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  زهره رودخانه رودهايچانیپهندسی تغییرات  ینبیشیپ
  

  3، علی دادالهی سهراب*2، هیوا علمیزاده1احمدزاده میمر

  یا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرارشد، رشته محیط زیست درکارشناس1

  شناسی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرستادیار ژئومورفولوژي، گروه زمینا2

 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 3
  29/9/96؛ تاریخ پذیرش: 20/3/96تاریخ دریافت: 

  چکیده
فـارس  خلـیج  بـه  هنـدیجان  دلتاي سـاحلی  است که درزهره  رودخانۀ رودينبخش پیچا موردمطالعه منطقۀ

در بسـتر،   گـذاري رسوبفرسایش یا  صورتبهتغییرات این و  است در معرض تغییر و تحول رودخانهاین ریزد. می
 یهندسـ  راتییـ تغ یبررسـ  یهـدف اصـل  شـوند.  یها و تغییر فرم رودخانه نمودار مـ دروچانیجایی پهتغییر و جاب

 نیـ ا ینـ یبشیو پ ياساله از طریق تصاویر ماهواره 60 یزمان ةدر یک دور يرودچانیپ ةرودخانه زهره در محدود
، 1334 سـال  هـاي هـوایی  عکـس  ،GIS افـزار نـرم  ازبا استفاده  پژوهش ایندر تغییرات، در درازمدت بوده است. 

خصوصـیات مورفولـوژیکی    ETM+ و TM ندهسنج Landsat ايماهواره تصاویرو  50000/1 توپوگرافیهاي نقشه
 ژئورفرنس شـدند،  Global Mapperافزار ها در نرماي و نقشهتصاویر ماهواره .قرارگرفته است بررسی موردرودخانه 

تـر  دقیـق  بـراي مطالعـۀ   اعمال شـد.  ايپردازش و پردازش بر روي تصاویر ماهوارهپیش ENVIافزار سپس، در نرم
رودخانـه   حرکـت  راسـتاي  و شده مقایسه یکدیگر بازه با هر هايپهنهدر نهایت  .گردید سیمتق بازه 8 به رودخانه

هـاي  مسیر رودخانه زهره از روش برازش دوایر مماس بر قوس پـیچ تغییرات بینی جهت پیش .مشخص شد زهره
سپس  سه قرار گرفت،و تغییرات به وجود آمده با توجه به شکل و الگوي رودخانه مورد مقای شدهاستفادهرودخانه 

 کانال شدگیقطع مورد 10 تاکنون 1955 سال از که داده نشان نتایج .بینی شدپیش 2030مسیر رودخانه در سال 
رودي بیشترین تهدیـد را  هاي پیچانبازههمچنین  ؛شده است ترکوتاهمتر  3653طول رودخانه  و دادهرخ رودخانه

ـ ها و مناطق دارند و اگر تغییرات کاربري هـا و منـاطق بـا    خصـوص در رأس پـیچ  هحساس رودخانه به فرسایش ب
ها در معرض تهدید و تغییرپذیري باال کنترل نشود، مساحت زیادي از اراضی کشاورزي، تأسیسات انسانی و جاده

  گیرند.تخریب جدي قرار می
  

  شدگیقطع، GIS، رودپیچانرودخانه زهره، مورفولوژي،  :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
ها از اشکال پویاي طبیعت هسـتند کـه در   رودخانه

مختلف، در رابطه بـا   يهامقاطع زمانی ویژه و در مکان
متفـاوتی از خـود نشـان     هـاي یژگـی عوامل محیطی، و

زهکشـی بـه    يهـا . برقراري تعـادل در شـبکه  دهندیم
نیـز در   برقرارشدهعوامل مختلفی وابسته است و تعادل 

بـارت بهتـر در سیسـتم    زهکشی و یا به ع ۀاجزاي شبک
ــ     طـور طبیعــی رخ  هزهکشـی، بـه دســت انسـان و یـا ب

                                                             
 elmizadeh@kmsu.ac.ir نویسنده مسئول: *

، اثــرات آن در طــی زمــان بــه اجــزاي دیگــر دهــدیمــ
 شـود یو در نهایت به کل سیستم منتقل م شدهمنتقل

