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دهیچک

عوامل است.  شده یاردیلیت ماخسار متناوب لیتحم موجب ،يساحل مناطق یهارودخانه در البیس ریاخ یهاسال در

 یهادشت شیو آما یزیرتواند در برنامهيم ندهیآ طیشرا ينیبشیو پ آن رامونیپ یهاطیمحرودخانه و  كیمورفومتر

قرار گرفته است. وقوع  رانیا يشرق جنوب هیاليدر منته یاریدشت يساحل دشتواقع شود.  یموثر و ضرور يساحل

 وابنیه  ،گسترده به اراضي کشاورزی و تاسیسات خساراتهای اخیر منجر به های شدید و مخرب، در سالسیالب

 ،2136و  2113، 3660 یهاسال 6و  0، 1لندست  یا ماهواره ریتصاو ،پژوهش نیدر ا .است شده منطقه نیا ساکنان

 Idrisiو  Envi 5.3، ArcGIS 10.4.1 یافزارها نرمو  يدانیم یهايبررس، 2121 سال 2-نلیسنت یاماهواره ریتصو

TerrSet یبر مبنا 2136در سال  ياراض یکاربر راتییتغاحتمال  ریمقاد ،ابتدابهره گرفته شد.  قیابزار تحق عنوانبه 

 زانیم به دشت و رودخانه یواحدها نیب راتییتغ وقوع احتمال نیشتریب اساس نیا بر. آمد دستهب مارکوف یهارهیزنج

و  2136 سال اتومات سلول ينیبشیب نقشه ،سپس. شد حاصل درصد 1/21 زانیم به رودخانه و مزارع و درصد 60/20

 ينیب شیپنقشه  ،مارکفاتومات  سلول مدل يخروج صحت و دقت به باتوجه. آمد دستهب درصد 61 يکل یکاپا بیضر

 2111 ينیبشیپو  2136نقشه سال  دو برازش باشد.  هیته 2111سال  یرودخانه برا یو مورفولوژ ياراض یکاربر

و باهو  یاریکاجو، دشت یهارودخانه کانال در يبحران نقطه ششو  آمد دستهب رودخانه طیمح در محتمل راتییتغ

 مورد یاریدشت منطقه 2121 هیژانو البیس دادیرو ،يعیطب یهادادیرو با جینتا تطابق منظوربه ،تینها درمشخص شد. 

 .گرفت قرار يبررس

 

 مناطق ساحلي ،دور از سنجش مطالعاتمارکف،  CA مدل ،کانال رودخانه، باهو رودخانه :یدیکلیهاهواژ

 

مقدمه

 لیدال به ،يساحل مناطق یهارودخانه در البیس

شدن آب از  یو جار دیشد یهابارش مانند یمتعدد

 کانال در رییتغها، نشدن رودخانه يروبیباالدست، ال

حجم آب  به نسبت یآبگذر یفضا شدن کم و رود

 نیا. ونددیپيموقوع  به ،يبه هنگام بارندگ یورود

 متناوب لیتحم موجب ریاخ یهاسال در دهیپد

شده است.  کشور يساحل مناطق در یاردیلیمت اخسار

 شتریب يها زمانرودخانه يکیرفولوژمو مطالعات تیاهم

ها از حد رودخانهاز  یبرداربهره که شوديم انینما

بهالعمل رودخانه عکس ،جهینت در و شده شتریمجاز ب

___________________________ 
 h.masoumi@iauba.ac.irمسئول مکاتبات: * 
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 نیبد .کند دایپ بروز دیموازنه جد یبرقرار منظور

از  يرودخانه  ناش ریمس راتییتغ و یيجا هجاب ،بیترت

و  یکشاورز یهانیباعث خسارت بر زم ل،یس

و  يها در بعد انسانرودخانهاطراف  یهاسکونتگاه

به  را رودخانه دیرو بانیااز . شوديم يطیمحستیز

 ،اثرات کاهش یبرا و دانست زنده موجود كیمثابه 

 در يعلمبر قواعد  يمبتن یاارانهیهوش عملکرد

عوامل  نیاز مهمتر .برد کارهب يطیمح یهایزیر برنامه

 تیاراضي، وضع یتوان به کاربرمي البیبحث س در

کلي  طوربهو شبکه زهکشي و  بیشناسي، شنیزم

و  Saghafian) کرداشاره  كیعوامل مورفومتر

 ،لذا (.2110و همکاران،  Roghani ؛2110همکاران، 

 رامونیپ یهاطیمحگذشته رودخانه و  طیدانستن شرا

و  یزیربرنامهتواند در يم ندهیآ طیشرا ينیبشیپو  آن

از  واقع شود. یموثر و ضرور يساحل یهادشت شیآما

 یمورفولوژ نهیصورت گرفته در زم یهاپژوهش انیم

 توانيم آن در موثر عوامل و البیس رودخانه،

 همکارانو  Banihabib .کرد يرا معرف ریز قاتیتحق

 یچارچوبي مناسبي برا انیبه ب یادر مقاله (،2136)

