701

بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی  02ساله...
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی  -پژوهشی دانشگاه گلستان
سال چهارم /شماره مسلسل چهاردهم /زمستان 3131

بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی  02ساله
3
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1دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران و مدرس گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان،
2کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران3 ،استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
تاریخ دریافت 33/3/22 :؛ تاریخ پذیرش33/8/11 :

چکیده
مرزهای رودخانهای ،یکی از انواع مرزهای بینالمللی است که به خاطر تغییرات مورفولووژیکی بتوتر
و انحرافات کانال آنها ،همواره مشکالت و تنشهایی را در تعیین حودود مورز کشوورهای فیموابین بوه
وجود میآورد .در این پژوهش ،مورفولووژی رودخانو مورزی اتور در بوازهای بوه طوول تقریبوی 152
کیلومتر از محل اتصال شاخهی سومبار تا دریای خزر بررسی شده است .با استفاده از تصاویر ماهوارهای
 TMو  ETMسالهای  1333 ،1331و  2213بتتر رودخانه اتر در سه بازهی زموانی بوا اسوتفاده از
تحلیلهای سنجش از دوری نرمافزار  ENVIاستخراج شود .سوس پارامترهوای هندسوی ماننود طوول
رودخانه ،طول موج ،ضریب خمیدگی ،زاویهی مرکزی برای بررسی تغییرات بوا روش بورازش دایرههوای
مماس بر قوس رودخانه در محیط نرمافزاری  Auto Cadانجام شد و مقایتهی تغییرات موورد ماالعوه
قرار گرفت .مقایتهی پارامترهای هندسی قوسهای پیچانرودی و میول و جهوت آنهوا ،از تغییورات در
بعضی قوسها و در نتیجهی تغییر مورفولوژی و ناپایداری کانوال رودخانوه حکایوت میکنود .در اطورا
روستاهای ترشکلی و داشلیبرون ،متیر رودخانه در هر سه دوره تغییر کرده ،به طووری کوه در اطورا
روستای ترشکلی ،تغییرات به نفع ترکمنتتان و در روستای داشلیبرون به نفع ایوران بووده اسوت .ایون
تغییرات به دلیل وجود سازندهای فرسوایشپوذیر بتوتر و کنارههوای رودخانوه بووده اسوت .در نتیجوه
مشخص میگردد که بتتر و کانال رودخانهی اتر در حال تغییر بوده و عوامول ایون تغییورات بوا نووع
سازندهای زمینشناسی ،فرسایشپذیر بودن سازندهای کنار بتتر رودخانه ،افوزایش بوار رسووبی بتوتر،
تغییرات دبی جریان آب ،عوامل انتانی و در نهایت فرسایش کناری رودخانه ارتباط دارد.
واژگان کلیدي :مورفولوژی رودخانه ،رودخانههای مرزی ،رودخانه اتر .
*نویتنده متئولs.sharafi64@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مسأله
در عصر کنونی منشأ بتیاری از درگیریها ،منازعات مناقهای میان دولتهایی است که حوضههای
آبریز مشتر دارند .رودخانهها به عنوان مرزهای طبیعی دو کشور ،به دلیل ماهیت تغییرپذیری و تنووع
ژئومورفولوژیکی خود ،آثار محتوسی بور روابوط سیاسوی دو کشوور بوهویژه بور متوائل سیاسوی دارنود.
رودخانه ها دارای تغییرات بتتر و تغییرات دبی جریان آب بوده و هنگامی که در مرزها قرار مویگیرنود،
سبب ایجاد اختالفات مرزی میشوند؛ بهویژه هنگامی که تجان فرهنگی در طرفین مرزهوا وجوود دارد
(حتینزاده و دیگران .)2 :1331 ،رودخانهها و آبراههها ،سیتتمی کوامالً پویوا هتوتند کوه موقعیوت و
شکل و دیگر مشخصههای مورفولوژیکی آنها پیوسته در طول زمان در تغییر است (رنگرزان و دیگوران،
 .)1 :1387الگو یا مورفولوژی رودخانه از نظر مفهومی ،علو شوناخت سیتوت های رودخانوهای ،از نظور
شکل هندسی ،خصوصیات بتتر رودخانه ،نیمرخ طولی و ماالعهی چگونگی تغییرات آنهوا اسوت .بوا
بررسی الگوی یک رودخانه میتوان شرایط کنونی و پتانتویل تغییورات احتموالی آن را در آینوده بهتور
در کر د و نیز پاسخ رودخانه را نتوبت بوه تغییورات طبیعوی و یوا فعالیوت انتوانی پیشبینوی نموود
(اسماعیلی و دیگران .)87 :1332 ،پالنها یا الگوی رودخانه به سوه نووع اصولی ،متوتقی  ،مئانودری و
شریانی تقتی میشود .الگوی رودخانهها در اثر عوواملی ماننود زمینشناسوی ،تکتونیوک ،توپووگرافی و
اقلی شکل میگیرد (.)Ribolin and pagnolo, 2007: 254
ایران در مناقهی نیمه خشک خاورمیانه و جنوب غربی آسیا قرار دارد و متوسط بارش ساالنه آن
 222میلیمتر است و توسعهی کمی و کیفی آن ،کنترل آبهای مرزی را ضروری نمووده اسوت .کشوور
ایران ،مرزهای آبی متعدد و متنوعی دارد .کل مرزهای کشور حودود  8755کیلوومتر اسوت کوه از ایون
مقدار 3222 ،کیلومتر آن مرز دریایی و  3781کیلوومتر خشوکی اسوت .مرزهوای رودخانوهای ایوران بوا
همتایگانش برابر  1832کیلومتر ( 22/3درصد) است (حافظنیا )328 :1382 ،که شامل  22رودخانوهی
مرزی میشود .اصلیترین مرزهای رودخانوهای در ایوران عبارتنود از اتور  ،ارس ،ارونودرود ،هیرمنود و
هریرود که بزرگترین مرز رودخانهای مربوط به رودخانهی ارس به طوول  175کیلوومتر و کوچوکترین
مرز رودخانهای مربوط به رودخانهی دویرج به طوول حودود  2/5کیلوومتر از مورز ایوران و عورا اسوت.
رودخانهی اتر به دالیل مختلف ،از جمله قرار گورفتن روی سوازندهای زمینشناسوی فرسوایشپوذیر،
فعالیتهای انتانی مانند تغییر کاربری اراضی و ...دارای تغییرات مورفولوژیکی اسوت .ایون تغییورات در
دورههای زمانی مختلف باعث شده که در یک بازهی زمانی از متاحت ایران کاسته و در دورهای دیگر بر
متاحت کشور افزوده شود .تغییرات رودخانهی مرزی اتر در دورههای زمانی گذشته نتبت به حال و
یا آینده ،میتواند زمینهساز بتیاری از مناقشات میان کشورهای ایوران و ترکمنتوتان در آینوده گوردد،
ه چنان که این امر در گذشته نیز وجود داشته اسوت .بنوابراین شناسوایی نقواط تغییریافتوه و بررسوی
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میزان تغییرات رودخانهی اتر با استفاده از پارامترهای هندسی جهت استفاده مالوب از منابع موجود
در رودخانه برای هر دو کشور ضروری به نظر میرسد .با توجه به توضیحات دادهشده ،هود از تحقیو
حاضور ،شوناخت رونود تغییوورات و جابوهجایی رودخانوه اتور (بووازهی مورزی) در یوک دورهی زمووانی
طوالنیمدت و شناسایی نقاطی است که بیشترین تغییرات را داشتهاند.
پیشینه تحقیق
دربارهی تغییرات مورفولوژی رودخانهها و عوامل مؤثر بور آنهوا ،تحقیقوات متعوددی بوا روشهوا و
اهدا مختلف در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است .اما در مورد رودخانههای مورزی بوه دلیول
