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  چکیده

سلت که در ا ندهیآن در آ یاحتمال راتییتغ لیو پتانسل یکنون طیدرک شلرا یرودخانه برا یکیمورفولوژ یابیحاضلر، ار  قیتحق یهدف اصلل
ض ی)کاربریطیمح یزریبرنامه ش شیو آما یارا س یرودخانه( امر یحوا ست. در ا اریب ستان  یمطالعه مورفولوژ نیمهم ا رودخانه کهمان در ا

 ریمنظور تصاو نیقرار گرفت. بد یمورد بررس لومتریک 25/31به طول  یدعلیشاه تا منطقه دوآب معروف به سراب ص تلرستان ا  سرآب تخ
ستفاده ا  نرم هیته 5115و 5113،5111 یهامربوط به سال یدر سه دوره  مان TMماهواره لندست، سنجنده   یخطاها ENVIافزار و با ا

س سپس مدیبرطرف گرد کیومتریو را یهند صاو نیا یرودخانه کهمان بر رو ریس.  سنرم طیدر مح ریت ( ییایاطالعات جغراف ستمیافزار )
شامل طول آبراهه، طول دره آبراهه و طول رودخانه  یهندس یاتوکد پارامترها طیشد. در مح هیبا فرمت اتوکد ته یو خروج یرقوم رودخانه 

ها داده نیبا اسللتفاده ا  ا نیچنو هم یریگافزار اتوکد اندا هموجود در نرم یارهازمماس بر قوس رودخانه و اب یهارهیبا اسللتفاده ا  برا ش دا
 افتهی شیرودخانه افزا یدگیخم بیآن است که ضر انگریرودخانه ب یهندس یپارامترها یحاصل ا  بررس جیمحاسبه شد. نتا یدگیخم بیضر
 نیچناست. هم افتهی رییتغ 5115در سال  525/1به  5111در سال  132/1ا   یدگیخم بیکه ضر یطورشده است. به لیتبد رودچانیو به پ

کاهش  5115متردر سللال  11/311متر و  15/725به  5111متر درسللال  93/211متر و  73/291ا  بیترتطول آبراهه و طول دره آبراهه به
 .است افتهی شیافزا 5115متر در 31251به  5111متر در سال  32515داشته و طول رودخانه ا 

  یکلیدکلمات 
  ."ی دگیخم بیضر "،  " طول دره آبراهه "، " طول آبراهه "، " مماس یهارهیبرا ش دا "، " رودخانه کهمان "
 

  مقدمه -1
هسلللتند که با  یمتنوع یهاسلللتمیاکوسللل یطور کلها بهرودخانه
 نی. اشلللوندیمشلللخ  م سلللتگاهیدر   یقابل توجه یناهمگون
 یرودخانه بسلللتگ کیژئومورف یندهایفرا تیبه فعال هایناهمگون

در  البیس ریاخ یها(. درسال751، 5112،   رونیدارند )کوهن  و ب
 یبه جامعه بشللر یانفراو یهاخسللارت لیها، موجب تحمرودخانه

 رامونیپ یهاطیرودخانه و مح کیوارد کرده است. عوامل مورفومتر
ندتیم ندهیآ طیشلللرا ینیبشیآن و پ مه وا ما یزیردر برنا  شیو آ

ش ضروررودخانه هیمناطق حا صوم یها موثر و  شود )مع و  یواقع 
 طیدرک شللرا یبرا یکیمورفولوژ ی(. بررسلل231، 1011همکاران، 
خواهد  یرضرو ندهیرودخانه در آ یلاحتما راتییتغ لیسو پتان یکنون

ت آن را نسلللب یعیالعمل طبعکس توانیم قیطر نیبود و تنها ا  ا
اصللالح  یهاطرح یا  اجرا یاقدامات ناشلل ایو  یعیطب راتییبه تغ
دخانه، علم رو یِنمود. ژئومورفولوژ ینیبشیها پکرانه تیو تثب ریمس

س س ،یو فرم کل شکلرودخانه ا  نظر  ستمیشناخت  ه ابعاد و هند
ستا و پروف ،یکیدرولیه ستر، فرسا یطول لیرا ستر شیب ها و کناره ب
 راتییروند تغ ینیبشی. پباشلللدیآن م راتییروند و نحوه تغ زیو ن

س یرودخانه و ارائه طرحها شناخت رفتار  ندهیدر آ یمهند منوط به 

نه و بررسللل یفعل یو ژئومورفولوژ خا گذ راتییتغ یرود تهدر  شللل
نه525، 1391و همکاران، ی)نورو باشلللدیم  یعیطب یها(. رودخا

شکل،  یرهاییعوامل و متغ ریهمواره تحت تاث مختلف ا  نظر ابعاد، 
ستا و الگو در تغ اه مدت ها در کوترودخانه یریرپذییهستند. تغ رییرا
 طیتحت شللرا ایو در درا  مدت  وسللتهیو پ یجیممکن اسللت تدر

(. ا  عمده 51،1312 ،یانباشلللد) رق ینو ناگها وسلللتهیخاص، ناپ
سائل مربوط به رودخانه ستر در ط راتییها تغم ست که  یب  مان ا
س ست به تا سان ساتیممکن ا ستاها ایشهرها  ،یان  که در ییرو

وارد کنند. مخاطرات  یو مال یمجاورت آن قرار دارند خسللارات جان
ه در ک ندیآیبه حسللاب م یطیمح یندهایجزو فرا یکیژئومورفولوژ
،  ایریاند )ورو ساختهرا با اختالل روبه یانسان یهاتیفعال کل جهان
ها سللیسللتمی کامالي پویا هسللتند و و آبراهه هارودخانه.(57، 5151

 طورها بههای مورفولوژیکی آنموقعیت، شللکل و دیگر مشللخصلله
سته و در طول  مان تغییر می  یهایژگیچون وهم یکند. عواملپیو

ناسلللنی م  و یکاربر راتییتغ ،یدرولوژیه ،یژئومورفولوژ ،یشللل
نابع بیتخر نه یعیطبم خا و تحول قرار  رییها را در معرض تغرود
سی)دهدیم صل یهاا  ثروت یکی(. 55،1311،یا  یملت آب کی یا

صورت جار ست که به  شور جر یهادر رودخانه یا دارد و  انیان ک
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و شلللهرها،  هایو گسلللترش آباد ینیگزنقش آن در مکان لیدلبه
 تیاهم یها ا  گذشللته دارارودخانه ،یو کشللاور  یارتباط یهاراه

س یاگونهبه اند،دهبو یقابل توجه سعه و ت شرفتیپ ریکه ا  بدو  و
 یخود را در هر مرحله ا  تمدن بشلللر گاهیجا ،یاجتماعات بشلللر
شان داده  یکیعنوان به یارودخانه یهاستمیس لیدل نیهماند. بهن
 یهاا  جنبه ن،یدهنده سللطز  م لیعناصللر تشللک نیرتیاتیا  ح

