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چکیده
تخریب رودخانهها و در پی آن ضرورت بازسازي آنها ،در سراسر جهان از مسائل مهم شناخته شده
میباشد .با این حال ،روشهاي مناسب براي ارزی ابی تغیی رات مورفول وژیکی (شکلشناس ی) ک ه
مرتبط با این عمل آنهاست و همچنین شناخت میزان تأثیر عوامل مورفولوژي براي مداخله در ک ار
بازسازي رودخانه ها ،همچنان در حال بررسی میباشد .منطقه جاجرود و سد لتیان در شمال ش ر
تهران به دلیل آب و هواي مطبوعی که دارد همیشه مورد توج ه ببیع تگردان و عالقهمن دان ب ه
ببیعت بوده و هست .به همین دلیل در بی دهه هاي اخیر ب ه ش دت بس تر رودخان ه ج اجرود و
حواش ی آن م ورد دس تکاري انس ان ق رار گرفت ه اس ت .از ای ن رو مطالع ه رون د تغیی رات
هیدرومورفولوژیکی این رودخانه بسیار ضروري میباشد .ه د از ای ن پ شوهر ارزی ابی ش رایط
هیدرومورفولوژیکی بخشی از رودخانه جاجرود با استفاده از روش  MQIمیباشد .بر هم ین اس ا
تصاویر ماهواره اي سال  2018لندست  8و سال  1976لندست  4از منطقه تهیه گردید و بازدیدهاي
میدانی چندي صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که تمامی بازههاي منطقه از لح ا روش MQI

در شرایط ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفتهاند که این مسائل ناشی از قطع درختان به منظور ایج اد
ساخت و سازهاي انسانی ،برداشت شن و ماسه ،ایجاد تفرجگاه هاي متع دد در حواش ی رودخان ه و
تغییر الگوي رودخانه میباشد.
کلید واژگان :ژئومورفولوژی رودخانه ای ،کیفیت مورفولوژیکی ،هیدرومورفولوژی ،MQI ،بازه ،جاجرود