در دسترس نبودن و محرمانه بودن اطالعات ،عدم دسترسی به مناط مرزی و ،...بیشتر ماالعات صورفاً
دیدگاه سیاسی و ژئوپلیتیکی داشته است و به ندرت بوه تغییورات مورفولووژی رودخانوهها در بازههوای
زمانی مختلف پرداخته شده است .بنابراین در پیشوینهی تحقیو سوعی شوده اسوت بوه چنود موورد از
تحقیقات انجام شده در مورد تغییرات مورفولوژی رودخانهها در خارج و داخل کشور اشاره شود .کیانگ
و همکاران )2227( 1به بررسی تغییرات کانال سواحل ماکو -تیان جیان 2در میانههای رودخانهی یانگ-
یانگتته در  12سال گذشته پرداختهاند .نتایج تحقی  ،تغییراتی را در مرز رودخانهها نشان نوداده ،اموا
افزایش و کاهش ارتفاع بتتر رودخانه در قتمتهای خاصی به شدت مشاهده میشود .هاوارد)2228( 3
در تحقیقی ،با دید کلی به بررسی مورفولوژی و تغییرات کانال رودخانهها و با یک دیودگاه ژئوموورفیکی
به بررسی رودخانهها پرداخته است .یودین و همکواران )2211( 1بوه ارزیوابی تغییورات مورفولووژیکی و
آسیبپذیری فرسایش کناری در طول رودخانهی جامونا 5بوا اسوتفاده از تکنیکهوای سونجش از دور و
 GISو تصاویر ماهوارهای  ETMدر پنج سال مختلف و نقشوههای توپووگرافی سوال  1317پرداختنود.
نتایج نشان داد که میزان فرسایش کناری و لجن تشکیلشده خیلی باال بوده اسوت .میوانگین فرسوایش
 1235/25کیلومتر مربع و مقدار لجن تشکیلشده  23/82کیلومتر مربع و حوداکرر تغییور رودخانوه بوه
میزان  35817متر در سال  2223بوده است.
7
راموس و همکاران )2212( 2با تجزیه و تحلیل زمانی -مکانی مورفولوژی رودخانه آبرفتی کویلت بوا
تأکید بر اثرات سیتت های ارتباطی ،نتیجه گرفتند که تغییرات شودید رودخانوهای در اثور رخودادهایی
1- Qiang and et al
2- Makou-Tianjiazhen
3- Howard
4- Uddin and et al
5- Jamuna
6- Ramos and et al
7- Quelite
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مانند هاریکنها و طوفانهای حارهای و فعالیتهای انتوانی بووده اسوت .آهور و همکواران )2212( 1بوه
تشخیص و تعیین تغییرات و فرسایش کناری رودخانهی پراوارا 2در هند در یک بازهی زمانی  35ساله با
استفاده از دادههای توپوگرافیکی و تکنیکهای سنجش از دور و  GISپرداختند .مقایتهی نتایج تغییور
کنارههای رودخانه در  35سال به دلیل عوامل مختلف طبیعوی و فعالیتهوای انتوانی ،ماننود سویالب،
سرعت آب ،برداشت ماسه ،برداشت پوشش گیاهی ،حفر خا های حاصلخیز بورای اهودا مختلوف در
اطرا ناحیه مورد ماالعه بوده است .سینگ ،)2211( 3تغییرات مورفولوژیکی رودخانهی گنوگ در یوک
بازهی زمانی ده ساله در واراناسی هند را با استفاده از  GISو دادههای تاریخی بررسوی کورده و نتیجوه
گرفته است که تغییرات سینوسیتی دو کمربند مئاندری مورد ماالعه ،از  1/22تا  1/22و رسووبگذاری
1
سیلت به ترتیوب در دو مئانودر از  1/52توا  3/11و  3/1توا  2/12متغیور بووده اسوت.ارتگا و همکواران
( )2211به بررسی فعالیتهای انتانی اخیر و تغییر در دینامیک و مورفولووژی رودخانوههای مووقتی در
دو حوضه در اسسانیا پرداختند.
سازمان نقشوهبرداری ( )1382در پوروژهای بوا عنووان « بررسوی متوائل رودخانوههای مورزی » بوا
همکاری دانشگاه صنعتی شریف در حوزهی رودخانههای اتر  ،هیرمند ،هریرود ،ارس و اروندرود ،پایگاه
اطالعاتی و دادههای بهروز شده از حوزههای آبریوز تهیوه و در پایوان بوه شناسوایی و تودوین مشوکالت
حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی و سایر موارد دیگر رودخانههای مرزی پرداخته اسوت .مقصوودی و همکواران
( ،)1383در مقالهای با عنوان «بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانهی خرمآبواد » بوا اسوتفاده از
 GIS ،RSو  Auto Cadنتیجه گرفتند که عمدهترین دالیل تغییور بتوتر و الگووی کانوال رودخانوهی
خرمآباد ،فعالیتهای انتانی و فعالیتهای نئوتکتونیکی در محدودهی روستاهای چغاخنود توا غالموان
علیا در یک بازهی زمانی  52ساله است .بودیعی و همکواران ( )1332در تحقیقوی بوه نقوش تغییورات
مورفولوژی رودخانهی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانتتان پرداختند و نتیجه گرفتنود کوه
مورفولوژی رودخانهی هیرمند ،بهویژه در بازهی مرزی از نوع الگوی شریانی است که بیشترین تغییرات
را نتبت به دیگر الگوهای رودخانهای دارد و مرز دو کشور کامالً آگاهانه بر بخشهایی از تغییرپذیرترین
بتتر رودخانه قرار داده شده است .پا نژاد متکی و همکاران ( ،)1332هیدروپلیتیک رودخانهی مورزی
اتر و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکمنتتان را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که برداشت بیرویهی آب
توسط ترکمنتتان و نداشتن رژی حقوقی مناسب ،زمینهی چالش و منازعه بر سر آن در روابط بین دو
کشور سایه انداخته است.
1- Aher and et al.
2- Pravara
3- Singh
4 -Ortega and et al.
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یمانی و همکاران ( ،)1332تأثیرگذاری عوامل هیدرو ژئومورفیک در تغییرات زمانی و مکانی بخوش
میانی رودخانهی اتر را ماالعه کردهاند .نتایج نشان میدهد که تغییرات هیدرولوژیک ،دانهبندی مواد
بتتر و دیوارهها ،تغییرات کاربری اراضی و الگوی کشت به خصوص گتترش کشوت بورنج در سویالب
دشت رودخانه ،مه ترین عوامل تغییردهنده پالن متاحتی و مورفولوژی بازهی ماالعاتی در سوالهای
اخیر است .رحیمی هرآبادی ( ،)1331بررسی تأثیر ویژگیهای الگوی رودخانهای در متائل و اختالفوات
مرزی رودخانهی مرزی هیرمند را ماالعه کرده و نتیجه گرفته است که با توجه به شواهد مورفولوژیوک
رودخانهی هیرمند ،نظیر موانع طولی ،بتتر عریض و وجود آبرفتهای ریزدانه در بتتر رودخانه ،الگووی
رودخانهی هیرمند در بازهی مرزی از نوع شریانی است که بیشترین درصد ناپایداری را نتبت به سوایر
الگوهای رودخانهای در زمینهی تعیین مرز و اختالفات مرزی دارد.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري
پیدایش و شکل گیری آبراهه های طبیعی که همان رودخانه ها هتتند ،متاثر از عوامل مختلفی
چون شرایط آب وهوایی ،زمینشناسی و جغرافیایی است (رضاییمقدم و همکاران.)1 :1331 ،
رودخانههای طبیعی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلف ،پیوسته از نظر ابعاد ،شکل ،راستا و الگو در
حال تغییرند (ساسانی و همکارن .)1 :1381 ،بهطو کلی عوامل فرسایش و رسوبگذاری که به تغییرات
