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  ...ارزيابي و تحليل تغييرات هندسي نيمرخ 

  
  
  
  

 1396 بهار 46جغرافيا و توسعه شماره 

  16/01/1395: وصول مقاله 
  28/09/1395: نهايي  تأييد

    43-60: صفحات       
  

  نيمرخ طولي و عرضي  هندسيتغييرات  و تحليل ارزيابي
  1393-1334هاي  سال      سو طي   قره ي رودخانه

  

   2، فاطمه پرنون1*محمد شريفي پيچوندكتر 
  

  چكيده
 و رود طولي و عرضي نيمرخ شكل. رودخانه است  هاي ژئومورفولوژيكي و ديناميكي آن سياري از ويژگيف ب                   ّپالن هر رودخانه، معر 

 فرسايش ميزان رود، اصلي مجراي به زهكشي هاي شبكه از شده دبي جمع تمركز ازجمله مختلفي عوامل به آن     تقع ر درجه       ًمخصوصا 

طبيعي است كه با تغيير در اين شرايط، . دارد بستگي حوضه تكتونيكي هاي ويژگي و توپوگرافي شناسي، سنگ امتداد مجرا، در رسوب
 ي هاي طولي و عرضي رودخانه از اين پژوهش بررسي و تحليل تغييرات ژئومورفيك نيمرخ هدف. كند پالن رودخانه تغيير پيدا مي

و سپس براي  بازه تقسيم شده 5، رودخانه به )كيلومتر 400حدود ( با توجه به طويل بودن بوده كه 1393-1334زماني  ي بازه      سو طي  قره
 ArcGISافزار  منطقه و نرم 50000/1 توپوگرافي  نقشه )DEM( مدل ارتفاعي ،PAN IRS اي ماهواره ررسم مقاطع طولي رودخانه از تصوي

هاي متعددي را  ا پيچ و خممنظم و يكنواخت ب                       ًسو يك نيمرخ طولي نسبتا  قره ي دهد كه رودخانه ها نشان مي يافته .استفاده شده است
اي كه دست انحراف بيشتري  نسبت به خاستگاه اوليه پيدا كرده است به گونه بوده و به سمت پايين     مقع رپيمايد كه شكل كلي آن  مي

داشته سال اخير روند كاهشي                                   60از نظر نيمرخ عرضي نيز رودخانه طي . رسد ميدرجه  50پنجم به حدود  ي ميزان انحزاف آن در بازه
يك  ي دو و پنج بوده و كمترين تغيير در نيمرخ عرضي در بازه ي زماني بيشترين تغيير در نيمرخ عرضي در بازه ي اين دوره      در طي . است

ها بوده كه اين امر  گذاري و كاهش فرسايش در بيشتر بخش نتايج حاكي از تمايل رودخانه به افزايش رسوب. اتفاق افتاده است
  .ستقرار شرايط تعادل پايدار بر رودخانه استا ي دهنده نشان

  .طولي، نيمرخ عرضي، تغييرات هندسي  رودخانه، نيمرخ ژئومورفولوژي سو، قره ي رودخانه: ها هژكليدوا

                                                     
  @yazd.ac.ir mscharifi                                                                                                                                                    * غرافيا، دانشگاه يزداستاديار ج - 1
                                            f.parnoon12@gmail.comارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه يزد يكارشناس - 2
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   مقدمه
هاي مهم مورد مطالعه در  جسارت از يكي

پالن هر .            ِ                          ژئومورفولوژ ي رودخانه، پالن رودخانه است
هاي ژئومورفولوژيكي  گيرودخانه، معرف بسياري از ويژ

 )137:1394، رانيماني و همكا( و ديناميكي آن است
رودخانه به سه نوع اصلي مستقيم،  ها يا الگوي پالن

  شود تقسيم مي شرياني مئاندري و
 (Ribolin & Pagnolo, 2007: 253) .  

 آن     تقع ر درجه       ًمخصوصا  و رود طولي نيمرخ شكل

 از شده جمع دبي تمركز جمله از مختلفي عوامل به

 ميزان رود، اصلي مجراي به زهكشي هاي شبكه

 شناسي، سنگ امتداد مجرا، در رسوب فرسايش

 دارد بستگي حوضه تكتونيكي هاي ويژگي و ناهمواري

دليل فرسايش كناري و  به )28:1385اسماعيلي، (
جابجايي مرزهاي رودخانه، هر ساله سطح زيادي از 

معرض نابودي  سيسات ساحلي درأاراضي مسكوني و ت
  . )1:1387رنگزن و همكاران، (گيرند  و تخريب قرار مي

تغيير شكل نيمرخ طولي و عرضي ) 1984( شوم
بستر رودخانه، تغيير شيب دره و بستر، تغيير پهنا و 

هاي آبرفتي  عمق بستر، تغيير دشت سيالبي به پادگانه
كم ارتفاع، تغييرات در ميزان و محل حفر قائم، محل 

گذاري رودخانه، انفصال، انقطاع و تغيير  رسوبو مقدار 
هاي  ها را از ويژگي رودخانه  جانبي و ناگهاني  مكان

هاي نو        فعالي تثير أداند كه تحت ت هايي مي رودخانه
 .(Schumm, 1984: 251) گيرند ساخت قرار مي زمين

 طولي نيمرخ در ها  ر رودخانهد تغييري هر كه آنجا از

 طولي نيمرخ ترسيم شود، مي منعكس آنها  عرضي و

 اساس اين بر كه دهد مي ارائه را مهمي اطالعات

 خصوص در زيادي  مطالعات اكنون هم و درگذشته

 تحليل عرضي و و طولي هاي نيمرخ استخراج ي نحوه

 از اين محققان از يك هر .است گرفته صورت آنها

 اند  داشته مطالعه از كه هدفي با و خود خاص ديدگاه

  . اند نموده ها را تفسير نيمرخ  تغييرات

 سيستم از استفاده با) 2004( همكاران رينفلدز و

 رقومي  ارتفاعي  و مدل )GIS( جغرافيايي  اطالعات
(DEM) به اي رودخانه مجراهاي در را رود قدرت 

 براي طريق چهارچوبي بدين و محاسبه پيوسته صورت

 جرا،م گراديان بين تجربي و مفهومي هاي مدل ي ارائه

 فراهم اي رودخانه و ديناميك شكل رود، قدرت

  . (Reinfelds, 2004: 403) نمودند
 ارتفاعي مدل از با استفاده )2006(اگوچي  و هاياكاوا 

