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 رود کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف

 
  3، زهرا گوهری 2بیگلو، محبوبه حاجی1محبوبه سربازی

 41/21/4939 تاریخ دریافت:

 20/21/4931تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده
تواندد بدر   ن تغييرات ميها به واسطة ويژگي پوياي آن، همواره دچار تغييرات هستند و ايخصوصيات مورفولوژي رودخانه

هداي ممد     هدا از شاخصده   هاي كشاورزي و غيره آثار منفدي بذدراردچ چد    ها، زمينبنا شده در حاشية رودخانه هايسازه

ها در رودخانده كشدر رود    بري و شکل چ  آيندچ تحقيق حاضر بررسي تغييرات درجه ميان تغييرات محيطي به شمار مي

سدال   ، تصدوير گوگدل ار   1311  ماهواره لندست سال TM  ، تصاوير سنجنده1331ل هاي هوايي سابا استفاده از عکس

كيلومتر از رودخانده كشدر رود    11اي به طول  چ  در بازه 11باشدچ در اين تحقيق پارامترهاي مورفولوژيکي مي 1332

مقدار درجه ميدان بدري در   جفتي نشان داد كه تغييرات در  tبراي هر دوره تعيين شدچ نتايج حاصل از مقايسه ميانذين 

داري در سطح يک درصد استچ براي تعيين تأثير تغييرات برخدي از   داراي اختالف معني 1332تا  1331هاي  طي سال

بري از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شدچ نتايج مدل نشدان داد كده    پارامترهاي چ  بر تغييرات درجه ميان

نيز به صدورت كاهشدي اسدتچ همنندين نتدايج       تغييرات دامنه پيچ و خ  در كناره  بري در صورت تغيير در درجه ميان

بري و حالت شکل چ  به شدت به يکديذر وابسته  همبستذي اسپيرمن نشان داد كه تغييرات در پارامترهاي درجه ميان

اري يدک درصدد   د بري و شکل چ  در سطح معندي  داري بين تغييرات درجه ميان هستندچ به طوري كه همبستذي معني

آيند و چ  تمايل به بسته شدن پيددا   شکل در مي Ωو  Uبندي اشکال چ  نيز به صورت  وجود داردچ با افزايش درجه آب

 صدورت  به مسير عمدتاً 12و  11، 3 ،2 شماره هاي چ  مانند دارد وجود بري ميان درجه كاهش كه هايي كندچ در چ  مي

 چاست شده جدا گاوي شاخ هاي بركه صورت به رودخانه از قسمتي و آمده در مستقي 

 

 رود، رگرسیون خطی، مورفولوژی رودخانه.بندی، رودخانه کشف رود، درجه آب پیچان های کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها به علت  شناسي رودخانه خصوصيات ريخت

 1رودها پينان استچ حال تغيير در ها هميشه پويايي آن

هاي آبخيز  در حوضهاندازهاي بسيار زيبا  از جمله چش 

شوندچ  هستند كه در اثر عوامل مختلفي تشکيل مي

 2هيدرولوژيکي -ها اشکال مم  ژئومرفولوژيکي  چ 

 در محدوده كه مکاني هاي جابجايي هستند و به لحاظ

دهند، موجب تغيير ابعاد  سيالبي انجام مي هاي دشت

هاي  شناسي بستر جريان رودخانه و دشت ريخت

 ها به علت پويايي زيادي اين پديده شوندچ سيالبي مي

اي را نيز در  كه دارند، مسائل و مشکالت عمده

آورند )بياتي خطيبي،  هاي تشکيل به وجود مي محدوده

ها، كه از  (چ چ Imran et al., 1999؛ 1330

هاي بارز  هاي مم  تغييرات محيطي و از نشانه شاخصه

ند، آي ها به شمار مي وقوع تحول در بستر جريان آب

ها  عامل بروز تغييرات حياتي در بستر جريان رودخانه

(چ تغييرات در  Dai et al., 2008شوند ) محسوب مي

ميزان بار رسوبي، تغييرات در شيب، اقلي ، ايجاد سد و 

بندها و همننين دخالت و تجاوز بشر به حري  

رودخانه و تغيير كاربري اراضي اطراف رودخانه 

ها در مسير جريان  تشکيل چ  تواند زمينه را براي مي

 ؛Lofthouse and Robert, 2008رودخانه فراه  سازد )

