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بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و  راتییتغ یساز یو بصر یبررس

 و پاکستان( رانیا یمورد مطالعه بخش مرزمنطقه ) ییایاطالعات جغراف ستمیس

 
 zohresaati@yahoo.com، 09370871200مشهد، یدانشگاه فردوس ایجغراف یکارشناس :یزهره ساعت دهیس

 z.sharifipoor.2014@gmail.com، 09150739343مشهد،  یدانشگاه فردوس ایجغراف یکارشناس پور: یفیشر زهرا

 m.minaei@um.ac.ir، 09355471477مشهد، ی( دانشگاه فردوسGIScience) ییایعلوم اطالعات جغراف اریاستاد :ینائیمسعود م *

 

 چكیده 
 ند، که امری طبیعی ورودخانه ها به دلیل خاصیت دینامیکی در معرض تغییرات زیادی قرار میگر

 کشور واقع شود بدیهی است اما زمانی این تغییرات اهمیت می یابد که رودخانه ها در قستی از مرز دو

رودخانه تلخاب به . می باشد قلمروی حاکمیت یک ملت چرا که مرزها نشان دهنده هویت، قدرت، و

قسمتی از مرز ایران و  ست وشیب یک درصد در جنوب شرقی ایران واقع شده ا کیلومتر و 117طول 

تلخاب و پایش این پاکستان را در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر بصری سازی تغییرات رودخانه 

 های سنجنده 2016و  1999سال های صاویر تپژوهش این تغییرات است. داده های مورد استفاده در 

ETM+  وOLI  پ و سایه ناهمواری ها بر . در ادامه فیلترهای شارستا 8 و 7 ای لندستهماهواره

روی تصاویر اعمال گردید تا بستر رودخانه به نحو بهتری نمایش داده شود. سپس با رقومی سازی 

مقایسه بین دو سال صورت گرفت. نتایج  2016و  1999بسترهای موجود بر روی تصاویر سال های 

نوع الگوی شریانی است زی از ه تلخاب به ویژه در بازه مردهد که مورفولوژی رودخان پژوهش نشان می

قرار می  تغییر پذیر ترین رودخانهاین رو در کالس از ایجاد شده و  فصلی که به دلیل دبی تشنجی و

این واقعیت لزوم بررسی و پایش مداوم این پدیده جغرافیایی به عنوان مرز سرزمینی را بیش از  .گیرد

ی بلند مدت در خصوص آن به منظور جلوگیری پیش نمایان ساخته و نیازمند برنامه ریزی های سیاس

 از تنش های احتمالی است. 
 

 GIS&RS، جنوب شرق، تلخاب ،بستر راتییتغ شیپا،  یرودخانه مرز های کلیدی:واژه

 

  



 

 

 مقدمه -1

 یانسان دهیپد نیاست. ا یاسیس یایموضوعات در حوزه مطالعات جغراف نیتریاز محور یکیمرزها  

(. 2003و همکاران،  وی)اگن شودیدر قلمرو کشورها م تیهستند که باعث اعمال محدود یخطوط رندهیدربرگ

 ز هستندیدولت آن حکومت ن اراتیکننده حدود اخت نییتع ،حدود قلمرو حکومت نییخطوط ضمن تع نیا

 یرودخانه مرز راتییمرزها، مطالعه تغ یریگاز موضوعات قابل توجه در موضوع شکل یکی(. 1381ای)حافظ ن

که در مرزها قرار  یآب هنگام انیجر یدب راتییبستر و تغ راتییتغ لی(. رودخانه ها به دل1379 ریاست )مو

رفتار  ینیب شیتواند سبب پ یم یمرز یروخانه ها شی. پاشوند یم یاختالفات مرز جادیسبب ا رند،یگ یم

 یمرز طدر نظر گرفتن خطو (.996:1391یتال یشود ) قهررود یکاهش اختالفات مرز جهیرودخانه و در نت

در کشورمان  کیتیو ژئوپل کیاز معضالت مهم ژئواستراتژ یکیها همانند رودخانه یعیطب یهادهیتوسط پد

مواجه  یدر خطوط مرز یاساس راتییها، همواره با تغبودن رودخانه یکینامید لی. به دلشودیمحسوب م

ها رودخانه نیدر کنترل ا یقو یطیمح تیریمد کی ندازمین یارودخانه یمرزها تیو در واقع تثب میابوده