DEM  و GIS در شيب شكست نقاط تشخيص به 

 نتيجه اين به و ژاپن پرداخته كوهستاني هاي رودخانه

 يزهكشي   حوضه وسعت و رودخانه شيب رسيدند كه
 و رودخانه هيدروليك تشخيص در اساسي فاكتورهاي

هستند   رودخانه بستر سنگ روي بر فرسايشي نيروي
 نشان را برشي فشار و آب دبي مستقيم بطوركه 
  . (Hayakawa & Oguchi, 2006: 90) دهند مي

 غير و مستقيم نقش بررسي به )2006( گريگوري
 و تهپرداخ رودخانه  مجراي تغيير در انسان مستقيم
 اي توسط رودخانه مجاري در تغيير كه دارد بيان مي

 افزايش صورت به عرضي مقطع در تغيير انسان،بيشتر
  .(Gregory, 2006: 172)باشد مي مجراعرض كاهش يا

هاي هندسي،  بر اساس مشخصه )2009(گابريل 
تعداد سدهاي ميان كانالي، ميزان دبي جريان و آورد 

ها را  لوژي رودخانهتغييرات مورفو رسوب و غيره
  .(Gabrielle, 2009: 375) است  بررسي كرده

هاي  مديريت منابع آب و چالش به ربلو و همكاران
تاالب منطقة نيجر در مالي و دشت سيالبيلوبو در 
اتريش پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه عدم 
شناخت از اكوسيستم تاالب مانع مديريت يكپارچه 

 رتگا و همكارانا .(Rebelo etal,2013: 58) شده است
اخير و تغيير در  هاي انساني       فعالي تبه بررسي  )2014(

موقتي در دو   هاي و مورفولوژي رودخانه ديناميك
   .(Ortega, 2014: 713) حوضه در اسپانيا پرداختند

نشان داد كه گسترش شهرنشيني  )2015( آبيت
سترش گبه افزايش سطوح غير قابل نفوذ و در نتيجه 
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تواند قدرتي  خود مي ي رواناب منجر شده كه به نوبه
وجود . هاي كانال رودخانه باشد براي تغيير ويژگي

هاي آبي و يا معادن شن و ماسه ممكن است  پروژه
و انتقال  حمل منجر به افزايش يا كاهش ظرفيت

گذاري را  رودخانه شده و در نتيجه فرسايش و رسوب
مورفولوژي رودخانه و تواند  مي شود كه خود  سبب
. (Abate, 2015: 152)هاي آبرفت را تغيير دهد دشت

 مختلفي مطالعات نيز ايران هاي با رودخانه ارتباط در

سيالبي  هاي برآورد دبي به توان مي كه گرفته صورت
 رودخانه مقاطع وهيدروليكي هندسي خصوصيات براساس

ر اي د اشكال رودخانه  ي مطالعه ،)111: 1384 ،نجفي(
زاده  حسين( شمالي البرز مركزي ي هاي حوضه رودخانه

 در انتقال رسوب بر ثرؤم واملع )78:1385و همكاران،
 هيدروديناميك و) 5:1386 اسماعيلي،( سيالبي شرايط

 و ناپايداري در نقش آن و بابل و تاالر هاي رودخانه
 اشاره )15: 1385، يماني( آن هندسي مشخصات تغيير

تغييرات ) 1389(پور و همكاران  ظيواعبعالوه،  .كرد
سيستان را مورد بررسي قرار  ي مورفولوژي رودخانه

دادند و نتيجه گرفتند كه عوامل اصلي در ايجاد تغيير 
مورفولوژي رودخانه شامل عوامل طبيعي و عوامل 

  . ناشي از دخالت انسان است
در تحقيقي به تغييرات  )1389(گر و همكاران  حهنو 

ميناب  طولي و عرضي علياي رودخانه مرخني ژئومورفيك
آنها، براي انجام اين . پرداختند) از سد تا پل ميناب(

پژوهش رودخانه را به سه بخش با بستر تنگ و عميق، 
بستر عريض با عمق كم و بستر تنگ با عمق متوسط 

  . )137: 1389گر و همكاران،  نوحه( تقسيم نمودند
بستر و  غييراتت )1390(جعفربيگلو و همكاران     

غرب در  گيالن ي ههاي ژئومورفولوژيكي رودخان ويژگي
. را مورد مطالعه قرار دادند 1381تا  1344هاي  سال

 ي هدور                                      نتايج پژوهش آنها حاكي از آن است كه طي 
ساله، نو زمين ساخت عامل اصلي تغييرات  37زماني 
   غرب بوده است ي گيالن رودخانه

   .)102: 1390يگلو و همكاران، بجعفر(

روند تغييرات الگوي  )1389(مقصودي و همكاران    
، GIS باد را با استفاده ازآ خرم ي مورفولوژيكي رودخانه

RS 1384تا 1334ي زماني هوايي در بازه هايي و عكس 
الگوهاي متفاوت  پژوهشي تحليل .بررسي كردند

چاي اروميه را مورد بررسي قرار داده  شهر ي رودخانه
پيچانرودي  نتيجه رسيد كه براي بررسي دليلو به اين 

ثر در ؤيك رودخانه بايد مورفولوژي منطقه و عوامل م
از نظر ايشان، . توجه قرار بگيرد تغيير الگو مورد

مĤندري بوده و  ي رودخانه شهرچاي يك ي رودخانه
كوهستاني و  ي ها در بازه پيچان  گيري شكل ي نحوه
در بخش . باشد ميساحلي با يكديگر متفاوت  ي بازه

 ي بوده ولي در بازه عمل رودخانه بيشتر آزادي ساحلي،
 كوهستاني رودخانه توسط دره محاط گشته و آزادي

مقصودي و همكاران، ( عمل رودخانه محدود شده است
1389: 275(.   

