیرماه انجام گرفت. 

 دوره سوه. در ادامه پارامترهای مورد نیواز بورای بررسوی تغییورات رودخانوه در دشومشخص  ییریافتهتغ

بوه  ،موورد ماالعوه زموانی یهابازهپارامترهای به دست آمده در  یهایتزمانی به دست آمد. سس  با مق

 مورفولوژی رودخانه پرداخته شد. بررسی تغییرات الگوی
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با استفاده ، رودیدارای الگوی پیچان یهابرای تعیین تغییرات مورفولوژی و خصوصاً تعیین محدوده

تصاویر گوگل ارث و با روش برازش قوس دوایر و  یاماهوارهتصاویر رودخانه روی  یاز متیر رقومی شده

اتوکد، با استفاده از ترسوی   یافزارنرمکار بررسی انجام شده و سس  در محیط  ،پیچانرودی یهابا حلقه

ترین و بهتورین تاوابق را بوا قووس داشوته رودخانه که بیش یهابر هر یک از قوس افزارنرمدوایر با این 

مشخصات هندسوی پوالن رودخانوه کوه بورای  ، امکان محاسبهانجام این کار. با شدباشند، دوایر ترسی  

 هواییرهشوعاع داطوول رودخانوه، ، فراه  شد. این مشخصات شوامل رودیتشخیص الگوی رود به کار م

 یهوا در بوازهمرکوزی قوس یرودها، ضریب خمیودگی و زاویوهرودها، طول موج پیچانیچانمحاط بر پ

مشخصوات  یبوارهقبول در  یهبا استفاده از اطالعات به دست آمده از مرحلایان پدر  .استمورد ماالعه 

تورین تغییورات را و نقاطی که بیشها تغییر کرده هندسی رودخانه، متیرهایی از رودخانه که الگوی آن

 یضوریب خمیودگی و زاویوه یارهاید. برای این کار از معشو میزان تغییرات تحلیل اند، مشخص داشته

 ی استفاده شده است. مرکز

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 
 اتور  یشرق ایران واقع شده است. متاحت حوضهآبریز اتر  در استان گلتتان و شمال  یحوضه

 حودود .گیوردیم سرچشومه شومال قوچوان در متوجد هوزار یهواکوه از و است کیلومترمربع 33832

 واقوع ترکمنتوتان در بقیوه و ایوران سویسیا یمحدوده در حوضه این متاحت از مربعرکیلومت 22522

اسوت.  مکعوب متور میلیوون 522 توا 322 سواالنه متوسوط آورد با فصلی یارودخانه ،اتر  ت.اس شده

 آبراهه  .استکیلومتر طول دارد و جریان اصلی آن از شرق به غرب  522اصلی حوضه حدود  یرودخانه

 رودخانوه )مرزی( قابل تقتی  است. ایون پایینی )علیا(، میانی و اصلی حوضه به سه قتمت اتر  باالیی

 و میودان قووری مانوه، یهادر دشت (باالیی اتر ( بجنورد و شیروان و قوچان یهادشت از عبور از پ 

 در سوومبار یشواخه اتصوال از پو  داده، ادامه متیر (میانی اتر (ترکمنتتان و ایران مرز تا تسه مراوه

)یموانی و  ریوزدیم خوزر دریوای به نهایت در ی(پایین اتر ) مرزی اتر  رودخانه تشکیل و چات محل

و از اتور   آبریوز یحوضوهدر بخوش میوانی مرزی  یمورد ماالعه، بازه یمحدوده. (1: 1332، دیگران

 تووانیماز نقواط روسوتایی اطورا  رودخانوه  .(1)شوکل اسوت حوالی روستای داده الوم تا اینچه برون 

 .را نام برد برون و فدوی روستاهای ترشکلی، اینچه
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 اترک يرودخانه مورد مطالعه موقعیت بازه -3شکل 

 

 اصلیبحث 

 یبازهکه  دهدمیبررسی پارامترهای هندسی نشان : اترک يهندسی رودخانه بررسی پارامترهاي

ش است. تغییرات مورفولوژیکی در بخ تغییرات مورفولوژیکی داشته ،اتر  یمورد ماالعه رودخانه

