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مقدمه
رودخانهها مهمترین منبع تأمین آب برای مصارف مختلف
از جمله شرب ،صنعت و کشاورزی هستند .شناخت شرایط
هر رودخانه در برنامهریزی منفابع آب ،احفدا افاز هفای
هیدرولیکی و تأمین مصارف بخف هفای مختلف اهمیفت
دارد .شناخت یک رودخانه بهتنهفایی و بفا در ن فر تفر تن
شرایط طبیعی بسیار مهم اات ،حال میتوان اهمیت زیفاد
این شناخت را زمانی درک کرد که شرایط یک رودخانفه از
حالت طبیعی خارج شد و داتخوش تغییرات غیرطبیعفی
میشود ،زیرا رودخانهها به دلیل ویژتیهای طبیعفی خفود
مدام در حال تغییر و تحول هستند .این تغییرات خفوا در
بعففد یزیکففی و مور ولففوكیکی و خففوا بففه لحففا کی ففی،
میتواند تحت تأثیر عوامل طبیعی و یفا غیرطبیعفی ماننفد
دخالتهای انسانی از قبیل ااخت افاز هفای هیفدرولیکی
مثل کانالیزاایون و یا احفدا افد و افد احفداثی باشفد.
بنابراین ،با احدا ااز های هیدرولیکی ع یم مانند ادها
زمینۀ تغییرات مضاع بر شرایط رودخانهها بهخصفو در
پاییندات این ااز ها به وجود میآید .بنابراین ،مفیتفوان
ادعا کفرد کفه بهفر بفرداری از افدها تفأثیرات زیفادی بفر
پاییندات رودخانهها دارد [.]1
در کشور ما ،ایران ،با توجه به تغییفرات اقلیمفی و ا فزای
دما ،کاه شدید بارشهای جفوی و خشکسفالیهفای اخیفر،
شاهد کاه آب ورودی به مخازن ادها و در پفی آن ،کمتفر
شدن آب رهاشد از دریچهها به امت پفاییندافت هسفتیم.
بنابراین ،هموار ضرورت مطالعه و بررای شرایط ركیم جریفان
رودخانففههففا و متغیرهففای هیففدرولیکی آنهففا بففه من ففور
تصمیمتیری در مدیریت کالن آب کشور احسفا مفیشفود.
میزان تأثیر اد بر مور ولوكی رودخانفه بفه میفزان زیفادی بفه
ااتراتژی اد و خصوصیات رودخانۀ پاییندات وابسته اافت.
تغییر در مور ولفوكی رودخانفههفا بفه دلیفل تغییفر در میفزان
ظر یت انتقال راوبات اات .با احفدا افدهای مخزنفی ،آب
در پشت اد ذخیر میشود و آبی کفه بفه پفاییندافت افد
میراد ،به عنوان آب زالل در ن ر تر ته مفیشفود .بنفابراین،
آبی که وارد رودخانه در مسیر پاییندات مفیشفود ،ظر یفت
انتقففال راففوب زیففادی دارد .اففد مخزنففی شففیریندر در 56
کیلومتری شمال غربی شهر بجنورد روی رودخانۀ شفیریندر ،
یکی از ارشاخههای بزرگ شمالی رودخانۀ اتفرک ،بفه شفمار
میرود .هدف از احدا این اد ،تأمین آب کشفاورزی اراضفی
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پایاب اد ،مهار ایالب و جلفوتیری از خسفارتهفای افیل و
تأمین آب شرب شهر بجنورد اات .به همین دلیفل ،بررافی و
تحلیل وضعیت پاییندات این افد و تفأثیری کفه بفر افیل
میتذارد ،اهمیت دارد.
ادها ابب تبدیل جریان طبیعفی رودخانفه بفه جریفان
تن یمففی مففیشففوند .همچنففین ،اففدها باعفف تغییففرات
تسترد ای در پارامترهای هیدرولیکی رودخانه میشوند [.]1
مدل  MPSIACدر مقایسه با اایر مدلهای تجربی موجفود،
بیشترین عوامل مؤثر بفر رافای خفاک را بفرای محاافبۀ
راای ویژ و تولید راوب به کار تر ته اات .ارائفۀ نتفای
به صورت کمی ،از دیگر مزیتهایی اافت کفه ایفن مفدل را
برجسته میاازد .کاربرد این مدل در مناطق با واعت  33تا
 11هزار هکتار مورد تأیید قرار تر ته و در مناطق با وافعت
بی از  33هزار هکتار نیز جوابهای قابل قبولی بفه دافت
میدهد [ Nislow & Magilligan .]2تفأثیرات احفدا افد
«چون» را بر تغییر ركیم جریان رودخانۀ وانگ در کشور کرۀ
جنوبی بررای کردند .آنها دریا تند که احفدا افد موجفب
تغییرات مهمی در ركیم هیدرولیکی جریان در پفاییندافت
شد اات [ .]3طی پژوهشی در آمریکا هفم تغییفرات ركیفم
هیدرولوكیکی ناشی از احدا ادها روی رودخانهها مطالعفه
شد اات .تغییفرات هیفدروتراف در مقیفا هفای ماهانفه و