 رودخانه كی یایاح در داریپا توسعه راهبرد نییتع

 یریگمیتصم بيیاز روش ترک ،پرداخته یشهر فصلي

. اندکرده استفاده AHP-M-TOPSIS ارهیچند مع

Parvaresh ( 2136و همکاران) یزیخلیس يبه بررس 

 یهاسرخون بندرعباس استفاده از روش زیحوزه آبخ

 که اندگرفته جهینت ،پرداختهو الکتره  سیتاپس یفاز

لیس لیپتانس نییتع یبرارفته،  کارهب قیتحق روش

 Abdolahi .است مناسب زیآبخ یهاحوزه یزیخ

Baghsiahi  البیس یبندپهنه به( 2136)و همکاران 

با استفاده از مدل  يمنطقه مکران ساحل یهاآبراهه

HEC-RAS  وGIS که اندگرفته جهیو نت پرداخته 

 متوجه يالبیس یهاپهنه جهت از یخطر گونهچیه

و  Naderi .بود نخواهد منطقه يساحل ساتیتاس

 یکاربر رییتغ ریتاث يبه بررس (،2136همکاران )

با استفاده از مدل  نیگر زیآبخ بر رواناب حوزه ياراض

SWAT که اثر  اندگرفته جهینت شانیا. اندپرداخته

 زانیدر م ياراض یکاربر ریینسبت به تغ میاقل رییتغ

در  (2138و همکاران ) Kondolfاست.  شتریرواناب ب

 هارودخانه یبرا را يکیژئومورف یبندکتاب خود، طبقه

 در( 2138و همکاران ) Darabi .اندداده ارائه هاآبراهه و

پل دوآب را  زیحوزه آبخ لیخطر س یهانقشه يقیتحق

.  اندهکرد هیته یيایجغراف اطالعات سامانهبا استفاده از 

Javaheri Tehrani ( 2138و همکاران) يبه بررس 

 با رودندهیزارودخانه  یرودهاچانیپ یمورفولوژ

 جهیپرداخته و نت RSو  GIS یهاكیتکن از استفاده

 بوده يشیفرسا میرژ یدارا رودهاچانیپ که اندگرفته

 .است شده کنترل رود ندهیزا سد لهیوسبه البیس

Halalat Naserian  مدل جامع  (2131) همکارانو

 لهیوسبهاری شهرستان چابهار را یمنطقه دشت البیس

 21با دوره بازگشت  البیس یبرا Mike Floodمدل 

 به( 2133و همکاران ) Masoumi .اندهکرد نییساله تب

 زهره رودخانه یرودچانیو پ یمورفولوژ يبررس

 رده در رودخانه نیا که اندگرفته جهیو نت پرداخته

 افتهی توسعه حد از شیب یرودچانیپ با یهارودخانه

 يبررس به Petit (2116)و  Bravard .دارد قرار

را  هاآن ،پرداخته هاکانال و هارودخانه یمورفولوژ

 به (2116و همکاران ) Fayazi .اندکرده یبندطبقه

 & MIKE11 یهامدل از استفاده با البیس یبندپهنه

MIKE FLOOD بهکه  اندگرفته جهیو نت پرداخته

 ارزش و یسازهیشب ازصحت نانیاطم حصول منظور

 FLOOD MIKE یبعد دو مدل از يستیبا حاصله جینتا

 .شود استفاده

 عواملاز  يکی يو پوشش اراض یکاربر یهانقشه

از نوع و  يآگاه ،بوده يعیطب منابع مطالعه در ياساس