 -1نویسنده مسئول ، :خوزستان ،ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر  ،گروه جغرافیا.
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مقدمه
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ژئومورفولوژی به عنوان رشته ای از علوم زمین با ماهیت زمینشناسی ،مهندسی هیدرولوژی و فیزیک با رویکرد
تمرکز بر روی فرآیندهای تولید ،حرکت و ذخیرهسازی رسوبها در روی عوارض و خصیصهسازی آنها با
رشتههای علومطبیعی فرق دارد(مقصودی و همکاران .)2 :1396 ،آنالیز ژئومورفولوژیکی به معنای اندازه گیری
هندسه سهبعدی لندفرمها است(یزدان پناه اسرمی  .)28 :1391،امروزه ژئومورفولوژی رودخانهها به عرصهی
جدیدی وارد شده و به عنوان پایهای برای مطالعه تغییرات محیطی درآمده که برای مدیریت مجراهای
رودخانهها به کار میرود(یمانی و همکاران.)2 :1394 ،
رودخانهها به طور کلی اکوسیستمهای متنوعی هستند که با ناهمگونی قابلتوجهی در زیستگاه مشخص
میشوند این ناهمگونیها به فعالیت فرآیندهای ژئومورفیک (زمینریختی) رودخانه بستگی دارد( Chone and
 .)Biron, 2016: 528در عینحال ،رودخانهها تحت تأثیر شدید فعالیتهای انسانی بوده و به طور کلی تحت
تاثیر عوامل چندگانه تنشزا از جمله آلودگی آب ،تغییرات هیدرومورفولوژیکی ،تغییر کاربری زمین و گونههای
مهاجم قرار دارند( .)Tockner et al, 2010: 136کانال رودها در واکنش به تغییرات رژیم هیدرولوژیکی و بار
رسوب ،مورفولوژی بستر خود را دائماً تغییر می دهند .دخالت های انسانی در مقدار آب و رسوب رودها باعث می
شود کانال رودخانهها در مقیاس زمانی و مکانی به شدت دگرگون شود).)Whitlow et al., 1989
بسیاری از رودخانههای اروپایی دچار انواع مختلفی از دست کاری های انسان در محدوده خود شدهاند که
مورفولوژی آنها را دگرگون کرده و فرآیندهای هیدرولوژیکی آنها را تغییر داده است .در سالهای اخیر ،با
توجه به اثرات شدید انسانی در تغییرات بستر رودخانهها ،به ابزاری برای ارزیابی شرایط محیطزیست،
مورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی و سطح تغییرات با توجه به شرایط طبیعی رودخانهها نیاز میباشد ( Rigon et al,
 .)2013: 48تلفیق اطالعات در مورد هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانهها(که هیدرومورفولوژی نامیده می-
شود) با هدف ارتقاء مدیریت رودخانه ،در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است .در کشورهای
اروپایی ،این فرآیند با اجرای دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا 2تسریع شده است ،که هیدرومورفولوژی را
به عنوان یک جزء مهم در حمایت از ارزیابی و مدیریت یکپارچه اکوسیستم های رودخانه ها به رسمیت
میشناسد .پیرو معرفی  ،WFDروششناسیهای متعددی برای ارزیابی و نظارت بر هیدرومورفولوژی رودخانه
ها پیشنهاد شده اند که به لحاظ مفاهیم ،اهداف ،مقیاس های فضایی ،داده های جمع آوری شده و بنابراین
کاربردشان بطور گستردهای متنوعاند( .)Rinaldi et al, 2017: 363به تازگی ،پیشرفت های روز افزونی در
روش های جدید رخ داده که شامل چندین مقیاس ،شامل الگوهای فضا-زمانی فعلی مورفولوژیکی در محدوده
حرکتی رودخانههای تاریخی و درکل حوضه رودخانهها هستند و توجه بیشتری به روند زمین شناسی در
مقیاس های چندگانه فضا-زمانی دارند ( )Ollero Ojeda et al, 2007در فرانسه ،روش Syrah
( (Chandesris et al, 2008و در ایتالیا روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی )Rinaldi et al.2013( 3از این
منطق پیروی می کنند .جدیدترین طبقهبندی رودخانه ها ،شاخص کیفیت مورفولوژیکی است که توسط رینالد
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و همکارانش در سال  2013صورت گرفته است .شاخص کیفیت مورفولوژیکی در اصل برای کاربرد در ایتالیا،
یعنی برای پوشش بازه کاملی از شرایط فیزیکی ،انواع مورفولوژیکی ،درجه تغییرات مصنوعی و مقدار تنظیم
های مجرا در این کشور توسعه داده شده است .نسخه اصلی توسط رینالدی و همکاران در سال  2013آزمایش
شد و پس از آن به تعداد زیادی از بسترهای رودخانه در ایتالیا اعمال شد ،از آنجا که این شاخص به عنوان
روش ارزیابی استاندارد هیدرومورفولوژیکی برای طبقهبندی و نظارت  WFDتعریف شده بود .بنابراین ،در
چرخه اول برنامه های مدیریت حوضه رودخانه مورد استفاده قرار گرفت( .)Rinaldi et al, 2017: 365پس از
رینالدی افراد دیگری نیز با استفاده از روش شاخص کیفیت شاخص کیفیت مورفولوژیکی به ارزیابی
هیدرومورفولوژیکی رودخانه پرداختند از جمله :کامپانا 4و همکاران( ،)2014به ارزیابی هیدروموفولوژیکی
رودخانه اهر در جنوب تیرول در ایتالیا پرداختند .نتایج این کار نشان می دهد که به منظور دستیابی به
تغییرات مربوطه از نظر کیفیت مورفولوژیکی  -همانطور که توسط شاخص کیفیت مورفولوژیکی صورت گرفته
شده  -حذف عناصر مصنوعی ،عریض کردن کانال ،و باال بردن بستر رودخانه به اندازه کافی برای ارتقای
فرآیندهای حمل و نقل انواع رسوب در یک حد مشخص انجام شود .به این منظور ،تحول بستر های قدیمی
رودخانه و اقدامات بازسازی هرگز نباید بدون تجزیه و تحلیل دقیق از چگونگی پیشرفت تخریب کانال در طول
سال ها انجام شود .باید ارتباط بین تغییرات و تأثیرات مرتبط مشخص شود .بلتی 5و همکاران( ،)2017به
بررسی و شناخت ویژگی های طبیعی و هیدرومورفولوژی رودخانهها با استفاده از روش شاخص کیفیت
مورفولوژیکی پرداختند .نتایج آنها نشان می دهد که ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به
عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی رودخانه در نظر گرفته شده است .در واقع ،تغییرات
هیدرومورفولوژیکی اغلب یکی از علل اصلی تخریب سیستم رودخانههاست و ابزارهای فیزیکی موجود که اغلب
نسبت به این تغییرات حساس هستند ،از ارتباط بین هیدرومورفولوژی رودخانه و زیستگاه برای درک کامل
عاجز ماندهاند .گولفیری 6و همکاران( ،)2018پژوهش به منظور ارزیابی جامعتری از شرایط کریدور رودخانهها
(مجموعه فضای متأثر از رودخانه) :مقایسه بین شاخص کیفیت مورفولوژیکی (شاخص کیفیت مورفولوژیکی) و
سه شاخص زیستی انجام داده اند .نتایج این مطالعه بر اهمیت ارزیابی ابعاد جانبی رودخانه تاکید می کند و نیاز
به استفاده از شاخصهای مقیاس به مانند شاخص کیفیت مورفولوژیکی برای رسیدن به ارزیابی جامع از
شرایط رودخانه و اقدامات مدیریت را مناسبتر می داند.
در ایران اسماعیلی و ولی خانی ( ،)1393به ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه ی الویج با
استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد که بازه های 1، 3، 4و  5به
علت دخالت کم عوامل انسانی ،امتیاز بیش از  0/85کسب نموده و در گروه بسیارخوب طبقه بندی شده اند.
بازه  2به علت دخالت های انسانی محدود امتیاز  0/76کسب نموده و در طبقه خوب قرار گرفت .بازه  6به علت
دخالت های زیاد انسان مانند معدن شن و ماسه ،تغییر شیب ،عرض و الگـوی کانـال و ایجـاد سـازه هـای
مهندسی مانند آبشارهای کوتاه ،کف بند بتـونی و ایجـاد خـاک ریزهـای مصـنوعی بیشـترین تغییرات را
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روش تحقیق
موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه بخشی از رودخانه جاجرود است .که در زیرحوضه لواسانات واقع شده .و از جنوب فشم تا
رودک ادامه دارد شکل ( .)1طول منطقه مورد مطالعه  10/2کیلومتر میباشد .رودخانه جاجرود در 30
کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته که از شمال غرب به طرف جنوب شرق جاری است و از منطقه منشأ
(کوههای البرز) به ارتفاعات پایینتر جریان داشته و وارد سدلتیان میشود.
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تحمل نموده و امتیاز  0/22را کسب نموده که در طبقه بد قرارگرفته اسـت .اگرچـه این روش در ایتالیا مورد
استفاده قرارگرفته است ،با وجود این در رودخانه مورد مطالعه به طـور مناسبی کیفیت مورفولوژیکی رود را
ارزیابی نموده است .الیقی و کرم ( )1393به طبقهبندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از
مدل روزگن پرداخته اند .محدوده مورد مطالعه آنها رودخانه جاجرود حدفاصل سد لتیان و سد ماملو بوده
است .نتایج تحقیق آنها نشان داد بخض اعظم بازه مطالعاتی دارای الگوی  DAاست و بخش کمی دارای
الگوی  Bبا وضعیت بسیار نامطلوبی است .مقصودی و همکاران()1396به ارزیابی تغییرات الگوی پیچانرودی
رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی آن پرداختند .نتایج آنها نشان داد با داشتن جهت جریان هر
رودخانه ای می توان محدوده مکانی هر مطالعه رودخانه ای را بر اساس یک بازه یا چند بازه مشخص نمود و
دالیل مختلف تغییرات در بازه را متناسب به علل تغییر جهت ،تجزیه و تحلیل نمود.
در محدوده مورد مطالعه(قسمتی از رودخانه جاجرود) مسائل متعددی سبب اهمیت یافتن مطالعه
هیدرومورفولوژی رودخانه شده است برخی از مسائل قابل مطرح دراین محدوده به شرح زیر می باشد.
 تغییرات شدید کاربری پوشش زمین در دهههای اخیر و تحوالت کالبدی و جمعیتی و... وجود اراضی باغی ،کشاورزی ،مرتعی و چشم اندازهای زیبا در منطقه که سبب جذب گردشگر در منطقه شدهو باعث تغییرات در رودخانه و چشم انداز شده است.
 تغییرات طولی ،عرضی و جانبی حریم رودخانه و بستر آن در دهه های گذشته به خصوص پس از احداث سدلتیان
 رخداد تغییرات مورفولوژیکی رودخانه در حال حاضر در بخش هایی از رودخانه و احتمال تشدید آن در آیندهبا توجه به تحوالت کالبدی – جمعیتی و گردشگری در آینده.
 برداشت سنگ و شن و ماسه از بستر رودخانه در طی سالهای اخیرهدف از این پژوهش مطالعه و بررسی میزان تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در طی دروه  40ساله
( )1356 -1396با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی در قسمتی از رودخانه جاجرود می باشد.