در بررسي روند تغييرات الگوي  )1394( حسيني
 مورفولوژي رودخانه زنجان رود به روش مقايسه زماني

هاي هوايي و تصاوير  و مكاني با استفاده از عكس
زنجان رود  ي اي به اين نتيجه رسيد كه آبراهه ماهواره

مورد مطالعه روند پايداري است و ميزان  ي در محدوده
اول و سوم است  ي دوم بيشتر از بازه ي پايداري در بازه

 و  يماني .ناپايدار است               ًسوم هنوز نسبتا  ي و بازه
مورفولوژيكي الگوي  روند تغييرات ه بررسيب ،همكاران

 )ترانسكت( هاي متساوي رود طريق نيمرخ بابل ي آبراهه
و نتيجه گرفتند كه الگوي رودخانه در سه  پرداختند

                 ً          مورد مطالعه نسبتا  ناپايدار  ي ي زماني در محدوده دوره
بيشترين تغييرات در  .بوده و روند پسروي داشته است

ي آن جابجايي  است و دليل عمدهي دوم رخ داده  بازه
يماني و همكاران، ( ل طبيعي استالقعر تأثير عوام خط

1394 :137(.  
به بررسي تأثير ليتولوژي  )1394(و همكاران مقصودي

با  جاي و تكتونيك بر نيمرخ طولي رودخانه اوجان
بعد  تكتونيكي و منحني بي هاي استفاده از شاخص

كه نيمرخ طولي  پرداختند و به اين نتيجه رسيدند
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چاي با توجه به موقعيت آن در كنار  اوجان ي رودخانه
خود ر ثاآآتشفشاني سهند هر دو عامل به نوعي  ي توده

مقصودي و ( اند جاي گذاشته را بر نيمرخ رودخانه به
 هدف تمامي اين وجود، با. )104: 1394، همكاران

 مديران به كمك منظوربه رود رفتار شناسايي نامحقق

. بوده است آن و مديريت رود درك و ارزيابي تجه
 بر عرضي نيمرخ و پالن رودخانه كه است ذكر شايان

 رودهاي يكنواختي جريان غير از ناشي انرژي افت

 شكل جريان، فرايند همچنين. ذاردگ مي ثيرأت طبيعي

 تغيير رود عرض با تغيير جريان به مقاومت و بستر

 و عرضي نيمرخ( ودر بستر اينكه به توجه با .كند مي
 در رسوب و آب عادي جريان متقابل كنش در )طولي
 در تغيير گونه هر با باشد، مي متمادي هاي سال طول

 رود مورفومتري در تغييرات شاهد توان اين بستر مي

پژوهش نيز بررسي و تحليل تغييرات  اين هدف .بود

سو  قره  ي هاي طولي و عرضي رودخانه نيمرخ ژئومورفيك
سراب روانسر تا پيوستن به گامسياب در  چشمهاز سر

  .باشد مي 1393و 1334هاي زماني  دوره   طي 
  

  مطالعه مورد ي همنطق
 34° 0/ 30//جغرافيايي  سو با مختصات قره ي رودخانه   
طول  47° 22/تا  46° 22 /عرض شمالي و  34° 54/تا 

شرقي در استان كرمانشاه و در غرب ايران، واقع شده 
 ي هاي مهم رودخانه حوضه از زيرشاخه اين. است

مساحت . كرخه است و در شمال غربي آن قرار دارد
 مربع و حداكثر و حداقل ارتفاع آن كيلومتر 5278آن 

متوسط بارندگي . متر است 1270و  3360به ترتيب 
 800تا  300و بين       متغي رساليانه اين حوضه بسيار 

سو و  سه رودخانه اصلي مرگ، قره. متر است ميلي
   ).شكل شماره ا(رازآور در اين حوضه جريان دارد 

  

  
  

  مطالعه مورد ي همحدود جغرافيايي موقعيت: 1 شكل
  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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 ها د و روشامو

در اين پژوهش براي بررسي مورفولوژي و نيمرخ 
هاي مختلف  رودخانه و تغييرات طولي و عرضي بخش

ساله، در ابتدا به  60زماني  ي يك دوره      آن طي 
هاي  اطالعات موردنياز شامل نقشه ها و  داده آوري جمع

 هاي هوايي ، عكس1334سال  1:50000توپوگرافي 
اين تصاوير . استفاده شده است1334سال  1:55000

با سيستم  ArcGISافزار  ر نرمشده و سپس د اسكن
ئورفرنس و سپس رودخانه ژ (UTM-WGS84)   تصوير

در بررسي  .ديده استرقومي گر با دقت باال
از تصاوير  1394-1393ژئومورفولوژي رودخانه درسال 

پس از . شده است استفاده PAN irsاي  ماهواره
حوضه با استفاده  ي ها،  محدوده ژئورفرنس كردن داده

بريده شده و  ENVIآن در محيط  shpي  از اليه
جهت  حوضه از تصاوير اوليه جدا و سپس ي محدوده
 موقعيت منطقه با شده با  محدوده بريده  دقت سنجش

 پس از. انطباق داده شد Google Earth افزار نرم
مورد بررسي،  ي درطول دو دوره رودخانه ي بازه ي تهيه

هندسي و عوامل  هاي ويژگي مسير مورد نظر برحسب
به پنج بازه تقسيم و سپس به مطالعه  ژئومورفولوژيكي

هاي  ولي و عرضي در بخشهاي ط گيري نيمرخ و اندازه
 ArcGISافزار در نرم) گانه پنج هاي بازه( رودخانه مختلف

براي ترسم مقاطع طولي و همچنين، . اقدام گرديد
 عرضي رودخانه در شرايط كنوني از مدل ارتفاعي

)DEM (افزار  منطقه و نرم 50000/1توپوگرافي ي نقشه
ArcGIS بازديد  بادر ادامه، . استفاده شده است
ها و  منطقه، به بررسي، ارزيابي و تحليل داده از ميداني

 ،انساني ثير عملكردهايأتغييرات رودخانه تحت ت

بدين ترتيب، . ها، پرداخته شد بويژه تغيير كاربري 
ها  بازههاي طولي و عرضي هر يك از  شكل نيمرخ

ترسيم گرديد تا مقدار تغييرات بر حسب شكل در 
براي اين . اده شودساله نشان د 60 ي طول دوره

هاي الزم براي هر نيمرخ طولي از  منظور، ابتدا داده
هاي  با منحني 50000/1مقياس توپوگرافي به هاي نقشه

ميزان به فواصل بيست متري استخراج و مسافت 
هاي  از بين منحني) X( طولي مسير جريان رودخانه

اين . اندازه گيري شد) Y(ميزان با ارتفاع مربوطه 
ها به صورت نسبي از ارتفاع صفر حوضه  گيرياندازه 

تا ارتفاع مقرر شده صورت گرفته و با استفاده از 
و طول دره، نموداري جهت هاي نسبت ارتفاع  داده