Lagasse et al., 2004 ؛ Perucca et al., 2006 ؛

Camporeale et L., 2010  چ تغيير در پارامترهاي چ)

تواند ناشي از تغييرات توسط بشر، تغيير در رژي   مي

يا ناشي از هيدرولوژي رودخانه، تغييرات اكولوژيکي و 

؛ Ollero et al., 1991ژئومرفولوژي منطقه باشد )

Cabzas et al., 2010  تغييرات در پارامترهاي چ )

هاي مختلفي مانند شمرسازي،  تواند از ديدگاه مي

سازي مم  باشد  سدسازي، فرسايش و رسوب و جاده

(Crosto, 2009 ؛Heo et al., 2009 چ از آن جا كه)

شارهاي برشي را در سطح نيروي گريز از مركز ف

بيني  دهد، پيش مشترک آب و خاک افزايش مي

 ها امري ضروري استچ حركت چ 

                                                 
1- Meander rivers 
2- Geomorphologic- Hydrologic 

در رابطه با تغييرات پارامترهاي چ  و عوامل مؤثر 

بر اين تغييرات مطالعات زيادي به خصوص در خارج از 

ها  كشور صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آن

 شودچ  اشاره مي

Yang et al., 2002 اي به آشکارسازي  در مطالعه

تغييرات خط ساحلي دلتاي رودخانه زرد چين با 

اي پرداختندچ نتايج ايشان  استفاده از تصاوير ماهواره

مستقي  به  3نشان داد كه رودخانه از حالت شرياني

با  Timer (2003)چمي ضعير تغيير شکل داده استچ 

هاي  هاي كنترل تغييرات رودخانه بررسي روش

نتيجه گرفت كه  3رودي بر روي رودخانه تيسزا ينانپ

رودي شدن رودخانه به شدت تحت تأثير  پينان

 هاي غيرعادي استچ  ها و فرونشست موقعيت گسل

Chu et al., 2006 اي روي رودخانه زرد در  در مطالعه

اي و سنجش از دور  چين با استفاده از تصاوير ماهواره

را شناسايي كردندچ مناطق بيشترين فرسايش و تغيير 

Ollero(2010)در  1اي در رودخانه ابرو ، در مطالعه

 جابجايياسپانيا به بررسي تغييرات مورفولوژيکي و 

سال پرداختچ نتايج ايشان نشان داد  00رودخانه طي 

كه در طول دوره مورد مطالعه اين رودخانه داراي 

تغييرات زيادي بوده است و در برخي مناطق رودخانه 

جا شده استچ از محققان  كيلومتر جابه 1شتر از تا بي

توان به  اند مي ديذري كه در اين زمينه مطالعه نموده

Uribelarrea et al., 2003 ،Nicoll et al., 2010  و

Magdalena et al., 2011 مقدم و  اشاره كردچ رضايي

اي در آذربايجان شرقي به  ( در مطالعه1300خوشدل )

چاي پرداختندچ نتايج ايشان  هرهاي ا بررسي پيچ و خ 

هاي  نشان داد كه بيشترين درصد چ  مربوط به چ 

استچ ايشان علت اصلي  1/1داراي سينوسيته باالي 

هاي اخير را تعرض افراد بومي  ها طي دهه تغييرات چ 

رودخانه دانستندچ مقصودي و همکاران  به حري 

اي بر روي روند تغييرات الذوي  ( در مطالعه1303)

 GISو  RSآباد با استفاده از  ورفولوژي رودخانه خرمم

ها طي دوره مطالعاتي افزايش  بيان كردند كه تعداد چ 

                                                 
3- Braided 
4
 Tisza 

5- Ebro 
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يافته و علت اصلي اين تغييرات را تغيير كاربري اراضي 

منطقه و دخل و تصرف انسان به رودخانه دانستندچ 

( روند تغييرات مورفولوژي 1332يوسفي و همکاران )

ا بر اساس دو سري تصاوير ررودخانه كارون 

ماهواره لندست بررسي  +ETMو   TMهاي سنجنده

 داري معني همبستذيكردند و به اين نتيجه رسيدند 

 سطح در چ  شکل و بري ميان درجه تغييرات بين

 با كه طوري بهچ دارد وجود درصد يک داري معني

 و U صورت به نيز چ  اشکال بندي آب درجه افزايش

Ω پيدا شدن بسته به تمايل چ  و دآين مي در شکل 

 چكند مي

گران ايراني ديذر كه در اين زمينه  از پژوهش

(، 1300توان به احمديان يزدي ) اند مي كرده تحقيق

(، 1301(، يماني و همکاران )1303فرخي و همکاران )