و این اثرات، به صور گوناگون در نیمرخ طولی و عرضی 
  . یابدیبستر رودخانه تبلور م

عــــات مطالیکــــی از فاکتورهــــاي اساســــی در 
خصوصـیات   بـر  وستهینظارت پ ،ژئومورفولوژي رودخانه

مدت تـا  زمانی کوتاه يهااسیها در مقمختلف رودخانه
. )55: 1393(کهربائیــان و همکــاران،  اســتبلندمــدت 

در ارتبـاط بـا ترکیـب عوامـل و      هـا تغییـرات رودخانـه  
تکتونیـک،  ، اقلیمـی شـرایط   ماننـد متغیرهاي مختلـف  
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 هـاي یـان ، پوشش خاك، جرتوپوگرافی، پوشش گیاهی
از زمین،  برداريبهره ةسطحی، شبکه هیدروگرافی و نحو

ـ ا هاي متفاوتی هستند وداراي ویژگی در  راتییـ تغ نی
 تیتبع یمشخص تمیرودخانه از الگورمختلف  هايبخش

بر ایـن   .)43: 1396، پرنون و چونیپ یفیشر( کندینم
باعـث   کـه نیـ این منـابع، ضـمن ا  ۀوستیپایش پ اساس

منجر  شود،یم هاآنمختلف  يهایژگیآگاهی دائمی از و
نیـز خواهـد شـد و     هـا آنشدن روند تغییرات به آشکار

مدیریت در جهت  ياقدامات ارزشمند توانیم جهیدرنت
 يهـا در سال. نمود برداري از این منابع ارزشمندو بهره

انسانی و حضور ساختارهاي مختلـف   هايیتاخیر، فعال
 هاآنزهکشی و استقرار  يهادر حوضه انسان سازدست

ــه ــرات عمــده در بســتر رودخان ــا، تغیی در مســیر  ياه
در مقایسه با  هاآنها پدید آورده است که تأثیر رودخانه

 تـر یدنقش عوامل طبیعی در بروز تغییرات، بسـیار شـد  
. بـروز  )109: 1391 و همکـاران،  طالقـانی یعالئ( است

رخ طــولی نیمــ تغییراتــی، از قبیــل کــاهش در شــیب
ها مواد و بار رسوبی رودخانه ةرودخانه و کاهش در انداز

ــزایش در     ــتر و اف ــق بس ــزایش در عم ــین اف و همچن
این تغییرات هستند که هر  ۀرودخانه از جمل هايیچانپ

ند هسـتن با پیامدهاي دیگري نیـز همـراه    هاآنیک از 
 .)90: 1391بیاتی خطیبی، (

هـایی از یـک   شهـا در مـواقعی کـه بخـ    جاییجابه  
آب آشامیدنی و یا منبع تغذیـه   کنندةتأمین رودپیچان
هاي کشاورزي اسـت و یـا در نزدیکـی صـنایع و     زمین

تأسیسات مهم شهري قرار دارد، اهمیت بیشـتري پیـدا   
بنــابراین   ؛)38: 1391ســیف و نجمــی،   کنــد ( مــی

و تعیین تغییرات آن زهره  رودهايشناسایی نوع پیچان
هاي آشـفته  دادن بازهنی به جهت نشاندر یک بازة زما

ویژه در به هاآنجایی و تغییرپذیر و تعیین سرعت جابه
رودي که با سرعت و شدت بیشتري در چانیپ ةمحدود

یابـد. بـه ایـن    حال تغییر است، اهمیـت بیشـتري مـی   
که ممکن اسـت در آینـده از    را توان مناطقیطریق می

 ضـرر گردنـد،  رودهـاي رودخانـه مت  انجـایی پیچـ  جابه
و نیـز از   تعیین نمـوده و از خطـر احتمـالی نجـات داد    

هـا و عملیـات مهندسـی    مسائل حفاظـت آبراهـه   جنبۀ
بایســتی تغییـرات بســتر رودخانـه بــراي   رودخانـه مـی  

ــ ــرار داد.  فواصــل زم ــی ق ــورد بررس ــه م ــد ده  انی چن
تحت تأثیر عوامل مختلفی ماننـد   زهره طورکلی، رودبه
هیـــدرولوژیکی،   شناســـی، زمـــین  هـــاي یژگـــیو
بـرداري از  بهـره  ةومورفولوژیکی، مورفولوژیکی و نحـو ژئ