 و شناخت یبرا مختلف یهاو پوشش یدرصد کاربر

 است تیاهم حائز منطقه كی داریپا تیریمد

(Alizadeh Rabiei، 2113 .)يکی یاماهواره یهاداده 

 اریاخت در یهاروش نیترنهیهز کم و نیترعیسر از

 ،Matherو  Palنقشه است ) هیته یبرا ،نمحققا

 از يکی لندست ماهواره یادوره ریتصاو(. 2111

 مطالعات مختلف انواع یبرا یاداده منابع نیمهمتر

(. 2110و همکاران،  Verburg) است دور از سنجش

 یبندطبقه صورتهاستخراج اطالعات ب انیم نیدر ا

های موجود است روش نیاز پرکاربردتر شده

(Mirzaeizadeh 2131همکاران،  و .)با  ،بیترت نیبد

 توانيداده در گذر زمان م یرو راتییاستفاده از تغ

 یسازهیشب یهاروش از يکی. کرد ينیبشیپرا  ندهیآ

 و مارکف رهیزنج يبیترک مدل زمان، گذر در راتییتغ

 رهیزنج مدل از استفاده با. است اتومات یهاسلول
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 ينیب شیپو امکان  هایکاربر لیتبد نسبت مارکف،

 ،Middletonو  Muller) شوديم فراهم ندهیآ در هاآن

 يمفهوم یهاافتیره ریاخ یهادر سال. (3660

مارکف  ـرهیزنج ـلیتحل اتومات و سلولاز  يمختلف

شده است  ارائه نیزم یکاربر راتییتغ ينیبشیپ یبرا

(Subedi  ،2131و همکاران). Mondal همکاران  و

 مدلسازگار با  یلترهایف ریتأث ،يقیدر تحق (2121)

CA نیسرزم رییتغ ينیبشیپ جیرا بر نتا مارکف 

( r) يهمبستگ بیضر که اندگرفته جهینت ،هکرد يبررس

 عیتوز دررا  ریتاث نیشتریب 1x1 یلترهایف یبرا

و  Amini Parsaاست.  داشته يمکان/یيایجغراف

Nejadi (2138)  کاربرد مدلCA در  مارکف

حفاظت  همنطق نیسرزم ساختار یيایپو ينیب شیپ

 نیا که اندگرفته جهینت ،کرده يرا بررس زماریشده د

 Aizi .است یکاربر قیتحق اهداف جهت در مدل

Ghalaty تغییرات مکاني کاربری  (2138همکاران ) و

را بـا اسـتفاده از مـدل  يکوهمره سرخ منطقهاراضي 

 قیتحقج ی. نتااندهکرد ينیبشیزنجیـرة مـارکوف پ

ناحیه جنگل  دربیشترین تغییر کاربری  که داده نشان

 شدهل یهای کشاورزی آبي و مرتع تبدبه کاربری ،بوده

 راتییتغ Mohamadi (2138) و Heidarizadeh .است

 مدل از استفاده با را مهران دشت ياراض یکاربر

که  اندگرفته جهینت شانیا. اندهکرد ينیبشیپ مارکف

 جهت در مطالعه منطقه در ياراض یکاربر راتییتغ

همکاران  و Fathizad .است بوده يعیطب منابع بیتخر

 راتییتغ Ebrahimi (2131) و Kaveh و( 2131)

 مدلرا با استفاده از  بالغآق رودخانه ياراض یکاربر

CA  اندهکردبیني  شیپمارکف. 