ااالنه از تأثیرات احدا ادها روی ركیم جدید رودخانفههفا
بود اات [ .]3در تحقیقی که آثفار هیفدرولوكیکی افدهای
بزرگ روی تعفدادی از رودخانفههفای آمریکفا بررافی شفد،
مقایسهای بین جریفانهفای طبیعفی و تن فیمشفد صفورت
تر ففت کففه ایففن امففر باعف کففاه مقففدار دبفی ورودی در
باالدات دریاچۀ اد بین  51درصد تفا  ۰۹درصفد شفد [.]4
در پژوه دیگری تفأثیر افاخت افد بفر ركیفم جریفان در
پاییندات رودخانۀ زرد بررای شد .پژوهشگران در تحقیفق
یادشد متوجه شدند که کاه شدیدی در جریان رودخانفه
با مقیا هفای زمفانی تونفاتون ایجفاد شفد اافت [ .]6در
تحقیق انجامشد از تأثیرات جریان تن یمی ناشی از احفدا
اد روی رودخانۀ اینی در کشور روایه هم مشفخ شفد
که کاه دبی متواط االیانۀ رودخانه از آثفار افاخت افد
روی رودخانه بود اات [.]5
رودخانه به عنوان ایسفتمی پویفا ،مکفان و خصوصفیات
مور ولوكیکی خود را هموار برحسب زمان ،عوامل كئومور ی،
زمینشناختی ،هیدرولوكیکی و تا بر اثر دخالت بشفر تغییفر
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میدهد [ .]1مطالعات زیادی روی بسفیاری از ایسفتمهفای
رودخانففهای ،طففی صففد اففال تذشففته انجففام شففد  ،عوامففل
متعففددی ماننففد کففاربری اراضففی در مجففاورت رودخانففههففا،
شهرنشینی ،زهکشی ،ااخت ادها ،انحراف مسیر رودخانفه،
برداشت معادن شن و مااه و تفأثیر دینامیفک رودخانفه هفر
یک تغییرات درخور توجهی بفه دلیفل دخالفتهفای انسفانی
داشففته ااففت .حاصففل هففر یففک از ایففن عوامففل تغییففرات
رودخانهای به صورت راای یفا رافوبتفذاری در بسفتر،
تخریب دیوار ها ،تغییر رااتای جریان ،تغییفر و جابفهجفایی
مئاندرها و تغییر در رم بستر رودخانهها را داشته اافت [.]8
بنابراین ،تغییرات جریان در محدودۀ رودخانهها ابب ایجفاد
تغییراتففی در راینففدهای راففای دهنففد و راففوبتففذاری
خواهد شد .با این حال ،تغییرات در شرایط زمینشناای هم
توانسته در ایجفاد شفرایط رافای و رافوبتفذاری تفأثیر
اااای داشته باشد .بفهخصفو وجفود ایفن تغییفرات روی
مور ولوكی مسیر رودخانفههفا و بسفتر آنهفا در حوضفههفای
ایالبی تأثیر زیادی داشته و ابب دترتونی رودخانهها شد
اات .بررای پالن و پرو یل رودخانهها روش مناافبی بفرای
درک پدید های مور ولوكیک در رودخانهها اات .بفا در ن فر
تففر تن پیواففته بففودن تغییففرات حاصففل از راینففدهای
زمینشناای راایند -راوبتذار در مراحل مختل زمفانی
و تکنیکهای انج از دور میتوان تغییرات شرایط حوضۀ
ایالبی رودخانه را تعیین کرد .از روش  EPMبفرای تعیفین
شدت راای و راای ویژ  ،ضریب راوبدهی حوضه و
تعیین دبی راوب ویژ و دبی راوب کل اافت اد مفیشفود
[ .]۰در این مطالعه با بهکفارتیری تکنیفکهفای افنج از
دور و داد های ماهوار ای لندات  4 TMتا  8از اال 1۰۰6
تا  2۹1۰برای منطقۀ شیریندر اات اد شد اات تا بتوان
تغییرات حوضۀ ایالبی مئاندر اصلی رودخانۀ شفیریندر در
پاییندات افد را بفه دافت آورد .افس  ،بفا بفهکفارتیری
تصففاویر راداری  ASTERو مففدلهففای راففای پففذیری-
راففوبدهففی تجربففی شففامل  EPMو  MPSIACضففرایب
راوبدهی و دبفی حوضفه و رودخانفۀ شفیریندر محاافبه
ش فد و بففه من ففور ارزیففابی ت فأثیرات هیففدرولیکی و تغییففر
شکلهای بستری و کرانهای رودخانه در پاییندات از مفدل
عددی المان محدود و نرما زار  PLAXISاات اد شد اات.
با احدا این ااز های ع یم بهخصفو افدهای مخزنفی،
زمینۀ تغییرات مضاع بر شفرایط رودخانفههفا بفهخصفو
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پاییندات این ااز ها به وجفود مفیآیفد .هفدف از تحقیفق
حاضر ،تحلیل وضعیت موجود حفد بسفتر و حفریم رودخانفۀ
شیریندر در پاییندات اد شیریندرۀ بجنورد اات.
مواد و روشها
منطقۀ بررسیشده