(، استادكاليه و همکاران 1301ارشد و همکاران )

خطيبي (، بياتي 1301(، رنذزن و همکاران )1301)

( نيز اشاره كردچ با آگاهي از ميزان تغييرات در 1330)

 و آينده چ  توان مي منطقه يک در چ  پارامترهاي

بيني كردچ تحقيق حاضر براي  ها را پيش رودخانه

بري و شکل چ   بررسي تغيير پارامترهاي درجه ميان

 رود انجام شدچ در قسمتي از رودخانه كشر

 

 ها مواد و روش

بررسي در استان خراسان رضوي و  مسير مورد 

  13ْ  33َ  33شمرستان مشمد در محدوده جغرافيايي ً

  10تا  ً 31ْ  23َ  33طول شرقي و ً 13ْ  33َ  31تا ً

باشدچ جمت جريان عرض شمالي واقع مي 31ْ  13َ

جنوب شرقي استچ محدوده بازه  -شمال غربي

 11رود به طول مطالعاتي، بخشي از رودخانه كشر

 هاي آبرفت از نوع منطقه شناسي زمينلومتر استچ كي

هاي اراضي منطقه  استچ همننين كاربري كواترنري

 (چ1زار و باغ استچ )شکل بيشتر از نوع كشاورزي، بوته

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (:4)شکل 
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، 1331هاي هوايي سال در اين تحقيق از عکس

، 1311  ماهواره لندست سال TMهاي  تصاوير سنجنده

 استفاده شدچ 1332تصوير گوگل ار  سال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

بري و شکل  به منظور مقايسه تغييرات درجه ميان

ها مسير رودخانه در اين سه بازه زماني از روي  چ 

 Arcعکس هوايي و تصاوير ماهواره در محيط نرم افزار 

GIS (چ 2)شکل سازي انجام شد عمل رقومي 

 طول در مطالعاتي براي بررسي تغييرات پارامترهاي

(چ 3چ  انتخاب شد )شکل  11 بازه مطالعاتي

و  (S) 2، طول جريان(W) 1پارامترهاي عرض جريان

3 دامنه پيچ و خ  در كناره
 (L) ( 3توجه به شکل ) با

و  1311، 1331هاي  ها در سال براي هر يک از چ 

يري شد و گ اندازه Arc GISافزار  نرمدر محيط  1332

3ضريب خميدگي
 (C) و  1اده از رابطه چ  با استف

براي هر يک از  2با رابطه ( e) چ  1بري درجه ميان

محاسبه  1332و  1311، 1331هاي  ها در سال چ 

 (چ1شد )جدول 

 

 
 

                                                 
1- River Width 
2- Watercourse Length 
3- Meander Length 
4- Sinuosity 
5- Sealing Degree 

(1) L

S
C 

 
 

(2) 
   1





C

C

LS

S
e

 
 

 ARC GISدر  4931و  4911، 4911(: بستر رودخانه در تصاویر رقومی شده سه دوره آماری 1شکل )
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تواند به  شکل اساسي پارامتر هندسي سطحي مي

باشدچ اگر خط عمود بر محور از  Ωو  V ،Uهاي  شکل

قسمت رأس تا گردن چ  به طور مداوم بزرگتر شود 

شکل استچ اگر خط فرضي مورد نظر ابتدا  Vچ  

شکل است و  Uبزرگتر شود و سپس ثابت بماند چ  

اگر اين خط ابتدا بزرگ شود و سپس كوچک شود چ  

شکل  Vهاي  در كل چ  شودچ محسوب مي Ωاز نوع 

شکل تحت عنوان نادر و  Uهاي  ه، چ تحت عنوان ساد

بندي  هاي بسيار نادر طبقه شکل جزء چ  Ωهاي  چ 

بري به  (چ درجه ميانBin et al., 2008شوند ) مي

شوند، زماني كه ضريب خميدگي  اين صورت تفسير مي

كند  مي( Bin et al., 2008نمايت ميل ) چ  به طرف بي

ه كندچ درج بري به طرف يک ميل مي درجه ميان

و يک قرار داردچ زماني كه درجه  1/0بري بين  ميان

شود چ  تمايل به بسته شدن دارد  بري بزرگتر مي ميان

آيدچ يعني زماني كه  و جريان به صورت مستقي  در مي

كند چ  در اثر  درجه ميان بري به طرف يک ميل مي

 (چBin et al., 2008شود ) فرسايش بريده مي

 