(. در 23:1315و همکاران، یمانیاند)گوناگون مورد توجه انسان بوده
 ،یکاربر رییمورفوژنز با تغ یهاتیهمگام با فعال زیانسان ن انیم نیا
ت کاشت درخ ب،یدر جهت ش نی دن  مشخم ،یعیطبمنابع بیتخر

 یداخل نیمحقق.شودیم نیچهره  م رییها باعث تغدر بستر رودخانه
خارج نه یکیمورفولولوژ راتییتغ یو  خا با روشرود ها و ها را 
ا   یاند که در ادامه به برخقرار داده یابیمورد ار  یمتفاوت یابزارها
مطالعات که در داخل و خارج کشلللور صلللورت گرفته اشلللاره  نیا
به بررسی تغییرات  یا(، در مطالعه1311و همکاران ) مانیی.شودیم

 محقق نیای تاالر پرداختند .نتایج حاصلللل ا  کار االگوی رودخانه
شان داد که رودخانه هنو  تعادل دینامیکی نهایی خود را به دست  ن

های جدید و ایجاد پیچ و خم ییجاچنان در حال جابهنیاورده و هم
(، 1395سراسکانرود) یو توسعه در قسمت علیای جلگه است .اصغر

متفاوت رودخانه  یالگوها لیو تحل یبه بررسللل یپژوهشللل یر طد
 بیضللر یارهایمحقق ا  مع نیپرداخته اسللت. ا هیاروم یشللهرچا
رودخانه  یشللکل هندسلل یبررسلل یبرا یمرکز هیو  او یدگیخم

مطالعه نشان داد است که  نیحاصل ا  ا جیاستفاده نموده است. نتا
بوده که نحوه  یانیرودخانه شلللر کی یچا یشلللهرچا نهرودخا
اوت متف گریکدیبا  یو با ه کوهسلللتان یبا ه سلللاحل یریگشلللکل
 یژئومورفولوژ راتیی(، تغ1397و همکاران) یدی. رشلللباشلللدیم

فاده ا  عکس با اسلللت کارون را  نه  خا  ریو تصلللاو ییهوا یهارود
تا یاماهواره عه قرار دادند. ن عه یحاصلللل ا  ا جیمورد مطال ن مطال

شان داد که تغ ش راتیین رودخانه، ا  جمله  یدر مورفولوژ یریمگچ
داده  یدر محدوده شلللهر اهوا  رو ژهیودر عرض رودخانه به رییتغ

 لیبه دل یکاهش دب راتییتغ نیا یعامل اصلللل نیچناسلللت. هم
 یداده شللد. نادر  یمتعدد در باالدسللت تشللخ یهاسللاخت سللد
بر  یاراض یکاربر ریتاث یبه بررس یا(، در مطالعه1395وهمکاران )

پرداختند.  SWAT  با استفاده ا  مدل نیگر زیرواناب حوضه آبخ
 یکاربر ریینسلللبت به تغ میاقل رییگرفتند که اثر تغ جهینت شلللانیا

ست. پرورش و همکاران ) ترشیرواناب ب زانیدر م یاراض (، 1391ا
ا   دهاسرخون بندرعباس با استف زیحوضه آبخ یزیخلیس یبه بررس
 نیاهب نیقیمحق نیو الکتره پرداختند. ا سیتاپسللل یفا  یهاروش
 لیتانسللپ نییتع یکار رفته برابه قیکه روش تحق دندیرسلل جهینت
(، در 1391و همکاران ) بیحبیمناسلللب اسلللت. بن یزیخلیسللل
 داریعه پاراهبرد توس نییتع یبرا یمناسب یچارچوب انیبه ب یپژوهش
صل کی یایدر اح  یبیرکپرداخته که ا  روش ت یشهر یرودخانه ف
 جهینت نیبه ا شلللانیاسلللتفاده کردند. ا ارهیچند مع یریگمیتصلللم
 یایاح یبرا یمناسلللب یراهکارها تواندیروش م نیکه ا دندیرسللل

 یابیبه ار  ی(، در پژوهش1399و کرم ) النلویرودخانه داشته باشد. ا

 روش  رودخانه جاجرود با اسللتفاده ا یکیدرومورفولوژیه طیشللرا

MQI س جهینت نیبه ا شانیپرداختند. ا  یهاا هب یکه تمام دندیر
 فیضللع یلیو خ فیضللع طیدر شللرا MQI منطقه ا  لحاظ روش
 جادیمنظور اا  قطع درختان به یمسللائل ناشلل نیقرار گرفتند که ا
 یاهتفرجگاه جادیبرداشت شن و ماسه، ا ،یانسان یساخت و سا ها
عدد در حواشللل نه و تغ یمت خا نه م یالگو رییرود خا . باشلللدیرود

 یمورفولوژ ینیبشی(، در مطالعه به پ1011و همکاران ) یمعصللوم
با استفاده ا   5131افق  یبرا یاریمنطقه دشت البیها و سرودخانه
صاو سنت ریت ست و  ، Envi یافزارهانرم طیدر مح نلیماهواره لند

ArcGISساس مدل  نیبه ا شانیمارکوف پرداختند. ا CA ، برا
ندیدسلللت  جهینت مال وقوع تغ نیترشیکه ب افت  نیب راتییاحت

درصلللد و مزارع و  15/50 زانیرودخانه و دشلللت به م یواحدها
شد. مطالعات غ 7/53 زانیرودخانه به م چون هم رهیدرصد حاصل 
(، 1390و همکاران )  ادهییر ای(، م1395و همکاران ) انیرینصللل
چلو و (، قره1395) انو همکار ی(، عبداله1397و همکاران ) یداراب

و  یل.اشلللاره کرد توانی(، م1011)  ادهشی(، درو1399همکاران )
ترثیر تکتونیک بر  ی(،  در پژوهشللل1991همکاران ) به بررسلللی 
ل حاص جیای در شمال غرب چین پرداختند. نتاهای رودخانهلندفرم
ساخت، می نیا  ا شان داد که حرکات  مین  ر تواند با تغییمطالعه ن

ای ها موجب تغییر شللکل عوارض رودخانهسللاس رودخانهسللطز ا
 یکاربر راتییتغ یا(، در مطالعه5117و همکاران  ) سللترایشللود. ک
رودخانه داراقونجا در هلند با اسلللتفاده ا   یبر مورفولوژ یاراضللل
شه مختلف و با  یهادوره ییهوا یهاعکس ،یژئومورفولوژ یهانق

 بسللتر رودخانه و یمورفولوژ ،ینگارخیتار یهاکیاسللتفاده ا  تکن
 جهینت .داختندپر یابیو ار  یرودخانه دارگونجا با سا  یالبیدشت س

