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 چكيده
رودخانه طالقان یكي از منابع مهم آب در آبياري محصوالت كشاورزي دشت قزوین محسوب 

شود. احداث سد طالقان، استقرار جمعيت در حاشيه این رودخانه و تغيير كاربري زمين باعث يم

گونه آگاهي از وضعيت يچهكه يطوربهیي از این رودخانه دچار تغييراتي شود؛ هابازهشده تا 

وجود ندارد تا بتوان با آگاهي از آن نسبت به احياء این رودخانه اقدام  رودخانهمورفولوژیک این 

 (2006–2016زماني ) يهادر بازه طالقان ژئومورفيک رودخانه نمود. این تحقيق به ارزیابي

( و تغيير/روند PIفشار )شاخص تحت عنوان اندیكاتورهاي  32پردازد. براي این منظور از يم

استفاده شد. مطالعات  rMQI( در شش بازه از رودخانه طالقان در قالب روش AIتعدیل كانال )

ي هابازهداراي كيفيت بسيار ضعيف و  6و  5، 2ي هابازهنشان داد كه  2006براي سال  شدهانجام

كيفيت  6و  5، 4، 2، 1ي اهبازه 2016كه در سال يدرحالداراي كيفيت متوسط هستند.  4و  3، 1

كيفيت مورفولوژیک هست.  ازلحاظرودخانه داراي كيفيت ضعيف  3بسيار ضعيفي دارند و بازه 

وضعيت خوبي ندارد كه  اصالً هابازهنتيجه این پژوهش نشان داد كه رودخانه طالقان در تمامي 

رات كاربري اراضي وضعيت بد و بحراني این رودخانه است. با توجه به تغيي دهندهنشاناین 

یي از قبيل جلوگيري كارهاراهرسد يماست، به نظر  دادهرخي این رودخانه هاكرانهگسترده كه در 

ي اراضي در باالدست حوضه و حافظت از پوشش گياهي طبيعي و توسعه آن از كاربراز تخریب 

ام عمليات مهندسي براي جلوگيري از فرسایش كناري رودخانه، انجضمناًباشد.  كارهاراهبهترین 

 شود.يمو مدیریت آبخيزداري توصيه 
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 مقدمه

ی از مصالح شن و برداربهرهی، سدسازاما عواملی مانند تصرف حریم رودخانه، ؛ های حیاتی زمین هستندیانشر هارودخانه
های حیاتی است. یانشرمحیطی، برخی از عوامل تهدید این یستزین نشدن حقابه تأمو  هارودخانهماسه از حریم و بستر 

های ژئومورفولوژیکی یژگیویر عوامل طبیعی و انسانی بر تأثی آبخیز، ارزیابی هاحوضهین مسائل در مدیریت ترمهمیکی از 
امروزه به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه است.  هارودخانه بستر

تجاوزهای گوناگون  هارودخانهی طیف وسیعی از مردم به داشتن ویال در کنار مندعالقهین چنهم، توسعه صنایع و هارودخانه
ها و روند تجاوز به بستر و حریم رودخانهبنابراین، ؛ صورت گرفته است هاآبراههو وسیعی به محدوده بستر و حریم فیزیکی 

ی انسان از طریق تغییر هاتیفعالدر این میان اثر  .(162، 1394اکبری، ) است افتهیشیها افزادر آن رمجازیدخل و تصرف غ

این  ریتأث (.2، 6201، 1)یین و همکارانکاربری زمین بر روی متغیرهای مانند تبخیر و تعرق، نفوذ و رواناب چشمگیر است 

ی ریپذبیآسرو به افزایش است که این منجر به  خشکمهیندر مناطق خشک و  مخصوصاًتغییرات طبیعی و انسانی 
 رودخانه یکیژئومورفولوژ رو، با آگاهی از تغییرات کمی و کیفیینازا. شودیمو منابع آبی  هارودخانهفرآیندهای هیدرولوژیکی 

 را اتخاذ نمود. هاحلراهین بهترتوان در مواجهه با چالش و مخاطرات احتمالی یمز نحوه اثرپذیری آن از عوامل محیطی و نی

تواند بندی رودها میبندی رود است. طبقههای طبقهیکی از راهکارهای سریع جهت درک عملکرد رودخانه، استفاده ازروش
ای را به حداقل برساند مورد ارزیابی قرار دهد تا خطرات ناشی از فرآیندهای رودخانههای مختلف ها را در بازهواکنش کانال

 (.1393)اسماعیلی و ولی خانی، 
ی هارودخانهی بندطبقه در مورد( 2013است که توسط رینالدی و همکارانش ) MQIمدل  rMQIپایه و اساس روش 

(، از روش 2015همکاران )و  2(، ناردی2015سال )اما در ؛(9313است )اسماعیلی و ولی خانی،  شدهارائهکشور ایتالیا 

MQIm3 جای روش بهMQI های اروپا استفاده کردند. این روش یک ابزار به خصوصی است که برای ارزیابی رودخانه

ارزیابی رودو مخصوصاً برای مدت به کار می( در کوتاه5)افزایش یا زوال 4برای مانیتورینگ گرایش شرایط مورفولوژیکالی

مناسب است. ایشان از دو شاخص که شامل اقدامات بازسازی و  7، شامل اقدامات بازسازی6محیطی مداخالتیستزاثرات 

نیازمند  ها برای مطالعات موردیاستفاده کردند. کاربرد شاخص 8تحلیل پاسخ هیدرومورفولوژیکالی به اقدامات مختلف ترمیم

 -تماماً شامل اصالحات چند  (که2013توسط رینالدی و همکاران )شده طبق فرآیند تعریف بر 9فاز اول از حداقل تعریف

انداز اصلی و ین از تعریف واحدهای چشما ( است.2014و همکاران،  11شده بر طبق کار )گارنلتعریف، چارچوب 10مقیاس

شده( هایی است که فقط داخل رودخانه کاربرد دارد )مانند بازسازی انجامبازهو تعریف  در مقیاس حوضه آبخیز 12هابخش

موجود و  13های رقومی ارتفاعیشناسی، کاربری زمین، مدلآوری و تحلیل زمینشده است. بخش نیازمند جمعتشکیل

ازدور، نون سنجشای از فکارگیری مجموعهدر مقیاس بازه با به MQImو  MQIهای ای است. روشتصاویر ماهواره
برای بازسازی بازه در برابر  MQIی هر محدوده موردمطالعه، برا شود.اس و مشاهدات میدانی انجام میآیهای جیتحلیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Yin 
2- Nardi 
3- Morphological Quality Index for monitoring (MQIm) 
4- Tendency of morphological conditions 
5- Enhancement or Deterioration 
6- Environmental impact assessment of interventions 
7- Restoration measures 

8-Analyzing the hydromorphological response to various restoration measures 

9- Minimum Delineation 

10- Multi-Scale 

11- Gurnell 

12- Segments 

13- DEM 
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های بین قبل و بعد از بازسازی باتوجه به شرایط قبل از تاریخ بازسازی بندیرود. زمانبه کار می 2شده، بازه تخریب1مجاورت

و  3زاهاریاتوسط  هارودخانهارزیابی از کیفیت مورفولوژیکی  منظوربه rMQI، روش 2015که در سال نیاتا  متغیر است.