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده...

39

روش مورد استفاده
هدف از این پژوهش بررسی تغییرات هیدرومورفولوژی قسمتی از رودخانه جاجرود از فشم تا رودک با استفاده
از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی می باشد .در همین راستا نقشه های زمین شناسی ،توپوگرافی ،آمار
اقلیمی و دبی رودخانه تهیه گردید .سپس تصویر ماهواره ای مربوط به سال  1356خورشیدی متعلق به لندست
 4و تصویر ماهواره ای  1396با قدرت تفکیک  5متر از گوگل ارث تهیه گردید .پس از تهیه تصاویر بازهبندی
بر روی رودخانه صورت گرفت شکل ( )3و رودخانه به  6بازه تقسیم گردید .سپس به تجزیه و تحلیل دادههای
جمع آوری شده از طریق مشاهدات میدانی ،سنجش از دور و جی ای اس با استفاده از روش شاخص کیفیت
مورفولوژیکی پرداخته شد و کیفت بازههاو میزان تغییرات آن مشخص گردید .شکل( )2مراحل کار در این
پژوهش را نشان می دهد.
شاخص کیفیت مورفولوژیکی ،روشی برای ارزیابی کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانههای ایتالیا براساس
"دستورالعمل چارچوب آب" است و بخشی از یک روش گسترده تری میباشد که ارزیابی ،تجزیه و تحلیل و
نظارت بر جریان آبها 7نامیده میشود و به دنبال تجزیه و تحلیل یکپارچه مورفولوژیکی است ( Campana et
.)al, 2014: 231
ویژگی های اصلی و نوآورانه شاخص کیفیت مورفولوژیکی به شرح زیر است:
( )1این روش براساس یک قضاوت تخصصی است (به عنوان مثال ،انتخاب متغیرها ،شاخص ها ،کالس ها ،و
نمرات نسبی) ،نتیجه دانش خاص و تجربه نویسندگان میباشد .این موضوع نشان دهنده استفاده از یک طرح
طبقهبندی "خاص" و نه "طبیعی" است.

IDRAIM

7-
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شکل( .)1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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شکل( .)2مدل مفهومی پشوهر(ترسیم :نگارندگان)1397 ،
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( )2این روش برای رعایت الزامات دستورالعمل چارچوب آب طراحی شده است ،اما می تواند برای مقاصد دیگر
در مدیریت رودخانه استفاده شود.
( )3از آنجا که این روش باید توسط سازمآنهای محیط زیست یا آب در سطح ملی استفاده شود ،برای استفاده
نسبتا ساده طراحی شده و بیش از حد وقتگیر نیست .با این حال ،کاربرد آن باید توسط افراد آموزش دیده با
پیشینه مناسب و مهارت کافی در ژئومورفولوژی رودخانه انجام شود.
( )4این روش براساس در نظر گرفتن فرآیندها است و نه بر اساس شکلهای کانال .جنبه هایی مانند تداوم در
رسوب و شار چوب ،شدت فرسایش ،تحرک جانبی و تنظیمات کانال در آن در نظر گرفته شده است.
( )5مولفه زمان به صراحت با توجه به تجزیه و تحلیل تاریخی تنظیمات کانال که بینش علل و زمان تغییرات و
تغییرات ژئومورفیک آینده را فراهم می کند مورد توجه قرار گرفته است .عدم توجه به مولفه زمانی به عنوان
یکی از محدودیتهای عمده بسیاری از دیگر طرحهای طبقهبندی ژئومورفیک به شمار می رود .در این روش،
به صراحت شاخصهای تنظیم کانال در ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه را در نظر گرفته می شوند.
( )6شرایط مورفولوژیکی به طور انحصاری با توجه به فرآیندهای فیزیکی بدون استدالل در مورد عواقب آن یا
پیامدهای مربوط به وضعیت اکولوژیکی ارزیابی می شود .به این معنی که یک کیفیت مورفولوژیک عالی و
سطح باال لزوما با یک وضعیت اکولوژیکی خوب در ارتباط نیست(.)Rinaldi at el, 2013:96شکل(.)2

41

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده...

فاز اول

فاز اول این روش شامل چهار مرحله می باشد که عبارتند از :
مرحله اول :در این مرحله ویژگیهای زمین شناسی ،ژئومورفولوژی ،آب و هوا و کاربری اراضی کل حوضه
آبریز مورد بررسی قرار میگیرد که نتیجه ی آن شناسایی واحدهای فیزیوگرافی است( معادل واحد چشم انداز
در روش استایل رود بریرلی و فریرس.)2005 ،
مرحل ه دوم :در مرحله دوم ،محدودیت جانبی رود با جزئیات بیشتری بررسی شده و سه موقعیت محدود،
نسبتاً محدود و نامحدود (از طرفین آزاد) شناسایی میشوند .این اصطالحات درباره درههای طبیعی مورد
استفاده قرار میگیرد که بـه صورت جانبی پهنای آنها بـه دامنههـا یـا تراسهای قدیمی محدود میشود .در
حالی که عوامل مصنوعی (محافظ کرانه رود ،سنگچینها و مناطق شهری) بـه عنوان عوامل محدودکننده در
نظر گرفته نمیشوند .محدودیتهای جانبی بـا اندازهگیری «درجه محدودیت» یعنی درصدی از کرانهها کـه بـا
دامنهها یـا تراسهای قـدیمی در تماس بـوده و بـه طور مستقیم در تماس بـا دشت سیالبی نیستند و
«شاخص محدودیت« نسبت بین عرض دشت آبرفتی و عرض کانال ،تعریف میشوند.جدول(.)1
جدول ( .)1تعریف پارامترها ،روش هاي ارزیابی و محدوده کاربرد هر یك از شاخص هاي ارزیابی
شاخصها و پارامترهاي ارزیابی

روش هاي ارزیابی

- F1پیوستگی طولی در شار رسوب و چوب ،وجود سازههای عرضی (سدهای سیم
و توری ،سدهای کنترلی ،پلها و )...که به صورت بالقوه ممکن است شار طبیعی
رسوب و چوب را در امتداد رود تغییر دهد.