منطقۀ شیریندر واقع در مجاورت رودخانۀ اترک و یکفی از
ادهای بزرگ خراافان شفمالی قفرار دارد ،طبیعفت بکفر و
آبهفای خروشفان رودخانفۀ شفیریندر بفه عنفوان یکففی از
ارشففاخههففای مهففم رودخانففۀ اتففرک ،بففیشففک یکففی از
ظر یتهای مهم پنهان تردشگری خراافان شفمالی اافت.
اد شیریندر با هدف کنترل و مهار ایالبهفا ،تفأمین آب
آشففامیدنی شففهر بجنففورد ،تففأمین آب مففورد نیففاز صففنایع و
زمینهای کشاورزی بنا شد اات .عملیات ااخت ایفن افد
در اال  1316آغاز شد و در روردین  1384به پایان راید.
منطقۀ بررایشد با ایجاد دریاچۀ مخزنی ،مکفانی دیفدنی و
درخور توجه برای تردشفگران بفه من فور شفنا ،قفایقرانی و
ماهیگیری شد اات .اد شیریندر بفا  56میلیفون و 8۹۹
هزار متر مکعب آب ،بزرگترین اد ااتان خراافان شفمالی
به شمار میآید .ارت اع این اد از بستر رودخانه  53متر و بفه
طول  483متر از نوع اد خاکی با هستۀ رای اافت .حجفم
بدنه و مخزن اد بهترتیب  3/26و  ۰1/6میلیون مترمکعفب
محاابه شد که افاالنه حجفم تن فیمشفد ای برابفر 56/8
میلیون مترمکعب را پوش میدهد .این افد دبفی جریفانی
برابر  16۹۹مترمکعب بر ثانیه را پوش مفیدهفد ،امفا دبفی
خروجی برای پاییندات اد حفداکثر  25/1مترمکعفب بفر
ثانیه در تراز نرمال لحا شد اات .موقعیت اد شیریندر
در شکل  1نشان داد شد اات.
منطقۀ بررایشفد در محفدودۀ شفیریندر در بخف
باالدات آن رودخانه از شرایط کوهستانی عبور مفیکنفد و
در بخ پاییندات ااختار مئاندری بفه خفود مفیتیفرد.
شففکل  2وضففعیت تغییففرات را در بسففتر اصففلی رودخان فۀ
شیریندر نشان داد اات .همانطفور کفه در ایفن شفکل
مشاهد میشود ،بستر رودخانفه در بخف پفاییندافت و
همچنین ،محدودۀ مسفیر در منفاطقی کفه كئومور ولفوكی
ااختمانی منطقه به صورت مناطق پسفت و دشفت ظفاهر
شد  ،به صورت مئاندری تسترش پیفدا کفرد اافت .ایفن
مسئله نیز ابب تواعۀ صنایع کشفاورزی ،ایجفاد مفزارع و
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رواتاها در مناطق پاییندات شد اات .درخور یفادآوری
اات که در االهای اخیر با ااخت اد شیریندر  ،بیشتر
این مناطق به زیر آب ر ته و بخ های باالدات و مرکزی
به صورت غرقابی اات .با این حال ،هنوز پاییندات افد،