 یمرز یاز جمله رودخانه ها .(1391و همکاران  انی)جواد بوده یامر ضرور کیآنها  یدر قسمت سفال ژهیوبه

. این تلخاب اشاره کرد یرودخانهایران که همچون سایر رودخانه ها در حال تغییر و تحول است می توان به 

جمهوری و  رانیا یاسالم یجمهور یاز مرز کشورها یقسمت شرق ایران واقع شده ورودخانه در جنوب 

  .ردیگ یپاکستان را در برماسالمی 

خصوص انجام شده است که از جمله  نیدر ا ی، مطالعات چندرودخانه های مرزی موضوع تینظر به اهم

بستر  یکیتحوالت مورفولوژ یه بررس(، ب1393وهمکاران) انیاشاره نمود. کهربائ ریتوان به موارد ز یآنها م

 ینشان م رودیرودخانه هر یآمار یها یو شاخص ها یهندس یپرداختند. پارامترها رودیهر یرودخانه مرز

 راتییو تغ افتهیکاهش 166به  172رودخانه از  رودهای چانیتعداد پ 1390تا  1353 دهد که در طول دوره

(، 1389و همکاران ) ینور گرید یدر مطالعه ا .است راه داشتهبه همرا دوم  یدر بازه زمان ژهیبو یخط مرز

. ردندخود استفاده ک قیدر تحق WQIقرار دادند و از مدل  یرودخانه اترک را مورد بررس یفیک تیوضع

و  یرا در روابط دو کشور بررس رمندیه یرودخانه مرز یمورفولوژ راتیی(، نقش تغ1390و همکاران ) یعیبد

 جهینت نیبه ا ایشان قیق. در این تحاستفاده کردند TM-5 لندست یماهواره ا ریتصاواز به این منظور 

به طور متوسط  وبه سمت افغانستان بوده  شتریب رمندیرودخانه ه ریمس یمکان راتییکه جهت تغ دندیرس

 یپاک نژاد و عزت .است رخ داده ییایجغراف تیدرموقع ییو جا به جا ریمس رییمتر تغ 12/485ساالنه 

 یآن بر روابط دو کشور پرداختند از روش اسناد ریاترک وتاث یرودخانه مرز کیدروپلتیه ی(، به بررس1389)

 نیهمچن ارائه دادند. یمرزهای  خانهجهات حل معضل رود ییراهکارها نیاستفاده کردند و همچن یدانیو م

آن بر  ریتاث نیارس و همچن یمرزرودخانه  کیدروپلتی(، ه1389زاده ) یپاک نژاد و فرج گرید یدر مطالعه ا

 لیو تحل هیبهره بردند و سپس به تجز یواسناد یدانیم-یو از روش کتابخانه ا نموده یرا بررس لیاردب تیامن

 یتال یقهررود یمرز یرودخانه ها راتییتغ شیتحت عنوان ضرورت پا یدر پژوهش اند.آن پرداخته 

قرار دادند آنها با استفاده از  یوضه دوزال( را مورد بررسارس)ح یرودخانه مرز راتییتغ (،1391وهمکاران )

ارس  یرودخانه مرز راتییتغ Asterیو داده ها +ETM ری، تصاوSR ی، انعکاس سطح 1:25000 ینقشه ها



در طول زمان شده است که  یمتعدد راتییتغ یرود دارا نیکه ا افتندیدر ایشان قرار دادند.  یرا مورد بررس

 باشد. یمذکور م یو بستر رودخانه ها یعدم تطابق خطوط مرزسبب  راتییتغ نیا

لزوم مطالعه و  و جنوب شرق کشور یمرز یتوجه به رودخانه ها انجام شده فقدانمطالعات  یبا بررس

 ستمیرو هدف پژوهش حاضر، استفاده از سنجش از دور و س نیشود. از ا یرودخانه ها احساس م نیا یبررس

و  بتلخا یرودخانه بخش مرزی بستر  راتییتغ یساز یو بصر صینظور تشخبه م ییایاطالعات جغراف

شناسایی ویژگی های این رودخانه به منظور رسیدن به درک عمیق تر از وضعیت این رودخانه در نتیجه 

 . باشد یم یو رسوبگذار شیاز فرسا یناش راتییتغ

 

 محدوده مورد مطالعه -2

مرزی رودخانه تلخاب واقع در بخش هایی از مرز ایران و قلمروی جغرافیایی پژوهش حاضر محدوده 