مورفولوژیکی منجر خواهد شد ،در رودخانه های آبرفتی نمود پیدا می کنند .به عبارتی عل مورفولوژی
رودخانه های آبرفتی را می توان به صورت ماالعه ،بررسی شکل و ساختار ساح زمین تحت تاثیر
جریان آب تعریف نمود .از این رو انجام هر گونه تحلیل هیدرولیکی بر روی رودخانه نیازمند دسترسی
بهمشخصات دقی مورفولوژیکی آن رودخانه میباشد (رنگزن و همکاران .)2 :1387 ،بررسی
مورفولوژیکی برای در شرایط کنونی و پتانتیل تغییرات احتمالی رودخانه در آینده ضروری است و
تنها از این طری میتوان عک العمل طبیعی آن را نتبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از
اجرای طرحهای اصالح متیر و تربیت کناره ها پیش بینی نمود و میزان جابجایی ،تغییر ابعاد و الگوی
رودخانه را تشخیص داد (یمانی و همکاران .)15 : 1385 ،خصوصیات مورفولوژی رودخانه ها به واسا
ویژگی پویای آن ،همواره دچار تغییرات هتتند و این تغییرات می تواند بر سازه های بنا شده در
حاشی رودخانه ها ،زمین های کشاورزی و غیره آثار منفی بگذارد(مقصودی و همکاران.)1 :1383 ،
بهدلیل دینامیک بودن رودخانه ها همواره تغییرات اساسی در ساح زمین به وجود آمده است که این
تغییرات در رودخانه های مشتر بین دو کشور بر روی خاوط مرزی نیز دیده میشود (جوادیان و
همکاران .)1331 ،رودخانه ها به عنوان مرزهای طبیعی دو واحد سیاسی ،بهدلیل ماهیت تغییر پذیری و
تنوع ژئومورفولوژیکی خود آثار محتوسی بر روابط سیاسی دو کشور به ویژه بر متائل سیاسی دارند.
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رودخانه ها دارای تغییرات بتتر و تغییرات دبی جریان آب بوده و هنگامی که در مرزها قرار میگیرند،
سبب ایجاد اختالفات مرزی می شوند به ویژه هنگامی که تجان فرهنگی در طرفین مرزها وجود دارد
(حتینزاده و همکاران.)1331 ،
روش تحقیق
نوع تحقی  ،کاربردی و روش آن ،توصیفی– تحلیلی و مقایتهای است .برای فراه سوازی اطالعوات
مورد نیاز جهت رسیدن به اهدا و نتوایج در موضووع موورد ماالعوه ،تحقیو در موورد تغییور الگووی
رودخانهی اتر در سه مرحله انجام گرفته است .در مرحلهی اول ،کتب اطالعوات مربووط بوه موضووع
موورد ماالعووه و ویژگیهووای محوویط طبیعووی کووه از طریو نقشووههای توپوووگرافی  1:25222سووازمان
نقشهبرداری کشور ،زمینشناسی  1:122222سازمان زمینشناسوی کشوور ،تصواویر مواهوارهای ETM
سازمان جغرافیایی نیروهای متلح و اسناد و گزارشها و کتابهای موجوود در کتابخانوهها جموع آوری
شده است .مرحلهی دوم شامل گردآوری اطالعات مربوط به تغییرات دورهای الگوی متیر رودخانه مورد
ماالعه بوده است که این مرحله با استفاده از مقایتهی تصاویر ماهوارهای متویر رودخانوه انجوام شوده
است .در مرحلهی سوم ،پارامترهای مورد نیاز برای بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه در بازهی زمانی
مووورد ماالعووه بووا اسووتفاده از نرمافزارهووای  ENVI ،Google earth ،Arc GISو  Auto CADو
روشهای توالی زمانی به دست آمده و تجزیه و تحلیل شده اسوت .بورای بررسوی تغییورات مورفولووژی
رودخانه ،تصاویر ماهوارهای  1333 ،1331 ETMو  2213ماهوارهی لندست  8در ماههای خرداد و تیور
بهدلیل ثابت بودن جریان رودخانه تهیه شد .عملیات پردازش بوهدلیول دبوی ثابوت رودخانوه و نداشوتن
جریان طغیانی در هر سه دورهی زمانی روی تصاویر تیرماه انجام گرفت .پو از طوی مراحول مختلوف،
متیر رودخانه در سه دوره بر ه مناب شد تا مناط تغییریافته مشخص شود .در اداموه پارامترهوای
مورد نیاز برای بررسی تغییرات رودخانه در سه دوره زمانی به دست آمد .سس با مقایتهی پارامترهای
به دست آمده در بازههای زمانی مورد ماالعه ،به بررسی تغییرات الگوی مورفولووژی رودخانوه پرداختوه
شد .برای تعیین تغییورات مورفولووژی و خصوصواً تعیوین محودودههای دارای الگووی پیچوانرودی ،بوا
استفاده از متیر رقومی شدهی رودخانه روی تصاویر ماهوارهای و تصاویر گوگول ار و بوا روش بورازش
قوس دوایر با حلقههای پیچانرودی ،کار بررسی انجوام شوده و سوس در محویط نرمافوزاری اتوکود ،بوا
استفاده از ترسی دوایر با این نرمافزار بر هر یک از قوسهای رودخانه که بیشترین و بهترین تاواب را
با قوس داشته باشند ،دوایر ترسی شد .با انجوام ایون کوار ،امکوان محاسوبه مشخصوات هندسوی پوالن
رودخانه که برای تشخیص الگوی رود به کار میرود ،فراه شد .این مشخصوات شوامل طوول رودخانوه،
شعاع دایرههای محاط بر پیچانرودها ،طول مووج پیچوانرودهوا ،ضوریب خمیودگی و زاویوهی مرکوزی
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قوسها در بازهی مورد ماالعه است .در پایان با استفاده از اطالعات بوه دسوت آموده از مرحلوهی قبول
دربارهی مشخصات هندسی رودخانه ،متیرهایی از رودخانه که الگوی آنها تغییور کورده و نقواطی کوه
بیشترین تغییرات را داشتهاند ،مشخص و میزان تغییرات تحلیل شد .برای این کار از معیارهای ضوریب
خمیدگی و زاویهی مرکزی استفاده شده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
حوضهی آبریز اتر در استان گلتتان و شمال شر ایران واقع شده است .متاحت حوضهی اتور
 33832کیلومترمربع است و از کوههوای هوزار متوجد در شومال قوچوان سرچشومه میگیورد .حودود
 22522کیلومترمربع از متاحت این حوضه در محدودهی سیاسوی ایوران و بقیوه در ترکمنتوتان واقوع
شده است .اتر  ،رودخانهای فصلی با متوسوط آورد سواالنه  322توا  522میلیوون متور مکعوب اسوت.
رودخانهی اصلی حوضه حدود  522کیلومتر طول دارد و جریان اصلی آن از شر به غرب است .آبراهه
اصلی حوضه به سه قتمت اتر باالیی (علیا) ،میانی و پایینی (مرزی) قابل تقتی است .ایون رودخانوه
پ از عبور از دشتهای قوچان و شیروان و بجنورد )اتر باالیی) در دشتهای مانوه ،قووری میودان و
مراوه تسه تا مرز ایران و ترکمنتتان)اتر میانی) ادامه متیر داده ،پو از اتصوال شواخهی سوومبار در
محل چات و تشکیل رودخانه اتر مرزی (اتر پایینی) در نهایت به دریوای خوزر میریوزد (یموانی و
دیگران .)1 :1332 ،محدودهی مورد ماالعه ،بازهی مرزی در بخوش میوانی حوضوهی آبریوز اتور و از
حوالی روستای داده الوم تا اینچه برون اسوت (شوکل  .)1از نقواط روسوتایی اطورا رودخانوه میتووان
روستاهای ترشکلی ،اینچه برون و فدوی را نام برد.
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شکل  -3موقعیت بازه مورد مطالعه رودخانه اترک