هاموادوروش

 رانیا شرقي جنوب هیاليدر منته یاریدشت منطقه

از طرف  یاریدشت يدشت ساحل گرفته است. قرار

 ،شهرستان چابهار بهغرب  از ،ارتفاعات مکران به شمال

 مکران ساحل بهو از جنوب  پاکستان کشوراز شرق به 

 امکان ،بیترت این بهشود. يعمان ختم م یایدر و

منطقه  در را یيا ژهیو گاهیجا آزاد یهاآب به يدسترس

 یاریدشت باهوکالت، یهارودخانه. است آورده وجود به

. دارند انیجر يالبیس میرژ با منطقه نیا در کاجو و

 83/21متوسط ساالنه  يبا دب باهوکالت رودخانه

 00در  رآبادیپ یهااز کوه ه،یمترمکعب در ثان

 در و ردیگيم سرچشمه رانشهریا جنوب یلومتریک

. زدیريم آن به کاجو رودخانه یاریدشت منطقه

 نیالجبدا و کیلگي در یهاکاجو از کوه يالبیسرودخانه 

 ،کیلومتری جنوب غربي ایرانشهر سرچشمه گرفته 81

 دشت وارد جگرکوه تنگه از عبور از پس خود ریدر مس

سنگان وارد  یو در محل روستا شوديم سهراب ریپ

. (Koneshlou، 3666) شوديرودخانه باهوکالت م

های شدید و مخرب، در محدوده دشت وقوع سیالب

گسترده  خساراتهای اخیر منجر به  دشتیاری در سال

 منطقه ساکنان وابنیه  ،به اراضي کشاورزی و تاسیسات

سازی جامع و مدل ينیبشیپ ،ذال. است شده

 راتییتغدر سطح منطقه و شناخت  يکیمورفولوژ

منطقه دشتیاری از  یهارودخانهموثر بر  يطیمح

 .روداهداف مهم انجام این تحقیق به شمار مي

ابتدا مباني نظری و اطالعات پایه  ،پژوهش نیا در

 يو بررس یاکتابخانهمطالعات اساس  مورد نیاز، بر

ها و کارهای انجام شده مشابه در ایران و خارج گزارش

 یا ماهواره ریتصاوشده است.  یگردآور از کشور

و  2113، 3660 یهاسال به مربوط 6و  0 ،1 لندست

 یربرداریتصو و فصل متر 11 يبا دقت مکان 2136

)جدول  هستنددور  از سنجش مطالعات یمبنا مشابه،

 انجام Envi 5.3افزار  نرمدر  ریتصاو هیپردازش اول. (3

تصحیحات رادیومتری و اتمسفری  ،مرحله نیا در. شد

 .شداعمال  یاماهواره ریتصاو بر QUickروش  به



 پژوهش در استفاده مورد یاماهواره ریتصاو مشخصات-1جدول

 ریتصو مشخصات یربرداریتصو خیتار استفاده مورد ینوارها

3-2-1-0-1-0 31/10/3660  LANDSAT -LT05_156-042 

3-2-1-0-1-0 31/11/2113  LANDSAT-LE07_156-042 

MTL-Multispectral 21/11/2136  LANDSAT_LC08_156-042 

- 31/11/2121  Sentinel-2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مطالعه منطقه يمکان تیموقع-1شکل

 

بندی تصاویر با طبقه حات،یاز انجام تصح پس

 Maximum) شده نظارت یبندطبقه روش

Likelihood Classification)  افزارنرمدر ArcGIS 

و  ياراض یکاربرنقشه  و گرفت صورت 10.4.1

 نیا دراست.  شده هیتهرودخانه  کانال یمورفولوژ

 ساخت یهارودخانه، سازه کانال یواحدها نقشه

در  یرهایآبگ و يزراع یها نیزمو  هاسکونتگاه، انسان

 كی در دشت و خور ا،یدر کوهستان، ،مزارع هیحاش

 .اندشده كیتفک رودخانه کانال از یلومتریک 31 بازه

 هیته یاماهواره ریتصاو دوره سه هر در هانقشه نیا

 شده است. 

 هیته یهانقشه ،یسازمدل و ينیبشیپ منظوربه

 ،وارد شد. ابتدا Idrisi TerrSet افزارنرم طیشده به مح

با  2113و  3660 یهاسال یهااساس نقشه بر

 یهاسلول مدل و مارکوف یهارهیزنج روش از استفاده

در  ياراض یکاربر راتییروند تغ ينیبشیپ به خودکار

 از یامجموعه مارکف رهیزنجپرداخته شد.  2136سال 

 كی از که کنديم انیب را ياحتمال یهاتیوضع

 گرید تیوضع به وستهیپ صورتهب و شده آغاز تیوضع

 (. 2133همکاران،  و Zhang) کنديم رییتغ

مدل مارکف، نقشه  يخروج یهااساس داده بر

 CA مدلبا استفاده از  ياراض یکاربر ينیبشیپ یينها

کاپا مربوطه  بیو ضر شداستخراج  2136مارکف سال 

 يسنجصحت اریمع كیکاپا  بیضرمحاسبه شد. 

 شوديم محاسبه( 3) رابطه اساس بر ،بوده یبندطبقه

توافق مورد  pcمشاهده شده و  يدرست po آن در که

 انتظار است.  

 (3               )                                
     

    
 

 یاماهواره ریتصو حاصل از با نقشه مدل يخروج

 هاآن نیب ریمغا یهابرازش داده شد و بازه 2136سال 

دقت  نییتع منظوربه ،نیهمچن. آمد دستبه

 ينیزم کنترل نقطه 211 ،یسازمدل و یبند طبقه

 ArcGISافزار  نرمفرض در  شیپ صورتهب يتصادف

در منطقه مورد  يمکان تیشد و با واقع نییتع 10.4.1

توجه به دقت  با .گرفت قرار يسنجمطالعه مورد صحت

 یهاو صحت خروجي مدل، با استفاده از نقشه

 یکاربر ينیبشیپنقشه  ،2136 و 2113 یها سال

 هیته 2111سال  یرودخانه برا یو مورفولوژ ياراض

 یهابازه نییتع منظوربهاز آن،  پسشده است. 