 
 

 
 
 
 
 
 

چم های انتخابی در طول بازه مطالعاتی رودخانه کشف رود(: 9شکل ) چم پارامترهای (:1) شکل   
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  4931و  4911، 4911ترهای چم برای سال های (: پارام4جدول)

1345 
 e C )متر( S )متر( L )متر( W شکل شماره

1 U 388/03 287/34 810/34 0/74 2/82 
2 Ω 369/70 163/81 793/51 0/83 4/84 
3 U 133/31 255/85 757/42 0/75 2/96 
4 V 194/26 452/06 588/85 0/57 1/30 
5 V 259/87 423/59 481/70 0/53 1/14 
6 U 472/38 626/36 1136/38 0/64 1/81 
7 V 431/20 505/16 583/45 0/54 1/15 
8 V 345/37 512/63 547/30 0/52 1/07 
9 V 277/41 658/03 788/28 0/55 1/20 
10 U 377/58 414/88 906/76 0/69 2/19 
11 U 375/74 264/73 841/65 0/76 3/18 
12 U 459/46 326/93 745/46 0/70 2/28 
13 V 129/02 538/52 763/10 0/59 1/42 
14 V 290/29 693/95 835/32 0/55 1/20 
15 V 170/02 397/41 457/12 0/53 1/15 
16 V 174/43 469/25 525/63 0/53 1/12 

1366 
 e C )متر( S )متر( L )متر( W شکل شماره

1 V 259/11 405/93 406/73 0/50 1/00 
2 V 280/87 348/20 355/38 0/51 1/02 
3 V 299/50 381/82 413/42 0/52 1/08 
4 V 308/41 432/07 447/09 0/51 1/03 
5 V 243/72 417/62 422/88 0/50 1/01 
6 U 339/73 614/44 1296/77 0/68 2/11 
7 V 156/97 512/41 616/62 0/55 1/20 
8 V 195/95 511/48 515/61 0/50 1/01 
9 U 261/72 595/22 1153/61 0/66 1/94 
10 Ω 499/13 368/08 965/76 0/72 2/62 
11 U 322/23 328/59 748/04 0/69 2/28 
12 U 447/98 397/53 679/66 0/63 1/71 
13 U 146/52 462/59 705/89 0/60 1/53 
14 V 312/48 719/26 781/99 0/52 1/09 
15 V 360/06 369/53 395/88 0/52 1/07 
16 V 224/21 471/33 490/01 0/51 1/04 

1392 
 e C )متر( S )متر( L )متر( W شکل شماره

1 Ω 498/35 409/32 414/88 0/50 1/01 
2 Ω 350/84 274/75 280/66 0/51 1/02 
3 U 258/74 387/92 485/83 0/56 1/25 
4 U 345/66 412/72 436/85 0/51 1/06 
5 V 241/11 420/15 446/86 0/52 1/06 
6 Ω 335/77 603/22 1389/81 0/70 2/30 
7 U 477/93 512/06 729/20 0/59 1/42 
8 V 414/78 511/50 526/20 0/51 1/03 
9 U 379/39 580/72 1222/64 0/68 2/11 
10 U 759/40 357/27 635/47 0/64 1/78 
11 U 201/93 377/64 845/49 0/69 2/24 
12 U 515/57 371/20 670/98 0/64 1/81 
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   4931و  4911، 4911(: پارامترهای چم برای سال های 4ل)جدوادامه 

1392 

 e C )متر( W )متر( L )متر( W شکل شماره
 

W )متر( L )متر( L )متر( e C 
 

W )متر( L )متر( S )متر( e C 
 

W )متر( L )متر( e e C 
 

W )متر( L )متر( C e C 
 

13 V 108/94 480/75 722/42 0/60 1/50 
14 V 256/55 671/13 824/25 0/55 1/23 
15 V 139/80 425/60 452/30 0/52 1/06 
16 V 188/07 471/06 494/19 0/51 1/05 

 