تحت عنوان اندیکاتورهای  هاشاخصاز  یامجموعهیری گاندازهو  یریکارگبه( ارائه گردید. این روش با 2015) همکاران
. این روش یکی از جدیدترین پردازدیم هارودخانه( به بررسی وضعیت کیفی AI( و تغییر/روند تعدیل کانال )PIفشار )
های کشور رومانی ارائه گردیده است درمورد رودخانه (2015بندی رود است که توسط زاهاریا و همکارانش )ی طبقههاروش

، 4( از مفاهیم پیوستگی طولیPIاندیکاتورهای مرتبط با فشار ) یریگاندازهدر این روش برای  (.1396)منبع نگارندگان: 

است که منظور از پیوستگی طولی  شدهاستفاده7اثرات مختلفو  6هاکرانه برای شدهساختهالیه پوششی ، 5پیوستگی جانبی

مداخله انسانی در آن صورت نگرفته باشد، پیوستگی جانبی، عرض بستر رودخانه  گونهچیهمسیر طبیعی رودخانه است که 
و  در کرانه رودخانه را گویند شدهانجامکه اقدامات  هاکرانه برای شدهساختهی شده باشد، الیه پوششی کاردستاست که 

برای است.  مؤثرکه در تغییر کیفیت مورفولوژیکی رودخانه  گیردیدربرممتنوع انسانی را  هاییتفعالاثرات مختلف که 

، 9آبرفتی یهادره، داخل 8( مفاهیم طولی و جانبی، عمودیAIنال )اندیکاتورهای مرتبط با تغییر/روند تعدیل کا یریگاندازه

منظور از طولی و  ینجاااست. در  شدهمطرح12و اتصال با دشت سیالبی 11، داخل کانال رودخانه10داخل کریدور فرسایشی

آن دسته از خصوصیاتی  یریگاندازه، مفهوم عمودی، خصوصیات مقاطع عرضی در طول رودخانه است یریگاندازهجانبی 
داخل . شوندیمیری گاندازهعمودی مانند اندیکاتورهای مساحت مقطع عرضی و بیشینه عمق رودخانه  طوربهاست که 

شوند. منظور از داخل  یریگاندازهاست که در داخل دره وجود دارند که باید  ییهالندفرمآبرفتی، منظور آن دسته از  یهادره
است که یا حاصل فرآیندهای فرسایشی است و یا منجر به ایجاد فرسایش  یارودخانهسته از عوارض کریدور فرسایشی آن د

. مفهوم دیگر در این رابطه، داخل کانال رودخانه است که منظور تجمع بعضی از بقایای گیاهی و درختی شوندیمی اکناره
است که در اثر فرآیندهای  ییهالندفرمدسته از و منظور از اتصال با دشت سیالبی آن  در داخل کانال رودخانه است

 .دهندیممانند سیل و تغییر و تحول مئآندرها رخ  یارودخانه
توان به تحقیقات ساربن و یمکه  زمینه مطالعات مربوط به رودخانه انجام شده است شماری دریبتاکنون مطالعات 

بر روی  هاسازه( اشاره کرد که پنج اندیکاتور مربوط به فشار را )برای مثال، عملیات مربوط به احداث 2004) 13رادولسکو

پیوستگی طولی و پیوستگی جانبی رودخانه، احداث مخازن و سدها، کانالیزه کردن رودخانه برای اهداف ناوبری و دیگر 

( به نقش انسان 2006) 14ی بررسی کردند. جیمز و مارکوسبازسازی و احیای رودخانه زاگرب در کرواس منظوربهمداخالت( 

( 2011) 15ی جدید در این زمینه پرداختند. پالوی و همکارانهامدلی اشاره کردند و به معرفی ارودخانههای یستمسدر تغییر 

برای  کشزهساحت فرآیندهای غالب و ژئومورفیک بر مناطق ساحلی کلرادو را با استفاده از پارامترهایی مانند ارتفاع، م
سه پارامتر  آزمونو روش ها بازهبررسی حوضه و از پارامترهای هندسه دره، گرادیان شیب و عرض کانال برای مقیاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Adjacent 
2- Degraded Reach 
3- Zaharia 
4- Longitudinal continuity 
5- Lateral continuity 
6- Riverbed substrate 
7- Various impacts 
8- Vertical 
9- Within the valley 
10- Within the erodible corridor 
11- Within the river channel 
12- Connectivity with the floodplain 
13- Şerban and Rădulescu 
14- James and Marcus 
15- Polvi 
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 1(MQI( در مورد شاخص کیفیت مورفولوژیکی )2013ی توسط رینالدی و همکارانش )بندطبقهجدیدترین کنترل کردند. 

 ژهیوبهتحقیقات مختلفی  ازآنپسو  پردازدیمهیدرومورفولوژیکی رودخانه  لیوتحلهیتجزکه به  شدهارائهرود در کشور ایتالیا 

که  اندپرداخته( به بررسی این نکته 2014و همکاران ) 2در کشورهای اروپایی با استفاده از این روش انجام شد. اسکورپیو

تأثیرگذار است و عوامل مختلف  هاستگاهیزته بر کیفیت سال گذش 50و تغییرات مورفولوژی  هارودخانهکیفیت مورفولوژی 
ی شیرین اروپا دارد و مداخالت انسانی منجر به هاآبی هاستمیاکوسمورفولوژیکی اثرات متقابل بر جوامع بیولوژیکی 

پروتکل ( از 2015و همکاران ) 3گالی و اثرات منفی خواهد داشت. شودیمتغییرات سریع و شدید مورفولوژی کانال 

(RoHYMOاستفاده کردند و رودخانه پروت )بندی یمتقسدر کشور رومانی را به پنج کالس وضعیت )از خیلی خوب تا بد(  4

ی فشار و تغییر، کیفیت مورفولوژیکی رودخانه پراهوآ در کشور هاشاخص( با استفاده از 2015نمودند. زاهاریا و همکاران )

یری گاندازه( ژئومورفولوژی رودخانه آتچافالیا در لویزیانا را مطالعه کرد. وی از 2016)5. موسیاندکردهرومانی را ارزیابی 

 یی که در منطقه اروپا جریان دارندهارودخانه( با بررسی 2017رینالدی و همکاران )استفاده کرد.  هادادهدبی سریع و هندسه 
و برای حمایت از اقدامات پایدار مدیریتی، ارزیابی  هاانیجری و نظارت بر وضعیت بندطبقهبه این نتیجه رسیدند که برای 

ی ترمیم و ارزیابی هاپروژهمؤثر  طوربه تواندیمو شاخص کیفیت موفولوژیکی  رسدیمکیفیت مورفولوژیکی ضروری به نظر 
 ارائه دهد.اثرات دیگر را ارائه دهد و درک صحیحی از شرایط رودخانه و علل تغییرات و همچنین مداخالت انسان 

هایی در شکل ظاهری رودخانه ینابسامانکه برداشت شن و ماسه باعث ایجاد  اندکرده( بیان 1382و محمودی ) گرنوحه
ی بابل و تاالر را با استفاده از هارودخانهی اجلگهی محدوده بندطبقه( 1384حسین زاده و همکاران )میناب شده است. 
ی هاانیجرو واکنش کانال رود را در  هابازهارتباط طولی  -( با روش استیل رود1385لی ). اسماعیانددادهروش رزگن انجام 

( به بررسی تغییرات 1387قرار داده و پارامترهای ژئومورفیک را شناسایی کرده است. طالبی و بایزیدی ) مورداستفادهسیالبی 
( در بررسی 1389مرشدی و همکاران ) .اندپرداختهو سطح ی رزگن در دبندطبقهبا استفاده از  سبز کوهمورفولوژیکی رودخانه 
شناسی در تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه کارون )دشت خوزستان( به این نتیجه رسیدند که عوامل نقش ساختارهای زمین

رودخانه ها و مقاومت سازندها از عوامل اصلی مهاجرت و تغییرات مئآندرهای خصوص امتداد، جهت طاقدیسشناسی بهزمین
ی و گسترش جانبی مئآندرهای رودخانه اکناره( به ارزیابی نقش انسان در فرسایش 1392است.عالیی طالقانی و همکاران )