درجه  32دقیقه و  28عرض جغرافیایی  ازو  (1)شکل واقع شده پاکستان است که در جنوب شرقی ایران

. دقیقه غربی امتدادیافته 35درجه و 62دقیقه شمالی و  14درجه و 28دقیقه غربی تا  57درجه و 61شمالی و

 انیاست که در شرق مرکز شهرستان خاش جر لیحوضه هامون ماشک ریستقل زم یتلخاب از رودخانه ها

شمال شرق شهر خاش  یلومتریک 45متر واقع در حدود  1935با ارتفاع  لکیت یدارد، از ارتفاعات شرق آباد

وارد خاک  تیو در نها ابدی یم انیو پاکستان جر رانیخود را در مرز ا ریمس شتریو ب ردیگ یسرچشمه م

. شود یوارد خاک پاکستان م تیو در نها ن،ییپا و باال یندیک یها یشده و پس از مشروب ساختن آباد رانیا

این  هیمنبع تغذ کند. یم افتیرا در یچاه و گمشادزه نیسور یخود رودخانه ها ریرودخانه در مس نیا

 117دخانه رو طول دارد. انیشمال غرب به جنوب شرق جر یو در جهت کلبوده  یرودخانه نزوالت جو

)سازمان  دارد انیه و کلروره جرتدرصد و در مناطق سولفا کیمتوسط بستر آن کمتر از  بیش لومتر،یک

  (58: 1381،مسلح یروهاین ییایجغراف

 

 



 نقشه موقعیت جغرافیایی رودخانه مرزی تلخاب بین ایران و پاکستان -1شکل

 )نگارندگان(منبع: 

 

 روش انجام پژوهش  -3

. دیاستفاده گرد OLIو  +ETM یو سنجنده ها 8و  7 یلندست ها یاماهواره  ریپژوهش از تصاو نیدر ا

از سازمان  156/40 بیبه ترت فیرد /ریمس یبرا 2016و  1999 یسال ها یبرا LT1 ریرو دو تصو نیاز ا

بستر رودخانه با توجه به قدرت  ریسم ینقشه ها هیته ی(. برا2)شکل دیگرد هیته کایآمر یشناس نیزم

. در ادامه کار به دیباند ها استفاده گرد نیباندها، از ا رینسبت به سا کیبهتر باند ها پانکرومات ییفضا کیتفک

 ریتصاو یبر رو shaded relief نیو همچن sharp یها لتریف ریرودخانه در تصاو ریمس شیمنظور بهبود نما

ز آن مسیرهای رودخانه بر روی پس اداشته باشد.  ریتصاو یبر رو ینمود بهتر نهرودخا ریتا مس دیاعمال گرد

  ( ذخیره گردید.Geodatabaseهر کدام از تصاویر رقومی سازی شده و در پایگاه اطالعات جغرافیایی )

 

 
   رودخانه تلخاب 1999و سمت چپ تصویر ماهواره ای سال  2016تصویر ماهواره ای سال سمت راست  -2شکل

 (نگارندگان)منبع:  

 

 یافته ها -4

دارد، ش کل و   تی  اهم آنچه یرودخانه ا یمرزها ی هیکشورها بر پا یاسیبه روابط س در مطالعات مربوط

 کن د  یم   فایدر روابط کشورها ا ینقش مهم ،یمنابع آب سطح تییرودخانه هاست که با توجه به اهم یالگو

 لیو پتانس   یکن ون  طیت وان ش را   یم  ( 3)شکل رودخانه  کی یالگو یس(. با برر163:379گران،یو د ی)چورل

 یعیطب راتییتوان پاسخ رودخانه را نسبت به تغ یم نیبهتر در کرد و همچن ندهیآن را در آ یاحتمال راتییتغ

 ریی  تغ(. 110:1381زاده، نیو حس   یمان؛ ی15:1385گران،یو د یمانی) کرد ینیب شیپ یانسان یها تیو فعال



رود و در کوت اه م دت    یه ش مار م   ب یعیطب یا دهیپد یرودخانه ا یالگوها یدر رودخانه ها، در تمام یریپذ

رودخانه ها، تح ت   یهمه  ن،یباشد. بنابرا یو ناگهان وستهیو در دراز مدت، ناپ وستهیو پ یجیممکن است، تدر

 توان د در  یدر رودخانه ه ا م    یریپذ رییعمده تغ هستند. رییدر تغ یاز نظر شکل ظاهر یطیعوامل مح ریتاث