ااختار مئاندری خود را از دات نداد اات .از اوی دیگر،
ابب رونق کشاورزی در منطقفه شفد و ایفن مسفئله نیفز
اففبب ن ففوذ مففزارع کشففاورزی بففه حففریم رودخانففه در
پاییندات شد اات (شکل .)3

شکل  .1نمایی از سد شیریندره در بجنورد

شکل  .3تصویر ماهوارهای رودخانۀ شیریندره و شرایط مئاندری

شکل  .2تصویر ماهوارهای رودخانۀ شیریندره و شرایط مئاندری

پاییندست (تصویر لندست )1992

پاییندست (تصویر گوگلمپ )3119

نقشههای توپوگرافی

در تحقیففق حاضففر از نقشففههففای توپففوترا ی مسففتخرج از
داد های  DEMاات اد شد .این نقشهها به صورت رقفومی
درآمد و اس  ،به صفورت نقشفههفای تغییفرات ارت فاعی
درآمد اات .شکل  4نقشۀ مربفو بفه تغییفرات ارت فاعی
منطقه که از داد های  DEMاافتخراجشفد را نشفان داد

اات .این نقشهها در محفیط  GISكئفور رن و موزاییفک
شد و محدودۀ مطالعهشد و مسیر رودخانه شیریندر  ،به
صورت پیواته به لحفا تغییفرات ارت فاعی بررافی شفد
اات .عامل اصلی این طبقهبندی ،تغییرات كئومور ولوكیک
که وابسته به تغییرات رقوم ارت اعی هستند ،در ن ر تر ته
شفففد اافففت ،زیفففرا مئانفففدرها همفففوار بفففا تغییفففرات
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كئومور ولوكیک ،تغییر ااختاری اااای نشفان مفیدهنفد.
هففدف از بففهکففارتیری ایففن نقشففه ،بففرآورد وضففعیت
كئومور ولففوكی اففاختاری منطقففۀ برراففیشففد ااففت.

شکل  .0نقشۀ  DEMمنطقۀ مطالعهشده
مدل EPM

مدل  EPMیا روش تحلیفل پتانسفیل رافای پفذیری بفا
اات اد از اطالعات پفالتهفای راایشفی و انفداز تیفری
راوب طی چهل اال آزمای در کشور یوتسالوی افابق
به دات آمد اات .اات اد از این مدل از افال  1۰88بفا
ارائۀ مقاالت در کن ران های بینالمللی رای شد و ضمن
تعیین شدت راای  ،میزان حمل راوب در رودخانفههفا
نیز برآورد شد اافت .ایفن روش بفه صفورت تسفترد در
رودخانههایی که آمار هیدرومتری و راوبافنجی ندارنفد،
کاربرد مناابی داشته اات [.]6
مدل MPSIAC

این روش در اال  1۰58میالدی توافط کمیتفۀ مفدیریت
آب در آمریکا برای محاابۀ شدت راای خفاک و تولیفد
راوب مناطق خشک ،غرب ایاالت متحدۀ آمریکا ارائه شفد
و برای اولفینبفار در یفک منطقفۀ تحقیقفاتی WALNUT
 GULCHواقع در جنفوب شفرقی ایالفت آریزونفای آمریکفا
آزمای شد .این روش بفرای اولفینبفار در ایفران در افال
 1362در حوضۀ آبریز اد دز اات اد شد.

همچنفففین ،بفففا اافففت اد از داد هفففای  ،DEMوضفففعیت
شیبداری و شرایط الگوی زهکشی منطقه تهیه شد اات
(شکل .)6

شکل  .2نقشۀ تغییرات جنبۀ شیب منطقۀ مطالعهشده

انجندۀ ااکنر چندطی ی مواوم به  MSSو دوربینهای
 RBVانجند ها نسفبت بفه انفركی امفواج الکترومغناطیسفی
منعک شد از اطح زمین واکن نشان دادند و این واکفن
به صورت «داد » چند طی ی روی چهار باند انجندۀ  MSSو
اه باند دوربین  RBVکه دارای قدرت ت کیفک پیکسفلی 1۰
متففر بففرای اففنجندۀ  MSSدر لنداففت  ،2 ،1و  3و دوربففین
 RBVدر لنداففت  1و  2و قففدرت ت کیففک  3۹متففر بففرای
دوربین  RBVدر لندات  3بودند ،ضبط شد.
به من ور ارزیابی و انتخاب مدل منااب برای تخمفین
راوب در مطالعۀ حاضر از میانگین قفدرمطلق خطفا ،جفذر
میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطفای نسفبی،
بهترتیب از روابط  1تا  3اات اد شد.
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تصاویر ماهوارهای لندست