( با استفاده از مدل رزگن به ارزیابی ژئومورفولوژیکی رودخانه 1393گاماسیاب در دشت بیستون پرداختند. یمانی و تورانی )
ی شهرک، دارای الگوی هاپلتند و به این نتیجه رسیدند که الگوی رودخانه در باالدست طالقان در بازه پل گلنیک پرداخ

( با به روش شاخص کیفیت 1393ی متمرکز است. اسماعیلی و ولی خانی )اآبراههی بوده و با شکل کلی تک اشاخهچند 
ی هابازهنتایج تحقیق ایشان نشان داد که ارزیابی نمودند.  را شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه الویجرودخانه  مورفولوژی

( بررسی 1394پرنون )اند. شدهیبندطبقهبه علت دخالت کم عوامل انسانی در گروه بسیار خوب و خوب  6و  5، 4، 3، 1
در پنج بازه انجام داده است،  1393و  1334را با تأکید بر مدیریت رودخانه در دو دوره  سوقرهژئومورفولوژیکی رودخانه 

ناپایداری رودخانه و  دهندهنشانکه  افتهیشیافزاحاکی از آن است که در بازه اول و سوم پارامترهای ژئومورفیک  هاافتهی
( با استفاده 1395رضایی مقدم و همکاران ). استاست که بیانگر پایداری رودخانه  افتهیکاهشدر بازه دوم و چهارم و پنجم 

ی مئآندری، شریانی و آنابرنچینگ ارودخانهی در تحقیقی با عنوان بررسی الگوهای ارهماهوای هوایی و تصاویر هاعکساز 
گیری یجهنتو  اندپرداختهی شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب به بررسی تغییرات این رودخانه هاشاخصبا استفاده از 

شده است. یلتبدیوسته پهمبهی با مجاری ارودخانهرودخانه از حالت مئآندری به الگوی  هاکردند که به دلیل وقوع اولشن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Morphological Quality Index 
2- Scorpio 
3- Gălie 
4- Prut River 
5- Mossa 
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 12ی به طول ابازه( در تحقیقی به بررسی تغییرات بستر رودخانه تاالر پرداختند. ایشان با تعیین 1396اسدی و همکاران )

دوده میانی های هیدرومتری دریافتند که بیشترین تغییرات در محیستگاهاو آمار  1رس-هکمدل  ازکیلومتر و با استفاده 

 متر با داشتن شیب مالیم، پایدار است. 1000است و ابتدای بازه به طول حدود  دادهرخ موردمطالعهبازه 
ی کوهستانی و به لحاظ قرارگیری در مجاورت استان البرز و سد طالقان و هاحوضهیکی از این  عنوانبهرودخانه طالقان 

)نور و شود یمی مهم کشور محسوب هارودخانهاشیه رودخانه، یکی از نیز به دلیل استقرار مناطق مسکونی زیاد در ح
اورزی دشت (. این رودخانه یکی از منابع مهم آب در آبیاری محصوالت کش1، 1393؛ یمانی و تورانی، 11، 2014همکاران، 

ی جدید، استقرار جمعیت در حاشیه رودخانه طالقان، تغییر هاجادهشود. احداث سد طالقان و نیز احداث یمقزوین محسوب 
یابی جامع نشوند و ارزیی از این رودخانه دچار تغییراتی شود. اگر این عوامل شناسایی هابازهکاربری زمین باعث شده تا 

 تواند به مخاطراتی برای منطقه تبدیل شود.یم
در ایران  هارودخانهمربوط به بررسی کیفیت مورفولوژیکی  عاتمطال ینهدرزمدهد یمکه پیشینه تحقیق نشان  طورهمان
تا بتوان  نگرفته انجامهارودخانهاز وضعیت کیفیت مورفولوژیک  یامطالعهگونه یچههنوز یی وجود دارد. برای مثال، خألها

برای رسیدن . است گرفتهانجامک این مطالعات به میزان اند کهینااقدام نمود و یا  هارودخانهبا آگاهی از آن نسبت به احیاء 
روش شاخص کیفیت . روش مطالعه این رودخانه است شدهانتخاب موردمطالعهنمونه  عنوانبهرودخانه طالقان  هدف فوقبه 

این رودخانه پرداخته شود. روش  کیفیت مورفولوژیکاست تا از طریق آن به ارزیابی  2(rMQI) شدهینیبازبمورفولوژی 

 است. نشدهاستفادهی کشور ایران هارودخانهمذکور روشی جدید است که تاکنون برای مطالعه کیفیت مورفولوژیکی 
 

 روش تحقيق

ی هابازهی از بردارنمونه(. 2)شکل  ی تعیین گردیداماهوارهدر این تحقیق شش بازه با استفاده از مشاهدات میدانی و تصویر 
ی مساحت حوضه هاشاخصبر اساس  هابازهمعیار انتخاب یر عوامل انسانی بر تغییرات رودخانه بود. تأث بر اساسی ارودخانه

ها، کاربری ارضی، ینچسنگ، طول شدهحفاظت)کیلومتر(، طول سواحل  هاپل، تعداد باال رودباالدست مخزن، مداخالت در 
مئآندر، طول جهت جریان،  موجطولیرمجاز در حریم رودخانه، غی وسازهااختسیی، زداجنگلحذف پوشش گیاهی ساحلی، 

(، مساحت مقطع عرضی، r/w(،نسبت شعاع و پهنا )w(، عرض کانال )crضریب سینوسی، دامنه، شعاع قوس خمیدگی )
ی بالقوه فرسایشی هاداالن، حرکت مهاجرت جانبی مئآندر، هاتراسحداکثر عمق، نسبت عرض به میانگین عمق، اتصال با 

 صورتبهی بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه هاشاخصیری گاندازهکه ییازآنجا ی( هستند.اکناره)فرسایش 
ی توپوگرافی با مقیاس کمتر از هانقشهمیدانی با صرف وقت و زمان و هزینه زیاد و ابزارهای مخصوص همراه بود و 

موجود  2016و  2006ی هاسالی بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه برای هاشاخصرودخانه نیز برای  1:5000
که به  موردمطالعههای هیدرومتری محدوده یستگاهامربوط به عمق رودخانه مستخرج از  و اطالعات هادادهنبود، لذا از 

برای این نقاط اقدام به تعیین  نگیابی کریجیدرون روش بودند استفاده گردید و با استفاده از  3صورت نقاط شیپ فایل

ی سازمان هاگزارشهای منطقه نیز از یلسآمار و اطالعات مربوط به  .گردید بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه
مطالعه پیشینه تحقیق  منظوربهی نیز اکتابخانهاز اسناد  به دست آمد. (1396تا  1353 یهاسال)ی استان البرز امنطقهآب 

 استفاده گردید. rMQIو مطالعه روش 
بدین گونه که با  است. (rMQI) شدهینیبازبشاخص کیفیت مورفولوژی  روشاز با استفاده  هادادهوتحلیل یهتجزروش 

ی هااندیکاتوری مربوط به هاشاخص( و مشاهدات میدانی 2016 – 2006ی در دو بازه زمانی )اماهوارهاستفاده از تصاویر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- HEC-RAS 
2- Revisited Morphological Quality Index (rMQI) 
1- Shape file 
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یری و گاندازهبعد از آن، اقدام به  (.1( شناسایی شدند. )جدول AIی تغییر/روند تعدیل کانال )ها( و اندیکاتورPIفشار )