که موروفولوژ قیتحق نیا نه ینشللللان داد  خا واقع در  یهارود
نهیمد زیآبر یهاحوضللله  رییتغ ریتحت تاث یطور قابل توجهبه ترا
ه ک ردیگیقرار م ریتحت تاث یکشللاور  یهانی م یاراضللیکاربر
سبت به قرن نو دهم به علت  ستمیامر به خصوص در قرن ب نیا ن
و  چیگرفته بود. چ ترشیشلللدت ب یاراضللل یکاربر ندیفزا راتییتغ

سللاحلی تایوان دریافتند که  ای جلگه(،  در مطالعه5112همکاران )
یری گها بر اثر حرکات نئوتکتونیک، موجب شللکلحرکات تراسللت

ست. جور شده ا  ی(، در پژوهش5112دون  )حرکات موجی رودخانه 
 کانال یمورفولوژ یبر رو یاراضلل یعملکرد سللدها و کاربر ریتاث

مورد  ایفرنیدر رودخانه شلللمال کال نیپر یرودخانه را در منطقه ر
سبه روند تغ یمطالعه برا نیقرار دادند. در ا یبررس الن پ راتییمحا
کانال،  انیطول رودخانه، عمق آب، تالوگ، مرکز جر یرهاییا  متغ

شش ر ساحت منطقه پو ض یو کاربر نیپر یم شده  یارا ستفاده  ا
 ینشان داد که احداث سد و الگو قیتحق نیحاصل ا  ا جیاست. نتا
مد یاراضللل یکاربر تاث گریبا ه عث  مان راتیبا کان ی  در  یو م
 و  ی. اسللواتشللودیم نیپر یکانال رودخانه و منطقه ر یمورفولوژ
 تهینوسللیموثر در سلل یفاکتورها ی(، در پژوهشلل5115همکاران )

نه پاناگون هند را مورد مطالعه قرار دادند. در ا ن مطالعه ا  یرودخا
شد. نتا یمرکز هیو  او یدگیخم بیضر یهاشاخ  ستفاده   جیا
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صل ا  ا س انگریمطالعه ب نیحا ست که درجه  سیآن ا دخانه رو تهینو
سته به فاکتورها سنی م یپاناگون واب بوده  کیونتکت لیا  قب یشنا

(،  در 5119. الفردو)کندیم فایرا ا ینقش اصلللل یاهیگو پوشلللش
س تیریو مد نالکا راتییتغ یقیتحق شت   یرودهانچایو پ یالبید

 جهینت نیمحقق به ا نینمود. ا یرا بررسلل ایرودخانه ابرو در اسللپان
 یلدر منطقه ساح یریچشمگ راتییتغ یانسان یهاکه دخالت دیرس

در کل حوضلله،  یاراضلل یکاربر راتییبه وجود آورده اسللت و تغ
س صل بندهالیساخت  به  ا ین انهرودخ ستمیس رییو تغ یدر کانال ا
مه بهبود و کاهش خطر دارد.  یدرسلللت برا تیریو مد یزیربرنا
س5117) ایسولم شواهد ب شان داد که   یادی در  اری(، در مطالعه ن

ست منابع و مراجع مختلف میتوان یافت قل که با تغییر متغییرهای م
و  رودی رودخانه، الگوی آن به ترتیب ا  حالت مسلللتقیم به پیچا

شریانی   یقی(، در تحق5112)  ی. گرگورشودیم تبدیلسپس به 
نشلللان داد که عالوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسلللانی نیز نقش 
ند   نه دار یار مهمی بر روی شلللکل و الگوی مجاری رودخا بسللل

 ،یسللا ی، سللدسللا  های مهندسللی مثل کاناه فعالیتطوری کبه
جاری  ها و اثرات غیرمسلللتقیم در تغییر م جاد نهر انحراف و ای

ا  طریق کاربری اراضی مانند تسطیز  مین، کشاور ی  ایخانهرود
و  هیقابل تجز ینیو شهرنش یسا سو ی، خانهمتمرکز و وقوع آتش

و شللناخت  ی(، به بررسلل5115و همکاران)  ی. بلتباشللدیم لیتحل
ها با اسللتفاده ا  رودخانه یدروژئومورفولوژیو ه یعیطب یهایژگیو

ان ها نشللآن جی. نتاپرداختند یکیمورفولوژ تیفیروش شللاخ  ک
هدیم نه اکنون  یکیدرومورفولوژیه طیشلللرا یابیکه ار  د خا رود
س کیعنوان به سا انه در ودخر یکیاکولوژ طیشرا یابیدر ار  یگام ا

(، پژوهش 5111و همکاران )  یرینظر گرفته شلللده اسلللت. گولف
ها )مجموعه رودخانه دوریکر طیا  شللرا یترجامع یابیمنظور ار به
 یکیلوژمورفو تیفیشاخ  ک نیب سهیمتاثر ا  رودخانه(، مقا یضاف

 تیبر اهم قیتحق نیا جیانجام دادند. نتا یسللتیو سلله شللاخ   
تاک یابیار  نه  خا نب رود جا عاد  فاده ار  ا یدارد و ن دیاب به اسلللت

 یراب یکیمورفولوژ تیفیمانند شللاخ  کبه اسیمق یهاشللاخ 
را  تیریو اقدامات مد خانهرود طیجامع ا  شللرا یابیبه ار  دنیرسلل

 یها(، مسللاحت آب5111. کوانگ  و همکاران )داندیتر ممناسللب
و  5 نلیماهواره سنت یهارودخانه وولتا را با استفاده ا  داده یسطح
ستفاده ا  شاخ   1لندست  دست آوردند. النگات  به NDWIبا ا

کاران ) پا5119و هم به  نه  یکینامید راتییتغ شی(،  خا نال رود کا
نا)کن فاده ا  روایتا با اسلللت   GISسلللنجش ا  دور و  یکردهای(،  

ا به با  ر کیدر  شیفرسللا راتییو تغ شیها مقدار افزاپرداختند. آن
 نیه الندست محاسبه کردند و ب ی مان یسر یکیاپت ریتصاو لهیوس
ندیرسللل جهینت مل رژ د  یکاربر ،یکیدرولیه انیجر میکه عوا
ف اطرا یاهیگو پوشللش انالک یعیطب بیباالدسللت، شلل یهانی م

نال ب ته راتییتغ نیرا در ا ریتاث نیترشیکا ند. اداشللل عه م نیا طال
ا رودخانه کهمان، را ب یکیمورفولوژ راتییدنبال آن اسلللت که تغبه