محدودۀ مطالعهشد در تحقیق حاضر را مجموعفه تصفاویر
ماهوار ای لندات مربو به انجند های  TM4-5تا TM8
پوش داد اات .این مجموعه تصاویر در بازۀ زمانی اصلی
 1۰۰6تا  2۹1۰برای منطقه ذخیر شد و مفورد اافت اد
قرار تر ته اات.
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بحث و نتیجهگیری
شکلهای  5تا  12تصاویر ماهوار ای لندات تهیهشد بفرای
باز های مختل زمفانی را نشفان داد اافت .ایفن شفکلهفا
تصاویر ثبتشد از وضعیت رودخانۀ اصفلی بررافیشفد در
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شیریندر اات که با تل یق داد های بانفدی و ایجفاد رنفگ
 RGBکففاذب بففرای ااففتخراج تغییففرات بسففتری و کرانففهای
رودخانۀ شیریندر به کار تر ته شد اات .شکلهای  12تا
 15نقشههای تغییرات کرانفهای تهیفهشفد بفرای بفاز هفای
زمانی مختل را نشفان داد اافت .همفانطفور کفه در ایفن
شکلها مشاهد میشفود ،در دورۀ اول رودخانفۀ شفیریندر
(قبل از ااخت افد) تغییفرات درخفور تفوجهی بفرای بلفو
مئاندر در بخ های پاییندات افد نشفان داد اافت کفه
تغییرات مور ولوكی و ااختار زمینشناای تبدیل کوهستان
به دشت را بیان میکند .این مسئله ابب شفد تفا رودخانفه
در بخ پاییندات ،تواعۀ بیشتری داشفته باشفد .در ایفن
دور بففا اففاخت اففد شففیریندر  ،مخففزن اففد ش فروع بففه
جمعآوری آب و مهار روانابها در پشت اد کرد که افبب
ا زای تراکن آب در این بخ (باالدات و مخفزن افد)
شد اات .این مسئله روند ا زای درخفور تفوجهی در دورۀ

دوم داشته که نشفاندهنفدۀ رخفداد بفارشهفای پیوافته و
ا زای تواعه مخزن اد بود اات .دورۀ افوم را مفیتفوان
محوریت تمرکز آب در پشت اد مخزنی شیریندر توصی
کرد که نشاندهندۀ دورۀ پربارش در حوضۀ آبریز شیریندر
اات .کاه درخور توجه حجم مخزن در دور های چهفارم
و پنجم نشاندهندۀ رخداد خشکسفالی و بفه همفرا عوامفل
انسانی برای کاه حجم آب ورودی به مخزن اد اات .بفه
طوری که حجم آب تعیینشفد بیفانگر پفایینتفرین افطح
موجود طی  24اال تذشفتۀ خفود افد اافت .بفرای تهیفۀ
نقشههای تغییرات کرانههفای تصفاویر مفاهوار ای بفه همفرا
اطالعات رقوم ارت اعی به صورت الیههای داد هفا در محفیط
 GISوارد شد و تغییرات مربو به ر لکتن تصفاویر بفرای
حاشیۀ رودخانۀ اصلی مورد انج قرار تر ته اات .به این
من ور از باندهای حسا به تغییرات آب ،پوشف تیفاهی و
رطوبت اات اد شد اات.

شکل  .2تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  1992و وضعیت

شکل  .2تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3112و

رودخانه در باالدست و پاییندست دره

وضعیت رودخانه در باالدست و پاییندست دره

شکل  .8تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3111و وضعیت

شکل  .9تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3112و

رودخانه در باالدست و پاییندست دره

وضعیت رودخانه در باالدست و پاییندست دره
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شکل  .11تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3112و وضعیت