 طیو مح یدر مورفولوژ رییتغ یشده برا ينیب شیپ
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 مدل يخروج با 2136 سال یمبنارودخانه، نقشه 

واحد کانال  برعالوهبرازش  نیا در .شد داده برازش

در  زیو مزارع ن ریبا نیرودخانه، سه واحد خور، زم

قرار  ArcGIS 10.4.1افزار  نرم لهیوسبهبرازش  اتیعمل

 برازش، نیا از آمده دستهاساس نتایج ب برداده شدند. 

 و یاریدشت کاجو، یرودها کانال ریمس در خاص نقاط

 درشد.  نییتع هاآن يالبیس میرژ به توجه با باهو

بیني تغییرات  شیپآمده از  دستهب جینتا ت،ینها

مورفولوژی رودخانه و نقاط خاص در پدیده سیالب 

منطقه  2121منطقه، با رویداد سیالب ژانویه 

 پهنهدشتیاری مورد بررسي قرار گرفت. بدین منظور 

 ریتصاو از استفاده بامنطقه مطالعه،  ریگلیس

متر  31 يمکان كیبا قدرت تفک Sentinel-2 یا ماهواره

( در البی)زمان وقوع س 2121 هیژانو 31 خیبه تار

نحوه  و میستر ArcGIS 10.4.1افزار  نرم طیمح

کمك شواهد  با منطقهدر  البیس انیعملکرد جر

 شد.  يبررس شده يمعرفخاص  نقاط و يدانیم

 

وبحثجینتا

افزارهای  نرم درتصاویر  بندی طبقهپردازش و  با

ArcGIS 10.4.1  یو مورفولوژ ياراض یکاربرنقشه 

 شد هیته 2136 و 2113، 3660 دوره سه دررودخانه 

 رودخانه کانال یواحدها هانقشه نیا در(. 2)شکل 

اساس  بر كیتفک قابل یها)شامل کانال رود و آبراهه

 یها)حوضچه انسان ساخت یها، سازهدقت تصاویر(

 و يزراع یهانیزمو  هاسکونتگاه، (گویم پرورش

 و مزارع روستاها،)شامل  مزارع هیحاشدر  یرهایآبگ

 یها)پهنهخور و دشت  ا،یدر کوهستان، ،(هاهوتك

بندی  طبقه یواحدها مساحت. اندشده كیتفک( ریبا

شده در هر سه دوره محاسبه شده و مورد مقایسه قرار 

 (. 2 جدولگرفته است )

 Idrisi افزارنرم طیدر مح ،یو مدلساز ينیبشیپ

TerrSet یهابا استفاده از نقشه ،انجام شد. ابتدا 

احتمال  ریمقاد سیماتر 2113و  3660 یها سال

 یبر مبنا 2136در سال  ياراض یکاربر راتییتغ

 نی(. در ا1آمد )شکل  دستبه مارکوف یهارهیزنج

رودخانه  یواحدها راتییاحتمال تغ ریمقاد سیماتر

(Cl.6 ،)مزرعه (Cl.4 )ریبا نیزم و (Cl.3 )گریکدی به 

بیشترین احتمال  ،اساس نیا بر. است شده مشخص

وقوع تغییرات بین واحدهای رودخانه و دشت به میزان 

 1/21 زانیو مزارع و رودخانه به م صددر 60/20

 .(1)جدول درصد حاصل شده است 
 

 رودخانه )هکتار( یو مورفولوژ ياراض یکاربر بندی طبقهشده در نقشه  كیتفک یمساحت واحدها -0جدول

3660 2113 2136  

 رودخانه کانال 60/3136 36/3011 06/3110

 هاهوتك و مزارع روستاها، 10/01810 2/16816 16/10226

 ریبا یهاپهنه 60/381116 20/388668 80/308066

 خورها 2/3601 13/3610 66/3610

 گویم پرورش یهاحوضچه 60/0123 60/0123 1

 

 
 2136و  2113، 3660رودخانه در سه دوره  یو مورفولوژ ياراض یکاربر یبندطبقهنقشه  -0شکل
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 2136 سال راتییتغ یبرا مارکف مدل يخروج سیماتر -0شکل

 