در  اهچانیپ یریگشکل لیمماس و دل یهارهیاستفاده ا  برا ش دا

و  یابیار مورد  یکاربرد یژئومورفولوژ دگاهیمختلف ا  د یهابا ه
 قرار دهد. لیتحل

 روش انجام تحقیق -5

 مطالعه مورد محدوده   
در حوضه  ،یدائم یامطالعه )رودخانه کهمان( رودخانهمنطقه مورد 

ع شده واق یمنطقه کوهستان کیدوآب، شهرستان الشتر و در  زیآبر
حوضه ا  شرق به غرب و ا  شمال به جنوب کاهش  نیکه ارتفاع ا

باد، آمنطقه در شمال استان لرستان، شمال غرب خرم نی. اابدییم
دوآب  زیواقع شده است. حوضه آبر ندغرب بروجرد و جنوب نهاو

که با مساحت  شودیا  شهرستان الشتر محسوب م یجزئ
 طیمربع( و با مح لومتریک 10/555متر مربع ) 555100330

 01˚،71´،13´´تا 01˚،12´،2´´ ییایمتر، در طول جغراف 151275

 شمالی 33˚،91´،17´´ تا 33˚،50´،50´´ ییایو عرض جغراف شرقی
(. رودخانه مورد مطالعه )کهمان(، ا  سرآب 1شکل ) تقرار گرفته اس

 25/31به طول  یدعلیشاه تا منطقه دوآب معروف به سراب صتخت
 یشناسنی م تی. منطقه مورد مطالعه ا  نظر موقعلومتراستیک
 التیو  اگرس مرتفع است. تشک خوردهنیا   اگرس چ یبخش
ر حاض هدعتا  یفوقان اسیحوضه مربوط به دوره تر یشناسنی م

محدوده به  این .شده است لیآهک تشکبوده و عمدتاي ا  سنگ
لحاظ وجود ارتفاعات آهکی، بارش برف و باران و آبرفت مناسب 

 یهاها و رودخانهتوجه و چشمهدارای منابع آب  یر مینی قابل
رودخانه کرخه محسوب  یهاکه ا  سرشاخه باشدیدائمی م

محدوده مورد مطالعه ا  نوع آ اد آب موجود در  . سفرهشوندیم
موجود در منطقه در سفره آ اد و آبرفتی  یاهباشد و کلیه چاهمی

اند. در محدوده مطالعاتی دوآب یک آبخوان مدور آ اد واقع شده
کیلومترمربع در غرب محدوده مطالعاتی  21/93آبرفتی با مساحت 

زومترهای یها و پشناسی کلیه چاهاست. در نیمرخ  مین شدهلیتشک
و  درشتانههای آبرفتی دضخامت کافی ا  الیه شدهیحفار

طقه من یهاخاک زین یشناسشده است. ا  نظر خاک دهینفوذپذیر د
با افق تمرکز رس است.  یاقهوه یهامورد مطالعه جزء گروه خاک

به  مایل یاتیره تا قهوه یاخاکی است خیلی عمیق به رنگ قهوه
درصد  3-17سطحی  یهاهیکه در ال باشدیقرمز و بافت سنگین م

صورت در الیه  یرین مقادیر نسبتاي  یاد آهک به وریزه درشت سنگ
منطقه مورد  ،یتوپوگراف تیوضع. گرددیسخت دانه مشاهده م

درآورده است. ا   یکوه انیدشت م کیصورت مطالعه را به
 ن،یگر یهابه کوه توانیارتفاعات مهم منطقه مطالعه م

غالب  یهایخرگوشناب، اسپش و مهاب اشاره نمود که ناهموار
ها با امتداد کوه نی. ادهندیم لیمنطقه را تشک

 اگرس به حساب  یهاکوه شتهجزء ر یشرقجنوبلیغربشمال
متر  1072متر وحداقل آن  3255. حداکثر ارتفاع منطقه ندیآیم

 (.5شکل ) باشدیحوضه م یاست، که درخروج
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 1044منبع: نویسندگان، 

 1:111111 اسیبه مق یشناسنی م یهاا  نقشه قیتحق نیدر ا
 1:71111 اسیمق یتوپوگراف یهانقشه ،یشناسنیسا مان  م
 یماهواره ریمسلز، تصاو یهایروین ییایسا مان جغراف یرقوم

، لندست 5115 لیآور 12 خیتار 35 فیرد 122گذر  1لندست 
 فیرد 122گذر  7، لندست 5113سپتامبر 35 فیرد12گذر  5
منطقه مورد مطالعه ا جمله  یمیاقل یها، داده5111نوامبر 35

استان لرستان و مدل  یدما و بارش که ا  سا مان هواشناس
 یمنطقه مورد مطالعه جهت بررس یمتر 31 یارتفاع یرقوم
و استخراج  یتوپوگراف ،یشناسنی م یهایژگیو تیوضع
 جادیجهت ا ArcGIS افزارها استفاده شده است. ا  نرمآبراهه
و و ا   ییفضا -یمکان یهالیداده، تحل گاهیپا
استفاده  یاماهواره ریجهت پردا ش تصاو  ENVIافزارنرم
 TM سنجنده ریپژوهش ابتدا تصاو نیانجام ا یبرا.دیگرد

 5115، 5113، 5111 یهاساللندست ، مربوط به  ماهواره
 نیا کیومتریو راد یهندس یدانلود شد. جهت رفع خطاها

با استفاده ا   کیومتریو راد یهندس حاتیتصح ر،یتصاو
انجام گرفت. در ادامه  ریتصاو نیا یبر رو  ENVIافزارنرم
 افزارنرم طیذکر شده در مح یهاکهمان در سال انهرودخ ریمس

ArcGIS کار با فرمت  نیحاصل ا  ا یشد. خروج یرقوم
ودن نم یمنظور کماتوکد به طیشد. سپس در مح هیاتوکد ته

رودخانه کهمان و مشخ  نمودن  یرودچانیتوسعه پ زانیم
 مماس یهارهیآن در طول  مان با استفاده ا  برا ش دا راتییتغ

رودخانه شامل طول آبراهه، طول  یهندس یبر قوس، پارامترها
 یو طول رودخانه با استفاده ابزارها یدگیخم بیدره آبراهه، ضر
 یکیمورفولوژ راتییو تغ یریگافزار اتوکد اندا هموجود در نرم

 یاکردن مشخصه دایپ .قرار گرفت یرودخانه مورد نقد و بررس
 یهارا ا  رودخانه میمستق یهاطور واضز رودخانهکه بتواند به

 نیا یاست. معموال برا یکند کار دشوار زیمتما یرودچانیپ
رصد و د یدگیخم بیضر ته،ینوسیمانند س یمیمنظور ا  مفاه
 رودخانه نسبت کی یدگیخم بی. ضرشودیانحناء استفاده م

 انیاست که رودخانه در آن جر یاهطول رودخانه به طول در
(، شودیم یریگدارد )طول دره در امتداد محور دره اندا ه

طول دره آبراهه،  نییتع یبرا.  (527:5111و همکاران،  رسی)فر
رودخانه را  ریدر مس یقوس تا قوس بعد کینقاط عطف  زین