شکل  .11تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3118و

رودخانه در باالدست و پاییندست دره

وضعیت رودخانه در باالدست و پاییندست دره

شکل  .13تصویر ماهوارهای لندست برای دورۀ زمانی  3119و وضعیت

شکل  .12تغییرات بستری و کرانهای رودخانۀ شیریندره برای

رودخانه در باالدست و پاییندست دره

دورۀ اول

شکل  .10تغییرات بستری و کرانهای رودخانۀ شیریندره برای دورۀ

شکل  .12تغییرات بستری و کرانهای رودخانۀ شیریندره برای

دوم

دورۀ سوم

شکل  .12تغییرات بستری و کرانهای رودخانۀ شیریندره برای دورۀ

شکل  .12تغییرات بستری و کرانهای رودخانۀ شیریندره برای

چهارم

دورۀ پنجم
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با توجه به این نقشهها میتفوان بیفان کفرد کفه در منطقفۀ
بررایشد طی دور های اول و دوم بفه دلیفل رخفداد بفارش و
تجمیع آب در محدودۀ باالدات و مخفزن افد ،میفزان جریفان
آب به پاییندافت افد بفاال ر تفه اافت .امفا بفا ایجفاد پدیفدۀ
خشکسالی طی االیان بعدی و دور های چهفارم بفه بعفد ،ایفن
روند جریان در پاییندات کاه داشته اات .با نگرش مجفدد
به شکلهای  13تا  11در بخ پاییندات رودخانفه مفیتفوان
ت ت که قبل از ااخت اد ،رودخانۀ اصفلی مئانفدرهای دشفت
خود را در این بخ به صورت درخور توجهی رشد داد و بلفو
کامل را برای تغییفرات تونفاتون خفود بفه دافت آورد اافت.
تسترش تغییرات و حرکت بستر رودخانۀ شیریندر طفی دورۀ
اول این مسئله را تصدیق میکند .با ایجفاد افد در دورۀ دوم ،دو
مسیر اصلی برای شاخههای مئاندر در بستر عمومی پاییندافت
و دشت مشاهد شد که افبب ایجفاد رودخانفههفای مئانفدری
مرکزی دو شاخه در ایفن محفدود اافت .همچنفین ،تسفترش
کاربریهای کشاورزی بر محدوداازی بستر رودخانفۀ مئانفدری
در این بخ به طور مشخ  ،عمل کرد اات .با ایجفاد افد و
تجمیففع آب رودخانففه در مخففزن اففد ،حجففم تغییففرات در
پاییندات محدود شد و یکی از شاخههای مئاندر پاییندافت

اد عمالً تغییراتی را نشان نمیدهد .این مسفئله بیفانگر کفاه
اطح آب و خشکید شدن شاخۀ شرقی رودخانفه و جداافازی
آن از مسففیر عففال رودخانففه ااففت .ایففن مسففئله بففا تسففترش
کاربریهای اراضی در منطقه مواجه بود اات .از دورۀ افوم بفه
بعد و شروع دورۀ چهارم و ظهور خشکسالی در منطقه ،تغییفرات
عال بستری رودخانه به کمترین مقفدار خفود رافید و نسفبت
تغییرات کرانهای در این باز های زمفانی بسفیار کفم ثبفت شفد
اات .به طوری کفه برابفر جریفان بفرآوردشفد آب در محفدودۀ
رودخانۀ اصلی برای االیان مطالعاتی ،تغییرات پفاییندافت بفه
کمترین حد خود راید اات .این مسفئله در شفکل  18نشفان
داد شد اات .همانطور که در شکل  18مشفاهد مفیشفود،
بیشترین تغییرات برآوردشفد مربفو بفه محفدودۀ باالدافت و
مخزن اد طی  24اال تذشته اات .شفکل  1۰نیفز تغییفرات
مربو به تأثیر تخریب و راای در کرانههفا و بسفتر رودخانفۀ
اصلی را تواط جریان آب رودخانه طی دورۀ بررایشفد نشفان
داد اات .شکل  1۰نیفز تغییفرات برآوردشفد را بفرای بخف
شرقی بیشتر نشان داد اات که عال بفودن رافای در ایفن
بخ ها تواط آب به صورتهای مختل را بیان میکند.