ها در ارتفاعات مختلف ترسيم  دره انحناي نمايش ميزان
  . شده است

             بحث و نتايج
پس از ترسيم نيمرخ طولي رودخانه با استفاده از 

بودن مسير  طوالني  با توجه به ،GIS درها  نقشه
رودخانه، جهت تحليل بهتر و دقيق تر، مسير رودخانه 
بر روي نقشه زمين شناسي و توپوگرافي منطقه هم 
پوشاني شده و به كمك اين دو پارامتر، و نيز بر اساس 
فرم نيمرخ طولي رودخانه و نقاط عطفي كه در انحناي 

است، مسير  گرفته رودخانه صورت ي مسير اوليه
). 2شكل شماره ( بازه تقسيم شده است 5رودخانه به 

ها به شكل جزئي و مفصل  سپس، هر يك از اين بازه
مورد بررسي قرار گرفته و نيمرخ طولي و عرضي آنها 

) 2شكل ( در زير. مورد ارزيابي قرار گرفته است
هاي مختلف آورده  گانه با استفاده از رنگ پنجهاي  بازه

  :اند دامه بطور مفصل مورد بحث قرار گرفتهشده و در ا
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  بازه 5سو به  بندي رودخانه قره تقسيم: 2شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  اول رودخانه  ي بازه
اول خاستگاه اوليه رودخانه بوده  ي بازه ي محدوده

شمالي  34° 43/ 00(روانسر ي كه از سرچشمه رودخانه
بطور تقريبي محل خروج از تا  )شرقي  46° 39/ 38//و 

 39//شمالي و  34° 32/ 06(سنجابي -دشت روانسر
از نظر زمين شناسي . گسترش دارد )شرقي  °46 47/

هاي جوان بوده كه جنس  اين بازه به صورت پادگانه
هاي آن اغلب از گراول و رسوبات آبرفتي است  آبرفت

كه داراي فرسايش پذيري باال و نفوذپذيري كم 
اضي اين دشت بر اساس گروه هيدرولوژيكي ار. هستند
ها به دليل رسوب نهشته در طول زمان در  خاك

قسمت سطحي داراي جنسي با نفوذپذيري كم بوده 
سخت نفوذناپذير سطحي  ي         ً               كه اكثرا  نيز رسي با اليه

درجه  4تا  0اي با شيب   اين بازه در محدوده. باشند مي
 ي ر محدودهقرار داشته و تنها قسمت باالدست رود د

درجه مساحتي را در بر  8تا  4شهر روانسر، از شيب 
  .گرفته است

  

  اول رودخانه  ي هاي طولي و عرضي بازه بررسي نيمرخ
اول  ي با ترسيم و نمايش پروفيل طولي بازه

و سال  1334زماني سال  ي رودخانه در دو دوره
قابل مشاهده است كه اين نيمرخ رفته رفته  1393

كردن روال                    اين امر به معني طي . است تر شده س   ّمضر 
                  تر شدن رودخانه طي  س ارتفاعي و پر پيچ و خم   ّمضر 

بيان  توان مين نظر، آاز . زماني است ي اين دوره
داشت كه روند فرسايش شديدتري در اين نيمرخ 

در نيمرخ ). 3شكل(وجود دارد 1393نسبت به سال 
گذاري رودخانه سبب شده است كه  رسوب 1393سال 

پروفيل ماليمتر و تغييرات شيب نسبت به ارتفاع به 
خصوص در بخش انتهايي نيمرخ ترسيم شده كمتر 

انحراف انتهاي مسير اين بازه نسبت به خاستگاه . باشد
باشد  درجه مي 10رودخانه در جهت شمال،  ي اوليه
و انحراف مسير جريان به تدريج      تقع ردليل ايجاد  كه به

  .استبه سمت شرق ايجاد شده 
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  ...ارزيابي و تحليل تغييرات هندسي نيمرخ 

  
   )سمت راست 1393سمت چپ و1334سال  ( سو قره ي اول رودخانه ي پروفيل طولي بازه: 3 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  
  )سمت راست  1393سمت چپ و 1334سال ( سو قره ي اول رودخانه ي پروفيل عرضي بازه: 4شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ضي نيز حاكي از افزايش هاي عر بررسي نيمرخ   
ها و كاهش  گذاري رسوب در كناره فرسايش به جاي

هاي ترسيم شده  فرسايش و كندوكاو در نيمرخ
عرض متوسط بستر رودخانه در اين ). 4شكل (باشد مي

حدود  1393متر  و در سال  4/20، 1334بازه درسال 
  .  كرده است                             متر بوده كه روند كاهشي را طي  19/ 9

  

  م دو ي بازه
اين بازه از انتهاي دشت روانسر به مختصات 

شرقي  46° 47/ 39//شمالي و  34)° 32/ 06جغرافيايي
 34° 27/ 41//(به سمت دشت سنجابي با مختصات

. گسترش پيدا كرده استشرقي  46° 53/ 52//شمالي و 
. درجه است 4تا  0شيب طي شده توسط اين بازه 

ت از ارتفاع قسمت انتهايي اين بازه به صورت يكنواخ
اين بازه اغلب از ميان مخروط . كند متر عبور مي 1310
 هاي دوران چهارم كه از اي و پادگانه هاي دامنه افكنه
  .نمايد عبور مي ،است  شده هاي گراولي تشكيل آبرفت

  

  دوم ي  هاي طولي و عرضي بازه بررسي پروفيل
دوم رودخانه  ي اين امر بيانگر اين نكته است كه بازه

هاي بيشتري از لحاظ  زماني داراي نابرابري ي اين دورهدر 
بدين معني كه در . فرسايش و رسوبگذاري بوده است

هاي رودخانه عمل كاوش و در برخي  برخي بخش
گرفته  گذاري صورت مي رسوب هاي رودخانه قسمت
گذاري  با اين وجود، عمل كاوش نسبت به رسوب. است

-  نشان 1393نيمرخ طولي سال . بيشتر بوده است
هاي نيمرخ و حركت  سازي نابرابري متعادل ي دهنده

در بخش انتهايي . باشد رودخانه به سمت تعادل مي
. توان شاهد اين مطلب بود دوم به وضوح مي ي نيمرخ بازه

اوليه رودخانه در سراب  ي اين بازه نسبت به سرچشمه
پيدا نموده كه نسبت به  درجه را 14روانسر انحرافي 