 (.2)شکل  شودمیابتدایی و پایانی دیده  هایبخشتر از میانی، بیش

 
 مطالعه مورد زمانی بازه سه در اترک يرودخانه مسیر پوشانیهم -2 شکل
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، تغییورات کواربری اراضوی، کواهش حفا وت هاسویالبسال گذشوته در اثور بوروز  بیتتدر طول 

الگوی رودخانه و  ...،رودخانه و یدر بتتر و حاشیه هاانتانرودخانه، دخل و تصر   هایکنارهبیولوژیک 

کوه ، دستخوش تغییر و دگرگونی شده است. با توجه به ایونگیریاندازهبرخی پارامترهای هندسی قابل 

پویا و دارای سیر تکامل بایود در نظور گرفتوه  یدر عل  مهندسی رودخانه، رودخانه به عنوان یک پدیده

اتر ، سبب بروز رفتارهای جدیود  یپارامترهای هندسی ایجاد شده در رودخانهتغییرات  رواز اینشود، 

 هسو ی، میانگین پارامترهای هندسی محاسوبه شوده1هیدرولیکی در این رودخانه شده است. در جدول 

اتر  و پارامترهوای هندسوی  یرودخانه مورد ماالعه یبرای بازه 2213و  1333، 1331زمانی  یدوره

 ست.محاسبه شده ا
 

 ي اترک در سه دوره زمانی مورد مطالعهمیانگین پارامترهاي هندسی رودخانه -3جدول 
 سال                               

 پارامتر هندسی
1331 1333 2213 

5/73 )متر(شعاع دایره  3/82  5/33  
3/112 (درجه)زاویه مرکزی  2/82  8/31  
1/182 )متر(طول دره  8/137  1/528  
3/312 ر()متطول موج  8/283  8/331  

1/1 5/1 ضریب خمیدگی  5/1  
3/155 3/153 طول رودخانه)کیلومتر(  1/155  

 

رودها و تغییر پارامترهای هندسی حذ  و یا افزایش تعداد پیچان: مقایسه پارامترهاي هندسی

 است،ر مه  مرزی بتیا هایرودخانهتغییرات در . این است، بیانگر تغییراتی در طول رودخانه هارودخانه

بررسی این  برایباعث مناقشات مرزی بین کشورها شود.  تواندمیو این  شودمیزیرا باعث تغییر مرزها 

بررسی و تحلیل  ، پارامترهای هندسیشودمیقوس مشاهده  11که در  مرزی اتر  تغییرات در رودخانه

 .(3)شکل اند شده
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 بازه زمانی مورد مطالعه  سهمسیر رودخانه در  غییریافتهتدر نقاط  شدهترسیم هايدایره -1شکل 

 پارامترهاي هندسی يمحاسبه براي

 

رود در سوال پیچان 11اتر  از  یرودخانهرودهای تعداد پیچان: و طول رودخانه رودهاتعداد پیچان

تورین شیبرود کاهش یافته است. پیچان 35به  2213و در سال  1333رود در سال پیچان 32به  1331

تور علیا و سفلی تغییرات رودخانوه کو  هایقتمتمیانی و در  هایبخشرودها در تغییرات تعداد پیچان

که طول خط مرکزی رودخانوه  دهدمیمورد ماالعه نشان  دوره سهبوده است. بررسی طول رودخانه در 

 یدهندهنشواناین  رسیده است که 1333کیلومتر در سال  3/155به  1331کیلومتر در سال  3/153از 
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زمانی موورد  یبازهو در نتیجه افزایش و یا کاهش اراضی حاشیه ی رودخانه در تغییرات متیر رودخانه 

 . (1)شکل استماالعه 

 
و در نتیجه افزایش اراضی حاشیه  3333و  3334نسبت به  2131الف( تغییر الگوي رودخانه در سال  -4شکل 

و در نتیجه از دست رفتن مقداري از  3334نسبت به  2131و  3333در سال  رودخانه ب( تغییر الگوي رودخانه

 ي رودخانهاراضی حاشیه

 

 شوشزموانی  یکیلومتر بوده است. بنابراین در بوازه 1/155طول رودخانه  ،2213در سال  چنینه 

 یبوازهکیلومتر به طول رودخانه اضافه شوده، در حوالی کوه در  دو، 1333تا  1331 هایسالساله بین 

، تغییورات متر به طول رودخانه اضافه شده است. از طر  دیگرصد، 2213تا  1333ساله بین  11زمانی 