بحث اصلی
بررسی پارامترهاي هندسی رودخانهي اترک :بررسی پارامترهای هندسی نشان میدهد که بازهی
مورد ماالعه رودخانهی اتر  ،تغییرات مورفولوژیکی داشته است .تغییرات مورفولوژیکی در بخش
میانی ،بیشتر از بخشهای ابتدایی و پایانی دیده میشود (شکل .)2

شکل  -2همپوشانی مسیر رودخانهي اترک در سه بازه زمانی مورد مطالعه
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در طول بیتت سال گذشوته در اثور بوروز سویالبها ،تغییورات کواربری اراضوی ،کواهش حفا وت
بیولوژیک کنارههای رودخانه ،دخل و تصر انتانها در بتتر و حاشیهی رودخانه و ،...الگوی رودخانه و
برخی پارامترهای هندسی قابل اندازهگیری ،دستخوش تغییر و دگرگونی شده است .با توجه به ایونکوه
در عل مهندسی رودخانه ،رودخانه به عنوان یک پدیدهی پویا و دارای سیر تکامل بایود در نظور گرفتوه
شود ،از اینرو تغییرات پارامترهای هندسی ایجاد شده در رودخانهی اتر  ،سبب بروز رفتارهای جدیود
هیدرولیکی در این رودخانه شده است .در جدول  ،1میانگین پارامترهای هندسی محاسوبه شودهی سوه
دورهی زمانی  1333 ،1331و  2213برای بازهی مورد ماالعه رودخانهی اتر و پارامترهوای هندسوی
محاسبه شده است.
مقایسه پارامترهاي هندسی :حذ و یا افزایش تعداد پیچانرودها و تغییر پارامترهای هندسی
رودخانهها ،بیانگر تغییراتی در طول رودخانه است .این تغییرات در رودخانههای مرزی بتیار مه است،
زیرا باعث تغییر مرزها میشود و این می تواند باعث مناقشات مرزی بین کشورها شود .برای بررسی این
تغییرات در رودخانه مرزی اتر که در  11قوس مشاهده میشود ،پارامترهای هندسی بررسی و تحلیل
شدهاند (شکل .)3