تغییـرات  ایـن  . اسـت ها در معرض تغییـر و تحـول   آن
گـذاري در بسـتر، تخریـب    صورت فرسایش یا رسوببه
، تغییـر راسـتاي جریـان، تغییـر و جابجـایی      هـا یوارهد
 .شـوند یها و تغییر در فرم رودخانه نمودار مـ دروچانیپ

 زهـره  فرسـایش کنـاري در رودخانـه   ات مسیر و تغییر
کشـاورزي،   هـاي ینهرساله خسارات زیـادي را بـه زمـ   

 ...ها وها، پلکنار رودخانه، جاده يهاها، سازهساختمان
 الگــوي دقیــق بررســی ترتیــبایــنبــهکنــد. یوارد مــ
 مـؤثر  پارامتر عنوانبه منطقه مورفولوژي و روديپیچان

 حفـظ  هـاي راه منظـور به دهیادش هايفعالیت کلیه در
 محرومیـت  بـه  توجـه  بـا  و موجود هايسرمایه و منابع

در ایـن راسـتا   . رسـد مـی  نظر به ضروري بسیار منطقه
 یهندسـ  راتییـ تغ یبررسـ ایـن پـژوهش    یهدف اصل

 ةرودي در یـک دور پیچـان  ةرودخانه زهره در محـدود 
 ینیبشیو پ ياساله از طریق تصاویر ماهواره 60 یزمان

  .استییرات، در درازمدت تغ نیا
  

  پژوهش پیشینۀ
 از گرفتـه  صـورت  زمینه این در تحقیقاتی ایران در  

 رونـد تغییـرات  ) 1386( میرابوالقاسـمی  و ارشـد  جمله
 از دور سنجش از استفاده را با کارون رود مورفولوژیکی

 کـه  رسـیدند  ایـن نتیجـه   به و دادند قرار مطالعه مورد
 و است حال تغییر رد رود طول در هاقوس خصوصیات

 دسـت پـایین  سـمت  بـه  هاقوس اندازة انحناي و تراکم
) بـا  1388یی مقـدم و خوشـدل (  رضـا  .اندجاشدهجابه

هاي مئانـدر اهرچـاي بـه ایـن نتیجـه      وخمبررسی پیچ
رسیدند که مئاندرهاي منطقه داراي حرکات عرضـی و  
طولی هستند و این حرکات باعـث ایجـاد تغییـرات در    

 همکــاران و زادهشــده اســت. حســین مســیر رودخانــه
 رود تغییــرات ژئومورفولوژیــک  تحقیقــی ) در1390(

 قـرار  بررسـی  ازدور موردسنجش از استفاده با را مهران
 مهـران  آبراهـۀ رود  کـه  رسـیدند  نتیجه این به و دادند
 تشـکیل  کـه طـوري بـه  زیـادي بـوده   جـایی جابه داراي

 یرمسـ  از هـایی شدن بخش متروك و جدید مئاندرهاي
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 و مقـدم  رضـایی  .اسـت  جـایی جابه همین نتیجۀ کانال
را رودخانه قزل اوزن  الگوي تغییرات )1391( همکاران

هـاي ضـریب خمیـدگی و زاویـه     شـاخص  از استفاده با
 کـه  رسـیدند  ایـن نتیجـه   بـه  و بررسی کردند مرکزي
 گـذاري رسـوب  سـطح  از بیشـتر  یافتـه فرسایش سطوح

 رود مسـیر  تغییر و جاییدلیل جابه به این شده است و
ــوژي ) 1392( ی و همکــارانشــرف .اســت بــوده مورفول

مـورد   ايبا استفاده از تصاویر مـاهواره  رارودخانۀ اترك 
رودخانـه در   اینکه  نشان دادیج ا. نتدادندبررسی قرار 

ــه دلیــل وجــود   ــوده و ایــن تغییــرات ب حــال تغییــر ب
هـاي رودخانـه   سازندهاي فرسایش پذیر بستر و کنـاره 

بـه تحلیـل شـکل مجـرا در     ) 1394(نیـري  . اشـد بمـی 
مهاباد پرداخت و به این نتیجـه رسـید    ۀرودخان ۀحوض