رودهای متووالی پیچان یرودها و افزایش فاصلهحذ  تعدادی از پیچان یدهندهنشاننیز  طول رودخانه

افزایش  یدهندهنشان(. افزایش طول خط مرکزی رودخانه اتر  به نوعی 5)شکل  در این محدوده است

زیورا بور اثور فرسوایش کنواری پذیر اسوت. رودی رودخانه در اثر وجود سازندهای فرسایشحالت پیچان

ایون شده و باعث تغییور مورفولووژی رودخانوه شوده اسوت.  رودخانه، مئاندرها توسعه یافته و یا مترو 

 رودخانه است.  یرودهاوجود تغییرات در وضعیت پیچان یدهندهنشانله به نوعی متأ
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و تبدیل شدن آن به یک  2131نسبت به سال  3334حذف یکی از پیچانرودهاي رودخانه در سال  -5شکل 

 روي تصاویر گوگل ارث مئاندر متروک
 

و شناسایی میزان  بندیتقتی  برایمرکزی به عنوان معیاری  زاویه: شعاع دایره -مرکزي يزاویه

. کورنی  برای بیان کیفی توسعه و پیشرفت شودمیدخانه استفاده رودی یک روپیچان توسعه

ده کراز معیار زاویه مرکزی استفاده  ،از یکدیگر هاآنآبرفتی و تمایز  هایرودخانهرودی شدن پیچان

 (.122 :1371 )تلوری، را پیشنهاد نموده است 2 است. بر این اساس وی جدول
 

 رودي رودخانهپیچان توسعه بنديتقسیمراي ب مرکزي  ياستفاده از زاویه -2جدول 
 )درجه( مرکزي يزاویه شکل رودخانه

 2 متتقی 

 2-11 رودیشبه پیچان

 11-85 نیافتهتوسعهرودی پیچان

 85-158 یافتهتوسعهرودی پیچان

 158-232 یافتهتوسعهرودی زیاد پیچان

 232 شاخ گاوی

 (1371 : تلوری،مأخذ)
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رودی پیچوان یاتر  در رده یزمانی مورد ماالعه، رودخانه یبازه سهدر هر  باال، جدولبا توجه به 

ولوی در سوال  ،درجه بوده 3/112 ،مرکزی یمیانگین زاویه 1331قرار داشته است. در سال  یافتهتوسعه

رودی شدن رودخانه نتبت به سوال یعنی از میزان پیچان ؛درجه رسیده است 2/82این مقدار به  1333

نتوبت بوه سوال  2213رودهوا در سوال مرکوزی پیچوان یولی میانگین زاویه .کاسته شده است 1331

نتوبت بوه  2213رودهوای سوال پیچان یافتگیتوسعهافزایش داشته است. به عبارت دیگر میزان  1333

مرکزی رودخانه  یبا کاهش زاویه ینچنه تر بوده است. ک  1331تر و نتبت به سال بیش 1333سال 

 1333رودهای رودخانوه در سوال ، میانگین شعاع دوایر مماس بر پیچان1331نتبت به  1333در سال 

و بوه هموین  اسوتشریانی بودن رودخانه در طول این بازه زمانی  عمدتاًافزایش یافته است که علت آن 

ز تغییورات عرضووی بتوتر بوووده کوه ایوون امور ناشووی ا ،در ایون بووازه هاشووکلتوورین تغییور دلیول بویش

 یافوزایش زاویوه 2213. در سوال اسوت آبرفتوی غالبواًکوه بوده است رودخانه  یکناره پذیرییشفرسا

 یدهندهنشوانبا افزایش میانگین شعاع نیز هموراه بووده کوه ایون حالوت  1333مرکزی نتبت به سال 

 (. 2شکل )است تغییرات مورفولوژی رودخانه در طول این متیر 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بازه زمانی مورد مطالعه سهمرکزي پیچانرودهاي رودخانه اترک در  رات زاویهتغیی -6شکل 
 

اتور   یرودهای رودخانوهپیچان تربیش 1331در سال  ،شودمیمشاهده  5در شکل که  طورهمان

رودهای مرکزی پیچان ی. تغییرات زاویهاندگرفتهقرار  یافتهتوسعهرودهای توسعه و زیاد پیچان یدر رده