شکل  -1دایرههاي ترسیم شده در نقاط تغییریافته مسیر رودخانه در سه بازه زمانی مورد مطالعه
براي محاسبهي پارامترهاي هندسی
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جدول  -3میانگین پارامترهاي هندسی رودخانهي اترک در سه دوره زمانی مورد مطالعه
سال
2213
1333
1331
پارامتر هندسی
شعاع دایره(متر)
33/5
82/3
73/5
زاویه مرکزی(درجه)
31/8
82/2
112/3
طول دره(متر)
528/1
137/8
182/1
طول موج(متر)
331/8
283/8
312/3
ضریب خمیدگی
1/5
1/1
1/5
طول رودخانه(کیلومتر)
155/1
155/3
153/3

تعداد پیچانرودها و طول رودخانه :تعداد پیچانرودهای رودخانهی اتر

از  11پیچانرود در سوال

 1331به  32پیچانرود در سال  1333و در سال  2213به  35پیچانرود کاهش یافته است .بیشتورین
تغییرات تعداد پیچانرودها در بخشهای میانی و در قتمتهای علیا و سفلی تغییرات رودخانوه کو تور
بوده است .بررسی طول رودخانه در سه دوره مورد ماالعه نشان میدهد که طول خط مرکزی رودخانوه
از  153/3کیلومتر در سال  1331به  155/3کیلومتر در سال  1333رسیده است که این نشواندهندهی
تغییرات متیر رودخانه و در نتیجه افزایش و یا کاهش اراضی حاشیه ی رودخانه در بازهی زمانی موورد
ماالعه است (شکل .)1

شکل  -4الف) تغییر الگوي رودخانه در سال  2131نسبت به  3334و  3333و در نتیجه افزایش اراضی حاشیه
رودخانه ب) تغییر الگوي رودخانه در سال  3333و  2131نسبت به  3334و در نتیجه از دست رفتن مقداري از
اراضی حاشیه رودخانه
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ه چنین در سال  ،2213طول رودخانه  155/1کیلومتر بوده است .بنابراین در بوازهی زموانی شوش
ساله بین سالهای  1331تا  ،1333دو کیلومتر به طول رودخانه اضافه شده ،در حالی که دربازه زموانی
 11ساله بین  1333تا  ،2213صدمتر به طول رودخانه اضافه شده است .از طر دیگر ،تغییورات طوول
رودخانه نیز نشاندهنده حذ تعدادی از پیچانرودها و افزایش فاصلهی پیچانرودهای متووالی در ایون
محدوده است (شکل  .)5افزایش طول خط مرکزی رودخانه اتر به نوعی نشاندهندهی افزایش حالوت
پیچانرودی رودخانه در اثر وجود سازندهای فرسایشپذیر است .زیرا بر اثر فرسوایش کنواری رودخانوه،
مئاندرها توسعه یافته و یا مترو شده و باعث تغییر مورفولوژی رودخانه شده است .این متأله به نوعی
نشاندهندهی وجود تغییرات در وضعیت پیچانرودهای رودخانه است.

شکل  -5حذف یکی از پیچانرودهاي رودخانه در سال  3334نسبت به سال  2131و تبدیل شدن آن به یک
مئاندر متروک روي تصاویر گوگل ارث

زاویهي مرکزي -شعاع دایره :زاویه مرکزی به عنوان معیاری برای تقتی بندی و شناسایی میزان
توسعه پیچانرودی یک رودخانه استفاده میشود .کورنی برای بیان کیفی توسعه و پیشرفت
پیچانرودی شدن رودخانههای آبرفتی و تمایز آنها از یکدیگر ،از معیار زاویه مرکزی استفاده کرده
است .بر این اساس وی جدول  2را پیشنهاد نموده است (تلوری.)122 :1371 ،
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جدول  -2استفاده از زاویه مرکزي براي تقسیمبندي توسعه پیچانرودي رودخانه
شکل رودخانه

زاویهي مرکزي (درجه)

متتقی

2

شبه پیچانرودی

2-11

پیچانرودی توسعهنیافته

11-85

پیچانرودی توسعهیافته

85-158

پیچانرودی زیاد توسعهیافته

158-232

شاخ گاوی

232

(مأخذ :تلوری)1371 ،

با توجه به جدول باال ،در هر سه بازه زمانی مورد ماالعه ،رودخانوهی اتور در ردهی پیچوانرودی
توسعهیافته قرار داشته است .در سال  1331میانگین زاویه مرکزی 112/3 ،درجوه بووده ،ولوی در سوال
 1333این مقدار به  82/2درجه رسیده است؛ یعنی از میزان پیچانرودی شدن رودخانه نتبت به سوال
 1331کاسته شده است .ولی میانگین زاویهی مرکوزی پیچوانرودهوا در سوال  2213نتوبت بوه سوال
 1333افزایش داشته است .به عبارت دیگر میزان توسعهیافتگی پیچانرودهوای سوال  2213نتوبت بوه
سال  1333بیشتر و نتبت به سال  1331ک تر بوده است .ه چنین با کاهش زاویهی مرکزی رودخانه
در سال  1333نتبت به  ،1331میانگین شعاع دوایر مماس بر پیچانرودهای رودخانوه در سوال 1333
افزایش یافته است که علت آن عمدتاً شریانی بودن رودخانه در طول این بازه زمانی اسوت و بوه هموین
دلیول بویشتوورین تغییور شووکلها در ایون بووازه ،تغییورات عرضووی بتوتر بوووده کوه ایوون امور ناشووی از
فرسایشپذیری کنارهی رودخانه بوده است کوه غالبواً آبرفتوی اسوت .در سوال  2213افوزایش زاویوهی
مرکزی نتبت به سال  1333با افزایش میانگین شعاع نیز هموراه بووده کوه ایون حالوت نشواندهندهی
تغییرات مورفولوژی رودخانه در طول این متیر است (شکل .)2
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،در سال  1331بیشتر پیچانرودهای رودخانوهی اتور
در ردهی پیچانرودهای توسعه و زیاد توسعهیافته قرار گرفتهاند .تغییرات زاویهی مرکزی پیچانرودهای
رودخانهی اتر در سال  1333نشان میدهد که بوه دلیول حوذ تعودادی از پیچوانرودهوا ،از تعوداد
پیچانرودهای زیاد توسعهیافته نتبت به سال  1331کاسته شده و تعداد پیچوانرودهوای توسوعهنیافته
افزایش یافته است .تغییرات زاویهی مرکزی پیچانرودها در سال  2213حاکی از آن است کوه از میوزان
پیچانرودهای توسعهنیافته کاسته و بیشتر پیچانرودها در ردهی پیچانرود توسعهیافته قرار گرفتهاند.
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شکل  -6تغییرات زاویه مرکزي پیچانرودهاي رودخانه اترک در سه بازه زمانی مورد مطالعه