 نیو حس   یم ان ی) ه ا و.. مش اهده ش ود    وارهی  د یکنار راتییانه، تغبستر رودخ یرخ طول میرودخانه، ن ریمس

 .(112:1381زاده،

 
 

 
 تقسیم بندی الگو های مختلف جریان رودخانه ای ونحوه فعالیت آنها-3شکل

 )37:  1387بیاتی، خطیبی و زاهدی (منبع:

 

 هایریمس درک بهتر یو برا کیلومتر 117قریب به  رودخانهبخش مورد مطالعه از  بودن یطوالن لیبه دل

و  میکرد میتقس Eو  A ،B ،C ،D را به پنج قسمت 2016و 1999را در دو بازه زمانی  ، طول رودخانهخانهرود

 .(4)شکل  میدو زمان پرداخت راتییتغ یبه بررس

 



 
 2016و  1999مقایسه مسیر های رودخانه ی تلخاب در درو دوره زمانی  -4شکل

 منبع: )نگارندگان(

 

 A-5. در ش کل  (5)ش کل   دهن د  یبهتر نشان م خود را راتییتغ، بخش رودخانه ر به پنجت یجزئ یبا نگاه

اس ت ام ا بس تر ت ا      اریبس   ش رایانات  ابتداییدر بخش با حالتی نسبتا فشرده وارد این بخش می شود. رودخانه 

ش ریان  حدودی فشرده. در ادامه مسیر بستر تنگتر می شود اما قسمت های شرقی با گس ترده ت ر ش دن بس تر     

 Cو  Bاویر ای ن انش عابات در تص    های رودخانه و انشعابات بشدت افزایش یافته و در سطح پخ ش م ی ش وند.     

رودخان ه   Dبسیار فش رده م ی ش وند. در تص ویر      Cیافتن بوده و در بخش های میانی و انتهایی درحال کاهش 

است. و در بخ ش پای انی آن مج ددا    مجدد دچار انشعابات شده ولی تراکم آنها نسبت به بخش های قبلی کمتر 

رودخان ه دارای جری ان ش ریانی اس ت ام ا بس تر ای ن         Eر تصویر رکز می گردد. در نهایت دمه بسیار متنرودخا

بطور کلی بررسی رودخانه با استفاده از تصاویر م اهواره ای نش ان م ی    شریانات چندان گستردگی فضایی ندارد. 

و بس تر رودخان ه    یسبب عدم تطابق خطوط مرز راتییتغ نیکه اداده  رخدر طول زمان دهد تغییرات متعددی 

به ره  ب ا  باش د ام ا   در صورت عدم کنترل و پیش بینی میتواند مشکل آفرین . این تغییرات باشد یمذکور م یها

اعم ال   مدیریت بیشتر و بهت ری در خص وص آن  میتوان گیری از دانش جغرافیایی ویافتن راه حل های مناسب 

 نمود.

 



 

 

 
 بررسی جزئیات بسترودخانه از شمال غرب به جنوب شرق-5شکل

 (نگارندگان)منبع: 

 

( 5)ش کل   مسیر رقومی شده رودخان ه تلخ اب در تص اویر م اهواره ای     ( و3باتوجه به الگو رودخانه ها )شکل

 ن وع  حالت های مختلفی دارد ولی بخش های عم ده ای از آن  میتوان نتیجه گرفت الگوی رودخانه ای تلخاب



بس تر رودخان ه ه ا،     یشود که از تنه اص ل  یرودخانه ها اطالق م نیاجر شیاز آرا یبه نوعشریانی میابشد که 

 ییالگ و  نیچن   .وندندیپ یم گریکدیبه  دوباره یمسافت یبعد از ط یجار یجدا شده، سپس آب ها ریچند مس

 یم   لیتش ک  زین اچ  یاهیش گباال و پوش شیفرسا زانیم ،یو فصل یتشنج یبا دب یدر مناطق به طور معمول

 ای  از ماسه  ییها رهیتوسط جز ینوع مورفولوژ نیا ی(. در اصل، مجرا41:1387،یو زاهد یبیخط یاتی)ب شود

ات رودخان ه تلخ اب و   در خص وص تغیی ر   .(211:1991سامر فیل د ) شود یم میبه چند شاخه تقس یبار رسوب

نظر حرکت رودخانه به سمت کشور ها به هر دو س و  رتب با آن باید اشاره شود که تغییرات از مسائل مرزی م

وجود دارد ولی در مجموع شاید بتوان گفت حرکت رودخانه به سمت ای ران در بخ ش ه ای بیش تری اتف اق      

   افتاده است.