رودهوا، از تعوداد که بوه دلیول حوذ  تعودادی از پیچوان دهدمینشان  1333اتر  در سال  یخانهرود
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 نیافتهتوسوعهرودهوای کاسته شده و تعداد پیچوان 1331نتبت به سال  یافتهتوسعهرودهای زیاد پیچان

از میوزان حاکی از آن است کوه  2213رودها در سال مرکزی پیچان یغییرات زاویهافزایش یافته است. ت

 . اندگرفتهقرار  یافتهتوسعهرود پیچان یرودها در ردهتر پیچانکاسته و بیش نیافتهتوسعهرودهای پیچان

 یرودها در هور سوه دورهنتیجه گرفت که شعاع پیچان توانمیرودها در مورد تغییرات شعاع پیچان

 متور بووده اسوت 322تور از بویش زمانی مختلوف هایدورهقوس در  1الی  3متر و  322-2 زمانی، بین

بووده و افوزایش شوعاع  122-2رود دارای شوعاعی بوین پیچوان 32، 1331در سال  چنینه . (7)شکل 

. به عبوارت استرودی شدن رودخانه کاهش پیچان یدهندهنشان، 2213و  1333رودها در سال پیچان

 چنود کواهش شوعاع اسوت. هورتور بووده رودی شدن رودخانه بویش، شدت پیچان1331دیگر در سال 

دیگر، به معنای تغییر مورفولوژی رودخانه در این بوازه  یزمانی نتبت به بازه یرودها در یک بازهپیچان

سوت. واقعیوت هاقوسرودی در بعضوی پیچوان هایحلقهشعاع  یتوسعه یدهندهنشانبلکه تنها  ،نیتت

 رودی شدن دارد.ا در پیچانفرسایش کناری نقش عمده ر ،این است که در بتتر آبرفتی

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 زمانی مورد مطالعه هايبازهاترک در  يرودهاي رودخانهتغییرات شعاع پیچان -7شکل 

 

معیارهای کمی است که در یکی از  ،)ضریب پیچشی( شاخص ضریب خمیدگی: ضریب خمیدگی

 5/1تا  1/1از  ترزرگبضریب پیچشی  ،. طبق تعریفشودمیاستفاده  هارودخانهشکل  بندیتقتی 

 متتقی  بودن رودخانه و بازه مورد نظر است یدهندهنشانتر از آن بیانگر پیچشی بودن رودخانه و ک 

نوع رودخانه را به شرح  چهار ،( نیز بر حتب میزان ضریب پیچشی1382) 1پیتز (.133 :1387 )دولتی،

 (.3 )جدولکند می بندیتقتی جدول زیر 

                                                             
1- Pitts 
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 بر حسب ضریب پیچشی هارودخانه ديبنتقسیم -1جدول 

 ضریب پیچشی 25/1-1 25/1-22/1 2-25/1 >2

 نوع رودخانه متتقی  سینوسی پیچانرودی پیچانرودی شدید

 

زموانی موورد بررسوی، در کوالس رودخانوه  یدوره سوهاتور  در  یرودخانهباال، با توجه به جدول 

، در سوال 5/1برابور بوا  1331یودگی در سوال ضوریب خم میانگینبه طوری که  ؛رودی قرار داردپیچان

رودی شودن بووده اسوت. بنوابراین میوزان پیچوان 5/1برابور بوا  2213و در سوال  1/1به میوزان  1333

کاهش و دوبواره افوزایش یافتوه اسوت. کواهش میوزان  1333نتبت به  1331اتر  در سال  یرودخانه

رودی شدن رودخانوه و افوزایش آن یچانکاهش میزان پ یدهندهنشان، 1333ضریب خمیدگی در سال 

زمانی و در نتیجه تغییر در مورفولوژی  یرودها در این بازهافزایش پیچان یدهنده، نشان2213در سال 

در  فت که تغییرات ضریب خمیدگی به جزگ توانمی. با بررسی نوسانات ضریب خمیدگی استرودخانه 

مشابه در طول  تقریباً هایقوسوجود  یدهندهنشانو  شودمیمحدود مشاهده  ی، در یک دامنه7 قوس

 ،در نوسوان بووده 2/3توا  1بوین  1333و  1331 هایسوالرودخانه است. تغییرات ضریب خمیدگی در 