 دهد درجه افزايش را نشان مي 4اول انحراف  ي بازه
  ).5شكل (

  

  )سمت راست1393سمت چپ و   1334و ( سو قره ي دوم رودخانه ي پروفيل طولي بازه: 5شكل 
  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  ...ارزيابي و تحليل تغييرات هندسي نيمرخ 

  
   )1334و  سمت چپ 1393سمت راست( سو  قره ي دوم رودخانه ي هاي عرضي بازه نيمرخ: 6شكل 

  1394نگارندگان، : سيمتهيه و تر
  

دوم مشاهده  ي هاي عرضي بازه در بررسي نيمرخ
گرديد كه در بستر و سواحل دو طرف رودخانه در 

فرسايش كاوشي حاكم بوده اما در سال  1334سال 
ها و بستر  گذاري و پرشدگي كناره عمل رسوب 1393

بر اين اساس، متوسط عرض . رودخانه غالب بوده است
متر بوده است كه اين  6/20 1334بستر در سال 
متر كاهش پيدا كرده  7/15به  1393مقدار در سال 

همچنين با توجه به كاهش شيب پروفيل طولي، . است
مورد  ي ابتدايي دوره ي قدرت رودخانه نسبت به نقطه

مطالعه كاسته شده و رودخانه روند متعادلي را در برابر 

و به  هاي مختلف نيمرخ به خود گرفته نمودن بخش
گذاري بار  گذاري در حواشي و بستر و بر جاي رسوب

   ).6شكل (رسوبي پرداخته است
  

  سوم رودخانه ي بازه
سو در اين پژوهش از  قره ي سوم رودخانه ي بازه  

شرقي  46° 53/ 52//شمالي و  34° 27/ 41//مختصات 
 47° 00/ 29//شمالي و  34° 25/ 21//تا مختصات 

دشت سراب نيلوفر عبور  گسترش داشته و ازشرقي 
  .كند مي
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

سوم  ي هاي طولي و عرضي بازه بررسي پروفيل
  سو قره ي رودخانه

ارزيابي  براي بررسي سمت و سوي حركت رودخانه و    
هاي طولي  ميزان تغييرات آن به ترسيم و بررسي پروفيل
هاي پيش  و عرضي رودخانه در اين بازه، همانند بازه

اين بازه نسبت به خاستگاه اوليه . پرداخته شده است
با توجه به . درجه انحراف پيدا كرده است 20رودخانه 

 انحراف در هر بازه به سمت ي شده، زاويه   طي      مقع رروند 
در اين بازه . كرده است                              پاياب مسير، سير افزايشي را طي 

هاي انساني، ساخت و ساز و ايجاد كانالي        فعالي تبه دليل 
هاي پيش  انحراف نسبت به بازه ي انحرافي، ميزان زاويه

       فعالي تدهد البته وجود  را نشان مي  مقدار بيشتري
سو  قره ي هاي موجد در بخش مياني مسير رودخانه گسل

 ي رودخانه ي نيز در شمال غربي و جنوب شرقي حوضه و
       فعالي تدر واقع، . تأثير نيست سو در اين مورد بي قره

انحراف مسير  ي ها در اين بخش سبب تغيير زاويه گسل
ب در آن                                          رودخانه نسبت به خاستگاه اوليه و ايجاد تحد 

  .)7شكل ( شده است
  

 
  )1334و سمت چپ  1393سمت راست( سو  قره ي سوم رودخانه ي پروفيل طولي بازه: 7 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

هاي مشاهده شده در ابتداي نيمرخ  برجستگي
تحت تاثير  1334طولي بازه ترسيم شده در سال 

هاي پيش  فرسايش از بين رفته و نيمرخ همانند بازه
به سمت ايجاد تعادل از طريق برقراري تعادل ميان 

. هاي نيمرخ پيش رفته است فرورفتگي ها و برجستگي
گذاري ايجاد رسوب نيمرخ نيز شاهد بنابراين در اين

پيشين و فرسايش در  ي يافته هاي فرسايش در قسمت 
گفت  توان ميهاي پر شده قبلي بوده و بنابراين  بخش

 ي بوده كه در چرخه حالت تعادل كه رودخانه متمايل به
 شود پيري شناخته مي ي مرحلهنام   ديويس به فرسايشي

  ).8شكل (
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  ...ارزيابي و تحليل تغييرات هندسي نيمرخ 

 
  )1334و سمت چپ  1393سمت راست( سو  قره ي سوم روخانه ي هاي عرضي بازه نيمرخ :8شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

سوم رودخانه  ي هاي عرضي بازه در بررسي نيمرخ
كه نيمرخ  به وضوح مشاهده نمود توان ميسو  قره

زماني  ي محدوده در شكل شدن uرودخانه به سمت 
هاي  ديواره تندي شيبيافته است و از  گرايش ساله 60

   .آن كاسته شده است
  

  چهارم  ي بازه
گيرد  دشت كرمانشاه را در بر مي ي اين بازه محدوده   

  .شهر نيز در آن استقرار پيدا كرده است ي كه محدوده

  

شمالي  34° 25/ 21//مختصات اين بازه در آغاز مسير 
شمالي  34° 17/ 13//شرقي و در انتها  47° 00/ 29//و 
از آنجا كه كالن شهر  .باشد شرقي مي 47° 09/ 22//و 

كرمانشاه در داخل اين بازه قرار گرفته است و تغييرات 
طولي و عرضي بر شهر اثرگذار است، از اين رو، اين 

ريزي و  بسيار بااليي جهت مطالعه،برنامه      اهمي تبازه از 
  ). 9 شكل(  است مديريت برخوردار
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  )سمت راست 1393و 1334 چپ سمت(سو  قره ي چهارم رودخانه ي پروفيل طولي بازه :9شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

 ي رودخانه چهارم ي بازه عرضي طولي و پروفيل بررسي
  سو قره

شود كه از  در پروفيل طولي اين بازه مشاهده مي
ها كاسته شده و  قسمتارتفاع بخش انتهايي در برخي 

تر و  هاي مرتفع به نوعي رودخانه به كاوش در بخش
هاي فرسايش يافته پرداخته  گذاري در بخش رسوب
هاي عرضي ترسيم شده براي اين بازه نيز  نيمرخ. است

پروفيل رودخانه از كه  استبه نوعي گوياي اين مطلب 
تر، با  حالت متعادل دار و مضرس به سمت حالت شيب