سنجش از دور یا پایگاه داده مداخالت سازه های
عرضی؛ بررسی میدانی؛ ارزیابی گیرش رسوب به صورت
جزیی یا کلی (کیفی)

 - F2وجود یک دشت سیالبی جدید ،عرض و طول یک دشت سیالبی جدید

سنجش از دور و : GISاندازه گیری از بخش طولی و
عرضی(رود) بررسی میدانی؛ شناسایی ،/بررسی دشت
سیالبی جدید(کیفی)

 - F3پیوســتگی رودخانــه و دامنــه و وجــود عناصــر قطــع کننده (مثالً جاده
ها )در حریم 50متری از رودخانه

ســنجش از دور و : GISانــدازه گیــری طول عناصر
قطع کننده(کمی) ،بررسی میدانی ،بررسی عناصر قطع
کننده(کیفی)

 -F4فراینــدهای پســروی کرانــه ،وجــود یــا عــدم وجــود پسروی کرانه

ســنجش از دور  /ویــا بررســی میــدانی؛ شناســایی
کناره های در حال فرسایش (کیفی)

 - F5عرض و طول کریـدور فرسـایش پـذیر یعنـی محـدوده بــدون ســازه
هــای مــرتبط (مــثالً محــافظ هــای کرانــه و خاکریزها) یا زیرساخت ها مانند
جاده ها و خانه ها

ســنجش از دور و : GISاندازه گیری از عرض و طول
(کمی)

 - F6پیکربندی بسـتر مـرتبط بـا شـیب دره (یعنـی کاسـکاد ،ســکو ،چــاالب
و )...شناســایی پیکربنــدی بســتر در مــورد وجـود سـاختارهای عرضـی و
مقایسـه بـا پیکـر بنـدی مـورد انتظار بر اساس شیب دره

نقشه های توپوگرافی  :میانگین شیب دره(کمی)
بررسی میدانی :شناسایی پیکر بندی بستر(کیفی)

 -F7اشــکال و فرآینــدهای خــاص الگــوی کانــال :درصــد طـول مسـیر بـا
تغییـرات طبیعـی و نـاهمگنی اشـکال مـورد انتظار برای آن نوع رود کـه بـه

ســنجش از دور و : GISشناســایی و انــدازه
گیــری از طــول بخــش هــای تغییریافتــه(کمــی)
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این روش از دو فاز اصلی و چند مرحله فرعی تشکیل شده است .در فاز اول موقعیت عمومی منطقه مورد
بررسی قرارگرفته و در فاز دوم با استفاده از شاخصهای مختلف کیفیت مورفولوژیکی رود مورد ارزیابی قرار می
گیرد.
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 -F8وجــود اشــکال رودخانهای نمونــه در دشــت آبرفتــی ،وجــود/عــدم
وجــود اشــکال رودخانــه در دشــت آبرفتــی (بــه عنوان مثال :دریاچه نعلی
شکل ،کانال های ثانویه)
 -F9تغییرپــذیری مقطــع عرضــی :درصــد طــول بــازه بــا تغییرات طبیعی
نـاهمگن مقـاطع عرضـی مـورد انتظـار بـرای آن نوع رودخانـه کـه بـه وسـیله
عوامـل انسـانی ایجـاد شـده است.

بررسی میدانی :شناسایی /کنترل (کیفی)
ســنجش از دور و : GISشناســایی و انــدازه
گیــری از طول قسمت های تغییریافته(کمی)

 - F10سـاختار بسـتر کانـال :وجـود یـا عـدم وجـود تغییـرات رسـوبات
بسـتر(بسـتر زره ماننـد ،فراوانـی رسـوبات ریزدانـه ،رخنمون سنگ بستری ،بستر
سنگ چین)

بررسی میدانی :ارزیابی بصری(کیفی)

 -F11وجود چـوب هـای بـزرگ در کانـال :وجـود و یـا عـدم وجود چوب های
بزرگ

بررسی میدانی :ارزیابی بصری(کیفی)

 -F12محـدوده ی گیاهـان عملکـردی :میـانگین عـرض (یـا سـطح گسـترش)
گیاهـان در کریـدور رودخانـه کـه بـالقوه بـا فرایندهای رودخانهای ارتباط دارد

ســنجش از دور و : GISشناســایی و انــدازه
گیــری عرض متوسط پوشش گیاهی خودرو (کمی)

 -F13گسـترش خطـی پوشـش گیـاهی عملکـردی :امتـداد پوشــش گیــاهی
طبیعــی در امتــداد کرانــه هــای متصــل بــه کانال

ســنجش از دور و : GISشناســایی و انــدازه
گیــری امتداد طولی پوشش گیاهی در حاشیه
رود(کمی)

 - A1تغییـرات در باالدسـت جریـان رود :مقـدار تغییــرات در دبی کـه بـه علـت
مـداخالت در باالدسـت رود رخ داده اسـت (سدها ،بندهای انحرافی).

ارزیــابی
هیــدرولوژیکی:
هــای
داده
افــزایش/کــاهش دبی که به علـت مـداخالت ایجـاد
شـده اسـت (کمـی)
در صـورت فقـدان داده هـای موجـود ارزیـابی
براسـاس مداخالت موجود و کاربرد آن می باشد(کیفی)

 -A2تغییــر در باالدســت دبــی رســوب :وجــود ،نــوع و مکان(مساحت
زهکشی) سـازه هـای مـرتبط کـه موجـب گیـر افتادن بار بستر می شود(سد ،بند
تنظیمی ،سد کوچک)

ســنجش از دور و GISیـــــا پایگـــــاه داده
مــداخالت  ،شناســایی ســاختارها و مســاحت
زهکشــی مربوطه(کمی)

 - A3تغییــر جریــان در بــازه :مقــدار تغییــرات دبــی کــه بــه وسیله
مداخالت انسانی در بازه ایجاد شده است

مراجعه کنید به A1

 - A4تغییر دبـی رسـوب در بـازه :تیپولـوژی و تـراکم فضـایی سازه های گیرنده
ی بـار بسـتر در امتـداد بـازه( .بنـد تنظیمـی ،سد کوچک)