 .(8)شکل  در نوسان بوده است 1/3تا  1/1بین  ،2213درحالی که این میزان در سال 

 
 زمانی مورد مطالعه هايبازهه اترک در رودهاي رودخاننوسانات ضریب خمیدگی پیچان -8شکل 

 

رودخانه و تعیین ضریب  بندیطبقهاصلی در طول موج از پارامترهای : طول موج و طول دره

زمانی مورد ماالعه در  یدوره سه. بررسی تغییرات طول موج و طول دره در است هارودخانهخمیدگی 

نتبت به  2213موج و طول دره در سال  که میانگین تغییرات طول دهدمیاتر  نشان  یرودخانه

 1331ناپایداری رودخانه در این دوره نتبت به  ،تر بوده و به همین علتبیش 1333و  1331 هایسال

بوده و این پارامتر در  3/312به میزان  1331تر بوده است. میانگین طول موج در سال بیش 1333و 

 بوده است.  8/331میزان طول موج ، 2213رسیده است. در سال  8/283به  1333سال 
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زموانی  یدوره سوهکه مواکزیم  طوول مووج در  دهدمی( نشان 3بررسی روند تغییرات طول موج )شکل 

به این صورت تشریح کورد کوه  توانمی( بوده است و علت آن را 322تر از )بیش1رود مورد ماالعه، در پیچان

رودها در واحود و به عبارتی کاهش تراک  تعداد پیچان ن محدودهرود متوالی در ایدو پیچان یبا افزایش فاصله

 یزمانی نتبت به بوازه یطول موج در هر بازه. کاهش میزان یابدمیطول، میزان ضریب خمیدگی نیز کاهش 

 ر اسوت. افوزایش میوزان طوول مووج نیوزرودهای متوالی از همودیگپیچان یزمانی دیگر، بیانگر کاهش فاصله

رودها از همدیگر و یا به عبوارت دیگور متوتقی  شودن متویر رودخانوه پیچان یافزایش فاصله یدهندهنشان

و نوسوانات طوول  1زمانی در قووس  یدوره سهترین میزان طول موج در هر بیش ینچنه (. 12)شکل است 

 تر بوده است. زمانی دیگر بیش نتبت به دو دوره 2213موج در سال 

 

 
 زمانی مورد مطالعه هايبازهاترک در  يرودهاي رودخانهوج پیچانتغییرات طول م -3شکل 

 

 
 رودها از همدیگر و مستقیم شدن مسیر رودخانهپیچان يفزایش فاصلها -31شکل 
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 ،تر بودهمیزان نوسانات بیش 2213بیانگر این است که در سال  ،رودخانه اتر  ینوسانات طول دره

(. عودد صوفر در 11)شوکل  شوودنمیرات چشمگیری مشواهده تغیی 1333و  1331 هایسالولی بین 

 .است 1331رودها نتبت به سال دلیل حذ  تعدادی از پیچانبه 2213و  1333نمودارهای سال 
 

 
 زمانی مورد مطالعه يبازه سهاترک در  رودخانه ينوسانات طول دره -33شکل 

 

 که است خانه، نیمرخ طولی بتتر رودهارودخانهمه   هاییژگیو یکی از: نیمرخ طولی رودخانه

 به پاسخ در هارودخانه بتتر جریان طولی . نیمرخباشدیمبر حتب ارتفاع  خانهرود تغییرات طولی بتتر

 و یابندیم تغییر ،گیردیم صورت هادرهدر  طبیعی طور به یا و انتان دست به کههایی یآشفتگ انواع

 خود طولی نیمرخ تنظی  و تغییر به مجبور ،طول دره راسرس در تغییرات این میزانبرابرسازی  برای

 افزارنرم هاییتقابلاز ، اتر  یبررسی پروفیل طولی رودخانهبرای . در این تحقیق نیز گردندیم

Google earth (.12)شکل  ستاستفاده شده ا 

 
 رودخانه اترک  يمورد مطالعه يمحدودهنیمرخ طولی  -32شکل 

 

محودب و  یهاقتمتفرسایش در  بیانگرعر و محدب در نیمرخ طولی رودخانه، مق یهاقتمتوجود 

کوه  شودیممناقه مشخص  شناسیینزم یمراجعه به نقشه . بااستمقعر  یهاقتمتدر  یگذاررسوب