دو نقطه طول دره  نیا نیفاصله ب یریگمشخ  و با اندا ه
 بیضر .(139:1313،ی)تلورگرددیآبراهه را محاسبه م

ا   P . مقداردهندیم شینما P رودخانه را با حرف یدگیخم
ا   توانیرا م یدگیخم بیاست. ضر ( قابل محاسبه1رابطه)

 بیش نیا  نسبت ب اینسبت طول آبراهه به طول دره آبراهه و 
در طول  دیمحاسبه با نیدست آورد. اکانال به بیدره به ش
و  رسی)فرردیا  دره رودخانه صورت بگ یمشابه

 .(535:5115همکاران،
 p=Lc/Lv                                   1 رابطه
دره آبراهه طول  LV طول آبراهه و LC رابطه نیدر ا که
 .است
 .شودیم فی( تعر5به صورت رابطه) زیانحناء ن درصد
درصد 100*(V_L/(V_L-T_L))= (5 رابطه
 انحنا
معادل طول  VL القعر ومعادل طول خط TL رابطه نیدر ا که

را مر   7/1 یدگیخم بی(، ضر1921و ولمن) لئوپلد .دره است
 یمعن نیانمودند. به شنهادیپ میو مستق یرودچانیپ یالگو نیب

را  7/1بزرگتر ا   یدگیخم بیبا ضر یهاکه رودخانه
 .باشندیم میمستق یرا الگو 7/1و کمتر ا   یرودچانیپ
 7/1تا  0/1 نیب یدگیخم بی(، چنانچه ضر1311 اده) نیحس

تر ا  آن بودن رودخانه و مقدار کم یچشیدهنده پباشد نشان
ها را ( رودخانه1912)تزیپ .بودن آن است میدهنده مستقنشان

 یبندمی(، تقس1به صورت جدول) یدگیخم بیبر اساس ضر
 .نموده است

 
ضریب 

 خمیدگی
17/1-
1 

57/1-
12/1 

 5تر ا  بیش 5-52/1

 رودیپیچان سینوسی مستقیم نوع رودخانه
رودی پیچان
 شدید

 
 

 نتایج -3
مربوط به  ریتصاو هیمطالعه، پس ا  ته نیبه ا افتیجهت ره
 کیومتریو راد یهندس حاتیتصح 5115، 5113، 5111 یهاسال

صورت گرفت و  ریتصاو نیا یبر رو ENVIافزار با استفاده ا  نرم
 ری. در ادامه مسدیبر طرف گرد کیمتر ویو راد یهندس یخطاها

افزار نرم طیدر مح ریصاوت نیا یرو یرودخانه در هر سه با ه  مان
ArcGIS شد. در  هیته یروجو با فرمت اتوکد ا  آن خ یرقوم

ت دق تیموجود با نها یافزار اتوکد با استفاده ا  ابزارهانرم طیمح
 (.5) یهاشکل دیرودخانه برا ش گرد یهابر قوس ییهارهیدا
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 یهارودخانه کهمان در سال ریمماس منطبق بر مس یهارهی: دا5شکل

 5415، 5413و  5441

 1044منبع: نویسندگان 

 

 
 5413، 5441 یهاسال یرودخانه کهمان در ط ریمس سهیمقا: 3شکل

 5415و

 1044منبع: نویسندگان 

 
که  دهدینشان م یاماهواره ریتصاو یشده بر رو یرقوم ریمس

 یهاا  سال ترشیب 5115رودخانه کهمان در سال  یموروفولوژ
 یهارهیا  برا ش دا پس. (3نموده است)شکل رییتغ 5113و  5111

ها مشخ  رودخانه کهمان، نقاط عطف قوس یهامماس بر قوس
موجود  یافزار اتوکد با استفاده ا  ابزارهانرم طیشد و در مح
طول آبراهه، طول دره آبراهه و طول رودخانه  یهندس یپارامترها
 بی(، ضر1اطالعات در رابطه ) نیا یگذاریو با جا یریگاندا ه
 یآمار یپارامترها ری(. در ضمن سا5شد جدول ) حاسبهم یدگیخم

 حداقل و حدکثر رات،ییتغ بیضر ار،یانحراف مع ن،یانگیشامل م
و  هیطول آبراهه و طول دره آبراهه، جهت تجز یهندس یپارامترها
 (.5دست آمد جدول )افزار اکسل بهنرم طیدر مح لیتحل
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 یآمار یهاو شاخص یهندس ی: پارامترها5جدول

، 5413، 5441 یهارودخانه کهمان در سال یهایمنحن

5415 

 

5441 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 حداکثر حداقل

طول 

 آبراهه)متر(
73/191 51/350 771/4 511 1143 

طول دره 

 آبراهه)متر(
93/145 39/355 739/4 195 1303 

ضریب 

 خمیدگی
131/1 455/4 455/4 407/1 354/1 

 

5413 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 حداکثر حداقل

طول 

 آبراهه)متر(
01/759 55/314 137/4 131 1555 

طول دره 

 آبراهه)متر(
50/055 15/551 115/4 115 1115 

ضریب 

 خمیدگی
355/1 493/4 459/4 417/1 355/1 

 

5415 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 حداکثر حداقل

طول 

 آبراهه)متر(
55/715 75/950 553/4 575 0745 

طول دره 

 آبراهه)متر(
51/315 75/157 551/4 541 3475 

ضریب 

 خمیدگی
515/1 174/4 154/4 479/1 759/1 

 1044منبع: نویسندگان 

 

رودخانه کهمان در  یهاقوس ،یهندس یپارامترها نیانگی: م3جدول

 5415، 5413، 5441 یهاسال
ضریب  سال

 خمیدگی

طول 

 آبراهه)متر(

طول دره 

 آبراهه)متر(

طول 

 رودخانه)متر(

تعداد 

 هاقوس
5111 132/1 73/291 93/211 32515 35 

5113 355/1 02/719 10/055 35775 02 

5115 525/1 15/725 11/311 31251 77 

 1044منبع: نویسندگان 
 

که طول کل رودخانه،  دهدی( نشان م3اطالعات حاصل ا  جدول )

 شیافزا 5115متر در سال  31251متر به  32515ا   5111در سال

به  5111در سال  132/1ا   یدگیخم بیضر نیچناست. هم افتهی

قوس  35ها، ا کرده است. تعداد قوس رییتغ5115در سال  525/1

عبارت است. به دهیرس 5115قوس در سال  77به  5111در سال 

 یشیروند افزا یدگیخم بیها و ضرطول رودخانه، تعداد قوس گرید

 رشانینظ یهاطول آبراهه ها و طول دره آبراهه یداشته است. ول

 5115تا  5111 یشده(، در با ه  مان یریگاندا ه یها)در با ه قوس

 دشویبرداشت م نیاطالعات چن نیداشته است. ا  ا یروند کاهش

 یها افزوده شده ولبر تعداد قوس 5115تا  5111 یدر با ه  مان هک

ها طول دره آبراهه یبه عبارت ایها کم شده فاصله دو راس قوس

باعث  رودهاچانیتعداد پ شیافزا یاست. ا  طرف افتهیکاهش 

 رودخانه شده است. یطول کل شیافزا

 