هاي فرسايش  ها در بخش گذاري كناره دن و رسوبكرپر
تر و تمايل  هاي پر شيب يافته و كاوش ماليم بخش

عرض متوسط . رود شكل پيش مي uشكل به حالت 
متر بوده كه  18حدود  1334بستر رودخانه در سال 

 ،متر بوده است 16كه حدود  1393نسبت به سال 
اف اين انحر  ي زاويه همچنين،. است كاهش پيدا كرده

درجه  29بازه نسبت به سرچشمه رودخانه در حدود 
   ).10شكل( باشد مي

 
   )سمت راست 1393و 1334 سمت چپ(سو  قره ي چهارم رودخانه ي نيمرخ عرضي بازه: 10 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
55  

  
  ...ارزيابي و تحليل تغييرات هندسي نيمرخ 

    پنجم ي بازه
كه شهر كرمانشاه (اين بازه انتهاي دشت كرمانشاه

تا رسيدن به توپوگرافي مرتفع، ) ستدر آن واقع شده ا
جايي كه در آن به رودخانه گاماسياب مي ريزد، در 

 34° 17/ 13//ابتداي مسير به مختصات . گيرد برمي
و انتهاي اين بازه به  شرقي 47° 09/ 22//شمالي و 
شرقي  34° 10/ 38//شمالي و  47° 20/ 37//مختصات 

ي اين بازه بخشي از شهر كرمانشاه در ابتدا .باشد مي
  ). 11شكل( واقع شده است

  
پنجم  ي هاي طولي و عرضي بازه بررسي پروفيل

  سو قره ي رودخانه
هاي طولي رودخانه در اين بازه  بررسي پروفيل

گذاري نسبت به فرايند  فرايند رسوب ي حاكي از غلبه
  . فرسايشي و تمايل رودخانه به حالت پيري است

ت به جهت شمال در انتهاي اين بازه رودخانه نسب
بيشترين درجه . درجه انحراف پيدا كرده است 80

رودخانه دراين بازه  ي انحراف نسبت به خاستگاه اوليه
هاي  له با توجه به شكل نيمرخأاين مس. وجود دارد

رودخانه به سمت باالدست و نيز      تقع رطولي و حالت 
بر حسب اينكه اين بخش در بخش انتهايي رودخانه 

جي حوضه قرار گرفته است، منطقي و سو و خرو قره
انحراف نيز در اين بازه به  ي زاويه. طبيعي مي باشد

 41بيشترين مقدار خود رسيده است و مقدار آن 
اين بازه همچنان تحت تأثير ارتفاعات . باشد درجه مي

اطراف خود به صورت محدود و محصور عمل نموده و 
افات و انحراف مسير بر اثر انحصار مسير توسط انحر

تر  ها بيش جنس سخت زمين در اين بازه از ساير بازه
  ).10شكل ( باشد مي

  

  
 )1393و سمت راست 1334سمت چپ(سو  پروفيل طولي بازه پنجم رودخانه قره: 11شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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: 12 شكل
  )1393و سمت راست 1334سمت چپ (سو  هقر ي پنجم رودخانه ي هاي عرضي بازه نيمرخ

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  
هاي عرضي ترسيم شده  طوركه شكل پروفيل همان   

 دهد مطالعه نشان مي زماني مورد ي براي دو دوره
 60حدود                           رودخانه در اين بازه در طي ) 12شكل (

به اين . گذاري بوده است سال پيش متمايل به رسوب
                                      ًازه از رودخانه از ميان ارتفاعات نسبتا دليل كه اين ب

هاي عرضي  بنابراين نيمرخخود عبور نموده، بلند اطراف
شكل بوده  V بيشتر به حالت 1334اين بازه در سال 

نشان  1393اما بررسي تصاوير رودخانه در سال . است
رودخانه در اين بخش كمتر شده و        فعالي تدهد كه  مي

در  uه سبب ايجاد شكل روند تكامل در مسير رودخان

ها حاكي از آن است  ارزيابي. مسير رودخانه شده است
نسبت به سال  1393كه متوسط عرض بستر در سال 

  . درصدي به همراه داشته است 3كاهش  1334
  

  سو  عرضي و طولي رودخانه قره هاي بررسي نيمرخ
                             ً       نيمرخ طولي رودخانه روند نسبتا  منظمي بطور كلي،   

 هاي آن داراي با اين وجود تمام بازه. دكن مي      را طي 
 ي دهنده بوده كه نشان     محد بو      مقع رهاي  قسمت

گذاري در  و رسوب     محد بهاي  فرسايش در قسمت
شناسي وجود يك  از نظر زمين. است     مقع رهاي  بخش
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موجب  كند قسمت مياني رودخانه عبور ميگسل كه از
. ستها شده ا تثبيت بيشتر بستر نسبت به ساير بخش

در بخشي از مسير رودخانه كه از شهر كرمانشاه عبور 
هاي باال دست و پايين دست  كند، بويژه در بخش مي

هاي انحرافي جهت  داليل ايجاد كانال شهر،  رودخانه به
امور كشاورزي يا مصارف ديگر تثبيت شده و نيمرخ 

بدون                        ًزماني مطالعه شده عمدتا  ي بازه           طولي آن طي 
در بخش انتهايي نيمرخ نيز . ده استتغيير باقي مان

شود كه  ب به وضوح ديده مي                   حالت برخاستگي و تحد 
هاي تكتونيكي در منطقه        فعالي تاين امر بيانگر وجود 

  ).13شكل ( است

  

  
  1393نيمرخ طولي رودخانه قره سو در سال : 13شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

سو از سرچشمه  هقر ي نيمرخ كلي مجراي رودخانه
باشد هر چند كه در  مي     مقع رتا دهانه به شكل 

پنجم تغيير شكل  ي دست و در بازه هاي پايين بخش
از نقطه نظر . آيد درمي     محد بپيدا كرده  به شكل 

هاي باالي  در بخش     مقع راصول ژئومورفولوژيك، نيمرخ 
مجراي رود بر نزديكي آن به يك وضعيت مدرج داللت 

حالتي حاكي از وجود تراز بين نيروهاي  نچني.نمايد مي
آب و رسوب در سيستم با  ي حركت درآورنده به

در اين شرايط، در هر . وضعيت هندسي مجراست
لحظه امكان دارد در هر قسمتي از مجرا چنانچه 