  نتایج و بحث

هاي بازه مطالعداتي بده كمدک     بري چ  درجه ميان

و  1311و  1331هدداي  ه شددده بددراي سددالئددرابطدده ارا

(چ جمدت بررسدي وجدود    1محاسبه شد )شدکل   1332

از آزمدون  بدري طدي سده دوره     ياناختالف در درجه م

ANOVA  نتايج آزمون نشدان   (چ2استفاده شد )جدول

داري بددين تغييددرات درجدده   داد كدده اخددتالف معنددي 

 استچ 1332و  1311و  1331هاي  بري طي سال ميان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

هاي مورد  عدد از چ  3( در 1با توجه به شکل )

بري  مقدار درجه ميان 1332الي  1331مطالعه از سال 

عدد از چ  هاي مورد  12افزايش يافته است و در 

مطالعه درجه ميانبري كاهش يافته است اين نتايج 

ي چ  هاي مطالعات بيانذر اين است كه در برخي از چ 

ها از نظر سيالب  رود و اين چ  به سوي باز شدن مي

بسيار حساس هستند به طوري كه در صورت بروز 

تغييرات اندک در رژي  هيدرولوژيکي و يا هيدروليکي 

 .Sig درجه آزادي tمقدار  انحراف از معيار ميانگين پارامتر چم

بري درجه ميان  65055/6-  65820/6  55/4-  55 668/6  

شماره مئاندر
16151413121110987654321

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

Va ria ble

e _ 1392

e _ 1345
e _ 1366

درجه میانبری

4931و  4911و  4911های  نمودار تغییرات درجه میانبری چم براساس تصاویر سال (:1)شکل   

 

  رودخانه یانبریم  درجه  ANOVAآزمون آنالیز نتایج (: 1) جدول
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چ  احتمال تغيير مسير چ  به مسير مستقي  و در 

گرفتذي مناطق خشک و ساحلي بسيار نتيجه آب

اي رودخانه شيهبيشتر است و از آنجا كه مناطق حا

باشد جات مردم ميكشر رود شامل مزارع و صيفي

اين آبذرفتذي خسارات مالي زيادي را براي مردم به 

دهد كه  همراه خواهد داشتچ همننين نتايج نشان مي

 3و  3و  2و  1هاي شماره  طي دوره مطالعاتي چ 

بري هستند كه با  داراي كاهش بسيار زياد درجه ميان

هاي  هاي تميه شده مربوط به سال توجه به نقشه

رودي  شود كه مسير پينان مشاهده مي 1332و  1331

اين مناطق تبديل به مسير مستقي  گشته است و در 

هاي شاخ گاوي از رودخانه اصلي جدا  اين مناطق بركه

 اندچ شده

براي بررسي تأثير تغييرات پارامترهاي چ  بر 

دن تغيير بري، ابتدا نرمال بو تغييرات درجه ميان

، دامنه (S)، طول جريان (W)پارامترهاي عرض جريان 

و درجه  (C)، ضريب خميدگي (L) پيچ و خ  در كناره

 -با استفاده از آزمون كلموگروف (e)بندي  آب

مورد آزمون قرار گرفتچ نتيجه آزمون  1اسميرنوف

ها در سطح پنج درصد  نشان دهنده اين است كه داده

( نرمال بودن متغير درجه 1نرمال هستندچ در شکل )

هاي آماري مورد مطالعه نشان داده ميانبري طي سال

 چشده است

 

 چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4931و  4911، 4911های (: نمودار نرمال بودن درجه میانبری چم براساس تصاویر سال1شکل )  
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درجه میانبری

درصد

سال 1194

میانگین  111/2 
انحراف معیار  924/2
تعداد داده 14 
ضریب کشیدگی 721/2
شاخص تصحیح 11/2
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سي سپس از رگرسيون خطي چند متغيره براي برر

تأثير تغييرات پارامترهاي چ  بر تغييرات درجه 

بري استفاده شدچ بدين صورت كه اختالف بين  ميان

ها  پارامترهاي مورد مطالعه در هر چ  تعيين و بين آن

نتايج نشان داد كه ضريب  رابطه رگرسيوني برقرار شدچ

است و  30/0( مدل ارائه شده 3تبيين )رابطه 

انس نشان داد كه مدل ارائه همننين نتايج آناليز واري

دار استچ معادله  درصد معني 1شده در سطح 

استچ  3رگرسيون به صورت رابطه 

2

2 1

2 2

1 1

( ( )( ))