  یریگجهینت -0

گل بیتخر ،یاهیگبردن پوشلللش نیا  ب  رییها و مراتع، تغجن

در جهت  نی دن  مو شللخم یبه مسللکون یا  کشللاور  یکاربر

ا  نفوذ آب در  یریجلوگ ش،یشللدت فرسللا شیو ... به افزا بیشلل

دهه اسللت  کیبه  کی. نزدشللودیرواناب منجر م شیخاک و افزا

ا  و مج ریغ یربرکا رییمنطقه مورد مطالعه، اقدام به تغ یکه اهال

ستر  میتجاو  به حر شتن درخت در ب سا  و کا ساخت و  رودخانه)

 نیا کوهسللتان نیبکرتر نیچن(. هم7اند شللکل )رودخانه( نموده

 نیغالب ا یاهیو گونه گ (، را مورد تهاجم قرار دادهنیحوضللله)گر

س یاهیمنطقه)گونه گ سا شهیر یکه دارا ریمو شان و ا  فر  شیاف

اند. نمودهشللدت غارت کند( را جهت فروش بهیم یریخاک جلوگ

در  بایتقر انه،یخاطر غارت وحشللبه یاهیگونه گ نیکه ا ییجاا  آن

نه به گو مذکور  ته، افراد  و  یدرخت یهامعرض انقراض قرار گرف

ور شلللده و هر کدام را ا  جمله بلوط، ارجن و ... حمله یادرختچه

ستفاده خاص یبرا ساس اطالعات  بر(. 2شکل ) کنندیقطع م یا ا

شاخ  صل ا   س یپارامترها ،یآمار یهاحا شده  یهند سبه  محا

در  132/1ا   یدگیخم بیضر نیانگی(، م5رودخانه کهمان )جدول

 5115در سللال  525/1و  5113در سللال 355/1به 5111سللال 

تناد شاخ  با اس نیا لیو تحل هیحاصل ا  تجز جیاست. نتا دهیرس

که رودخانه کهمان دربا ه  دهدی( نشلللان م1به جدول شلللماره )

  یداشللته و در با ه  مان ینوسللیحالت سلل 5113تا  5111 ی مان

ل طول ک شیاسللت. افزا افتهی رییتغ رودچانیبه پ 5115تا  5113

متر در سال  31251متر به  32515ا   5111رودخانه در سال  نیا

طول دره آبراهه ا  سال  نیچنادعا است. هم نیبر ا یدییتا 5115

 نیامطلب به نیداشللته اسللت که ا یروند کاهشلل 5115تا  5111

تعداد  یکم شده است ول یمتوال رودچانیمعنا است که فاصله دو پ

هاچانیپ مان نیدر ا رود تهی شی( افزا77به  35)ا   یبا ه    اف

ست)جدول با کاهش طول آبراهه و طول دره آبراهه  نیچن(. هم3ا

 مورد انتظار است هاقوستعداد  شیافزا یدگیخم بیضر شیو افزا

عداد قوس77به  35 شیکه افزا تاک، ت مطلب را  نیبر هم دیها 

 5113متر و درسللال  31251برابر  5115دارد. طول رودخانه دردر 

سال  35775برابر  ست. چن 32515برابر 5111و در   نیمتر بوده ا

تفاع (، ارنیسللتان)گرکوه نیا تیبا توجه به موقع رسللدیبه نظر م

مرطوب  اگرس و  یهللاو قرار گرفتن در دامنلله یرمت 3711

و  یکاربر رییتغ نیچنا  بارش برف و باران فراوان، هم یبرخوردار

ونه که گ ریموسلل یاهیبردن کامل گونه گ نیغارت کوهسللتان)ا  ب

ها( در غالب منطقه اسللت و قطع کردن درختان و درختچه یاهیگ

سط اهال 5115تا  5113 یسال ها نیب منطقه، که منجر به  یتو

شش شدن  م یب ،یاهیگحذف پو سا نیحفاظ  و  شیدر مقابل فر

ا  بارش باران و ذوب برف ارتفاعات و  یمقدار رواناب ناش شیافزا



7751-7755، صفحه 1041مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

 

7751 

 

رودخانه به سلللمت  تیرودخانه و درنها یدب شیدنبال آن افزابه

 طول سوق داده شده است. شیو افزا یرودچانیپ

 

  منابع 
 یکاربرد قاتیتحق هینشر MQI. رودخانه جاجرود با استفاده ا  روش یکیدرومورفولوژیه طیشرا یابیار (: 1399ایالنلو، مریم، کرم، امیر. ) -

 .37-73، ص  9،بهار  72شماره  ستم،یسال ب ،ییایعلوم جغراف

 کیلومتری 31 بین محدوده)فلوویال هایمدل ا  استفاده با او نقزل رودخانه تکاملی تغییرات روند بررسی :(1391) صیاد سراسکانرود، -
 تبریز. دانشگاه ،جغرافیا دانشکده ژئومورفولوژی، گرایش طبیعی، جغرافیایی دکتری رساله .( نجان استان سیاسی مر  تا میانه شهرستان

انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع،  .شناخت فرسایش کناری رودخانه ها در دشت های سیالبی :(1313سول)تلوری، عبدالر -
 .139 معاونت آمو ش و تحقیقات و ارت جهاد سا ندگی،ص

 .ودی(پیچان ر های بابل و تاالر)با تاکید بر مورفولو یتجزیه و تحلیل علل تغییرات الگوی رودخانه (:1311) حسین  اده، محمد مهدی -
 .پایان نامه دکترا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

 .جلد سوم، ترجمه احمد معتمد، انتشارات سمت،  مستان، ژئومورفولوژی(:1359) چورلی، ریچارد و همکاران -

ومورفولوژی بستر رودخانه مطالعه تغییرات ژئ :(1397). مریم، حسین  اده، سیدرضا، سپهر، عادل،  ارعی، حیدر، خانه باد، محمد رشیدی، -
 .03-79 ، ص 1397، تابستان 1های ژئومورفولوژی کمی، سال پنجم، شمارهپژوهش .کارون و علل آن

 .51انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ص .ای بر شناخت مر های بین المللیمقدمه :(1312 رقانی، سید هادی) -

بررسی اثر شاخصهای مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود بر پهنه های سیالب با (: 1399قره چلو، سعید، گنجی، کامران، احدی، احمد. ) -
، ص  37استفاده ا  دادههای سنجش ا دور و تحیلی مکانی )منطقه مطالعاتی: شهر آق قال(. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 

557-517. 