ها همراه با افزایش موجود در کرانه ۀدانکه مواد درشت
گیري مجراي گیسـویی  نسبت پهنا به عمق سبب شکل

دست، رودخانه به شکل سینوسـی  طرف پایینبه وشده 
) بـه  1394( کـاران و هم نگهبـان  .کنـد یتغییر پیدا مـ 

 يریـ گسـاخت بـر شـکل    نیزم راتینقش و تاث یبررس
 یج حـاک ی. نتاپرداختند النغربیرودخانه گ يهاپادگانه

 عـدم و در منطقـه   یساختنینوزم يهاتیاز شدت فعال
 اســت.هـا در دو طــرف رودخانـه بـوده    تقـارن پادگانـه  

بررسی میزان تغییـرات  با ) 1394( ی و همکارانلرستان
ــر تغییــرات خــط  و شناســایی متغیرهــاي تأثیرگــذار ب

 ،هـراز، بـابلرود و تـاالر   هـاي  ساحلی در مصب رودخانه
نقش آورد رسوب رودخانه به دریـا و  نتیجه گرفتند که 

رانش جانبی رسوب بـه سـمت شـرق در امتـداد خـط      
 همکـاران  ی ونینژادحسـ  .تعیین کننـده اسـت   ساحلی

 تغییـرات هندسـی   عوامل مـوثر بـر   با بررسی )1396(
که سـاحل رودخانـه    نتیجه گرفتند بشاربستر رودخانه 

رفولوژي، کاربري ودر تغییرات م وداراي جابجایی بوده 
اراضـی و تکتونیــک در مســیر بســتر تاثیرگــذار اســت.  
بنابراین هر نـوع فعالیـت عمرانـی شـهري در پیرامـون      

هـاي مـورد   رودخانه نیازمند مدیریت رودخانه در بـازه 
) 1396( ی و همکــارانهنگجوکـار سـر   .مطالعـه اسـت  

 -چايرودهاي رودخانه چهلپیچانتغییرات و جابجایی 
بینــی حرکــت و جابجــایی بــه منظــور پـیش  رانرمـاب  
. دادنـد رودهاي این رودخانه مورد مطالعـه قـرار   پیچان
و رونـد  نشان داد که عوامل تاثیر گذار در میـزان   نتایج

و انـواع  تغییرات شامل میزان دبی، شیب، بافـت خـاك   
ــاربري اراضــی در حاشــیه رودخانــه مــی     باشــند. ک

ــا اســتفاده از مــدل ) 1398( و همکــاران زادهنیحســ ب
را ، فرســایش کنــاري رودخانــه الویــج پایــداري کنــاره

در هر سیالبی کـه  نتایج نشان داد . نمودندسازي شبیه
اي برسـد امکـان   دبی جریان بـه دبـی حـداکثر لحظـه    

سـقوط کرانـه را فـراهم    فرسایش کناري، ناپایـداري و  
هاي پـایینی کـه   کرانه در الیه میزان پسروي و کندمی

ــوه  ــراکم گــراول و قل ســنگ عمــدتاً از رســوبات غیرمت
متـراکم بـاالیی اسـت.     مراتب بیشتر از الیـه هستند، به

 تحقیقــاتینیــز دنیـا   ســطح در موضـوع  ایــن پیرامـون 
بـه بررسـی   ) 2011( 1و ژیائو لی جمله از گرفته صورت

ــه زرد در چــین  تغی ــایی رودخان ــاطق دلت ــرات من ــا ی ب
و درنهایـت   TMو  ETMاي تصاویر مـاهواره استفاده از 

منظور مدیریت محیطـی سـواحل   ساحلی به ۀنقش یهته
) تغییـرات خـط   2010و همکـاران (  2کورت .ندپرداخت

ــاحلی  ــین را س ــتانبول ب ــورد   2007و  1987در اس م
   بررسی قرار دادند.