 

 گیرینتیجه -5 

به دلیل ماهیت تغییر پذیری خود آثار محسوسی بر روابط کشور های پیرامون مرز  مرزهای رودخانه ای

که براساس اطالعات حاصل از تصاویر ماهواره ای رودخانه تلخاب در نشان داد یافته های این پژوهش،  .دارد

نیز این تغییرات ادامه داشته است. انواع  2016تا  1999طول زمان تغییرات بسیاری را تجربه نموده و از سال 

ع شریانی در بخش های بسیاری مدل های جریان در بخش های مختلفی از رودخانه قابل مشاهده بوده و نو

از آن دیده می شود. بطور کلی جابجایی بستر رودخانه به هر دو سوی مرز تمایل داشته ولی می توان گفت 

این همچنین یافته های پژوهش یادآور در مجموع تمایل بیشتری جهت جابجایی به سمت ایران وجود دارد. 

ها مسائل بسیاری را برای  بستر تغییر پذیر رودخانه مشکالت در تعیین دقیق مرز بر روی که استنکته 

دلیل پایش رودخانه تلخاب و بهره گیری از علوم جغرافیایی در  کشورهای دوسوی مرز ایجاد می نماید. به این

  مدیریت بهینه مرزها و اتخاذ تصمیم گیری های مناسب ضروری می نماید. 

 

 مراجع -6

 راتیینقش تغ»(. 1390مهر ) یگودرز دیسع،  یهرآباد یمیرح دیسعمرجان ،  یازنداه یعیبد -1

 یایجغراف ی،پژوهش ها«و افغانستان رانیا یاسیدر روابط س یمرز یمورفولوژ

 197-220،صص 1390،زمستان 78،شمارهیانسان

 ریرودخانه مرز ارس و تاث کیتیدروپلیه»(، 1389راد ) یفرجعبدالرضا ، درضایحم ینژاد متک پاک -2

سال هفتم، شماره  ،یپژوهش-یعلم ن،یسرزم ییلیفصلنامه جغراف ،«لیاردب استان تیآن بر امن

  79،صص1389،زمستان 28

آن  ریو تاث اترک یرودخانه مرز کیتیدروپلیه»(، 1390) یعزتعزت اله ، درضایحم ینژاد متک پاک -3

 19-37،صص1390،بهار 14، سال ششم،شماره«و ترکمنستان رانیبر روابط ا



و  . تهران : سازمان حوزه ها«یاجتماع-یاسیمطالعات س یمبان»(. 1379محمد رضا) این حافظ -4

 .خارج از کشور هیمدارس علم

سازمان جغرافیایی  ،1381تهران  ،«فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور »، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح -5

 .نیروهای مسلح

، دانشگاه «ه ارسرودخان یمرز یرودها راتییتغ شیضرورت پا»(. 1391) منیژه یتال یقهرود -6

 ها افتی؛ چالش ها و ره تیو امن یمرز یشهرها یمل شیوبلوچستان، هما ستانیس

تحوالت »(. 1393) یعارف یرضائمحسن ، زارع  یشاکرحجت  ، افریبهنابوالفضل پروین،  انیکهربائ -7

 یوهش هاژ، پ«RS با استفاده از رودیهر یبستر رودخانه مرز یرود چانیپ یو الگو یکیمورفولوژ

 53-64،صص 1393، زمستان 3سوم،شماره  ،سالیکمّ یکیمورفولوژ

نقش ژئوپلیتیکی رودخانه و ژئواکونومی »(. 1392ملکوتی ) محمدجواداژدری ،  بهنازمعصومی مجید،  -8

بازارچه مرزی در برقراری امنیت اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادی بین ایران 

 1392انتظامی، سال اول، شماره سوم، پاییز ، پژوهش نامه جغرافیای «وافغانستان

چهارچوب  هیارا»(. 1390اکبر زاده ) عباس ،فرمن اصغرزاده  اناید ، یجعفر فاطمه روح اله، ینور -9

 یفصلنامه  ط،ی، مجله سالمت و مح«اترک یرودخانه مرز یفیک تیوضع یمناسب جهت بررس

، صفحات 1390، شماره دوم، تابستاندوره چهارم ران،یا طیبهداشت مح یانجمن علم یپژوهش یعلم

 170تا  159
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