زماني  ي ورودي آب و رسوب معادل بازده آن در دوره
چنين حالت . معين باشد، حالت پايدار پديد آيد

اري مربوط به زمان خاصي نيست، بلكه در هر پايد
موقع و در هر محلي در امتداد نيمرخ رود ممكن است 

با وجود اين، اغلب بدون . شرايط حالت پايدار پديد آيد
شناسي،  تغييرات اقليمي يا تغييرات در ساختار زمين

نيمرخ طولي رود نيز بيشتر و بيشتر به حالت پايدار 

سو نيز از سال  قره ي دخانهنيمرخ رو. شود مينزديك 
منظمي به سمت دهانه را       ًنسبتا      تقع رتاكنون  1334

تر شده  و به حالت پايدار نزديك شتهبه نمايش گذا
به      محد ب هاي در واقع رودخانه در بخش. است

پرداخته گذاري  رسوب به     مقع رهاي  و در بخش فرسايش
ده سازي و پايداري بستر افزو و به اين ترتيب به يكسان

تعادل رودخانه ميان نيروهاي  ي در مرحله .است
دل برقرار بوده و رودخانه تنها فرسايشي و انباشتي تعا

رود  هاي موجود در داخل كانال رسوب حمل و انتقال به
  . پردازد مي

مطالعه بيشتر  ي سو در طول دوره قره ي رودخانه
امر ناشي از عوامل  گذاري پرداخته و اين به رسوب

مچون كاهش دبي، فرسايش رودخانه و مختلفي ه
افزايش بار محيط زيستي به دليل برداشت شن و 

اما اين امر خود . ماسه از بستر رودخانه بوده است
پيري رودخانه و تمايل به  ي د بيانگر مرحلهتوان مي

تعادل ميان نيروهاي كاوشي از يك سو و انباشتي از 

تحدب نيمرخ به علت 
 فعاليت تكتونيكي

دخالت گسل و تثبيت ساختاري 
 نيمرخ
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آبرفتي سو در دشت  قره ي رودخانه. باشد سوي ديگر 
) مĤندري(با شيب كم بستر و مسير پرپيچ و خم 

اختالف ارتفاع اراضي دشت در مسير . جريان دارد
رودخانه بسيار كم بوده است و بنابراين رودخانه 

حركت . تشكيل مĤندرهاي فراواني را داده است
مĤندري رودخانه سبب ايجاد اشكال خاص شامل 

يزهاي اسبي، خاكر هاي شاخ گاوي يا نعل درياچه
هايي كه خاكريزهاي طبيعي را  كانال( ها طبيعي كروس

يكي از عواملي كه تكامل . گرديده است) اند بريده
 ،گذارد نمايش مي  رودخانه و تغييرات آن را به

 ي رودخانه ي درحاشيه.باشد اي مي هاي رودخانه پادگانه
هايي ديده وجود دارد كه با استفاده از  سو پادگانه قره

 ي متر منطقه DEM 10ميداني و نقشه  هاي بررسي
هر چند كه در اكثر . اند مورد مطالعه قرار گرفته

مدفون  ها ها زير آبرفت هاي رودخانه اين پادگانه بخش

فرسايش كاوشي از بين رفته و تنها در  شده يا تحت
نيمرخ  .اند هاي كمي از رودخانه قابل مشاهده بخش

شي را در طول كلي روند كاه بطورعرضي رودخانه نيز 
ميزان . دهد زماني مورد مطالعه نشان مي ي دو دوره

دوم و  ي هاي مياني رودخانه، بويژه بازه تغييرات در بازه
يك به كمترين مقدار رسيده  ي پنجم زياد و در بازه

اين امر به دليل كاهش دبي به دليل ). 1جدول ( است
كاهش بارش، ايجاد كانال در مسيرهاي رودخانه براي 

هاي زير  ها و افت آب صارف كشاورزي، ايجاد چاهم
ير ساز اين رو رودخانه در طول م. زميني بوده است

هاي باال دست،  خود به جاي فرسايش، حتي در بخش
هر چند كه ميزان تغيير . به رسوبگذاري پرداخته است
هاي باالدست بسياركمتر  در نيمرخ طولي در بخش

  ). 1جدول( متر است بوده و درحدود يك

  

                  1334 -1393هاي پنج گانه طي  انحراف در بازه ي نمايش تغييرات متوسط رودخانه و زاويه :1جدول

  بازه
  )متر(عرض متوسط بستر 

 1334در سال
  )متر(عرض متوسط بستر 

 1393در سال

 زاويه انحراف رودخانه
 )درجه(

1  4/20  9/19  10 

2  6/20  15  14 

3  22  18  20 

4  18  16  29 

5  27  24  49 

  1394نگارندگان، : مأخذ                         
  

   نتيجه
شيب و آبرفتي  سو در يك دشت كم قره ي رودخانه    

هايي كه بر روي ليتولوژي سست  رودخانه. جريان دارد
تكتونيكي كمتري را تجربه        فعالي تجريان دارند و 

باال و شيب كم بوده و      تقع رداراي نيمرخي با  ،اند كرده
هاي  مسير آنها به دليل ليتولوژي سست، پيچ و خم در

هاي ترسيم  همانطوركه در نيمرخ. شود زيادي ايجاد مي
رودخانه مشاهده  ي گانه هاي پنج شده براي بازه

حالت           ًاولي كامال  ي ها در چهار بازه گردد، نيمرخ مي

مياني نيمرخ به  ي در بازه. به خود گرفته است     تقع ر
بريدگي و يكنواختي با حالت دليل عبور يك گسل، 

شود كه اين موضوع با  تحدب در نيمرخ مشاهده مي
هاي  گسل ي شناسي و نقشه زمين ي همپوشي با نقشه

ساختاري  تحركات وضوح چنين موردمطالعه به ي منطقه
هاي طولي ترسيم  همچنين، نيمرخ. دهد را نشان مي

 مطالعاتي ي هاي مختلف در دوره شده براي بازه
حاكي از تمايل رودخانه به افزايش ) 1393-1334(

نيمرخ . باشد فرسايش مي  كاهش گذاري و رسوب
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به سمت باالدست بوده      تقع رحالت  رودخانه نيز داراي
يابي  سمت پيري و دست رودخانه به تدريجي كه حركت