از  قشه،توجه به امکان توصیف مکاني در قالب ن با

 ينیبشیبنقشه  مارکف استفاده شد و CAمدل مدل 

مربوطه  یکاپا بیو ضر 2136 سال اتومات سلول

تشابه مشهودی بین  ،اساس نیا بر .شد استخراج

 یاهرماهوا ریتصو یبندطبقهخروجي مدل و نقشه 

 یکاپا بیضر ،نیهمچن. شد مشاهده 2136 سال

 نیرودخانه، مزارع و زم یواحدها یشده برا حاصل

آمده  دستهب درصد 0/66 و 68 ،1/63ترتیب  به ریبا

 آمده دستهب درصد 61 زین يکل صحت بیاست. ضر

 (.0 جدول) است

 

 
  2136رودخانه سال  یو مورفولوژ ياراض یکاربر یبندطبقهنقشه  -4شکل

 

 ،یسازو مدل یبندطبقهدقت  نییتع منظوربه

در  يمکان تیبا واقع ،يتصادف ينیزم کنترل نقطه 211

 بر. گرفت قرار يسنجصحتمورد مطالعه مورد  منطقه

 361اساس مشاهدات میداني، واحد خروجي مدل 

 جهینقطه نادرست بوده است. نت 31و در  حیصح نقطه

 نقاطدرصد  1/62در  که دهديم نشان يسنجصحت

 تیواقع با مدل از حاصل يخروج ،ينیزم کنترل

مدل  یکاپا بیبا ضر يمطابقت مطلوب ،داشته مطابقت

تطابق  عدمو  يسنجصحت بیضرا اتیجزئ. دارد

 برآمده است.  0 و 1 ولاجد در يدانیم مشاهدات

 نیب تطابق عدم نیترياصل ،شداساس نتایج مشخص 

 32 مجموع تعداد به بار یهانیزم و مزارع واحد دو

 . (1)جدول  است نطقه

 2136سال  مدل يخروج با ينیزم کنترل نقاط در مشاهدات تطابق عدم اتیجزئ -0جدول

 يمشاهدات یکاربر یسازمدل یکاربر تعداد نقاط

 ریبا نیزم مزارع 0

 مزارع ریبا نیزم 1

 خور ریبا نیزم 3

 رودخانه کوهستان 3

 ریبا نیزم کوهستان 3
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 مطالعه مورد يزمان بازه سه در یبند طبقه يسنجصحت بیضرا -4جدول

 بندیواحد طبقه

 ضریب کاپا در سه دوره )درصد(
دقت تولید 

 کننده )درصد(

خطای 

گماشته 

 )درصد(

دقت کاربر 

 )درصد(

خطای حذف 

 2136 2113 3660 شده )درصد(

 20/3 08/66 1/2 1/60 3/66 2/66 0/66 کانال رودخانه

 31/6 60/63 31 61 6/61 1/66 2/60 هاروستاها، مزارع و هوتك

 11/1 60/60 1/30 1/62 0/60 3/68 0/66 های بایرپهنه

 26/1 03/66 1/2 1/60 6/66 6/66 6/66 خورها

 1 311 1 311 311 311 1 های پرورش میگوحوضچه

     3/61 8/60 1/63 ضریب صحت کلي

 

 CA مدل يخروج صحت وتوجه به دقت  اب

 یو مورفولوژ ياراض یکاربر ينیبشیپنقشه  ،مارکف

 یهانقشه از استفاده با 2111سال  یرودخانه برا

 است شده هیته 2136و  2113 یهاسال یکاربر

چهار واحد رودخانه، مزارع، خور و  ،سپس. (1)شکل 

 2111 ينیبشیپو  2136زمین بایر در دو نقشه سال 

رودخانه  طیمحتمل در مح راتییبرازش داده شد و تغ

 یهارودخانه یبرا كیتفک به راتییتغ نیا. آمد دستهب

 وآمده  6تا  8 یهاشکل در باهو و یاریدشت کاجو،

مخاطره  لیپتانس ل،یدر زمان وقوع س که ينقاط بحران

 انیجر میرژکانال رودخانه با توجه  دردارند،  یيباال

 نقطه شش هاشکل نیا درمشخص شده است.  يبالیس

مشخص  البیبه هنگام وقوع س نیخاص و خطر آفر

 شده است. 