در متیر رودخانوه  گذاریرسوبنداشته و فرسایش و  وجود رودخانه متیر در گتلی ،ساختمانی نظر از
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 ینچنوه . (13)شوکل اسوت ، بادی و یخچالی کوواترنری ایدریاچه، ایرودخانهات به دلیل وجود رسوب

 که ارتفاع و شیب رودخانه از قتمت بواال بوه سومت دریوای خوزر کواهش دهندیمباال نشان  یهاشکل

زموانی، تغییورات فاحشوی در ارتفواع و شویب متویر رودخانوه دیوده  دوره سهدر هر  ینچنه . یابدیم

ارتفواع وجوود  متر اختال  85که بین سراب و پایاب رودخانه حدود  دهدیماشکال نشان . این شودینم

 یهاقتومتگفت کوه رودخانوه در یوک دیود کلوی در  توانیمبا استفاده از این اشکال  ینچنه دارد. 

 رودی دارد.حالت پیچان ،میانی یهاقتمتدر حالت متتقی  و  ،ابتدایی و انتهایی

 

 
 اترک  . مسیر مورد بررسی رودخانهمحدوده مورد مطالعه شناسیینزم نقشه -31شکل 

 در سازندهاي آبرفتی جریان دارد.
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  گیريیجهنتبندي و جمع

نتایج تحقیق را به  ،اتر  یمرزی رودخانه یمورفولوژی بازهصورت گرفته بر  یهایبررسبا توجه به 

اتر ، تغییر  یمرزی رودخانه یساله در بازهبیتت در طول مقاع زمانی  رد:کخالصه  توانیمشرح زیر 

رودی الگووی پیچوان ،تور متویرکه بیششود. با توجه به اینه نمیدیداتر   یدر رودخانه زیادیالگوی 

در مقاع زمانی فوق، تغییور زیوادی نکورده اسوت.  رودها در طول متیر، مشخصات هندسی پیچاندارد

   مرکوزی، شوعاع  یرودهوا، طوول رودخانوه، زاویوهمترهای هندسی که شوامل تعوداد پیچوانبررسی پارا

، حاکی از وجود تغییراتی در استمرکزی، طول موج، طول دره و ضریب خمیدگی  یرودها، زاویهپیچان

 هفاحشی را نشان نوداد یهاتفاوت ،. این تغییرات در برخی از پارامترهااستاتر   یطول متیر رودخانه

 .شودیمزمانی مورد ماالعه دیده  یهابازهتغییراتی در  ،در برخی از پارامترهاکه در صورتی  است،

رود در پیچوان 32بوه  1331رود در سوال پیچان 11از  د ماالعهرمو یمحدوده رودهایپیچانتعداد 

ایش تعوداد رود کاهش یافته است. بنوابراین حوذ  و یوا افوزپیچان 35به  2213و در سال  1333سال 

. اسوت دیگر، حاکی از تغییور در الگووی مورفولووژی رودخانوه یرودها از یک دوره نتبت به دورهپیچان

کوه ایون افوزایش در  یافتوهافزایش 1331و  1333 هایسالنتبت به  2213در سال طول رودخانه نیز 

انگر بیوول رودخانوه و افزایش طو هاقوسمتر بوده است. بنابراین کاهش تعداد  2122حدود  2213سال 

 .استمرزی  یاتر  در بازه یتغییر و ناپایداری رودخانه

اسوتفاده  هارودخانوهبررسی تغییر و یا عدم تغییور مورفولووژی  برایاز دیگر پارامترهای هندسی که 

مرکزی رودخانه نشان  ید. بررسی زاویهکرمرکزی و ضریب خمیدگی اشاره  یبه زاویه توانمی، دشومی

قورار دارد.  یافتهتوسوعهرودی در دسوته پیچوان ،زموانی یاتر  در هر سوه بوازه یکه رودخانه ددهمی

تر بوده، یعنوی رودخانوه در ایون بیش 2213و  1333نتبت به  1331مرکزی در سال  یمیانگین زاویه

عنوی بوه م 1333مرکزی در سوال  یداشته است. کاهش زاویه تریمتکاملرودهای پیچان ،زمانی یبازه

به  ،2213مرکزی در سال  یزاویه یو افزایش دوباره نیافتهتوسعهرودهای میل رودخانه به سمت پیچان

مرکوزی نشوان  ی. درصود فراوانوی زاویوهاسوت یافتهتوسعهرودهای معنی میل رودخانه به سمت پیچان