 شدهینیبازبروش شاخص کیفیت مورفولوژی از با استفاده  هاآنشد. سپس، اقدام به امتیازدهی  هاشاخصمحاسبه این 
(rMQI)  روش از با استفاده  2016و  2006ی هاسالشد. در نهایت، وضعیت کیفیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان برای

 .آمد به دست (rMQI) شدهینیبازبشاخص کیفیت مورفولوژی 
 

 هاداده -الف
ی هاداده( از 2016 – 2006برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بستر رودخانه طالقان در طی دوره زمانی ) در این پژوهش

از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع  اخذشده) 1:50000ی توپوگرافی هانقشه -2، یاکتابخانهاسناد  -1 است: شدهاستفادهزیر 
ی ایران برای شناسنیزماز سازمان  اخذشده) 1:100000شناسی ینزمی هانقشه -3، (1389و  1387، 1387ی هاسالبرای 
شناسی ینزمنقشه  -5، ((1985ی ایران )شناسنیزماز سازمان  اخذشده) 1:250000شناسی ینزمی هانقشه -4، (1338 سال

متر  30مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک  -6، (1394ی ایران، شناسنیزماز سازمان  اخذشده) 1:100000رقومی شده 
از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع  اخذشده) IRSی اماهوارهتصویر  -7، ((1385ی کشور )بردارنقشهاز سازمان  اخذشده)
 8ی لندست اماهوارهتصویر  -9((، 2016از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع ) اخذشده) IRSی اماهوارهتصاویر  -8، ((2006)

 .(USGS (2016)سایت از  اخذشده( )OLITIRS)سنجنده 
 

 شدهينيبازبروش شاخص كيفيت مورفولوژي  -ب

( برای تحلیل کیفیت مورفولوژیکی بخش پایینی رودخانه پراهوا در رومانی از یک پروتکل چند 2015همکاران )زاهاریا و 

شوند؛ یمانتخاب  4و تغییرات 3مربوط به فشارها 2اندیکاتورهایاستفاده نمودند. ابتدا  (1) ی شکلهادادهمنطبق با  1فاز –

مطابقت  6نخوردهدسترا در برابر شرایط  هاآنشود و یمیف تعر 5، کالس تغییراتشدهانتخابسپس برای هر شاخص 

توسط رینالدی و  شدهارائه MQIمبتنی بر روش قضاوت کارشناسان خبره  rMQIدهند. پایه و اساس روش یم
است. سرانجام، با تعیین امتیاز  توجهقابل( است. این روش بیانگر نبود تغییرات، تغییرات شدید و تغییرات 2013همکاران)

برای فقدان تغییر و حداکثر امتیاز برای تغییر مهم(.  0)برای مثال، . شدبرای هر کالس تغییر، سطح فشار و تغییر ارزیابی 

 -3، 8شاخص سطح تغییر -2، 7شاخص سطح فشار -1شود که عبارت از یمبرای تعیین درجه تغییر سه شاخص استفاده 

شود(. یمنامیده  rMQIاینجا  اساساًشده که ینیبازب MQIهستند )برای مثال،  9فیت مورفولوژیکی رودخانهشاخص جهانی کی

و  10های کانالیلتعدشاخص فشار بر اساس اندیکاتورهای فشار است. شاخص تغییر بر اساس اندیکاتورهای مربوط به 

فولوژیکی رودخانه بر اساس استفاده از ، ارزیابی کیفیت مورrMQIهدف از روش است.  11عملکرد مئآندر شدگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Multi-phase protocol 
2- Indicators 
3- Pressures 
4- Alterations 
5- Changes 
6- Undisturbed 
7- Index of the level of pressure 
8- Index of the level of alteration 
9- Index of global river morphological quality 
10- Channel adjustments 
11- Meandering functionality 
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 2شاخص از تعدیل فرم کانال 10، 1شاخص فشارهای انسانی 12بر اساس  rMQIروش  فشار و تغییر است. اندیکاتورهای

به کمی سازی  توانیمآن  لهیوسبهسیستم امتیازدهی است که  یک rMQIروش است. مئآندر شدگیشاخص عملکرد  11و 

ی هابازهی بندطبقهبه  توانیممقایسه شود. با استفاده از این روش  3تغییرات دست زد و آن زمانی است که با شرایط مرجع

وضعیت بسیار خوب، خوب، متوسط، بد و بسیار بد ناشی از اعمال انسانی و طبیعی پرداخت. در این  صورتبهی ارودخانه

)جدول  است 5( بیشترین امتیاز برای تغییرات بسیار مهم9و ) 4فقدان تغییر (0) گیرد:یمعلق روش به هر شاخصی امتیازی ت

شود. در یمضرب و سپس تقسیم بر مجموع بیشترین امتیاز برای هر اندیکاتور  100در عدد (. امتیاز نهایی هر اندیکاتور 1
که به صورت درصد بیان آیدیمنهایت با محاسبه میانگین اندیکاتورها وضعیت کیفیت مورفولوژیکی رودخانهبه دست 

شده رینالدی و همکاران، یرفتهپذبه روش  با توجه) دهدیمرانشان  پنج کالس کیفیت مورفولوژیکی rMQIروش  .شودیم
rMQI( =%15 - %29 )اگر  بسیار خوب است، کیفیاشد، بیانگر وضعیت ( ب0 - %14= )rMQI(. بدین ترتیب، اگر 2013
اگر  متوسط و رودخانه ( باشد، کیفیت مورفولوژیکی%30- %49= )rMQIاگر  خوب، وضعیت کیفی دهندهنشانباشد، 
rMQI( =%50- %69 ،باشد )و اگر  وضعیت کیفی ضعیف دهندهنشانrMQI ( =%70- %100 ،باشد )وضعیت  دهندهنشان

 (.2015ضعیف رودخانه است )زاهاریا، بسیار  کیفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- Human pressures 
13- Channel form adjustments 
14- Reference conditions 
15- No Pressure or alteration 
16- Intense Pressure or alteration 
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 (2015)مآخذ: زاهاریا و همكاران،  هاآناندیكاتورها، دامنه و نحوه امتيازدهي به  :1جدول 
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 2015(: مآخذ: زاهاریا و همكاران، rMQI) شدهينيبازب: روش كيفيت مورفولوژي 1شكل 
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 موردمطالعهموقعيت جغرافيایي محدوده 

ی و طول شمال 1536′15"تا  0036′30"در عرض جغرافیایی این حوضه  آبریز طالقان در غرب تهران واقع است. حوضه

ی هابازهآبریز طالقان را به همراه  حوضهموقعیت  (2) شکل .است شدهشرقی واقع 1551′12"تا  3050′جغرافیایی 
متر در  4312ی و ادرهمتر در نواحی  1692بین  موردمطالعهتوپوگرافی، ارتفاع محدوده  ازلحاظ دهد.یممطالعه شده نشان 

ی و بیشترین میزان شیب با مقدار ادرهدرجه برای نواحی  10نواحی کوهستانی متغیر است. حداقل شیب با میزان کمتر از 
متشکل از رسوبات  موردمطالعهشناسی، اغلب رسوبات محدوده ینزم ازلحاظست. ی اکوهستاندرجه مرتبط با نواحی  83/61

ی هاسنگی و ادرهی ائوسن است. رسوبات آبرفتی مرتبط با نواحی فشانآتشی هاسنگآبرفتی پلیئستوسن اخیر و 
در غرب کندوان کیلومتر از گردنه عسلک  52رودخانه طالقان با طول  ی مرتبط با نواحی کوهستانی هستند.فشانآتش

سرچشمه می گیرد، و به سمت غرب جریان می یابد. بعد از دریافت شاخه های متعدد سرانجام به رودخانه الموت می پیوندد 
 زیر حوضه است. 21و پس از آن با رودخانه شاهرود به دریاچه سد سفید رود می ریزد. حوضه آبریز طالقان متشکل از 