GISو پایگـــاه داده
ســـنجش از راه دور،
مـــداخالت :شناسایی نوع سازهها(کمی)

 - A5ســازه هــای عرضــی :تــراکم فضــایی ســازه هــای عرضی(پل ها ،پایاب
ها ،پل آب گذر

GISو پایگـــاه داده
ســـنجش از راه دور،
مـــداخالت :شناسایی و تعداد سازهها(کمی)

 - A6محافظـــــت کنـــــاره :طـــــول کرانـــــه هـــــای محافظـت
شـده(دیوارها ،پوشـش هـای سـنگی ،تـور سـنگی یـا گابیون ،سازه آبشکن،
کارهای زیست مهندسی)

GISو پایگـــاه داده
ســـنجش از راه دور،
مـــداخالت :طول سازهها(کمی)

 - A7خـاکریـز هـای مصـنوعی :طـول و فاصـله کانــال از خاکریزهای مصنوعی

GISو پایگـــاه داده
ســـنجش از راه دور،
مـــداخالت :شناسایی طول و فاصله سازهها(کمی)

 -A8تغییــرات مصــنوعی در مســیر رودخانــه :درصــد طــول بــازه بــا
تغییــرات مصــنوعی مســیر رود بــه صــورت مســتند( قطع شدگی مئاندر،
اشغال مجدد کانال رود)

اطالعــات تــاریخی و کتابخانــه ای و یــا پایگــاه
داده از مداخالت انسانی(کمی)

 -A9سـایر سـازه هـای تثبیـت کننـده بسـتر :وجـود ،تـراکم فضـــایی و
تیپولـــوژی ســـایر ســـازه هـــای تثبیـــت کننـــده بستر(کف بند و رمپ)

GISو پایگـــاه داده
ســـنجش از راه دور،
مـــداخالت :شناسایی تعداد و طول سازهها(کمی)

 -A10جابجـــایی رســـوبات :وجـــود و شـــدت نســـبی فعالیــت هــای
معــادن رســوب قــدیمی( از دهــه ی 1950بــا تمرکز در طی 20سال اخیر)

پایگــاه داده مــداخالت و یــا اطالعــات فــراهم
شــده توسـط ادارات دولتـی :برداشـت میـدانی و یـا
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وسـیله عوامـل انسـانی ایجـاد شده است.

بررســی میدانی :شناسایی  /کنترل(کیفی)
ســنجش از دور یــا بررســی میــدانی :شناســایی
کنترل اشکال رودخانه(کیفی)
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سـنجش از دور :شواهد غیرمستقیم(کیفی)

 -A12مــدیریت پوشــش گیــاهی :وجــود و شــدت نســبی قطع (انتخـابی یـا
کلـی) گیاهـان ری پـارین(حاشـیه رود) کـه طی 20سال اخیر انجام شده

پایگــاه داده مــداخالت و یــا اطالعــات فــراهم
آمــده توسط ادارات دولتـی؛ برداشـت میـدانی :شـواهد
بیشـتر(کیفی)

 -CA1تعـدیل الگـوی کانـال :تغییـرات در الگـوی کانـال از دهـه ی
1950براسـاس تغییـرات شـاخص هـای سینوسـی و شریانی و آناستوموسینگ

سنجش از راه دور و (GISکمی)

 -CA2تعـدیل عـرض کانـال :تغییـرات در پهنـای کانـال از دهه 1950

سنجش از راه دور و (GISکمی)

 -CA3تعدیل سطح اساس بستر :تغییرات سطح اساس بستر طی  100سال
گذشته

پروفیـــل
یـــا
عرضـــی
مقطـــع
طـــولی(چنانچـــه قابل دسـترس باشـد)؛ برداشـت
میـدانی :نشـانه هـای از حفر یا رسوبگذاری (به صورت
کیفی یا کمی)

مأخذ(.)Rinaldi at el, 2012

مرحله س وم  :در ایـن مرحله مورفولوژی کانال بر اساس محدودیت کانال و الگوی پالنیمتـری رود بـه هفـت
طبقــهی مســتقیم ،سینوســی ،پیچــان رودی ،تــک کانــالی ،شــریانی ســرگردان ،شــریانی و
آناستوموســینگ تقســیم مـیشـوند .بـرای کسـب جزئیـات بیشـتر در ایـن مرحلـه مـیتـوان بـرای
محـدوده تـک کانـالی از روش پیکربنـدی بستر رود استفاده نمود.
مرحل ه چه ارم :بــا توجــه بــه وجــود ناپیوســتگیهــا در کانــال رود ماننــد ناپیوســتگیهــای
هیــدرولوژیکی ،زیرشاخههای رود ،سدها(شیب بستر) خصوصـاً بـرای بـازههـای محـدود ،تغییـرات مـرتبط بـا
عـرض کانـال ،پهنـای دشت آبرفتی و بار رسوب رودخانه به بازههـای نسـبتاً همگـن تقسـیمبنـدی مـیشـود.
ایـن بـازههـا معمـوالً بـه طـول چند کیلومتر نشان دهندهی واحدهای اولیه برای ارزیابی شرایط مورفولوژیک
میباشند(اسماعیلی و ولی خانی.)41-40 :1393 ،
در اختالالت هیدرولوژیکی طبیعی یا مصنوعی تداوم تغییرات قابل توجهی در تخلیه یا انتقال رسوبات میتواند
مورد توجه قرار گیرد .اختالالت مصنوعی عمدتا با ساخت سدها شناسایی میشوند .به طور مشابه ،سدهای
تنظیمی یا ساختارهای انحرافی به طور معمول به عنوان محدودیت دسترسی در نظر گرفته میشود.
فاز دوم  :ساختار و شاخصهاي ارزیابی





برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازههای رودخانهای سه جنبه زیر مورد توجه بوده است:
پیوستگی فرایندهای رودخانهای ،شامل پیوستگی طولی و عرضی
شرایط مورفولوژیکی کانال شامل الگوی کانال ،شکل مقطع عرضی و رسوبات بستر
پوشش گیاهی
ایــن جنبــههــا در قالــب ســه مؤلفــهی  .1عملکردهــای ژئومورفولــوژیکی فرآینــدها و اشــکال
رودخانهای( .2 ،)Fساختارهای مصنوعی ( ) Aو  .3تعدیلهای کانال( )CAمورد تحلیل قرار میگیرد.
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 -A11جابجـایی چـوب :وجـود و شـدت نسـبی (ناقص یـا کامل) جابجایی چوب
از کانال در طول 20ساله گذشته