ــا )0142( همکــاران و 3روزو  از تصــاویر اســتفاده ب
 مـورد  را آمـازون  رود مسیر تغییرات لندست ايماهواره
 سیسـتم  که رسیدند نتیجه این به و قرار دادند مطالعه

و  4ژانـگ همچنـین   دارد؛ ايرونـد نهشـته   یک رود این
سازي انتقـال رسـوب و تکامـل    مدل) 2014همکاران (

قـرار   اي را مورد بررسـی هاي رودخانهبستر در سیستم
ازدور و از سـنجش ) 2014و همکـاران (  5تـران دادند و 

GIS  براي تشخیص بلندمدت تغییرات خط ساحلی در
 دیگـر  از در ویتنام مطالعـاتی انجـام دادنـد.    6مویکامائو

تغییـرات مورفولوژیــک   مطالعـات  زمینـۀ  در تحقیقـات 
)، مونگـاتو و  2014( 7سـابیتا  بـه  تـوان می رودهاپیچان
 10گربیو  )5120و همکاران ( 9نسورکا ،)5120( 8پولی

  کرد. اشاره )2016و همکاران (

                                                             
1. Li   & Xiao 
2. Kurt 
3. Rozo 
4. Zhang 
5. Tran  
6. Mui Ca Mau 
7.  Sabita 
8.  Monegato & Poli 
9.  Konsoer 
10.  Gharbi 
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  منطقه مورد مطالعه :1 شکل

  
  مطالعه مورد منطقۀ

 انهـــ رودخ روديبخش پیچان مطالعه منطقه مورد

 ساحلی دلتاي دراست که  کیلومتر 128به طول  زهره
ایـن   .)1(شـکل   ریـزد مـی  فـارس خلـیج  بـه  هندیجان

مترمکعـب بـر ثانیـه     87میـانگین   دبیداراي  خانهرود
هـاي  ه بیشترین آبـدهی آن مربـوط بـه ماه   ک باشدیم

 .اسـت وردین و حداقل آن در طی تابسـتان  فر تابهمن 
از سـازندهاي   شناسـی زمـین رود زهـره از نظـر    ۀحوض

 ي(آهــک و مـارن)، آغاجــار  یشـان گچسـاران (گــچ)، م 
(کنگلـومرا)   یـاري ) و سـازند بخت سـنگ ماسـه (مارن و 
ردیده و عمدتاً حاوي رسوبات آبرفتـی دوران  تشکیل گ

ـ    شـده گذاشـته جـا  هچهارم است که توسط خـود رود ب
  .)1391 رو،یوزارت ن( است

  
  هامواد و روش

 اســنادي هــايداده از پــژوهش ایــن انجــام جهــت
 مطالـب منتشرشـده   و ايکتابخانـه  منـابع  بـر  مشتمل
ــرتبط ــا م ــات ب ــق، ادبی ــوگرافی نقشــه تحقی ــاي توپ ه

ــهب 1:50000 ــازمان از رگرفت ــایی س ــاي جغرافی  نیروه
 و TM ســنجنده Landsatاي مــاهواره مســلح، تصــاویر

 ســـایت ســـازمان   از برگرفتـــه  ETM+  ســـنجنده 
هـاي  عکـس  ،)Earth Explorer( آمریکـا  شناسیزمین
 جغرافیـایی  سـازمان  از شـده  تهیـه  1334 سال هوایی

ــتفاده  ــاي مســلح اس ــام در .شــده اســتنیروه ــد گ  بع
 و پایـه  تصـویر  عنـوان به 1334 سال ییهوا هايعکس

 دادة عنـوان ) بـه 2015( 8لندسـت   ايمـاهواره  تصاویر
 از ایـن  یک هر بعد مرحلۀ در. گردیدند انتخاب انتهایی

 زمـین  Global Mapperو  GISافزارهاي نرم در هاداده
 ENVIافــزار ســپس در نــرم .گردیدنــد ســازي مرجــع

د کنتراست تصحیح هندسی، آشکارسازي مکانی و بهبو
 در بعـد  گـام  در اعمال شـد. اي بر روي تصاویر ماهواره

 هـاي دوره در رودخانه زهره ArcGIS افزارينرم محیط
بر اساس فرم  شد و رودخانه ترسیم مطالعه مورد زمانی

 گردیـد  تقسـیم  بـازه  8 رودي بودن بـه و میزان پیچان
 مقایسـه  یکـدیگر  بازه با هر هايپهنه سپس ).2شکل (

 .مشـخص شـد   رودخانـه زهـره   حرکت استاير و شده
بینی مسیر رودخانـۀ زهـره از روش بـرازش    جهت پیش