 
 (USGS)مآخذ: سایت  2016سال  8بر روي تصویر لندست  هابازهو  موردمطالعهموقعيت محدوده  :2شكل 
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 هایافتهبحث و 

برای هر  (2شکل ) ( و1جدول ) اندیکاتورهای موجود در ،IRSی اماهوارهدر ابتدا، با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر 
با استفاده  هادادهیری، محاسبه و امتیازدهی به گاندازهشناسایی شدند. سپس، اقدام به  2016و  2006ی هاسالبرای  بازه

ی بستر رودخانه طالقان با استفاده از فرمول موجود در هابازه. در آخر، وضعیت (1)مطابق با جدول  شدrMQI از روش 
 (.2به دست آمد جدول ) 2016و  2006ی هاسالبرای  (1) شکل

 (1396)منبع: نگارندگان، خانه طالقانارزیابي شاخص كيفيت مورفولوژیكي رود :2جدول 

وضــعیت کیفیت  نام بازه بازه
 مورفولوژیک رود

 (2006)سال 

ضعیت کیفیت  نام بازه بازه درصد و
لوژیــک  فو مور

ـــــال  رود )س
2016) 

 درصد

 56/76 متوسط نام بازه 1 08/51 متوسط نام بازه 1
چه ســــد  2 یا در

ــا  ــان ت ــق ــال ط
 روستای گلینک

چه ســــد  2 53/72 بسیار ضعیف یا در
ــا  ــان ت ــق ــال ط
 روستای گلینک

 25/85 بسیار ضعیف

روستای گلینک  3
تا پل جزن )پل 

 چوبی(

روستای گلینک  3 64/61 متوسط
تا پل جزن )پل 

 چوبی(

 05/64 متوسط

پل  4 تا  پل جزن 
 وشته

پل  4 24/62 متوسط تا  پل جزن 
 وشته

 05/84 متوسط

شته تا پل  5 پل و
ــتان )دیزه  جوس

 رو(

شته تا پل  5 92/91 بسیار ضعیف پل و
ــتان )دیزه  جوس

 رو(

 12/90 بسیار ضعیف

ــتان تا  6 پل جوس
 پل الله

ــتان تا  6 42/90 بسیار ضعیف پل جوس
 پل الله

 100 بسیار ضعیف

 
در کالس  بازه که این تعیین شد %08/51فولوژیک رود برای بازه اول (، شاخص کیفیت مور(2) به جدول با توجه

با که این بازه بدان معناستکه  %به دست آمد 53/72گیرد. برای بازه دوم این شاخص مقدار یممورفولوژیکی متوسط قرار 
کیفیت مورفولوژیک  ازلحاظاست. بازه سوم  شدهواقعدر کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف  rMQIبه اجرای روش  توجه

 %24/62مقدار است. برای بازه چهارم شاخص کیفیت مورفولوژیکی رود  تهقرارگرف %64/61با مقدار در کالس متوسط 
ولوژیک رود است. شاخص کیفیت مورف شدهواقعاین است که این بازه نیز در کالس متوسط  دهندهنشانکه این  تعیین شد

مورفولوژیک بستر رودخانه در این بازه بسیار ضعیف  کیفیتدهد که یمبه دست آمد که این نشان  %92/91برای بازه پنجم 
طور یناتوان یماست. در کل  قرارگرفته %42/90دار است. بازه ششم مانند بازه پنجم نیز در کالس بسیار ضعیف با مق

ایج نت . با مقایسهردکیفیت مورفولوژیکی وضعیت خوبی ندا ازلحاظبستر رودخانه طالقان  2006استنباط کرد که در سال 
بدان که  بود %56/76فولوژیک رود برای بازه اول شاخص کیفیت مور توان اظهار داشت کهیم 2016 و 2006 یهاسالبرای

وضعیت  2006یعنی اگر در سال ؛ است قرارگرفتهدر کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف  2016این بازه در سال معناست
 برآورد شدسال وضعیت مورفولوژیکی این بازه بسیار ضعیف  10ی مورفولوژیکی این بازه در کالس متوسط قرار داشت ط

بدان درآمد که  %25/85ی بازه دوم این شاخص مقدار است. برا از رودخانه این بازه تر شدنوضعیت بد دهندهنشانکه این 
لوژیک در کالس ت مورفوکیفی ازلحاظاست. بازه سوم  شدهواقعکه این بازه در کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف معناست
خارج متوسط  وضعیت کیفیاز رودخانه از  بازهاین  کیفیتسال  10که طی این ینایعنی ؛ است قرارگرفته %05/64ضعیف 

به دست آمد که این  %05/84کیفیت مورفولوژیکی رود عدد . برای بازه چهارم شاخص تبدیل شده استضعیف  وبه کیفیت
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است. شاخص کیفیت  قرارگرفتهrMQI به روش  با توجهر کالس بسیار ضعیف این است که این بازه نیز د دهندهنشان

دهد که وضعیت مورفولوژیک بستر رودخانه در یمبه دست آمد که این نشان  %12/90 مورفولوژیک رود برای بازه پنجم
است. در کل  قرارگرفته %100در کالس بسیار ضعیف با مقدار این بازه بسیار ضعیف است. بازه ششم مانند بازه پنجم نیز 

کیفیت  2006وضعیت خوبی ندارد و اگر در سال  هااصالًبازهطور استنباط کرد که رودخانه طالقان در تمامی یناتوان یم
کیفیت این  و اندشدهتبدیل بسیار ضعیفی  کیفیتبه  2016اما در سال  بودمتوسط  هابازهمورفولوژیکی رود برای بعضی از 

ی هابحرانمحیطی نیز باعث ایجاد یستز ازلحاظیر خواهد گذاشت بلکه تأثدر کیفیت آب آشامیدنی  هاتننهبسیار ضعیف 
این رودخانه در شرف  ترمهمی بیشتر در مخزن سد خواهد شد و از همه گذاررسوبمورفولوژیکی مانند فرسایش خاک و 

ی زیستی موجود در منطقه طالقان هاگونهحیات  زیست و به خطر افتادنیطمحتواند باعث تخریب یمنابودی است که این 
 شود.

 

 بررسي علل وضعيت ضعيف كيفيت مورفولوژیكي بستر رودخانه طالقان
 بازه اول

( دیگر سطح مداخالت در PIیطه اندیکاتورهای فشار )حکه در  داددر بازه اول نشان  2016و  2006ی هاسالنتایج برای 
با این مداخالت شدید تشخیص داده شد.  2016متوسط برآورد شد که در سال  2006بخش باالدست حوضه برای سال 

پل وجود  1 تعدادبرای بازه اول  2006ی معلوم شد که در سال اماهوارههای تصاویر یبررسبه مشاهدات میدانی و  توجه
مقدار برداشت  2006پل رسید. در سال  2ی موجود در این بازه افزوده شد و به تعداد هاپلبه تعداد  2016داشت اما در سال 

به دلیل تخریب پوشش گیاهی بومی منطقه  2016ی در حد متوسط بود که در سال اکنارهچوب و حذف پوشش گیاهی 
بود.  توجهقابل( نتایج بسیار AIیطه اندیکاتورهای تغییرات )حبرداشت چوب و حذف پوشش گیاهی به درجهشدید رسید. در 

زیاد بستر این رودخانه  ییجاجابهکه این بیانگر  محاسبه شد 3/4 سال 10طی که نسبت شعاع بر عرض کانال یطوربه
به  2016بود که در سال  %09/15، 2006در سال  هاکرانهی در هر دو طرف طول ارودخانهی هاتراس. اتصال بین است