در مورد تغییرات شعاع پیچانرودها میتوان نتیجه گرفت که شعاع پیچانرودها در هور سوه دورهی
زمانی ،بین  322-2متر و  3الی  1قوس در دورههای زمانی مختلوف بویشتور از  322متور بووده اسوت
(شکل  .)7ه چنین در سال  32 ،1331پیچوانرود دارای شوعاعی بوین  122-2بووده و افوزایش شوعاع
پیچانرودها در سال  1333و  ،2213نشاندهندهی کاهش پیچانرودی شدن رودخانه است .به عبوارت
دیگر در سال  ،1331شدت پیچانرودی شدن رودخانه بویشتور بووده اسوت .هور چنود کواهش شوعاع
پیچانرودها در یک بازهی زمانی نتبت به بازهی دیگر ،به معنای تغییر مورفولوژی رودخانه در این بوازه
نیتت ،بلکه تنها نشاندهندهی توسعهی شعاع حلقههای پیچوانرودی در بعضوی قوسهاسوت .واقعیوت
این است که در بتتر آبرفتی ،فرسایش کناری نقش عمده را در پیچانرودی شدن دارد.

شکل  -7تغییرات شعاع پیچانرودهاي رودخانهي اترک در بازههاي زمانی مورد مطالعه
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ضریب خمیدگی :شاخص ضریب خمیدگی (ضریب پیچشی) ،یکی از معیارهای کمی است که در
تقتی بندی شکل رودخانهها استفاده میشود .طب تعریف ،ضریب پیچشی بزرگتر از  1/1تا 1/5
بیانگر پیچشی بودن رودخانه و ک تر از آن نشاندهندهی متتقی بودن رودخانه و بازه مورد نظر است
(دولتی .)133 :1387 ،پیتز )1382( 1نیز بر حتب میزان ضریب پیچشی ،چهار نوع رودخانه را به شرح
جدول زیر تقتی بندی میکند (جدول .)3
جدول  -1تقسیمبندي رودخانهها بر حسب ضریب پیچشی
<2

1/25-2

1/22-1/25

1-1/25

ضریب پیچشی

پیچانرودی شدید

پیچانرودی

سینوسی

متتقی

نوع رودخانه

با توجه به جدول باال ،رودخانهی اتور در سوه دورهی زموانی موورد بررسوی ،در کوالس رودخانوه
پیچانرودی قرار دارد؛ به طوری که میانگین ضوریب خمیودگی در سوال  1331برابور بوا  ،1/5در سوال
 1333به میوزان  1/1و در سوال  2213برابور بوا  1/5بووده اسوت .بنوابراین میوزان پیچوانرودی شودن
رودخانهی اتر در سال  1331نتبت به  1333کاهش و دوبواره افوزایش یافتوه اسوت .کواهش میوزان
ضریب خمیدگی در سال  ،1333نشاندهندهی کاهش میزان پیچانرودی شدن رودخانوه و افوزایش آن
در سال  ،2213نشاندهندهی افزایش پیچانرودها در این بازهی زمانی و در نتیجه تغییر در مورفولوژی
رودخانه است .با بررسی نوسانات ضریب خمیدگی میتوان گفت که تغییرات ضریب خمیدگی به جز در
قوس  ،7در یک دامنهی محدود مشاهده میشود و نشاندهندهی وجود قوسهای تقریباً مشابه در طول
رودخانه است .تغییرات ضریب خمیدگی در سوالهای  1331و  1333بوین  1توا  3/2در نوسوان بووده،
درحالی که این میزان در سال  ،2213بین  1/1تا  3/1در نوسان بوده است (شکل .)8

شکل  -8نوسانات ضریب خمیدگی پیچانرودهاي رودخانه اترک در بازههاي زمانی مورد مطالعه
1- Pitts
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طول موج و طول دره :طول موج از پارامترهای اصلی در طبقهبندی رودخانه و تعیین ضریب
خمیدگی رودخانهها است  .بررسی تغییرات طول موج و طول دره در سه دورهی زمانی مورد ماالعه در
رودخانهی اتر نشان میدهد که میانگین تغییرات طول موج و طول دره در سال  2213نتبت به
سالهای  1331و  1333بیشتر بوده و به همین علت ،ناپایداری رودخانه در این دوره نتبت به 1331
و  1333بیشتر بوده است .میانگین طول موج در سال  1331به میزان  312/3بوده و این پارامتر در
سال  1333به  283/8رسیده است .در سال  ،2213میزان طول موج  331/8بوده است.
بررسی روند تغییرات طول موج (شکل  )3نشان میدهد که مواکزیم طوول مووج در سوه دورهی زموانی
مورد ماالعه ،در پیچانرود (1بیشتر از  )322بوده است و علت آن را میتوان به این صورت تشریح کورد کوه
با افزایش فاصلهی دو پیچانرود متوالی در این محدوده و به عبارتی کاهش تراک تعداد پیچانرودها در واحود
طول ،میزان ضریب خمیدگی نیز کاهش مییابد .کاهش میزان طول موج در هر بازهی زمانی نتبت به بوازهی
زمانی دیگر ،بیانگر کاهش فاصله پیچانرودهوای متووالی از همودیگر اسوت .افوزایش میوزان طوول مووج نیوز
نشاندهندهی افزایش فاصلهی پیچانرودها از همدیگر و یا به عبوارت دیگور متوتقی شودن متویر رودخانوه
است (شکل  .)12ه چنین بیشترین میزان طول موج در هر سه دورهی زمانی در قووس  1و نوسوانات طوول
موج در سال  2213نتبت به دو دوره زمانی دیگر بیشتر بوده است.