پایگــاه داده مــداخالت و یــا اطالعــات فــراهم
آمــده توسط ادارات دولتـی؛ برداشـت میـدانی :شـواهد
بیشـتر(کیفی)
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نتایج
همانطور که پیشتر ذکر شد منطقه موردمطالعه به  6بازه تقسیم گردید شکل ( )3و پس از اجرای روش شاخص
کیفیت مورفولوژیکی نتایجی در شکل( )3حاصل گردید که عبارتند از:

8

- MAI
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مجموعه ی  28شاخص مورد استفاده در روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی به صورت شماتیک در جدول 1
نشان داده شده است .که شامل جنبه ها در (سطرها) و مؤلفهها در(ستونها) می شود .به هر شاخص مطابق سه
درجهی تغییر امتیاز داده میشود A" :به شرایط مختلنشده یا تغییرات ناچیز مربوط میشود؛ " Bبه تغییرات
متوسط؛ و " Cبه شرایط بسیار تغییریافته مربوط است .شاخص کیفیت مورفولوژیکی در بازهای از ( 0کیفیت
بد) تا ( 1کیفیت خوب ،نبود تغییرات) متغیر است و پیرو  ،WFDپنج طبقهی کیفیت مورفولوژیکی به صورت
کمی تعریف میشود .عالوه بر ارزش ترکیبی شاخص کیفیت مورفولوژیکی ،میتوان  11زیرشاخص را که بیانگر
شرایط عناصر خاص هستند (مانند مصنوعی بودن ،تداوم طولی و جانبی ،پوشش گیاهی) محاسبه کرده و
میتواند برای شناسایی انواع اصلی تغییر در یک بستر رودخانه مورد استفاده واقع شوند (Golfieri et
).al,2018: 526
برای هر شاخص ،امتیازی اختصاص داده میشود .پس از امتیاز دهی شاخصها با استفاده از رابطه( )1شاخص
تغییرات مورفولوژیکی 8محاسبه می گردد.
رابطه()1
حداکثر انحراف ممکن برای تو پوگرافی جریان داده شده است (مربوط به مجموع نمرات کالس C
که
مجموع امتیازات میباشد .بنابراین چنین شاخصی دارای
برای تمام سواالت مربوط به مورد مطالعه) .و
دامنهای از حداقل ( 0بدون تغییر) تا حداکثر ( 1حداکثر تغییر) است.
سپس شاخص کیفیت مورفولوژیکی به عنوان مکمل نسبت به پیشین تعریف می شود ،براساس رابطه(:)2
MQI = 1 – MAI
رابطه()2
این شاخص ،بر خالف  ،MAIدر مورد حداکثر تغییرات مقدار  0را در نظر می گیرد و مقدار  1در شرایط مرجع
(مربوط به حداکثر قابلیت ،حداقل دستکاری مصنوعی و حداقل تغییرات کانال) است .بر اساس این شاخص،
پنج کالس از کیفیت مورفولوژیکی عبارتند از:
بسیار خوب یا زیاد0.85 ≤ MQI ≤ 1 :
خوب 0.7 ≤ MQI < 0.85
متوسط 0.5 ≤ MQI < 0.7
ضعیف 0.3 ≤ MQI < 0.5
خیلی ضعیف یا بد .)Rinaldi at el, 2012:29(0 ≤ MQI < 0.3

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده...
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بازه1

این بازه دارای الگوی مارپیچی منظمی میباشد .بستر این بازه نیز پوشیده از ریگ ،قلوهسنگهای بزرگ است
که در کناره رودخانه نیز مشاهده می شوند .در بعضی از قسمتهای این بازه رودخانه با حاشیه رود در تماس
میباشد .در این بازه قطع درختان به منظور بهرهبرداری های ورزشی و تفریحی بیشتر از بازههای دیگر مشاهده
می شود شکل ( .)4خصوصیات ،امتیاز شاخص کیفیت مورفولوژیکی ،و وضعیت مورفولوژیکی بازههادر جدول
( )2ارائه شده است.

شکل( .)4تخریب پوشر گیاهی  ،وجود موانع بولی و جانبی و تغییر مسیر رود خانه در بازه 1

قرار گرفتن درختان و گیاهان نیز در بعضی قسمتهای این بازه مالحظه میشود .مورفولوژی آن سکو و خیزآب
است .ارتفاع این بازه در حدود  1800متر میباشد .شیب آن برابر با  5/1درصد میباشد .عرض این بازه بیشتر
از بازههای دیگر و بین  6/8تا  10/5متر متغیر میباشد .در این بازه سازههای عرضی کمتری دیده می شود .در
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شکل( .)3بازههاي رودخانه( نگارندگان)1397 ،
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بازه2

بستر این بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ و شن و ریگ و عرض آن از  0/5تا  12/5متر متغیر میباشد .الگوی آن
سینوسیته نامنظم است .در بسیاری از قسمتهای کانال موانع چوبی مشاهده می شود .رسوبگذاری در
بخشهای محدب رود بی شتر مشاهده می شود .مورفولوژی آن از نوع خیزآب و در بعضی قسمت های بازه موانع
حالت سنگ چین یافته اند که موجب محصور شدن آب شده است .در اطراف این بازه نیز تخریب پوشش به
منظور ایجاد ساخت و سازهای مسکونی و ویالئی به چشم میخورد MQI .آن برابر با  0/48میباشد و در
وضعیت ضعیف قرار دارد .بدین ترتیب تغییرات در این بازه زیاد بوده است اشکال ( 5و .)6

شکل( .)5الف .رسوبگذاري در کنار رود .ب .خیزآبها ج .وجود موانع چوب در درون کانال در بازه 2

شکل( .)6تخریب پوشرگیاهی به منظور ایجاد استخر و زمینهاي ورزشی و سنگچین در بستر رودخانه در بازه 2
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اطراف رودخانه نیز انواع خاکریزها و ریزشها مشاهده میشوند که در برخی از مناطق محافظ کناره رودخانه نیز
تخریب شده است .با توجه به مجموع شرایط بررسی شده  MQIآن برابر با  0/28میباشد که در شرایط خیلی
ضعیف قرار گرفته است .این بازه تغییرات زیادی را داشته و شاخص تعدیلی  Cآن دارای حداکثر امتیاز میباشد
شکل(.)4