 
 مارکف CAخروجي مدل  2111رودخانه سال  یو مورفولوژ ياراض یکاربر یبندطبقهنقشه  -5شکل

 

 یروستا محدوده کاجو، رودخانه در 3 شماره نقطه

 ،محدوده نیا در. دارد قرار کالت تا رسهرابیپ

بیني تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه بر  شیپ

 توجه با. استکانال  عرض یمتر 11 کاهش متوسط

 قسمت هیاليمنتهبخش در  نیبه قرار گرفتن ا

علت تشدید  بهصورت وقوع سیالب،  در ،يکوهستان

آبرو و ورود سرعت و شدت جریان در اثر کاهش پهنه 

دست دچار  نییپا ياز اراض يعیوس یهابه دشت، بخش

در منطقه  البیپخش س تیقابل ،سیل گرفتگي شده

وجود  یاریبا آب رود دشت البیو ادغام س یاریدشت

اساس شواهد رویداد سیل ژانویه  (. بر8دارد )شکل 

مشخص شد که نقطه آغاز گسترش سیالب  2121
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رودخانه کاجو در منطقه دشتیاری، از این محدوده 

 . (31)شکل  استبوده 

 محدوده ،یاریدشت رودخانه در 2 شماره نقطه

 یهاآب منطقه نیا در. دارد قرار پالن یروستا شمال

 که یاریدشت یهاهوتك و یکشاورز ياراض از زهکش

 یریآبگ یاریدشت و کاجو یهارودخانه قیطر از

. گردنديبرم یاریدشت رود کانال به مجددا شوند، يم

 قابل حجم الب،یس وقوع صورت در سبب، نیبد

 وارد بخش نیا قیطر از منطقه البیس از يتوجه

بر شدت رواناب خواهد افزود.  ،شده یاریدشت کانال

این تشدید جریان، تاثیر مستقیم خطر  ،نیهمچن

گیری در روستای باهو و اراضي پیرامون آن  سیل

 لیس دادیرو در کهیطوربه(. 0خواهد داشت )شکل 

 يشمال دشت در شده یجار البیس 2121 هیژانو

 نیبه سمت ا هازهکش قیطر از کاجو، رودخانه کانال

 يدر اراض البیس دیو سبب تشد افتهی انیبخش جر

 هشتبه عرض حدود  یاپهنه درباهو  یروستا رامونیپ

 .(31)شکل  است شده لومتریک

 با یاریدشت رود يتالق محل در ،1 شماره نقطه

 يچادورزه یروستا محدوده در ،راسك-نوبندان جاده

 موجب همواره بخش نیا از البیس عبور. دارد قرار

(. 0)شکل  است شده منطقه ياصل يارتباط راه قطع

پخش سیالب در امتداد جاده و ادغام آن با  ،نیهمچن

 یلومتریک سه تا دورود کاجو در  يخروج یهازهکش

در  یریگلیس دیو تشد يجنوب، موجب آبگرفتگ

اطراف آن  يو اراض یسنگان، هزار ج،یگرگ یروستاها

 نیا در 2121 هیژانو لیس دادیرو درخواهد شد. 

 دشت از لومتریک 31 حدود در یاپهنه محدوده

اساس  بر. است گرفته قرار البیس ریتاث تحت يساحل

مشاهدات میداني، اگر متوسط ارتفاع سیالب در این 

 البیس كیپ يدب شود، گرفته نظر درمتر  1/3رویداد 

بوده  هیمتر مکعب بر ثان هزار 33 بر بالغ بخش، نیا در

 هو،در رود با 1و  0شماره  نقاط (.31)شکل است 

. دارند قرار يزهكیبشاه تا دمبك یروستاها محدوده

 رودرودخانه باهو با مورفولوژی پیچان ،منطقه نیا در

آن قرار  هیدر حاش یکشاورز ياراض داشته، انیجر

 رودخانه کانال یموروفولوژ ينیبشیپ یدارند. الگو

 یرودچانیپ دیتشد دهندهنشان بخش نیا در باهو

 وقوع صورت در تا شد خواهد موجب امر نیاست. ا

 بیتخر رودهاچانیپ هیحاش يعیطب زیخاکر الب،یس

 یکشاورز يسمت اراض يبه اراض البیشده و س

دست جریان یابد  نییپاو سولدان در  رجایس یروستاها

 2121 هیژانو لیتوجه است که در س انیشا(. 6)شکل 

 نیشیسد پ دردر کانال رودخانه باهو  یجار البیس

 یهاآبراهه قیطر از ان،یجر از يکم حجم و شدهکنترل

. است شده وارد باهو رودخانه کانال به سد دست نییپا

 یمورفولوژ متقابل العملعکسدر این رویداد  ،لذا

 مشاهده البیس با 1 و 0 نقاط محدوده در رودچانیپ

  (.31)شکل  است نشده

 

 
 کاجو و نقطه بحراني آنبیني تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه  شیپ -6شکل
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 بیني تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه دشتیاری و نقاط بحراني آن شیپ -7شکل