عالوه بر این،شدت  یجه تغییرات کاربری ارضی بوده است.هادرنتپادگانهتخریب بیشتر این  دهندهنشانرسید که این 64/4%
مهاجرت جانبی مئآندرها با تخریب  یری شد.گاندازهمتر  40در حدود  2016تا  2006ی هاسالطی مهاجرت جانبی مئآندرها 

که علت  دادنتایج این تحقیق برای بازه اول نشان  .شوندیمهای اطراف منجر به افزایش فرسایش خاک و رسوب ینزم
حذف  ها،پلاین بازه در کالس بسیار ضعیف در اثر مداخالت بیشتر در باالدست حوضه از طریق افزایش تعداد  شدنواقع

شود، یمی در حریم رودخانه محسوب کاردستی نوعبهکه یارودخانهی هاپادگانه، تخریب هارودخانهکناره پوشش گیاهی 
سطح شدید مداخالت در باالدست حوضه، برداشت چوب و حذف پوشش ، یناعالوه بر  باشد. مهاجرت جانبی مئآندرها

عوامل اصلی هستند  ازجملهاین عوامل  احتماالً توان گفت که یمبنابراین، برآورد شد.  به مقدار شدید نیز یاکنارهگیاهی 
 .اندداشتهکه در تخریب این بازه از رودخانه نقش 

 بازه دوم

 یهاسالدیگر سطح مداخالت در بخش باالدست حوضه برای  که حاکی از این استبرای این بازه  شدهانجاممطالعات 
های یوارهدحفاطت از سواحل اقدام به استقرار  منظوربه 2006همچنین در سال  متوسط بوده است. سطح در 2016و  2006

اقدام به تخریب این دیواره کردند که  2016در سال  ، اماشد برآورد %31/4که مقدار آن در حدود سنگچین مانندکرده بودند
ی در حد متوسط اکنارهمقدار برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی  2006. در سال محاسبه شد %8/2مقدار آن در حدود 

شدید سطححذف پوشش گیاهی به به دلیل تخریب پوشش گیاهی بومی منطقه برداشت چوب و  2016بود که در سال 
در سال  اماشد  برآورد 94/1 در حدود 2006سال  براینسبت  این توان گفت کهیمیی جاجابهینه نسبت درزم. افزایش یافت

 20106در مقایسه با سال  2006بازه در سال بدان معناست که این . این افزایش یافت 13/3 مقدار این نسبت به 2016
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ی هاتراساتصال بین  عالوه بر این، .یافته استیشفزاا ازیاد ی به میزانکه در این سال یی بستر رودخانه وجود نداشت جاجابه

محاسبه شد  %45/74به مقدار  2016برآورد شد و در سال %98،  2006در سال  هاکرانهی در هر دو طرف طول ارودخانه
 53/55، 2006مهاجرت جانبی مئآندرها در سال شدت  ضمناًبوده است.  هاپادگانهاین  در دخل و تصرف دهندهنشانکه این 

ی هاسالشد. در  متر 91/70در حدود ه کیطوربهشدت افزوده شده، میزان این بر  2016اما در سال ؛ متر برآورد شد
شده و به میزان از میزان آن کاسته  2016که در سال  محاسبه شد %30ک کریدور فرسایش پذیر در حدود طول ی 2006

، برداشت چوب و ی در کرانه رودخانهکاردستنتایج تحقیق حاضر برای بازه دوم نشان داد که کاهش داشت.  27/16%
مورفولوژیک بسیار ضعیف این  کیفیتدالیل اصلی  ازجمله یی شدید بستر رودخانهجاجابه وی اکنارهحذف پوشش گیاهی 

 دهد.یمی را برای بازه دوم نشان اکنارهی از یک فرسایش انمونه( 3شکل ) بازه هستند.

 
 (1396)منبع: نگارندگان،  ي و نمایان شدن ریشه درختاناكنارهفرسایش  :3شكل 

 بازه سوم

به توسعه اقدام  2016که در سال  محاسبه شد %34/0 در حدود 2006در سال  شدهحفاظتطول سواحل  ،بازه سوم در
سال نیز برداشت چوب و حذف  10. طی این برآورد شد %47/0 آن در حدود میزان کهیطوربه پرداختندحفاظت از سواحل 

، 2006دهد که در سال یمی در حد متوسط بوده است. بررسی نسبت شعاع بر عرض کانال نشان اکنارهپوشش گیاهی 
 55/2این میزان کمتر و به مقدار  2016اما در سال  یری شدگاندازه 2/3 این بازه از رودخانه در حدود ییجاجابهمیزان 

از تجربه کرده است.  2006سال  شدتبهیی بستر را اما نه جاجابهبازه این  بدان معناست که و این کاهش داشته است
تخریب و  ی این بازههاتراسهای میدانی معلوم شد که یبررسبا استفاده از مشاهدات میدانی و  شدهانجامهای یریگاندازه

 2016که در سال  برآورد شد % 71/8 در حدود یارودخانهی هاتراساتصال با  2006در سال  کهیطوربه؛ اندرفتهاز بین 
عالوه بر این، مهاجرت  .اندرفتههای زراعی و باغی از بین یتفعالبه  هاتراسدر اثر تغییرات کاربری ارضی و تصرف این 

متر  68/123 آن در حدودمقدار  2016در مقایسه با سال  2006در سال  کهیطوربهجانبی مئآندرها افزایش داشته است 
به ترتیب، در  2016و  2006 یهاسالبرای  هاکرانهطول یک کریدور فرسایش پذیر در هر دو طرف ضمناًشد. یریگاندازه
نتایج تحقیق حاضر برای بازه سوم نشان داد که علت کیفیت مورفولوژیک رود  .محاسبه شد %44/40بود و  %17/42 حدود
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 یارودخانهیهاتراسی و تخریب کاردستناشی از عوامل  2016ضعیف در سال  کیفیتبه  2006از حالت متوسط در سال 

 اشد.رودخانه ب بازه از این کرانهیجه تخریب بیشتر درنتمهاجرت جانبی مئآندرها و  و
 بازه چهارم 

 دیگر سطح مداخالت در باالدست حوضه 2016و  2006ی هاسالدر  دهد کهیمنشان  برای این بازه شدهانجاممطالعات 
 هاسالطی این ی در اکنارهبرداشت چوب و حذف پوشش گیاهی  ؛ اما میزاندر سطح متوسط بوده است هاسالدر طی این 

و اما در سال  یری شدگاندازه 4/2 در حدودیی بستر رودخانه جاجابهنسبت  2006در سال عالوه بر این، . بودشدید  در سطح
دچار  2006یانگر این واقعیت است که رودخانه در مقایسه با سال باین  برآورد شدکه 2/3 در حدود ییجاجابهمیزان  2016
در  هاکرانهی در هر دو طرف ارودخانه یهاتراساتصال بین  2006در سال  همچنین، یی شدید بستر شده است.جاجابه

و این  محاسبه شد %94/66 در حدود 2016در سال  کهیطوربهاز میزان آن کاسته شده  که یری شدگاندازه %06/74 حدود
مهاجرت جانبی شدت  2006دخل و تصرفی صورت پذیرفته است. در سال  هاپادگانهاین است که در این  دهندهنشان

این  دهندهنشاننیز  اینو  یری شدگاندازهمتر  44این مهاجرت در حدود  شدت 2016نداشت اما در سال مئآندرها وجود 
فرسایش  2006در سال  ها،یناعالوه بر واقعیت است که افزایشی در میزان مهاجرت این مئآندرها وجود داشته است. 