شـده  هـاي رودخانـه اسـتفاده   دوایر مماس بر قوس پیچ
هـاي  است. مطابق با ایـن روش نیازمنـد داشـتن الیـه    

مسیر رودخانه در دو دورة زمانی هستیم تـا بـر اسـاس    
ی و ثروتـ بینـی گـردد (  ها، دورة تغییرات آینده پیشآن

عنـوان  بـه  1955)؛ بنابراین سـال  89: 1391همکاران، 
ــال   ــه اول و س ــه 2000دورة پای ــوان دورة دوم و ب عن

عنوان دورة سوم انتخاب شد که اختالف بـین  به 2015
  سال است. 60این دورة اول و سوم 
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  مورد مطالعه محدودة هايبازه: 2شکل 

 
با  2015و  2000و  1955سال  برايدر این راستا 

ي هــاقــوسو بــر روي  ArcGIS افــزارنــرماســتفاده از 
نقـاط ممـاس بـر قـوس      عنوانبهنقاطی  هاپیچخارجی 

خارجی رودخانه رسم گردید و سپس بهتـرین   هايپیچ
میزان شعاع انحنـاء و   .ترسیم شد هاآندایره مماس بر 

در  .تعیـین گردیـد  نیـز   دوایـر از  هرکدامنقاط مرکزي 
بعد با توجه به اینکه فرض بر این اصـل اسـتوار    مرحلۀ

 هايدورهاست که جهت تغییرات در یک روند مشابه با 
 ،شـود مـی تـاریخی انجـام    هاينقشهقبل و با توجه به 

و  1955میــزان اخــتالف بــین نقــاط مرکــزي دو دوره 
جـایی و  هبرآورد شده و بر این اساس میزان جابـ  2015

در جـاي دیگـر،    آمـده دستبهنقاط حرکت سالیانه این 
نیز برآورد شـد   هاپیچدر مورد شعاع انحناء  مسئلهاین 

جایی و مهاجرت دوایـر ممـاس بـر قـوس     هو میزان جاب
تعیـین،   هـا آن رأسبا توجه به جهت حرکت در  هاپیچ

بنابراین و با توجه بـه مـوارد   ؛ تخمین و محاسبه گردید
 شـود مـی ممکن  يادورهبراي هر  بینیپیشفوق امکان 

 1409مـیالدي یـا    2030ما سـال   مدنظر چون دورة و
 بینـی پـیش تا زمان مورد  2015شمسی بوده و از سال 

بـا   2030سال در  هاپیچنقاط مرکزي  ،شدمی سال 15
 توجه به روند سالیانۀ مهـاجرت ایـن نقـاط در دو دورة   

از  هرکدامتعیین گشته و شعاع انحناء  2015تا  1955
نیز برآورد و رسـم گردیـد (در    2030راي سال ب هاپیچ

گذشـته) و در   هـاي دورههمان جهت مسـیر تغییـرات   
 2030نهایت مسیر حرکتـی آینـده رودخانـه در سـال     

تعیــین  هــادوره) رســم و در مقایســه بــا ســایر 1409(
اراضـی   ماننـد مناطق مـورد تهدیـد رودخانـه     وگردید 

ص ، مناطق شهري و صـنعتی مشـخ  هاجادهکشاورزي، 
 .شدند

  
  هایافته

بینـی تغییـرات رودخانـه زهـره بخـش      براي پـیش 
 ؛مورد نظر قـرار گرفـت   5 رودخانه در بازةي دروچانیپ

آن بـوده   دروچـان یپعلت انتخاب این بازه، تعداد زیـاد  
، 1955هـاي  بـا توجـه بـه دوره    بر همین اسـاس  .است

ــه در دوره ، پــیش2015و  2000 بینــی مســیر رودخان
مد و مسـیر فرضـی رودخانـه ترسـیم     به دست آ 2030

    .)3(شکل  شد
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  ها در مقایسه با سایر دورهو  2030مسیر حرکتی آینده رودخانه در سال : 3شکل 

  
عدد بـوده کـه    27 دروچانیپتعداد  1955در سال 

رسـیده   29بـه   دروچـان یپ 2با افزایش  2015در سال 
 .تاس شدهقطع دروچانیپ 2در این فاصله زمانی  .است