درصود  7/15، 2213درصود و در سوال  2/17، 1333درصد، در سال  2/51، 1331که در سال  دهدمی

از  یوکهیچ ،زموانیی سوه دورهدر هور  .اندداشتهقرار  یافتهتوسعهرودهای پیچان یرودها در ردهپیچان

 ی. بنوابراین تغییورات میوانگین زاویوهاندنشدهمتتقی  و شاخ گاوی واقع  هایرودخانه یدر رده هاقوس

 ه دارد.نشان از ناپایداری رودخان ،زمانی یبازهسه مرکزی رودخانه در 

سوه  اتور  در هور  یکوه رودخانوه دهدمینتایج حاصل از تحلیل ضریب خمیدگی نشان  چنینه 

نتوبت بوه  1333رودی قورار داشوته و کواهش آن در سوال پیچوان یزمانی در کالس رودخانوه یبازه

امول ، بیانگر تغییر در مورفولوژی رودخانه بوده کوه ایون تغییورات ناشوی از عو2213و  1331 هایسال
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بررسی تغییرات طول مووج و طوول  .است، هیدرولیکی و انتانی در محدوده شناسیزمینهیدرولوژیکی، 

که میانگین تغییرات طول موج  دهدمیاتر  نشان  یزمانی مورد ماالعه در رودخانه یدوره سهدره در 

نظور نگارنوده  تر بوده و علوت آن بوهبیش 1333و  1331 هایسالنتبت به  2213و طول دره در سال 

تر بوده و به همین علت ناپایوداری رودخانوه زمانی بیش یاین است که قدرت مانور رودخانه در این بازه

 تر بوده است.بیش 1333و  1331در این دوره نتبت به 

زمانی مورد ماالعه با مرز ایران روی تصاویر گوگل  یبازه سهمتیر رودخانه در  یپوشانه  نیچنه 

که در برخی موارد این تغییرات به نفع ایران بووده، یعنوی بوه اراضوی ایوران در ایون  دهدیمارث نشان 

توا در  اندشودهمناقه افزوده شده و در موارد دیگر به ضرر ایران بوده است، یعنی ایون تغییورات باعوث 

ان بررسوی تغییورات متویر رودخانوه نشو بر متاحت کشور ترکمنتتان افزوده شوود. افتهیرییتغمناطق 

موورد بوه نفوع ایوران بووده اسوت. بنوابراین  11مورد تغییرات به نفع ترکمنتوتان و  22که در  دهدیم

اتر  باعث از دست رفتن مقداری از متاحت کشور ایوران شوده کوه بوا  یتغییرات مورفولوژی رودخانه

  د.شاق به کشور الحاراضی  کیلومتر از این 82اقدامات سازمان جغرافیایی نیروهای متلح حدود 

 ،مئانودر 11تغییر در  یو مشاهدهماالعه زمانی مورد  یهابازهبا توجه به بررسی الگوی رودخانه در 

 اتور  یرودخانهو تغییر کاربری  هاکنارهاز برداشت غیر اصولی شن و ماسه از بتتر و  دشویمپیشنهاد 

 رودخانوه الگوویرین تغییور توبا مشخص شدن نقاط دارای بیش نیچنه  .شود، جلوگیری تا حد امکان

بوا  ترقیودق و انجوام ماالعوات میودانی مانند حوالی روستاهای دماغ، ترشکلی، قالق بورتوه و دانشومند

بتوتر و  دیگر، این نقاط کنترل شووند توا باعوث فرسوایش بویش از حود یهاروشیا  هاسازهاستفاده از 

 نشوند. از متاحت کشور ییهابخشدر نتیجه از دست رفتن و  هاکناره

 

 منابع 
 -موردی: البرز شمالی ی)ماالعه کاربرد بازیافت ژئومورفیک رود در مدیریت رودخانه. 1332. اسماعیلی، رضا -1

 .1فرسایش محیای، شماره  هایپژوهش نامهآبریز الویج رود(، فصل یحوضه

 یرودخانه ولوژیمورف تغییرات نقش .1332. و سعید گودرزی مهر سعید رحیمی هرآبادی ،بدیعی، مرجان -2

 .78 شماره انتانی، جغرافیای هایپژوهشافغانتتان،  و ایران سیاسی روابط در هیرمند مرزی