هاي عرضي تمام  نيمرخ. سازد به تعادل را نمايان مي
سازي و تعادل را به ها نيز تمايل رودخانه به برابر بازه

  ها حالت كه در اكثر بخش گذارد بطوري نمايش مي
. حفظ شده است 1334نيمرخ نسبت به سال   تقارن

حال حاضر  تا 1334از سال      مقع رهاي  در بخش
فرسايش رخ داده      محد بهاي  گذاري و در بخش رسوب
باالدست رودخانه در مسيري با  ي نيمرخ بازه. است

 8تا  1و شيب  يان يافته استمتر جر1400ارتفاع 
كه از شكل  اما همانطور. گذارد درجه را پشت سر مي

شود شيب  گانه مشاهده مي هاي پنج نيمرخ طولي بازه
دست كاهش  كانال رودخانه به تدريج به سمت پايين

عرض رودخانه در دو  ي همچنين مقايسه .كند ميپيدا 
ها عرض  دهد كه در تمامي بازه زماني نشان مي ي دوره

دوم كاهش يافته  ي اول به دوره ي رودخانه از دوره
يك كمترين تغييرات عرض را  ي اما، در بازه. است

بيشترين تغييرات را  5و  2هاي  ايم و بازه شاهده بوده
  .اند داشته

  
  منابع

 ،اي رودخانه ژئومورفولوژي تحليل).1385(رضااسماعيلي 
رود،  ستيلكيد بر اأبا ت آبريز الويج رود ي حوضه
. دانشكده علوم انساني و اجتماعي. نامه دكتري پايان

 .دانشگاه تبريز

 سيدمحمودبجستان؛ شفاعي محمود كاظم؛، اسماعيلي 
 مؤثر آزمايشگاهي عوامل بررسي. )1386( پور كاشفي

 و علوم طغيان، سيالب شرايط در رسوب انتقال بر
  .1386پاييز .2شماره . ايران آبخيزداري مهندسي

 ؛نگهبانسعيد  ؛سيدلشكري باقر ؛فربيگلو، منصورجع 
بررسي تغييرات بستر و ). 1390(صفرراد طاهر 
ي گيالن غرب در  ژئومورفيكي رودخانهي ها ويژگي
هاي ژئومورفولوژي  ، پژوهش1381تا  1344 هايسال
  .87- 102صفحات . 2شماره .    كم ي

 صدرالدين اسماعيلي؛ رضا محمدمهدي؛ زاده، حسين 
اي  رودخانه اشكال ژئومورفيك شناسايي).1385(متولي
: موردي مطالعه(بستري  اشكال بر مروري: اول بخش

 چالوس- البرز مركزي شمالي هاي حوضه هاي رودخانه
  . 78- 90 صفحات .11 شماره .سرزمين مجله ،)تاالر تا

  در  مؤثربررسي عوامل ). 1394(حسيني، سيدجواد
بندي پايداري  هرود و پهن تكامل پيچانرودي زنجان

دانشگاه . نامه كارشناسي ارشد هاي آن، پايان پادگانه
  .دانشكده جغرافيا. تهران

 ،1387(كاظم؛بهرام صالحي؛ پروين سلحشوري رنگزن .(
ي پايين دست كرخه قبل و بعد  بررسي تغييرات منطقه

 LandSatاز ساخت سد با استفاده از تصاوير چند زمانه 
 .1-11صفحات . اناولين همايش ئوماتيك اير

 8913(امي مقياسر ؛شرفي؛ سيامك مهران،مقصودي .(
آباد با  خرم هالگوي مورفولوژيكي رودخان روند تغييرات

ريزي و  برنامه Auto Cad و RS ،GIS استفاده از
  .275- 294 صفحات. فضاآمايش 

 ،محمد قنبري؛ علي  اصغر نويدفر؛ مهران؛ مقصودي
تكتونيك ليتولوزژي وي تأثير        تحليل كم ).1394(رضايي

 - رودخانه ارجان:موردي مطالعه طولي رودخانه بر نيمرخ
سال .                     هاي ژئومورفولوژي كم ي پژوهش چاي، مجله 

  .104- 117صفحات . 1394تابستان . 1شماره . چهارم
 ،1384(جميري  محمدجعفر ؛محمدرضا نجفي .(

 خصوصيات هندسي بر اساس سيالبي هاي دبي برآورد

 تحقيقات مجله رودخانه، مقاطع يكيو هيدرول

  .1384پاييز . 24 شماره .مهندسي كشاورزي
 زاده؛ طاهره افشار احمد؛ محمدمهدي حسين گر، نوحه 

 و طولي نيمرخ ژئومورفولوژيك تغييرات. )1389(
ميناب،  پل تا سد از(ميناب  رودخانه علياي عرضي

 سال .ايران جغرافياي انجمن پژوهشي علمي فصلنامه
 . 24 شماره .هشتم

 مقدم؛ ناصر  علي؛ مهدي اژدري پور، حسين واعظي
بررسي تغييرات مورفولوژي ). 1389(بيدختي  طالب

رودخانه سيستان، دومين كنفرانس سراسري مديريت 
. كرمانر دانشگاه شهيد باهن .كرمان جامع منابع آب

  .انجمن مهندسي آبياري و آب
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 ،؛ احمد زاده حسين محمدمهدي ؛مجتبي يماني
 و تاالر يها رودخانه هيدروديناميك .)1385( گر حهنو

    ّ   مشخ صات تغيير و ناپايداري آن در نقش و بابل

  .55 شماره. جغرافيايي هاي پژوهش آنها، هندسي
 ،1394(زهرا عابديني مجتبي؛ابوالقاسم گورابي؛يماني .(

تحليل روند تغييرات مورفولوژيكي الگوي آبراهه 
، )ترانسكت(هاي متساوي البعد خبابلرود از طريق نيمر

. 1394تابستان  .3شماره.فصلنامه هيدروژئومورفولوژي
  .137- 157صفحات 

 Abate,Mengiste., Nyssen, Jan., Steenhuis, 
Tammo S., Moges, Michael M., Tilahum, Seifu 
A., Enku, Temesgen., Adgo, Enyew (2015). 
Morphological changes of Gumara River 
channel over 50 years, upper Blue Nile basin, 
Ethiopia, Journal of Hydrology 525, 152-16. 

 Ortega, J. A., Razola, L., & Garzón, G (2014) 
Recent human impacts and change in dynamics 
and morphology of ephemeral rivers. Natural 
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