( ) ( )

n

O Ave O E Ave E

i

n n

O Ave O E Ave E

i i

e e e e
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درصد
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درجه میانبری

سال 1194

میانگین 71/2
انحراف معیار 372/2
تعداد داده 14
ضریب کشیدگی 191/2
شاخص تصحیح 70/2

0.750.700.650.600.550.500.450.40
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سال 1394

درجه میانبری

درصد

میانگین 171/2
انحراف معیار 9172/2
تعداد داده 14
ضریب کشیدگی 34/2
شاخص تصحیح 97/2

4931و  4911، 4911های جه میانبری چم براساس تصاویر سال(: نمودار نرمال بودن در1شکل )ادامه   

(3)  
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e=0.534+0.032C+0.0023W-0.0037L+ 0.0002S 
 

در اين رابطه، 
2R  ،ضريب تبيينOe  تغيير

OAveeاي،  مشاهده بندي درجه آب   ميانذين تغيير

بندي  تغيير درجه آب Eeاي،  بندي مشاهده درجه آب

EAveeبرآوردي و   بندي  ميانذين تغيير درجه آب

دهد كه تغييرات در برآوردي استچ نتايج نشان مي

بري  ه ميانزماني كه درج دامنه پيچ و خ  در كناره

كند به صورت كاهشي استچ در  چ  افزايش پيدا مي

بري و نزديک شدن آن به  صورت افزايش درجه ميان

(چ 1كند )شکل  يک، چ  به حالت بسته شدن ميل مي

در اين صورت در اثر فرسايش خاک بستر رودخانه، در 

ها مقدار فاصله مستقي   اثر جريان برشي در قوس

يابدچ  ل گردن چ  كاهش ميجريان آب و در نتيجه طو

دار به مسير مستقي   همننين به علت تغيير مسير پيچ

شود، در  سرعت آب نسبت به حالت اول خود بيشتر مي

گراري در بستر  نتيجه در طول مسير مستقي  رسوب

باشد و به همين علت عرض  رودخانه بسيار پايين مي

رودخانه نيز نسبت به حالت پيشين و ابتدايي خود 

 يابدچ ايش ميافز

 

 

 

 

 

 

0.750.500.250.00-0.25-0.50
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0.025

0.000

-0.025

-0.050

-0.075

تغییرات ضریب خمیدگی

تغییرات درجه میانبری

1.61.20.80.40.0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.0

0.050

0.025

0.000

-0.025

-0.050

تغییرات عرض جریان- متر

تغییرات درجه میانبری

0.750.500.250.00-0.25-0.50

0.05
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0.01

0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

تغییرات دامنه پیچ وخم در کناره- متر 

تغییرات درجه میانبری

0.60.50.40.30.20.10.0-0.1-0.2-0.3

0.075

0.050

0.025

0.000

-0.025

-0.050

تغییرات درجه میانبری

تغییرات طول جریان چم- متر

 بری برحسب تغییرات ضریب خمیدگی، تغییرات عرض جریان، تغییرات دامنه پیچ و تغییرات درجه میان (:7)شکل 

 و تغییرات طول جریان چم خم در کناره  

 

(3)  
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( تغييرات عرض كدل رودخانده كشدر    0در شکل )