در حدود  ی رخ داده است که مقدار آنفرسایش پذیر 2016وجود نداشت اما در سال  هاکرانههر دو طرف  ی درپذیر
این بازه  مورفولوژیک بسیار ضعیف کیفیتنتایج این تحقیق برای بازه چهارم نشان داد که علت .محاسبه شد 69/22%

 رودخانه، دخل و تصرف دریی شدید بستر جاجابهی، اکنارهتواند ناشی از عوامل برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی یم
 مهاجرت جانبی مئآندرها باشد. و افزایش شدت ی مئآندریهاقوسی آبرفتی، فرسایشدر هاپادگانه

 بازه پنجم 

برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی  و نیز دیگر سطح مداخالت دهد کهیمنشان  برای این بازه شدهانجاممطالعات 
شاخص ، محاسبه (AIتغییر/روند تعدیل کانال )در حیطه اندیکاتورهای  شدید بوده است. سطحسال در  10 این ی طیاکناره

 مقدار آن2016 در سال  کهبود  5/2 مقدار این شاخص در حدود 2006در سال  نشان داد که رض کانالنسبت شعاع بر ع
و  هاتراساتصال بین است. شاخص  بستر این بازه از رودخانه ییجاجابهافزایش در  دهندهنشانبرآورد شد که این  3/3

 کهیطوربهتغییرات زیادی نداشته است،  2016و  2006 یهاسالطی  در هاکرانهکریدور رودخانه در هر دو طرف طول 
از شدت مهاجرت  2016. در سال برآورد شد %20/14در حدود  2016و در سال   %24/14در حدود  2006سال مقدار آن برای

اما در سال ؛ یری شدگاندازهمتر  18/104یی در حدود جاجابهاین  2006که در سال یطوربهجانبی مئاندرها کاسته شده 
ینه شاخص درزم. کاهش یافتمتر  51/40کم شده و به مقدار  شدتبهاز میزان این مهاجرت  2006در مقایسه با سال  2016
 هاکرانهطول یک کریدور فرسایش پذیر در هر دو طرف  2006در سال ه توان گفت کیمپذیری کریدور رودخانه یشفرسا

محاسبه %98/33مقدار آن در حدود  کهیطوربهافزایش یافته  پذیرییشفرسا 2016برآورد شد؛ اما در سال  %43/28در حدود 
ضعیف این که علت کیفیت ژئومورفولوژیک بسیار  اظهار داشتطور یناتوان یمبرای این بازه از مطالعات انجام شده شد. 

یی بستر جاجابهی، اکنارهسطح شدید مداخالت در باالدست حوضه، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی بازهافزایش 
 .ه استبود رودخانه در این بازه پذیری زیاد کریدوریشفرسارودخانه، 

 بازه ششم 
سال در حد شدید بوده  10دهد که دیگر سطح مداخالت برای این بازه طی یمه ششم نشان برای بازنتایج این تحقیق 

در سال  عالوه بر این، .برآورد شدی نیز طی این مدت شدید اکنارهکه برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی یطوربهاست. 
در سال  اما از مشاهدات میدانی که؛ نداشتگونه عملیات اصالحی سنگچین مانند برای این بازه از رودخانه وجود یچه 2006
. نسبت شعاع مشاهده شدکیلومتر  54/4یک دیواره سنگچین مانند به طول  وجود از این بخش از بازه صورت گرفت 2016

یی جاجابهمطالعه این ارقام نشان داد که . محاسبه شد 96/2و  48/2 ، به ترتیب،2016و  2006 یهاسالبر عرض کانال در 
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و کریدور رودخانه در هر دو طرف طول  هاتراساتصال بین شاخص  یباً زیاد بوده است.تقررودخانه طی این مدت بستر 
و  %99/24مقدار آن به ترتیب، در حدود  2016و  2006 یهاسال برای کهیطوربهتغییرات زیادی نداشته است؛  هاکرانه

که در سال یطوربهاز شدت مهاجرت جانبی مئاندرها کاسته شده  نیز مانند بازه پنجم 2016. در سال محاسبه شد 84/23%
 از میزان مهاجرت 2006در مقایسه با سال  2016در سال اما یری شدگاندازهمتر  67/76یی در حدود جاابه ج2006

پذیری کریدور رودخانه یشفرساعالوه بر این، از میزان . یری شدگاندازهمتر  91/33 در حدود کهیطوربهشده  مئآندرکاسته
را  %38/14رقمی در حدود  2016و در سال  %6/53رقمی در حدود 2006یری برای سال گاندازه کهیطوربهکاسته شده 

مداخالت در ناشی ازعواملی از قبیل افزایش  توانیمضعیف این بازه را کیفیت ژئومورفولوژیک بسیار ل علنشان داد؛ اما 
در این بازه  دیواره سنگچین ماننداحداث  ،در سطح شدید یاکنارهباالدست حوضه، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی 

 دانست. بستر رودخانه شدید ًًنسبتا ییجاجابهاز رودخانه و

توان یمی انجام گرفت اماهوارههایی که از رودخانه طالقان با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر یبررسدر کل، از 
حفاظت  منظوربهو عملیات اصالحی  هاپلدر حیطه عوامل انسانی، عالوه بر احداث  2016در سال  طور استنباط کرد کهینا

. لذا عوامل اندداشتهبازه اول ی بیشترین نقش را در تخریب اکنارهاز کرانه رودخانه، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی 
 بازه اولنقش عوامل طبیعی بر تخریب  2006اما در سال  اندنداشتهنقشی  2016برای سال  زه اولباطبیعی بر تخریب 

نشان داد که هردو عوامل طبیعی  2016و  2006ی هاسالدر بازه دوم رودخانه برای  شدهانجاممطالعات  شود.یماثبات 
ت حوضه، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی مئآندرشدگی و عوامل انسانی از طریق مداخالت در بخش باالدس صورتبه

و  2006ی هاسالدر بازه سوم رودخانه نشان داد که در  شدهانجامهای یبررس. اندداشتهنقش  بازه دومی در تخریب اکناره
داشته است و عوامل طبیعی نقش  بازه سومافزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه بیشترین نقش را در تخریب  2016

اندیکاتور  2006 سالدر بازه چهارم رودخانه نشان داد که در  شدهانجامهای یبررس. اندنداشتهاین بازه ا در تخریب زیادی ر
 اند؛نداشتهاین بازهداشته است و عوامل انسانی نقش زیادی در تخریب  این بازهمئآندر شدگی بیشترین نقش را در تخریب 

در بازه پنجم نشان داد  شدهانجامرسد. مطالعات یمیر اقدامات انسانی به بیشترین میزان خود تأث، 2016که در سال یدرحال
در زمره عوامل انسانی غلبه با افزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه، برداشت چوب  2016و  2006ی هاسالکه در 

 بازه پنجمبیشترین نقش را در تخریب  ی بوده است و در زمره عوامل طبیعی مئآندرشدگیاکنارهو حذف پوشش گیاهی 
در حیطه اقدامات انسانی افزایش مداخالت در  2006در بازه ششم نشان داد که در سال  شدهانجامداشته است. مطالعات 

دالیل  ازجملهی و در زمره عوامل طبیعی، مئآندرشدگی اکنارهبخش باالدست حوضه، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی 
عالوه بر افزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه،  2016این بازه از رودخانه هستند و در سال  اصلی در تخریب
 شوند.یمرودخانه طالقان محسوب  بازه ششمدالیل اصلی  ازجملهمئآندرشدگی نیز 