 

 
 آن يبحران نقاط و یاریدشت يتالق محل تا باهو رودخانه کانال یمورفولوژ راتییتغ ينیب شیپ -8شکل

 

رودخانه باهو در  ينقطه در منطقه ساحل نیششم

 نیبا خور باهوکالت قرار دارد. در ا يمحدوده تالق

 ریتاث تحت رودخانه یجار یهاآب بخش

 در. رندیگيم قرار يساحل یهاآب كینامیدرودیه

 کانال در يخشک از آب انیجر الب،یس وقوع زمان

 يطوفان امواجو  مد و جزر عامل دو اثر تحت خورها

امر موجب کاهش سرعت  نیقرار خواهند گرفت. ا

 دیتشد به منجر ،شده ایبه در البیس انیجر هیتخل

 يمنته ياراض و ينکال جر، دور، یروستاها یریگلیس

 داشت خواهد يپ در را گواتر جیخل يساحل منطقه به

موجب  دهیپد نیا 2121 هیژانو لیس در(. 6 )شکل

هزار هکتار از  301بالغ بر  یاپهنهدر  البیتجمع س

به  يکل دشت ساحل کهیطوربهشده  يساحل منطقه

 (. 31آب رفته است )شکل  ریز

 مدل، و یبندطبقه از شده حاصل جینتا به توجه با

 یداراآمده از نقاط  دستهبرآوردهای ب ،نیهمچن

 مطالعه مورد منطقه در لیمخاطره س یسطح باال

و  Abdolahi Baghsiahi قیتحقدر  ،کنیشد. ل نییتع

 ی( با توجه به عدم توجه به مورفولوژ2136همکاران )

 گونهچیشده که ه گرفته جهینت ،يپهنه دشت ساحل

 ساتیمتوجه تاس يالبیس یهاپهنه جهت از یخطر

 که دهديم نشان حاضر قیتحقنخواهد بود.  يساحل

 منطقه يالبیس یهاپهنه در لیس مخاطره سطح

 يتخصص اتیعمل ازمندین بوده، باال یاریدشت يساحل

واحد کوهستان تا خط  ياز خروج البیس کنترل

 . استساحل 
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 آن يبحران نقطه و يحلبیني تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه باهو از محل تالقي دشتیاری تا منطقه سا شیپ -9شکل

 

 
 یاریدر نقاط خاص منطقه دشت لیو عملکرد س 2121 هیژانو البیس ریپهنه تحت تاث -12شکل

 

 سپاسگزاری
رودخانه و  ياز همکاران گروه مهندس لهیوسنیبد

در  یزداریسواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخ

پژوهش برگرفته  نی. اشوديم يقدردان پژوهش یاجرا

 راتییتغ روند ينیبشیپ يقاتیطرح تحق جیاز نتا

جنوب کشور  يمناطق ساحل یهارودخانه یمورفولوژ

پژوهشکده حفاظت  1-26-26-116-603111با کد 
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Abstract  

In recent years, flooding of rivers has resulted in destructive implications, especially in 

the coastal areas. Dashtyari coastal plain is located in the southeastern of Iran. The 

occurrence of destructive floods has led to extensive damage to agricultural facilities, 

buildings, and residents of the region in recent years. Morphometric factors of the river 

and its surroundings land-uses and their changes in the future are effective and 

necessary factors in the planning of coastal plains. Remote sensing is an applicable tool 

to investigate the past, present, and postcondition of rivers. The GIS-Ready layers 

included satellite images (Landsat 5, 1987; 7, 2001; 8, 2019; Sentinel-2, 2020), and 

specific software (Envi 5.3, ArcGIS 10.4.1, and Idrisi TerrSet), as well as the existence 

and fieldwork documents, have been used to achieve the research aims. Probability 

values of land-use changes in 2019 were obtained based on Markov chains. 

Accordingly, the highest probability of changes 24.87% and 23.5% were obtained 

between the river and plain units, and between farms and river, respectively. Then, an 

automatic cell prediction map of 2019 is accomplished with the overall kappa 

coefficient of 95%. According to the accuracy of the output of the cellular Automata 

Markov model, forecasted Land use and river morphology maps for 2030 were 

developed. Further, possible changes in the river environment were obtained by fitting 

the two maps of 2019 and forecasting 2030. Moreover, bank erosion was identified in 

the 6 critical points along the Kajo, Dashtyari, and Bahu rivers. Finally, the destructive 

flood event in January 2020 in the Dashtyari region was investigated to match the 

results with natural events. 
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