شکل  .18وضعیت تغییرات جریان آب در محدودۀ مسیر رودخانۀ

شکل  .19وضعیت تغییرات عامل توسط جریان آب سطحی رودخانه

اصلی شیریندره

در بستر فعال خود

شکل  .31وضعیت تغییرات حریم رودخانۀ شیریندره طی دورۀ

شکل  .31شرایط توزیع جریان آب فعال و وضعیت انتقال آب طی

بررسیشده

دورۀ بررسیشده
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با توجه به شکل  1۰میتوان ت ت کفه حرکفت آب در
راای آبی بخ های شرقی نسبت به بخ های غربفی،
عاملی بر ا زای بار بستری و راوبدهی مخزن اد اافت
که با شواهد میدانی و تفزارشهفای مسفئوالن افد کفامالً
همففاهنگی دارد .بففا تراففیم تغییففرات کرانففهای و بسففتری
رودخانه بفرای کفل بفاز هفای زمفانی بررافیشفد  ،نقشفۀ
تغییرات حریم رودخانه به دات میآیفد کفه در شفکل 2۹
نشان داد شد اات .همانطور که در شفکل  2۹مشفاهد
میشود ،تغییرات رودخانه در بخ پاییندات کمعمقتفر
ولی تسترد تر اات .این مسئله به وضعیت زمینشناای و
الیههای كئومور ولوكی محدود مرتبط اات و از آن تفأثیر
میپذیرد .در پاییندات اد نیز تغییرات رودخانۀ مئاندری
در بخ غربی نسبت به بخ شرقی بیشفتر بفود اافت.
تحلیلهای انج از دور نشان داد خشفک بفودن شفاخۀ
شرقی رودخانه به صورت میدانی به اثبات راید اافت .در
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حال حاضر ،رودخانه در شاخۀ غربفی پفاییندافت افد در
جریان اات که تغییرات حریم این بخ نسبت به شفاخۀ
شرقی بیشتر بود و مشخ تر اافت .بفه ایفن من فور ،بفا
تراففیم میففزان تأثیرپففذیری جریففان آب در محففدودۀ اففد
رودخانه ،باالدات و پاییندات رودخانه میتوان بیشترین
تمرکففز تففأثیرات را در محففدودۀ مسففیر مشففخ کففرد.
همچنین ،میتوان با ترافیم تغییفرات هیفدروتراف افطح
تغییرات آب برای محدودۀ مسیر رودخانه ،وضعیت نواانات
آبی را برای این رودخانه محاابه کرد .شکلهای  21و 22
نقشۀ تغییرات و هیدروتراف نوافانات آبفی را در محفدودۀ
مسیر رودخانۀ شیریندر نشان داد اات .از اوی دیگر ،با
توجه به اینکه راوبدهی و راای مسئلۀ بسیار مهمفی
در محدودۀ باالدافت و مخفزن افد شفیریندر اافت ،از
مدلهای تعیین راای پذیری تجربی  EPMو MPSIAC
برای برآورد تغییرات اات اد شد اات.

شکل  .33نموگراف تغییرات رطوبت-تبخیر در مسیر رودخانۀ اصلی طی دورۀ بررسیشده

ارزیابی شرایط رسوبدهی-فرسایش رودخانۀ شیریندره

همففانطففور کففه پففی تففر در مففورد روابففط و رویکردهففای
مطرحشد در زمینۀ بهکارتیری مدل  EPMت ته شد ،این
مدل برپایۀ اصل امتیازدهی به دو متغیر اصلی شامل شدت
و میزان راای و رافوبزایفی ،میفزان رافای پفذیری
حوضۀ آبریز را بررای میکنفد .بفه ایفن من فور ،بفه تهیفۀ
نقشههای پایه برای تعیین ضرایب تأثیر پارامتریک هر یک
از المانهای بیانشد نیفاز دارد .بنفابراین ،بفا بفهکفارتیری
رویکرد ترکیب الیفههفای اطالعفاتی مربفو بفه داد هفای

 DEMو تصففاویر راداری و مففاهوار ای در  GISای فن عمففل
ممکن اات .از افوی دیگفر ،بفا مراجعفه بفه جفدولهفای
ااتاندارد و امتیازبندی محدودۀ بررایشفد و نقشفههفای
مورد نیاز منطقه ،مدل  EPMبرای حوضۀ شیریندر تهیفه
شد اات .جدول  1نتای مربفو بفه بفرآورد مفدل EPM
برای حوضه را نشان داد اات .درخور یادآوری اات بفرای
تهیۀ مدل تجربفی  EPMاز داد هفای افازمان هواشناافی
منطقه ،تزارش بیان آب منطقهای و شرح وضعیت کفاربری
جهاد کشاورزی منطقه اات اد شد اات.
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جدول  .1نتایج حاصل برای تهیۀ مدل  EPMبرای حوضۀ شیریندره
شدت

نام حوضه
شیریندر

فرسایش ویژه
2

ضریب

3

رسوب ویژه

فرسایش

))m /km /y

رسوبدهی

))m /km /y

3

))m /y

1/242

1۰۹۰/۹1

۹/13۹

248/18

8314۹/3

در کاربرد روش  MPSIACتأثیر و نق نُه عامل مهفم
و مؤثر بر راای خاک و رافوبزایفی حوضفه بررافی و
ارزیابی میشود .آنتا نتای این بررای بفه صفورت کمفی
که بر اهمیت و شدت تأثیر عوامل یادشد در تولید رافوب
رودخانۀ اصفلی مطالعفهشفد تأکیفد دارد ،توافط رویکفرد
امتیازدهی نشان داد میشفود .هریفک از ایفن عوامفل بفه
صورت میدانی و انج از دوری ارزیابی شد که بفه ایفن
من ور ،از اطالعات تزارشهای اازمانهای زمینشناافی،