شکل  -3تغییرات طول موج پیچانرودهاي رودخانهي اترک در بازههاي زمانی مورد مطالعه
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شکل  -31افزایش فاصله پیچانرودها از همدیگر و مستقیم شدن مسیر رودخانه

نوسانات طول دره رودخانه اتر  ،بیانگر این است که در سال  2213میزان نوسانات بویشتور بووده،
ولی بین سالهای  1331و  1333تغییرات چشمگیری مشواهده نمیشوود (شوکل  .)11عودد صوفر در
نمودارهای سال  1333و  2213بهدلیل حذ تعدادی از پیچانرودها نتبت به سال  1331است.

شکل  -33نوسانات طول درهي رودخانه اترک در سه بازهي زمانی مورد مطالعه

نیمرخ طولی رودخانه :یکی از ویژگیهای مه رودخانهها ،نیمرخ طولی بتتر رودخانه است که
تغییرات طولی بتتر رودخانه بر حتب ارتفاع میباشد .نیمرخ طولی بتتر جریان رودخانهها در پاسخ به
انواع آشفتگیهایی که به دست انتان و یا به طور طبیعی در درهها صورت میگیرد ،تغییر مییابند و
برای برابرسازی میزان این تغییرات در سراسر طول دره ،مجبور به تغییر و تنظی نیمرخ طولی خود
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میگردند .در این تحقی نیز برای بررسی پروفیل طولی رودخانهی اتر  ،از قابلیتهای نرمافزار
 Google earthاستفاده شده است (شکل .)12