رود )فاصله دو ساحل( در بازه مطالعاتي براي سه دوره 

تدوان  از تصاوير نشان داده شده است و براساس آن مي

اي رودخانده قاداوت   درخصوص تغييدر الذدوي آبراهده   

هدوايي مربدوط بده    كه در تصوير عکسداشتچ به طوري

يکسري جزاير قوسي  3و  2در چ  شماره  1331سال 

شکل مشاهده گرديده است و كمترين عرض رودخانده  

باشدچ در تصاوير مربوط به سال ها ميمربوط به اين چ 

در اثر نزديک شدن بازوي دو خد  بده يکدديذر     1332

اين دو قوس حدرف شدده و تبدديل بده بدازه مسدتقي        

تواني  تغييدر  گرديده است و در اين بازه از رودخانه مي

مورفولددوژي رودخاندده از حالددت مئاندددري بدده حالددت   

 مستقي  را شاهد باشي چ

 رودخانة در آن نوسانات عرض و تغيير الذوي بحث

 داد نسبت توانمي داليل مختلفي به را مطالعه مورد

 :از اندعبارت كه

هاي جريان طريق از رودخانه كانال شدن عريضچ 1

طبيعي  مجراهاي ناي كه جايي تا بزرگ سيالبي

جاي  خود در را سيالبي هايدبي ترينبزرگ بتوانند

 دهند؛

 دليل به هاكناره فرسايش كاهش يا عدمچ 2

 مقاوم؛ و بسترسنذي

زراعي  و باغي هايفعاليت و بشري هايدخالتچ 3

محدودة  در و رودخانه هايبخش در روستاييان

 هقانوني ك حري  رعايت نکردن و داشته هاسيالبدشت

 شود؛مي رودخانه بستر وضعيت تغيير موجب

هاي كناره و كر شناسيزمين سازندهاي تغييراتچ 3

و  فرسايش به نسبت كه رودخانه طول در رودخانه

 چمتفاوتي دارند مقاومت جريان طرف از وارده نيروهاي

مورد مطالعه  بازه طول در عرض تغييرات اين

كنش  الذوي مکاني تغييرات به رودرودخانه كشر

هاي بشري در و دخالت گراريرسوب و )فرسايش(

تغييرات چ شودمي داده ها نسبتمحدوده سيالبدشت

حقيقت،  در نيز، بذراريرسو و فرسايش مکاني

منفرد  هايسيالب فراواني و وضعيت به العملي عکس

 (چ1300مي باشد )تورنس،  بزرگ

تفاوت عرض كل رودخانه ) فاصله دو ساحل( از 

متر در  321، به حدود 1331متر در سال  303حدود 

رسيده استچ  1332متر در سال  313و  1311سال 

هاي مختلر به ( در دوره0همننين با توجه به شکل )

الذوي شکل حالت مئاندري  1331خصوص در سال 

كامالً تغيير يافته  12و 11، 3، 2هاي شماره در چ 

الذوي ها تغييرات چنداني در عرض و ولي در ساير چ 

 رودخانه رودخانه ايجاد نشده استچ

ها در طول تغييرات ضريب خميدگي قوس

( نشان داده شده استچ اين 3رودخانه نيز در شکل )

شکل مبين ميزان كاهش پينانرودي در مسير 

(چ 1331باشد )بيدنمار و همکاران، رودخانه مي

شود، ضريب همننان كه در اين شکل مشاهده مي

الي سال  1331ودخانه از سال هاي رخميدگي قوس

دچار كاهش گرديده است كه مي تواند متأثر از  1332

كاهش شيبب رودخانه، ريز شدن مواد بستر رودخانه، 

 چك  شدن ظرفيت حمل رسوب رودخانه باشد

براي بررسي رابطه بين تغييرات شکل چ  و درجه 

ها روش صحيح آماري  بري با توجه به جنس داده ميان

همتا و زارع چاهوكي،  است )بي 1پيرمنهمبستذي اس

هاي مختلر شکل چ  به  (چ در اين روش حالت1303

ها با  صورت كدهاي عددي مشخص و همبستذي آن

بري تعيين شدچ نتايج همبستذي نشان داد  درجه ميان

بري  داري بين تغييرات درجه ميان كه همبستذي معني

هاي مطالعاتي در سطح  و تغييرات حالت شکل چ 

داري يک درصد وجود دارد و ضريب همبستذي  نيمع

استچ به طوري كه با افزايش درجه  113/0بين اين دو 

شکل  Ωو  Uهاي  ها به طرف حالت بري شکل چ  ميان

 (چ10رود )شکل  مي

                                                 
1 Spearman rank correlation 
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دوره آماری

تغییرات عرض جریان- متر
سال 1194

سال 1194

سال 1394

کم ترین عرض رودخانه

بیشترین عرض رودخانه

4931و  4911، 4911خانه در طول بازه مطالعاتی براساس تصاویر مربوط  به سال های (: تغییرات عرض رود0شکل)  

484644424038363432302826242220181614121086421

5

4

3

2

1

تغییرات ضریب خمیدگی

دوره آماری

سال 1194

سال 1194
سال 1394

روند کاهشی

4931و  4911، 4911(: تغییرات ضریب خمیدگی در طول بازه مطالعاتی براساس تصاویر مربوط  به سال های 3شکل )  