 .شـود مـی در این بازه پسروي بیشتر از پیشروي دیـده  
ي پژوهش حاکی از آن اسـت کـه در سـه دوره    هایافته

 هايبازهرودخانه در طولی روند تغییرات  ،مورد بررسی

از لحـاظ   کهطوريبهمتفاوت است،  کامالًمورد مطالعه 
سـه دوره   بـین در  7 بـازة  رودخانه، کاهش میزان طول

میـزان  بیشترین  2 ین کاهش و بازةکمترمورد بررسی 
سـت، از لحـاظ افـزایش    کاهش را در سه دوره داشـته ا 

بیشترین افزایش  8ه کمترین افزایش و باز 7طول بازه 
 .)1(جدول  را داشته است

  
  برحسب متر)( هاي مطالعاتی: تغییرات طولی رودخانه زهره در بازه1جدول

 2015متوسط طول  2000متوسط طول  1955متوسط طول  بازه یفرد
  12660 8030  13830 1بازه  1
 8787 9309 10390 2بازه  2
 14950 15570 16080 3بازه  3
 26670 25660 26190 4بازه  4
 48000 50250 49270 5بازه  5
 26630 26410 25800 6بازه  6
 22070 21710 22910 7بازه  7
 23040 5/22303 21990 8بازه  8
  182807  5/179242  186460  کل  9

 
ــه هــايیدر بررســ ــدهعمــلب ــر روي  آم  تصــاویرب

شـخص  م بازدیـد میـدانی  اي و همچنین انجـام  ماهوره
پل قدیمی هنـدیجان   ةگردید رودخانه زهره در محدود

شـدیدي برخـوردار    پـذیري فرسایشتا بندر سجافی از 
جـزر و مـد دریـا صـورت      براثـر که این فرسایش  است

 تـوان  و منطقـه  رسـوبات  بافـت  بـه  توجـه  با. گرددیم
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 در جـزر،  هنگـام  در انهـــــ رودخ جریـان  فرسایندگی
 جریان رودخانه، آب و هاي جزريجریان همراهی رــاث

 فرسـایش  دچـار  را هـا پـیچش  خـارجی  دیواره سطحی
 جهـت  مـدي در  هـاي جریـان  مـد،  هنگـام  در. کندمی

 عملکـرد . شـوند مـی  کانال وارد رودخانه جریان مخالف
از  ايرودخانـه  جریان که است ايگونهبه جریان دو این

 ســاحل از مـدي  جریــان و هـا پــیچش شـمالی  سـاحل 
سـبب   پدیـده  ایـن . نماینـد مـی  عبور هاپیچش جنوبی

 و مـد  زمـان  در هـا پـیچش  خارجی دیوارة در فرسایش
 هـایی قسـمت  در خصـوص به روديپیچان یافتن شدت

 خواهـد  گیرنـد، مـی  قرار جزرومد تأثیر تحت بیشتر که
نیمـه متـراکم    هـاي یـه از ال عمدتاًسواحل مذکور  .شد

اسـت کـه    شـده تشـکیل و سیلت رسی  ياسیلت ماسه
 زیـادي حساسـیت  و  اسـت ضـعیفی   چسبندگیداراي 

مسـیر   هایشنسبت به فرسایش دارند. در اثر این فرسا
زیادي پیدا کرده و نوع رودخانـه   هايوخمپیچرودخانه 

ایــن  ؛ کــه)4(شـکل   ي اســتدروچـان یپدر ایـن بــازه  
فرسایش شدید سـواحل رودخانـه در    براثرا هدروچانیپ

ــه    ــیر رودخان ــول مس ــدهط ــدهبری ــه  ش در و رودخان
ده گردی شدگیقطعدچار پدیده  C و A، B هايقسمت
شود، با توجـه  دیده می 4که در شکل  طورهماناست. 