شکل  -32نیمرخ طولی محدوده مورد مطالعهي رودخانه اترک

شکل  - 31نقشه زمینشناسی محدوده مورد مطالعه .مسیر مورد بررسی رودخانه اترک
در سازندهاي آبرفتی جریان دارد
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وجود قتمتهای مقعر و محدب در نیمرخ طولی رودخانه ،بیانگر فرسایش در قتمتهای محودب و
رسوبگذاری در قتمتهای مقعر است .با مراجعه به نقشهی زمینشناسی مناقه مشخص میشود کوه
از نظر ساختمانی ،گتلی در متیر رودخانه وجود نداشته و فرسایش و رسوبگذاری در متیر رودخانوه
به دلیل وجود رسوبات رودخانهای ،دریاچهای ،بادی و یخچالی کوواترنری اسوت (شوکل  .)13ه چنوین
شکلهای باال نشان میدهند که ارتفاع و شیب رودخانه از قتمت بواال بوه سومت دریوای خوزر کواهش
مییابد .ه چنین در هر سه دوره زموانی ،تغییورات فاحشوی در ارتفواع و شویب متویر رودخانوه دیوده
نمیشود .این اشکال نشان میدهد که بین سراب و پایاب رودخانه حدود  85متر اختال ارتفواع وجوود
دارد .ه چنین با استفاده از این اشکال میتوان گفت کوه رودخانوه در یوک دیود کلوی در قتومتهای
ابتدایی و انتهایی ،حالت متتقی و در قتمتهای میانی ،حالت پیچانرودی دارد.
جمعبندي و نتیجهگیري
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بر مورفولوژی بازهی مرزی رودخانهی اتر  ،نتایج تحقی را به
شرح زیر میتوان خالصه کرد :در طول مقاع زمانی بیتت ساله در بازهی مرزی رودخانهی اتر  ،تغییر
الگوی زیادی در رودخانهی اتر دیده نمیشود .با توجه به اینکه بیشتور متویر ،الگووی پیچوانرودی
دارد ،مشخصات هندسی پیچانرودها در طول متیر در مقاع زمانی فو  ،تغییور زیوادی نکورده اسوت.
بررسی پارامترهای هندسی که شوامل تعوداد پیچوانرودهوا ،طوول رودخانوه ،زاویوهی مرکوزی ،شوعاع
پیچانرودها ،زاویهی مرکزی ،طول موج ،طول دره و ضریب خمیدگی است ،حاکی از وجود تغییراتی در
طول متیر رودخانهی اتر است .این تغییرات در برخی از پارامترها ،تفاوتهای فاحشی را نشان نوداده
است ،در صورتی که در برخی از پارامترها ،تغییراتی در بازههای زمانی مورد ماالعه دیده میشود .تعداد
پیچانرودهای محدودهی مورد ماالعه از  11پیچانرود در سال  1331به  32پیچانرود در سوال 1333
و در سال  2213به  35پیچان رود کاهش یافته است .بنابراین حذ و یا افزایش تعداد پیچوانرودهوا از
یک دوره نتبت به دورهی دیگر ،حاکی از تغییر در الگوی مورفولوژی رودخانه است .طول رودخانوه نیوز
در سال  2213نتبت به سالهای  1333و  1331افزایشیافته که ایون افوزایش در سوال  2213حودود
 2122متر بوده است .بنابراین کاهش تعداد قوسها و افزایش طول رودخانوه بیوانگر تغییور و ناپایوداری
رودخانهی اتر در بازهی مرزی است .از دیگر پارامترهای هندسی که بورای بررسوی تغییور و یوا عودم
تغییر مورفولوژی رودخانهها استفاده میشود ،میتوان به زاویهی مرکزی و ضریب خمیدگی اشاره کورد.
بررسی زاویهی مرکزی رودخانه نشان میدهد که رودخانهی اتر در هر سوه بوازهی زموانی ،در دسوته
پیچانرودی توسعهیافته قرار دارد .میانگین زاویهی مرکوزی در سوال  1331نتوبت بوه  1333و 2213
بیشتر بوده ،یعنی رودخانه در این بازهی زمانی ،پیچانرودهای متکاملتری داشته است .کاهش زاویهی
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مرکزی در سال  1333به معنی میل رودخانه به سمت پیچانرودهای توسوعهنیافته و افوزایش دوبوارهی
زاویهی مرکزی در سال  ،2213به معنی میل رودخانه به سمت پیچانرودهای توسعهیافته است .درصود
فراوانی زاویهی مرکزی نشان میدهد که در سال  51/2 ،1331درصود ،در سوال  17/2 ،1333درصود و
در سال  15/7 ،2213درصد پیچانرودها در ردهی پیچانرودهای توسعهیافته قرار داشتهاند .در هر سوه
دورهی زمانی ،هیچیک از قوسها در ردهی رودخانههای متتقی و شاخ گاوی واقوع نشودهاند .بنوابراین
تغییرات میانگین زاویهی مرکزی رودخانه در سه بازهی زمانی ،نشان از ناپایداری رودخانه دارد.
ه چنین نتایج حاصل از تحلیل ضریب خمیدگی نشان میدهد کوه رودخانوهی اتور در هور سوه
بازهی زمانی در کالس رودخانوهی پیچوانرودی قورار داشوته و کواهش آن در سوال  1333نتوبت بوه
سالهای  1331و  ، 2213بیانگر تغییر در مورفولوژی رودخانه بوده کوه ایون تغییورات ناشوی از عوامول
هیدرولوژیکی ،زمینشناسی ،هیدرولیکی و انتانی در محدوده است .بررسی تغییرات طول مووج و طوول
دره در سه دورهی زمانی مورد ماالعه در رودخانهی اتر نشان میدهد که میانگین تغییرات طول موج
و طول دره در سال  2213نتبت به سالهای  1331و  1333بیشتر بوده و علوت آن بوه نظور نگارنوده
این است که قدرت مانور رودخانه در این بازهی زمانی بیشتر بوده و به همین علت ناپایوداری رودخانوه
در این دوره نتبت به  1331و  1333بیشتر بوده است .ه چنوین ه پوشوانی متویر رودخانوه در سوه
بازهی زمانی مورد ماالعه با مرز ایران روی تصاویر گوگل ار نشان میدهد کوه در برخوی مووارد ایون
تغییرات به نفع ایران بوده ،یعنی به اراضی ایران در این مناقه افزوده شوده و در مووارد دیگور بوه ضورر
ایران بوده است ،یعنی این تغییرات باعث شدهاند تا در مناط تغییریافته بر متاحت کشور ترکمنتوتان
افزوده شود .بررسی تغییرات متیر رودخانه نشان میدهد که در  22مورد تغییرات به نفع ترکمنتتان و
 11مورد به نفع ایران بوده است .بنابراین تغییرات مورفولوژی رودخانوهی اتور باعوث از دسوت رفوتن
مقداری از متاحت کشور ایران شده کوه بوا اقودامات سوازمان جغرافیوایی نیروهوای متولح حودود 82
کیلومتر از این اراضی به کشور الحا شد .با توجه به بررسی الگوی رودخانوه در بازههوای زموانی موورد
ماالعه و مشاهدهی تغییر در  11مئاندر ،پیشنهاد میشود از برداشت غیر اصولی شن و ماسه از بتوتر و
کنارهها و تغییر کاربری رودخانهی اتر تا حد امکان ،جلوگیری شود .ه چنین با مشخص شدن نقواط
دارای بیشترین تغییر الگوی رودخانه مانند حوالی روستاهای دماغ ،ترشکلی ،قال بورتوه و دانشومند و
انجام ماالعات میدانی دقی تر با استفاده از سازهها یا روشهای دیگر ،این نقاط کنترل شووند توا باعوث
فرسایش بیش از حد بتتر و کنارهها و در نتیجه از دست رفتن بخشهایی از متاحت کشور نشوند.
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ایران و ترکمنتتان ،چش انداز جغرافیایی (ماالعات انتانی) ،سال شش  ،شمارهی .11
 -1تلوری ،عبدالرسول .1371 .شناخت فرسیاش کناری رودخانه در دشتهای رسوبی .محل نشر تهران؟ مؤسته
تحقیقات جنگلها و مراتع.
 -5جوادیان ،سیدحمید؛ مجید ابراهیمی ،سمیرا شریفیان و حمید نژاد سلیمانی .1331 .پیامدهای ژئوپلتیکی-
امنیتی تغییر بتتر رودخانه مرزی هریرود ،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت ،چالشها و رهیافتها ،دانشگاه
سیتتان و بلوچتتان.
 -2حافظنیا ،محمدرضا ،پیروز مجتهدزاده و جواد علیزاده .1382 .هیدروپلیتیک هیرمند و اثرات آن بر ایران و
افغانتتان ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :زهرا پیشگاهی فرد ،دانشگاه تهران ،دانشکده؟ جغرافیا.
 -7حتینزاده ،محمدمهدی ،خهبات درفشی و سعید قورهچواهی .1331 .پوایش رونود تغییورات مورفولووژیکی
رودخانههای مرزی و نقش آن در روابط سیاسی کشورها (ماالعهی موردی :رودخانه ارس) ،پنجمین کنگوره
بینالمللی جغرافیدانان اسالم.
 -8دولتی ،جواد .1387 .بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بخش میانی رودخانهی اتر با استفاده از ،GIS
استاد راهنما :مجتبی یمانی ،دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا ،گروه جغرافیای طبیعی.
 -3رحیمی هرآبادی ،سعید .1331 .بررسی تأثیر ویژگیهای الگوی رودخانهای در متائل و اختالفات مرزی
(ماالعهی موردی :رودخانهی مرزی هیرمند) ،اولین همایش توسعهی پایدار نواحی مرزی.
 -12رنگزن ،کا  ،بهرام صالحی و پروین سلحشوری .1387 .بررسی تغییرات مناقه پاییندست سد کرخه قبل
و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاویر چندزمانه  ،Land satاولین همایش ژئوماتیک ایران.
 -11رضایی مقدم؛ محمدحتین ،محمدرضا ثروتی و صیاد اصغری سراسکانرود .1331 .بررسی تغییرات شکل
هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی ،جغرافیا و برنامهریزی محیای،
سال  ،23پیاپی  ،12شماره .2
 -12سازمان نقشهبرداری کشور .1382 .بررسی متائل رودخانههای مرزی ،مرکز سنجش از دور ایران.
 -13ساسانی ،فاطمه؛ حتین افضلی مهر ،حتین و منوچهر حیدرپور .1381 .بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر
تغییر مکان ها ی جانبی در طول بازه ها ی قوس دار در یک رودخانه درشت دانه ،پنجمین کنفران
هیدرولیک ایران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
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 روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرمآباد.1383 . مهران؛ سیامک شرفی و یاسر مقامی، مقصودی-11
،  دوره چهوارده، برناموهریزی و آموایش فضوا- مدرس علوم انتانی،Auto Cad  وGIS ،RS با استفاده از
.3 شماره
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 هیدرودینامیک رودخانههای تاالر و بابل.1385 . مجتبی؛ محمد مهدی حتین زاده و احمد نوحه گر،یمانی-12
.55  شماره، پژوهشهای جغرافیایی،و نقش آن در ناپایداری و تغییرات مشخصات هندسی آنها
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