0131سال   

0131سال   

0111سال   

0111سال   

0111سال   

0111سال   
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 گیرینتیجه

در تحقيق حاضر بر روي رودخانه كشر رود واقدع  

بدري و   ن رضوي تغييرات درجده ميدان  در استان خراسا

 ها در اين رودخانه مطالعده شددندچ   هاي شکل چ  حالت

هاي پژوهش حاكي از آن اسدت كده در سده دوره    يافته

گيدري در رودخانده   زماني مورد پژوهش تغييرات چش 

كه ميزان تغييرات ايجداد شدده   شودچ به طوريديده مي

آن اسدت و  در ابتداي اين بازه بيشتر از قسمت پايداني  

رودي بدده حالددت مسددتقي  رودخاندده از حالددت پينددان

 درآمده استچ

 و منطقده  از شدده  انجدام  بازديددهاي  بده  توجده  با

 هداي  سدال  اراضدي  كاربري شده تميه هاي نقشه بررسي

 بده  رودخانده  مطالعداتي  منطقه 1332و  1311، 1331

 گرفته قرار انسان تجاوز مورد سيالبي بستر در خصوص

 بدودن  مناسدب  دليدل  بده  منطقه در نساك افرادچ است

 و آبرفتدي  سدواحل  خصدوص  به رودخانه اطراف اراضي

 كداربري  تغييدر  و زمين شخ  به اقدام منطقه نيزارهاي

 بردن بين از و زمين شخ چ اندداده كشاورزي به منطقه

 شددن  سسدت  سدبب  رودخانده  طبيعي گياهي پوشش

 در خصددوص بدده بيشددتر تخريددب نتيجدده در و خدداک

 طدور  بهچ است شده رودخانه هاي چ  رونيبي هاي قوس

 و تدر  يافتده  تکامدل  هدا چ  مطالعه مورد منطقه در كلي

 كده  هدايي  چد   در نتدايج  به توجه باچ اند گشته تر وسيع

 هداي  چد   مانندد  دارد وجدود  بدري  ميدان  درجه كاهش

 مستقي  صورت به مسير عمدتاً 12و  11، 3 ،2 شماره

 شاخ هايبركه صورت به رودخانه از قسمتي و آمده در

 چاست شده جدا گاوي

تددوان دريافددت كدده   از نتددايج تحقيددق حاضددر مددي 

پارامترهاي هندسدي چد  رودخانده كشدر رود دچدار      

اندچ بخشي از اين تغييدرات بده علدت تجداوز      تغيير شده

باشدد كده بدا اهدداف      انسان به حري  اين رودخانه مدي 

كشدداورزي و مسددکوني بيشددتر صددورت گرفتدده اسددتچ  

بدري   نشان داد كه پارامتر درجده ميدان   همننين نتايج

هداي شدکل چد  پدارامتر      جمت بررسي تغييرات حالت

 باشدچ مناسبي جمت تحقيق مي

 

 

 

 

 شکل(  Ω: خم 9شکل، کد  U: خم 1شکل، کد  V: خم 4کد ) ی در طول بازه مطالعاتیبر میان درجه و چم شکل تغییرات بین رابطه (:42)شکل
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Abstract 

Morphology of rivers constantly changes due to their dynamic features, and these changes can 

negatively affect the structures in riversides, agricultural lands, etc. Meanders are considered as 

important indicators of environmental change. This study examines the changes of the sealing 

degree and meander shapes of the Kashafroud river using 1966 aerial photography, 1987 

Landsat TM sensing images, and 2013 Google Earth images. In this study, morphological 

parameters of 16 meanders in a range of 11 kilometers along the Kashafroud river was 

determined for each period. The results of the paired t mean comparison showed that changes in 

the sealing degree ranging from 1966 to 2013 have a significant difference at level of one 

percent. To determine the effects of changes in some meanders parameters on sealing degree, 

multivariate linear regression model was used. The results showed that in case of change in the 

sealing degree, meanders reduce along the river. In addition, Spearman correlation analysis 

showed that changes in the parameters of sealing level and meander shape are strongly 

interdependent, so that there is a significant correlation between changes in sealing degree and 

meander shape at level of one percent. With increasing degree of sealing, meander shapes 

convert into U and Ω shapes, and meanders tend to close. In meanders with reduced sealing 

degree, such as meanders number 2, 3, 11, and 12, the path will mainly change into a strait one, 

and a part of the river will be separated as bovine horn ponds. 

 

Keywords: linear regression, meander, river morphology, sealing degree, the Kashafroud 

River. 
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