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده...
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بازه 3

شکل( .)7وجود موانع بولی و جانبی در درون کانال در بازه 3

شکل( .)8وقوع حرکات تودهاي در کناره رود در بازه 3

شکل( .)9سنگچین و ایجاد تندآبهاي مصنوعی در بازه 3

بازه 4

در این بازه بستر پوشیده از شن و ماسه بوده و تعداد قلوهسنگهای بزرگ در این بازه کمتر به چشم می خورد.
الگوی این بازه شریانی و مورفولوژی بستر نیز خیزآب میباشد شکل( .)10در درون کانال انواع موانع طولی و
جانبی مشاهده میشود .در دو طرف این بازه نیز تخریب پوششگیاهی به منظور ایجاد تفریگاهها و مناطق
ویالئی مشاهده میشود البته الزم به ذکر است که در انتهای این بازه به دلیل وجود دامنههای ناپایدار و
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تعداد ساخت و سازهای انسانی کمتر میشود .در بعضی از قسمتهای این
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بستر بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ ،ریگ و شن است .در دو طرف این بازه به دلیل ایجاد مناطق مسکونی
پوششگیاهی تخریب شده است .الگوی این بازه سینوسیته منظم و مورفولوژی آن خیزآب و تندآب میباشد.
در بعضی مناطق با ایجاد سنگ چین در بستر رودخانه آبشارهای مصنوعی ایجاد شده است .موانع طولی و
جانبی زیادی در درون کانال مشاهده می شود شکل ( .)7در این بازه یک شاخه از رود نیز به آن اضافه میشود
که در محل اتصال این دو شاخه موانع شنی طولی مشاهده میشود و سبب الگوی شریانی در قسمتی از این
بازه شده است .همچنین چندین حرکت تودهای از نوع ریزش و لغزش در کناره رود مشاهده می شود شکل
( . )8این بازه دارای بیشترین امتیاز از شاخص عملکردی ژئومورفولوژیکی دارا میباشد .میزان  MQIآن برابر با
 0/32است .بدین ترتیب در شرایط ضعیف قرار دارد و تغییرات زیادی داشته است شکل(.)9
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شکل( .)10ایجاد بستر مصنوعی و پیدایر تندآب و همچنین وجود موانع بولی متعدد در درون کانال در بازه 4

بازه 5

این بازه از نوع نسبتا نامحدود و دارای الگوی مئاندرهای خندقی میباشد .بستر در اینجا بیشتر سنگالخی و
شیب رودخانه افزایش یافته است .ساخت و ساز در اطراف رودخانه به دلیل وجود دامنه های پرشیب کاهش
یافته و این بازه از نوع محدود میباشد .عرض آن از  3تا  12متر متغیر میباشد .در این بازه دامنه های ناپایدار
از جمله زمین لغزش منطقه حاجی آباد در حاشیه رودخانه مشاهده می شود .به لحاظ مورفولوژی در این بازه
تنوع بیشتری به چشم میخورد .مورفولوژی آن دارای سکو -چاالب -خیزآب ،تندآب و کاسکاد است .انواع
موانع جانبی و طولی در درون کانال مشاهده می شود .همین رخنمون های سنگی در درون کانال و کناره آن
به طور متعدد دیده می شود.
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بازه بستر مصنوعی توسط انسان ساخته شده است که سبب ایجاد تندآبها در بازه شده است شکل( .)10میزان
 MQIآن برابر با  0/1و به عبارتی در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد و بیشترین تغییرات را داشته است .هر
سه شاخص در این بازه حداکثر امتیاز را کسب کرده اند.
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ارتفاع در این قسمت به  1700متر می رسد .میزان پوششگیاهی در این بازه به طور چشمگیری کاهش یافته
است .در مناطقی که پوششگیاهی وجود دارد ساخت و سازههای انسانی نیز در منطقه مشاهده میشود.
همانطور که شکل( )11نشان میدهد در بیشتر قسمتهای این بازه دامنههای ناپایدار و پرشیب در حاشیه
رودخانه قرار دارند .میزان  MQIاین بازه برابر با  0/21میباشد .بدین ترتیب در شرایط خیلی ضعیف قرار دارد
و میزان تغییرات در این بازه نیز خیلی زیاد است.
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شکل( .)11رسوبگذاري و فرسایر در بازه 4
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بازه 6

این بازه نیز به مانند بازه  5دارای بستری سنگالخی است و به لحاظ مورفولوژی دارای تنوع زیادی از جمله
وجود سکو ،خیزآب ،چاالب و تنداب میباشد شکل( .)12در قسمت اولیه بازه شیب حاشیه رود از یکطرف بسیار
زیاد و ناپایداری دامنه به وضوح دیده می شود .به همین دلیل ساخت و سازههای انسانی کمتر مشاهده میشود
در حالی که در قسمت جنوبی بازه با کاهش ارتفاع ،کاهش شیب و افزایش پوشش گیاهی نیز ساخت و
سازهای انسانی و بهره برداری از آن نیز افزایش یافته است .الگوی این بازه سینوسی نامنظم میباشد .میزان
 MQIاین بازه برابر با  0/2و در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد .بدین ترتیب تغییرات در این بازه نیز بسیار
زیاد بوده است شکل(.)13

شکل( .)13الف)سکوهاي پله اي ب)چاالب ،ج)رخنمون هاي سنگی ،د)خیزآب .و)دو کانال شدن رودخانه به دلیل موانع
بولی در بازه 6
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شکل( .)12وجود دامنههاي ناپایدار در حاشیه رودخانه در بازه 5
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جدول( .)2خصوصیات و وضعیت بازهها
وضعیت

1

مارپیچی
منظمی

محدود ،عرض بین  6/8تا 10/5متر ،قطع درختان در اطراف رودخانه به منظور
بهره برداری انسانی ،مورفولوژی آن سکو و خیزآب ،نیز انواع خاکریزها و ریزش ها

0/28

خیلی ضعیف

2

سینوسیته
نامنظم

نیمه محدود ،مورفولوژی خیزآب ،وجود ساخت و ساز های متعدد در حاشیه
رودخانه ،وجود موانع چوبی در داخل بستر رودخانه

0/48

ضعیف

3

سینوسیته
منظم

نیمه محدود ،وجود موانع متعدد طولی وجانبی ،وجود انواع ریزش و لغزش در کناره
رودخانه ،قطع درختان در حاشیه رودخانه ،دستکاری در بستر رودخانه و ایجاد
آبشارهای مصنوعی .وجود موانع چوبی متعدد در بستر رودخانه ،مورفولوژی خیزآب
و تندآب

0/32

ضعیف

4

شریانی

نیمه محدود ،مورفولوژی خیزآب و تندآب ،وجود انواع موانع طولی و جانبی،
برداشت شن و ماسه ،ایجاد بستر مصنوعی ،قطع درختان ،وجود دامنه های ناپایدار.