2

رسوب کل

3

رسوب در واحد
سطح
))Ton/y
211۰۹۰/۰4

آب منطقهای ،هواشناای و جهفاد کشفاورزی بهفر تر تفه
شففد ااففت .جففدول  2نتففای مربففو بففه بففرآورد مففدل
 MPSIACبرای حوضۀ آبریز شیریندر را نشان داد اات.
در ایففن روابففط * Zمیففزان دادۀ بففرآوردشففد  Z ،مقففدار
متغیر انداز تیریشد  n ،تعفداد داد هفا و  MAEمیفانگین
قففدرمطلق خطففا RMSE ،جففذر میففانگین مربعففات خطففا و
 MAREمیانگین قدرمطلق خطای نسبی اات.

جدول  .3نتایج حاصل برای تهیۀ مدل  MPSIACبرای حوضۀ شیریندره
نام حوضه

درجۀ رسوبدهی

شیریندر

84/21

فرسایش ویژه

نسبت تحویل

میزان رسوب

رسوب در واحد سطح

))m3/km2/y

رسوب ()%

))m3/km2/y

))Ton/y

1۰16/14

38/۹2

16۹/۰6

5686۹۰/6

جدول  .2اعتبارسنجی مدلهای  EPMو MPSIAC

مدل

MAE

RMSE

MARE

EPM

2/86
2/6

2/86
2/6

441/1۰
26۹

MPSIAC

با توجه به نتای جدول  3مشخ شد که نتفای مفدل
 MPSIACنسبت به  EPMبرای حوضۀ بررایشد با دقت
بیشتری همرا بود اات.
نتیجهگیری
با اافت اد از روش رویکردهفای افنج از دور ،وضفعیت
رودخانۀ شیریندر در باالدات و پاییندات شنااایی شد
و مشخ شد که رودخانه از نوع مئاندری اافت .وضفعیت
زمینشناای و تغییفرات كئومور ولفوكی کوهسفتان-دشفت
ابب شد که در پفاییندافت رودخانفۀ مئانفدری بیشفتر
تواعه داشته باشد و زودتر به بلو خود براد .برپایۀ نتای
بهداتآمد مشخ شد که در حریم رودخانۀ شفیریندر
طی دور های اول و دوم به دلیل رخفداد بفارش و تجمیفع
آب در محدودۀ باالدات و مخزن اد ،میزان جریان آب به

پففایینداففت اففد بففاال ر تففه ااففت .امففا بففا ایجففاد پدیففدۀ
خشکسالی طی االیان بعدی و دور های چهارم به بعد این
روند جریان در پاییندات کاه نشان داد اات .با ایجاد
اد در دورۀ دوم زمفانی ،حجفم تغییفرات در پفاییندافت
محدود شد اات و یکی از شاخههای مئاندر پفاییندافت
اد تغییراتی را نشان نمیدهد .این مسفئله بیفانگر کفاه
اففطح آب و خشففکید شففدن شففاخۀ شففرقی رودخانففه و
جدااازی آن از مسیر عال رودخانه اات .ایفن مسفئله بفا
تسترش کاربریهای اراضی در منطقه مواجه بود اات .از
دورۀ اوم به بعد و شروع دورۀ چهارم و ظهفور خشکسفالی
در منطقه ،تغییرات عال بستری رودخانه به کمترین مقدار
خود راید و نسبت تغییفرات کرانفهای در ایفن بفاز هفای
زمانی بسیار کم ثبت شد اات .به طوری که برابر جریفان
برآوردشدۀ آب در محدودۀ رودخانفۀ اصفلی بفرای افالیان
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 تغییرات پاییندات به کمترین حد خود راید،مطالعاتی
 با توجه به نتای بهدافتآمفد از ارزیفابی، همچنین.اات
تغییفرات راففای و راففوبتففذاری در کرانففههففا و بسففتر
رودخانۀ اصفلی نتفای تخمفین زد انفد کفه بخف شفرقی
راای بیشتری داشته که بیانگر عال بودن رافای در
 در آخر.این بخ ها تواط آب به صورتهای مختل اات
 نسبت بفه مفدلMPSIAC نیز مشخ شد که نتای مدل
 در بررای و ارزیابی تأثیر و نقف نُفه عامفل مهفم وEPM
مففؤثر در راففای خففاک و راففوبزایففی بففرای حوضففۀ
.مطالعهشد با دقت بیشتری همرا بود اات
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