روابط  بر آن تأثیر و اتر  مرزی یرودخانه هیدروپلیتیک .1332 .ه عزتیلامتکی، حمیدرضا و عزت نژادپا  -3

 .11 یشماره شش ، لانتانی(، سا )ماالعات جغرافیایی اندازچش ترکمنتتان،  و ایران

سته ؤم ؟تهران . محل نشررسوبی هایدشت شناخت فرسیاش کناری رودخانه در .1371 .تلوری، عبدالرسول -1

 و مراتع. هاجنگلتحقیقات 
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 -پیامدهای ژئوپلتیکی. 1331جوادیان، سیدحمید؛ مجید ابراهیمی، سمیرا شریفیان و حمید نژاد سلیمانی.  -5

، دانشگاه همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، زی هریرودرودخانه مر بتتر امنیتی تغییر

  سیتتان و بلوچتتان.

هیدروپلیتیک هیرمند و اثرات آن بر ایران و  .1382. و جواد علیزاده مجتهدزاده روزپی ،نیا، محمدرضاحافظ -2

 .جغرافیا ، دانشگاه تهران، دانشکده؟، استاد راهنما: زهرا پیشگاهی فردی کارشناسی ارشدنامهیانپاافغانتتان، 

پوایش رونود تغییورات مورفولووژیکی . 1331چواهی. بات درفشی و سعید قورهخه ،زاده، محمدمهدیحتین -7

 (، پنجمین کنگورهارس موردی: رودخانه یماالعه)مرزی و نقش آن در روابط سیاسی کشورها  یهارودخانه

 دانان اسالم.ی جغرافیالمللنیب

، GIS از استفاده با اتر  یرودخانه میانی بخش ولوژیکیژئومورف تغییرات بررسی .1387 .دولتی، جواد -8

 .طبیعی جغرافیای گروه جغرافیا، دانشکده تهران، دانشگاه، یمانی مجتبی :راهنمااستاد 

 و اختالفات مرزی در متائلای الگوی رودخانه یهایژگیو ریثتأبررسی  .1331 .رحیمی هرآبادی، سعید -3

 .پایدار نواحی مرزی یاولین همایش توسعهمرزی هیرمند(،  یموردی: رودخانه ی)ماالعه

 قبل کرخه سد دستیینپا مناقه تغییرات بررسی .1387 .و پروین سلحشوری رنگزن، کا  ، بهرام صالحی -12

  ایران. ئوماتیکژ همایش اولین ، Land satچندزمانه  تصاویر از با استفاده سد ساخت از بعد و

 شکل تغییرات بررسی. 1331اصغری سراسکانرود. و صیاد  محمدرضا ثروتی محمدحتین، ؛رضایی مقدم -11

محیای،  ریزیبرنامه و شناسی، جغرافیا زمین و عوامل ژئومورفولوژیک بر تاکید با اوزن قزل رودخانه هندسی

 .2 شماره ،12 پیاپی ،23 سال

 مرزی، مرکز سنجش از دور ایران. هایرودخانهبررسی متائل  .1382 .کشور بردارینقشهسازمان  -12

 بر برشی بررسی تاثیر فاکتور تنش .1381حیدرپور. و منوچهر  مهر، حتین افضلی ؛ حتینفاطمه ساسانی، -13

ه، پنجمین کنفران  رودخانه درشت دان یک در دار قوس ی ها بازه طول در جانبی ی ها مکان تغییر

 .هیدرولیک ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آبادخرم رودخانه مورفولوژیکی الگوی تغییرات روند .1383 .و یاسر مقامی سیامک شرفی ؛مقصودی، مهران -11

 چهوارده ، دوره فضوا، آموایش و یزیربرناموه -یانتان علوم مدرس، Auto Cad وRS ،  GISاز استفاده با

 .3  رهشما

 تغییرات در ژئومورفیک هیدرو عوامل تأثیرگذاری .1332 .و علیرضا زارعی یمانی، مجتبی؛ جواد دولتی -15

 .33 یتحقیقات جغرافیایی، شماره نامهاتر ، فصل یمیانی رودخانه بخش مکانی و زمانی

االر و بابل های تهیدرودینامیک رودخانه .1385 .محمد مهدی حتین زاده و احمد نوحه گر؛ یمانی، مجتبی-12
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