مورفولوژی رودخانه ها و سیالب منطقه دشتیاری برای  (: پیشبینی1011معصومی، حمید رضا، حبیبی، علیرضا، غریب نیا، محمدرضا. ) -
 .231-209، ص  3، شماره 13. نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 5131افق 

میزان  محاسبه و رودخانه مورفولوژی تغییرات سی برر (.1391. )سلطانی شکور و غزال جعفری، سیدهادی، حسینی، سحر، نورو ی، -
 .525ایران،ص آب منابع مدیریت کنفرانس چهارمین .رودخانه مهندسی هایسا ه ساخت اثر در شده احیا اراضی

 .55انتشارات دانشگاه ارومیه، ص. مهندسی رودخانه پیشرفته :(1311). مهدی یاسی، -

. جلگه ساحلیهای بررسی تغییرات بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده روش :(1315). مجتبی، حسین  اده، محمدمهدی یمانی، -
 .71-55، ص 5نشریه تحقیقات علوم جغرافیایی، سال دوم شماره

های ضریب خمیدگی رودی رودخانه تاالر با استفاده ا  شاخ بررسی الگوهای پیچان :(1313). مجتبی، حسین  اده، محمدمهدی یمانی، -
 .100-170، ص 53فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  .و  اویه مرکزی

- Abdolahi Baghsiahi, A., R. Heshmatian and S. Mahdavi. 2018. The main aphorism of the Makran 

coast with the integration of the HEC-RAS and GIS model (Bahu Kalat River). 11th International 

River Engineering Seminar, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran (in Persian). 

- Aswath, M. V., V. R. Satheesh., (2008). Factors Influencing the Sinuosity of Pannagon River 

Kottayam, Kerala, India: An assessment using remote sensing and GIS, Environmental Monitoring 

and Assessment, 138(1-3), p173-180. 

- Alfredo Ollero(2009) Channel changes and floodplain management in the meandering middle Ebro 

River, Spain, vol 117 pp247-260. 

- Banihabib, M.E., M. Ezati Aminib and M.H. Shabestari. 2019. Framework for determining a 

sustainable development strategy to rehabilitate a seasonal urban river. Watershed Engineering and 

Management. 11(2): 316-327 (in Persian). 

- Belletti, Barbara, Rinaldi, Massimo, Bussettini, Martina, Comiti, Francesco, M. Gurnell, Angela, 

Mao, Luca, Nardi, Laura, Vezza, Paolo.2017, Characterising physical habitats and fluvial 

hydromorphology: A new system for the survey and classification of river geomorphic units, 

Journal Geomorphology, Vol (283): 143 –157 

- Chich, C., Shanchen, W., Wu, L., Lin, C., 2006, Active Deformation Front Delineated by Drainage 

Pattern Analaysis and Vertical Movementrates, Soathwestern Costal Plain Taiwan, Journal of Asian 

Earth Sciences, Vol. 47, PP. 89-109. 

- Clerica A. Pergo S. Chelli A. Tellini C(2015) Morophological changes of the floodplain reach of 

the taro River(Northern Italy) in the last two centuries, vol527. Pp 1106-1122. 



7751-7755، صفحه 1041مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

7759 

 

- Darabi, H., K. Shahedi and M. Mardian. 2016. Preparation of flood hazard and susceptibility maps 

using frequency ratio method in Pol-e Doab Shazand Watershed. Watershed Engineering and 

Management. 8(1): 68-79 (in Persian). 

- fryirs,K and Brierley,G.(2001),"variability in sediment delivery an storage along river courses in 

Bega catchment, new southWales Australia":implication for geomorofic river recovery 

Geomorphology,38,237-265. 

- fryirs,K and Brierley,G.(2012), geomorofic Analysis of river system:An Approach to Reding the 

Landscape,John Wiley& Sons, Ltd, publication 

- Gordon, E., Meentemeyer, R. K, (2016), Effect of dam operation and land use on stream channel 

morphology and riparian vegetation, Geomorphology 82, 412-429. 

- Gregory, K.J. (2016), The human role in changing river channels, Journal of Geomorphology79, 

191. 17. 

- Golfieria, Bruno, Suriana, Nicola, Hardersen, Sönke, (2018)   , towards a more comprehensive 

assessment of river corridor conditions: A comparison between the Morphological Quality Index 

and three biotic indices, journal Ecological Indicators, 84: 525-534. 

- Kwang, C., Matthew, E., Jnr, O., & Amoah, AS., 2018. Comparing of Landsat 8 and Sentinel2.A 

using Water Extraction Indexes over Volta River. Journal of Geography and Geology; Vol. 10, 

No. 1; 10(1):1–7. DOI: 10.5539/jgg.v10n1p1 

- -Langat, PK., Kumar, L., & Koech, R., 2019. Monitoring river channel dynamics using remote 

sensing and GIS techniques. Geomorphology. Elsevier B.V 325:92–102. Available at: 

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.10.007  

- Leopold L.B. and Wolman M.G. 1960. River meanders. Geological Society of America Bulletin, 

71(6):769-793. 

- li, L., Jingchun, Y., Lihua, T., Fengjun, D, 1999, Impact of Tectonics on Alluvial landforms in Hexi 

corridor, Northwest China, Geomorphology, Vol. 28, No. 3-4, PP.299-308. 

- -Mirzaeizadeh, V., M. Niknwzhad and J. Ouladi. 2015. Evaluating non-parametric supervised 

- classification algorithms in land cover map using Landsat-8 images. Journal of RS and GIS for 

Natural Resources. 6(3): 29-44. 

- Naderi, M., A. Ilderomi, H. Nouri, S. Aghabeigi Amin and H. Zeinivand. 2018. Investigating the 

impact of land use and climate change on watershed runoff by SWAT model, case study: Grin 

Basin. Hydrogeomorphology, 16: 61-79 (in Persian). 

- Parvaresh, E., R. Mahdavi, A. Malekian, Y. Esmaeilpour and A. Holisaz. 2019. Investigation of 

effective factors and prioritization of flood potential in watersheds using fuzzy methods of TOPSIS 

and Electre III, case study: Sarkhoun Watershed. Watershed Engineering and Management, 11493-

507 (in Persian). (2) 

- Petts,G.E.et al (1986).Historical Change Large Alluvial River,Johan Wiley and son. 

- Soualmia, A., Jouini, M., Masbernat, L., Dartus, D., 2015. An analytical model for water profile 

calculations in free surface flows through rockfills. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 

53, 209–215. 

- Yamani. M., Hosinzade, M., 2002, Survey of Change in Talar’s River Pattern in Mazandaran 

Coastal Plain, Geography Research Quarterly, Vol.43, PP.109-122. 