رودخانـه زهـره از لحـاظ فرسـایش     به روند فرسایشـی  
دیمی هنـدیجان تـا بنـدر    پـل قـ   ةها در محـدود کناره

دچـار   نیـز  Dرود در آینده قسـمت  یمانتظار  ،سجافی
جزر و مـد دریـا قسـمت     براثر ی شود.شدگقطع پدیدة

کناري مسیر رودخانه دچـار آبشـویی    هايیوارهپایین د
که بـا تخریـب قسـمت تحتـانی      شودیشده و شسته م

قسمت فوقانی تحت اثـر نیـروي وزن ریـزش     هایوارهد
عامـل فرسـایش    تـرین یایـن عامـل اصـل    کـه  کندیم

هنـدیجان تـا مصـب     سواحل رودخانه در کل مسـیر از 
    .استخود بندر سجافی 

  

  
  2016در سال  پل قدیمی هندیجان تا بندر سجافی ةرودخانه زهره در محدود يهابازه :4 شکل

  
  گیرينتیجه

 وبیشکم، دلتاي زهره تجمع رسوبات در مصب رود
ورده اسـت. بـا توجـه بـه ریزدانـه      وجود آه وسیعی را ب

سـیلت و تـا    بودن این رسوبات که عمدتاً از نوع رس و
نیمرخ طـولی دلتـا داراي    ،استحد بسیار اندکی ماسه 

. رود زهـره بـر ایـن سـطح     باشـد یشیب بسیار مالیم م

و به همـین دلیـل    استکم شیب در جریان  العادهفوق
ي اهـ درونچایپ. باشدیم دروچانیداراي تعداد زیادي پ

فرسایش شدید سـواحل رودخانـه در طـول     براثر زهره
دچــار پدیــده و رودخانـه   شــدهبریـده مسـیر رودخانــه  

رسوبات رود زهره کـه بـه    .ده استگردی 11شدگیقطع
                                                             
11. Cut off 
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 ةپدیـد  یرعمـدتاً تحـت تـأث    شوند،یوارد م فارسخلیج
بـه سـمت شـرق     12خط سـاحل  يانتقال رسوبات مواز

ده است که دلتـاي  . این عامل سبب شکنندیحرکت م
 ،ه به سـمت شـرق مصـب رود گسـترده شـود     رود زهر

وارد  فـارس خلـیج هرچند رود از قسمت غربی دلتا بـه  
امـواج، رسـوبات رود ابتـدا بـه      یراما تحت تـأث  ،شودیم

. شـوند یسمت جنوب و سپس به سمت شرق جابجا مـ 
ایــن عامــل ســبب گردیــده، دلتــاي رود زهــره حالــت 

 نامتقارن داشته باشد.
وهش حـاکی از آن اسـت کـه در سـه     هاي پژفتهیا
، )2015 و 2000، 1955هـاي  (سال مورد بررسی دورة

هاي مورد مطالعـه  روند تغییرات طولی رودخانه در بازه
که از لحاظ کاهش میـزان  طوريکامالً متفاوت است، به

مـورد بررسـی    در بین سـه دورة  7ل رودخانه، بازه طو
میزان کـاهش را در   بیشترین 2کمترین کاهش و بازه 

 7سه دوره داشته است، از لحـاظ افـزایش طـول بـازه     
بیشـترین افـزایش را داشـته     8کمترین افزایش و بـازه  

  ).1است (جدول 
 غیـراز بـه  5تـا   1 هـاي بـازه در طول مسیر رود در 

 6ولی در بـازه   ؛هیچ عامل انسانی وجود ندارد ،روستاها
اراضی تحت در بخش شمالی  7بازه  .صنایع وجود دارد

ولی در بخش جنوبی اراضـی بـدون    ندهستزراعت آبی 
اراضی تحت جذر و مد قـرار   8در بازه  .پوشش هستند

ارتباطی آسـفالت و خـاکی نیـز وجـود      هايراهدارند و 
مســیر رودخانــه نشــان  ینــیبشینتــایج روش پــ .دارد

بیشـترین تهدیـد را    يرودچـان یپ يهاکه بازه دهدیم
و منــاطق حســاس  هــايکــاربردارنــد و اگــر تغییــرات 

ـ    و  هـا چیخصـوص در رأس پـ  هرودخانه بـه فرسـایش ب
بـا توجـه بـه    باال کنترل نشـود،   يریرپذییمناطق با تغ

مسـاحت زیـادي از اراضـی    ، طغیـان رودخانـه  احتمال 
در معرض تهدید  هاانسانی و جاده ساتیکشاورزي، تأس
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