0/1

خیلی ضعیف

5

مئاندرهای
خندقی

نامحدود ،افزایش شیب رودخانه و کاهش ساخت و ساز در اطراف رودخانه ،تنوع
مورفولوژی رودخانه ،وجود دامنه های ناپایدار در اطراف رودخانه .کاهش چشمگیر
پوشش گیاهی

0/21

خیلی ضعیف

6

سینوسی
نامنظم

نامحدود ،تنوع زیاد مورفولوژی رودخانه ،شیب زیاد رودخانه و حاشیه رودخانه،
وجود موانع طولی و جانبی در بستر رودخانه

0/25

خیلی ضعیف

(مأخذ :نگارندگان)1397 ،

نتیجه گیري
منطقه مورد مطالعه به دلیل برخورداری از موقعیت کوهستانی ،اقلیم مناسب ،وجود رودخانه ،نزدیکی به شهر
تهران به عنوان یک منطقه تفریحی و توریستی شناخته شده و همین امر سبب ساخت و سازهای مجاز و غیر
مجاز بسیاری در اطراف رودخانه ،دستکاری بستر رودخانه ،آلودگی رودخانه ،برداشت شن و ماسه و  ....در این
منطقه شده است .تغییراتی که در بستر رودخانه جاجرود بخاطر این برداشتهای غیر قانونی صورت گرفته در
زمان بارندگی به حواشی این رودخانه آسیبهایی جدی وارد کرده است .در بازههای شمالی منطقه به دلیل
شیب کمتر دامنهها و فاصله بستر رودخانه با دامنه اصلی کوه فعالیتها و ساخت و سازهای انسانی در منطقه
بیشتر به چشم میخورد در حالی که قسمتهای جنوبی منطقه به دلیل شیب تند دامنهها ،و وجود حرکات
دامنهای متعدد ساخت و سازهای انسانی هم کمتر شده است .تمامی این عوامل باعث گردید که تمام بازههای
مورد مطالعه به لحاظ شاخص  MQIدر وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند.
ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی
رودخانه در نظر گرفته شده است .این نوع ارزیابی نیازمند شناخت فرآیند و ارائه یک ارزیابی کلی از شرایط
رودخانه است .روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی روش مناسبی برای بررسی شرایط بستر رودخانهها میباشد.
مقیاس فضایی کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی ،بستر رودخانه است و شرایط کل کریدور رودخانه (مثال
مجرای فعال و سیالبدشتهای مجاور /پادگانههای جدید) در ارزیابی در نظر گرفته میشوند .عالوه بر این ،در
رویکرد سلسلهمراتبی اتخاذ شده این روش  ،عناصر در مقیاس حوضه آبریز (به عنوان مثال شار رسوب) و

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

بازه

الگو

ویشگی ها

امتیاز
MQI

مورفولوژیکی

نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار 99

52

منابع
اسماعیلی ،رضا ،ولی خانی ،ساره ،)1393( ،ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه ي الویج با
استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی ،پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی.53-37 :)4( 2 ،
الیقی ،صدیقه ،کرم ،امیر ،)1393( ،ببقهبندي هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن،
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.130-143:)3( 3 ،
مقصودی ،مهران ،زمان زاده ،سید محمد ،یمانی ،مجتبی ،حاجی زاده ،عبدالحسین ،)1396( ،ارزیابی تغییرات
الگوي پیچان رودي رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژي منطقه موردي :رودخانه مارون(از
سرچشمه تا ورودي آن به رودخانه جراحی) ،فصل نامه جغرافیای طبیعی.28-1 :)35( 10،
یزدان پناه اسرمی ،مهدی ،)1391(،آشکار سازي تغییرات هندسی رودخانه قمرود از سد کوچري تا سد
پانزده خرداد .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،به راهنمائی دکتر ابراهیم مقیمی.
یمانی ،مجتبی ،مقصودی ،مهران ،محمد خان ،شیرین ،مرادی ،انوار ،)1394( ،ببقه بندي مورفولوژیکی آبراهه
رودخانه تلوار بر اسا

روش رزگن و کارایی آن ( حدفاصل روستاي کچی گرد تا حسن خان) ،پژوهش

های دانش زمین.18-1 : )32( 6 ،
Antonelli, C., Provansal, M., Vella, C., (2004), Recent Morphological Channel Changes in
a Deltaic Environment the Case of the Rhone River, France, Journal Geomorphology,
Vol. (57): 385-402.
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
Campana, Daniela, Marchese, Enrico, I, Joshua. Theule, Comiti, Francesco, (2014), Channel
degradation and restoration of an Alpine river and related morphological changes,
Journal Geomorphology, (221): 230–241.
Chandesris, A., Mengin, N., Malavoi, J.R., Souchon, Y., Pella, H., Wasson, J.G., (2008).
Systeme Relationelle d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau. Principes et
methods, Cemagref, Lyon. 3(1):55-72.
Choné, G., Biron, P.M., 2016. Assessing the relationship between river mobility and
habitat. River Res. Appl. 32, 528–539
Gregory, K.J. (2006), the human role in changing river channels, Journal of
Geomorphology, (79):172-191.

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

مقیاس محل (به عنوان مثال شرایط زیرالیه) نیز در نظر گرفته شده است .از مهمترین مسائل در به کارگیری
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برای کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی الزم و ضروری است.
در آخر باید ذکر کرد با توجه به اینکه بررسی مسیر رودخانهها یکی از مهم ترین مسائل هیدرومورفولوژی است،
یافته های حاصل از این تحقیق میتواند در رابطه با نحوه دخل و تصرف در محیطهای رودخانهای ،اقدامات
ناشی از اجرای طر ح های اصالح مسیر ،تثبیت کناره ها ،اقدامات مهندسی بستر رودخانهها و برداشت شن و
ماسه از بستر رودخانهها و مدیریت بهینه رودخانه مفید واقع شود.
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