- Hassanzadeh, R., Zorica, N., Alavir, A., Norouzzadeh, M., and Hodhodkian, H. 2013. Interactive 

approach GIS-based earthquake scenario development and resource estimation, Computers & 

Geosciences. Vol.51, pp.324-338. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7751-7755، صفحه 1041مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

 

7711 

 

Assessment of Morphological Changes of the River Using the 

Tensile Circles Fit in the GIS Environment (Case study of 

Kahman Alshart RiverAuthors 
Mousa Abedini *1 ; Iman Ali Belvasi, 2 ; Behrouz Nezafat Teklhe3 

*1-Professor of geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

2- PhD of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

3- PhD Student of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

4- M.Sc., Department of Natural Geography (Climatology), Mohaghegh Ardabili University, 

Ardabil, Iran  .  
*Email Address:abedini@uma.ac.ir 

 

Abstract  

Introduction  
Rivers are generally diverse ecosystems characterized by significant habitat heterogeneity. 

These heterogeneities depend on the activity of river geomorphic processes (Cohen et al., 2016, 

528). In recent years, floods in rivers have caused great damage to human society. 

Morphometric factors of the river and its environments and predicting future conditions can be 

effective and necessary in planning and landscaping of riverside areas (Masoumi et al., 1400, 

638). Rivers and canals are a completely dynamic system, and their location, shape, and other 

morphological characteristics change continuously over time. Factors such as geological, 

geomorphological, hydrological, land use change and destruction of natural resources of rivers 

are subject to change (Yasi, 2009, 27). It is one of the main assets of a water nation that 

currently flows in the rivers of that country and due to its role in locating and expanding 

settlements and cities, roads and agriculture, rivers have been of great importance in the past, 

so that from the beginning of progress And the development of human societies have shown 

their place in every stage of human civilization. For this reason, river systems as one of the 

most vital elements of the earth's surface, have been considered by humans from various 

aspects (Yamani et al., 2003: 63). Meanwhile, humans, along with morphogenesis activities, 

change the face of the earth by changing land use, destroying natural resources, plowing the 

land in the direction of slope, planting trees in riverbeds. , Using remote sensing and GIS 

approaches. They calculated the amount of increase and change in erosion in one open using 

Landsat time series optical images and concluded that the factors of hydraulic flow regime, 

upstream land use, natural canal slope and vegetation around the canal had the greatest impact 

on these changes. This study seeks to evaluate and analyze the morphological changes of 

Kahman River, using the fitting of tangent circles and the reason for the formation of torsions 

at different intervals from the perspective of applied geomorphology. 

 

Methodology 

In this study, geological maps at a scale of 1: 100000 of the Geological Survey, topographic 

maps at a scale of 1: 50,000 digits of the Geographical Organization of the Armed Forces, 

satellite images of Landsat 8 pass 166 rows 37 dated 16 April 2017, Landsat 7 pass 16 rows 37 

September 2013, Landsat 5 pass 16 Row 37 November 2001, Climatic data of the study area, 

including temperature and precipitation, which were used by the Meteorological Organization 

of Lorestan Province and a 30-meter digital elevation model of the study area to investigate the 

geological features, topography and extraction of waterways. ArcGIS software was used to 

create the database, spatial-spatial analysis, and ENVI software was used to process satellite 

images. To do this research, the Landsat TM satellite sensor images for the years 2001, 2013, 

2017 were first downloaded. To correct the geometric and radiometric errors of these images, 

geometric and radiometric corrections were performed on these images using ENVI software. 

The Kahman River route was digitized in the ArcGIS software environment during the 

mentioned years. The output of this work was prepared in AutoCAD format. Then, in 

AutoCAD environment, in order to quantify the development rate of Kahman river inlet and 

mailto:abedini@uma.ac.ir


7751-7755، صفحه 1041مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره چهارم، فصل زمستان، سال   

7711 

 

determine its changes over time by fitting circles tangent to the arc, the geometric parameters 

of the river including canal length, canal length, curvature coefficient and river length using 

the tools available in AutoCAD software measurement and morphological changes of the river 

were reviewed. 
 

Discussion 

In order to approach this study, after preparing the images related to 2001, 2013, 2017, 

geometric and radiometric corrections were made on these images using ENVI software and 

geometric and radiometric errors were eliminated. Then the river route in all three time periods 

on these images in digital ArcGIS software environment and output in AutoCAD format was 

provided. In the AutoCAD software environment, using the available tools, circles were fitted 

on the river arches with the utmost precision. The digitized path on satellite images shows that 

the morphology of the Kahman River in 2017 has changed more than in 2001 and 2013 (Figure 

3). The tangent circles on the arches of Kahman River, the turning points of the arches were 

determined and in AutoCAD software environment using existing tools, the geometric 

parameters of canal length, canal length and river length were measured and by placing this 

information in equation (1), the curvature coefficient was calculated. (2). In addition to other 

statistical parameters including mean, standard deviation, coefficient of variation, minimum 

and maximum geometric parameters of waterway length and waterway valley length, for 

analysis in Excel software environment, the information obtained from Table (3) shows that 

the total length of the river, In 2001 it increased from 36,217 meters to 38,620 meters in 2017. 

The curvature coefficient has also changed from 1.136 in 2001 to 1.767 in 2017. The number 

of arches has increased from 37 arches in 2001 to 55 arches in 2017. In other words, the length 

of the river, the number of arches and the curvature coefficient have been increasing. However, 

the length of waterways and the length of valleys of similar waterways (in the range of 

measured arcs) have decreased in the period 2001 to 2017. From this information, it can be 

seen that in the period from 2001 to 2017, the number of arches increased, but the distance 

between the two ends of the arches decreased, or in other words, the length of the canal valley 

decreased. On the other hand, increasing the number of meanders has increased the overall 

length of the river 

 

Conclusion 

Destruction of vegetation, destruction of forests and pastures, change of use from agriculture 

to housing and plowing the land in the direction of the slope, etc., increase the severity of 

erosion, prevent the infiltration of water into the soil and increase runoff. For nearly a decade, 

the residents of the study area have attempted to change the unauthorized use and encroach on 

the river area (construction and planting trees in the riverbed) Figure (5). They have also 

invaded the most pristine mountains in the basin (Green) and looted the dominant plant species 

in the area (shallots that have roots and prevent soil erosion) for sale. Since this plant species 

is almost endangered due to savage looting, these individuals attack tree and shrub species such 

as oak, argon, etc. and cut each of them for a specific use (Figure 6). Based on the information 

obtained from statistical indicators, the calculated geometric parameters of Kahman River 

(Table 2), the average curvature coefficient has increased from 1.136 in 2001 to 1.377 in 2013 

and 1.767 in 2017. The results of the analysis of this index with reference to Table No. (1) 

show that the Kahman River was sinusoidal in the period 2001 to 2013 and changed to 

Pichanrud in the period 2013 to 2017. 
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