 
 رودخانه طالقان ي مورفولوژیكيهاشاخصييرپذیري تغ

از رودخانه  بازه( در شش AI( و تغییر/روند تعدیل کانال )PI)شاخص تحت عنوان اندیکاتورهای فشار  32در پژوهش حاضر 
یی بحث شد که هاشاخصدر مورد آن دسته از  یری، محاسبه و امتیازدهی شدند؛ اماگاندازهrMQI طالقان در قالب روش 

 یهابازهکه تمامی  نشان داد پژوهش حاضرنتایج  .اندداشتهنقش کلیدی را در تغییرات کیفیت مورفولوژیک رودخانه طالقان 
که علت این تغییرات چیست، اوال از ینااما ؛ ندداشت خود های مورفولوژیکیدر شاخص را تغییرات چشمگیری این رودخانه

که بررسی این تغییرات موضوعی است که هدف این پژوهش نبوده و نیاز یناداخل نتایج این پژوهش به دست آمده و دوم 
های کیفی یژگیویر عوامل طبیعی و انسانی بر تأثهای بیشتر و تخصصی تر دارد. هدف این پژوهش ارزیابی یبررسبه 

شده ینیبازبی موجود در این زمینه از مدل شاخص کیفیت مورفولوژی هامدلژئومورفولوژیک رودخانه طالقان بود که از بین 
rMQI  راستای مطالعات تغییرات مورفولوژیک رودخانه باید هم عوامل های کیفی استفاده شد. در یژگیوبرای بررسی این
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بررسی  صورتبهی مربوط به آن و هم عوامل انسانی هادادهی ژئودینامیکی و هاروشطبیعی )تکتونیک( را از طریق 

( 1387) که مقصودی و همکارانی از طریق مطالعه سد قبل و بعد از احداث آن بررسی شوند. چنانچه گذاررسوبفرسایش و 
ی حاصل از هادادهی مورفوتکتونیک و روش ژئودینامیک و هاشاخصبررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه تجن از  برای

و اطالعات قبل از احداث سد وجود نداشت تا بتوان حداقل از  هادادهآن استفاده کردند. عالوه بر این، در پژوهش حاضر 
 در حیطه عوامل انسانی بررسی نمود. مخصوصاًطالقان را  طریق آن تغییرات مورفولوژیکی رودخانه

 

 گيري و پيشنهاداتيجهنت

 4و  3، 1ی هابازهبســیار ضــعیف و  کیفیتدارای  6و  5، 2ی هابازهنشــان داد که  2006برای ســال  شــدهانجاممطالعات 
ــط  کیفیتدارای  ــال یدرحال. اندبودهمتوس ــعیفی دارند و بازه  کیفیت 6و  5، 4، 2، 1ی هابازه 2016که در س ــیار ض  3بس

مئاندرشدگی گیری کرد که یجهنتطور یناتوان یدرواقعمکیفیت مورفولوژیک هست.  ازلحاظضعیف  کیفیترودخانه دارای 
شترین نقش را یهادخالت ،رودخانه ضی بی شکل رودخانه و تغییرات کاربری ارا سانی در قالب تغییرات مورفولوژیکی  در  ان

در راســـتای آمایش و بهبود کیفیت  .اندداشـــته یفیت مورفولوژیکی ضـــعیف و بســـیار ضـــعیف این رودخانهدارا بودن ک
شنهاد  سترده در یممورفولوژیکی این رودخانه پی ضی گ ی اول و دوم اقدام به هابازهشود که با توجه به تغییر کاربری ارا

ی و غیر اســازهفرســایش کناری رودخانه اقدامات جلوگیری از  منظورضــمناً بهمحافظت از پوشــش طبیعی منطقه شــود. 
یی از قبیل جلوگیری از اشغال حریم رودخانه و حفظ و گسترش کارهاراهی اسازهشود. در بحث اقدامات یمی توصیه اسازه

قرار گیرد. در بازه ســوم، برای باالدســت حوضــه،  مدنظرپوشــش طبیعی منطقه جهت جلوگیری از فرســایش کناری باید 
سعه شش طبیعی منطقه و جلوگیری از تخریب  تو ضی منطقه و برای کاربرپو ضه کاهش مداخالت یینپای ارا ست حو د

سانی توصیه  ستر رودخانه باعث افزایش میزان فرسایش کناری رودخانه 6و  5، 4ی هابازهشود. در یمان  جابجایی شدید ب
اقدامات  هابازهیجۀ آزادی عمل رودخانه در دشت و تغییرات کاربری اراضی باالدست شده است؛ بنابراین، باید در این درنت

صلی تمامی این موارد تغییر اسازه شت که علت ا ستر فراخ ایجاد گردد.باید توجه دا ی جهت کنترل جابجایی رودخانه در ب
ی پاسخ مناسبی به رفتار فرسایشی و اسازهراضی طبیعی منطقه اقدامات ی اکاربری اراضی منطقه است و تا احیای کاربر

شرایط طبیعی منطقه نبوده که علت آن  بر اساستخریبی رودخانه خواهند داد. عالوه بر این، مئاندرشدگی رودخانه طالقان 
یرپذیری از این تأثمیزان ی مختلف رودخانه با توجه به هابازهازحد در حوضـــه آبریز این رودخانه اســـت و یشبمداخالت 
ــیات مورفولوژیکی خود  وطرف یکازمداخالت  ــوص ــخ هابازهاز طرف دیگر با توجه به خص ی متفاوتی از روندهای هاپاس

یت رفتار مورفولوژیکی رودخانه و تثببنابراین جهت  اند؛دادهفرسایش، فرسایش کناری و مئاندرشدگی را از خودشان نشان 
خریب رودخانه تهیۀ یک بانک اطالعاتی از کلیه خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه برای هر بازه جهت جلوگیری از روند ت

تغییر و  عمدتاً) هاهضحوتغییرات در خصوصیات حوضه و زیر  روزهرگونهبهباید تهیه شود و با استفاده از یک سامانه پایشی 
انجام شــود. در غیر این صــورت، رفتار  ردنظرموو اقدامات اصــالحی در جهت آن شــاخص  ثبتتخریب کاربری اراضــی( 
صاعدی به خودش خواهد گرفت. شدهخارجرودخانه از حالت طبیعی  شاخص  و میزان رفتار تخریب رودخانه حالت ت روش 

ینه و فاقد صرف وقت و زمان زیاد بوده هزکمآسان، دقیق،  نسبتاً( روشی rMQIشده رودخانه )ینیبازبکیفیت مورفولوژی 
ستای مطالعات یمگذارند را بررسی یمیر تأثتمامی پارامترهایی را که در کیفیت مورفولوژیک رودخانه  که در آن کند. در را

 :گرددیمپیشنهادات ذیل ارائه  نیز یارودخانهمربوط به ژئومورفولوژی 
ستفاده از  -1  سیاری هادادها صیه  تریقدقب ی هاتراسی مانند ارودخانهزیرا برخی از عوارض ژئومورفولوژی ؛ شودیمتو

صاویر قدربهی ارودخانه ستند که حتی با ت شن اماهوارهی کوچک ه سبتاًی با رزول شاهدهقابلباال  ن یری گاندازهقابلو  م
 .بود برزمانگونه تصاویر بسیار سخت و ینایا تشخیص این عوارض بر روی  اندنبوده
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 گزاريسپاس

ی استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و امنطقهاین پژوهش با همکاری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و سازمان آب 
و سازمان آب  وزارت دفاعجغرافیایی نیروهای  سازمانآبخیزداری استان البرز و سازمان هواشناسی کشور انجام شد. از 

 ی استان البرز و اداره منابع طبیعی استان البرز و سازمان هواشناسی کشور کمال تشکر و قدرانی را داریم.امنطقه
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 .67 -72 ، صص3، شماره 1 دورهپایدار، 

 دانشکدهنامه کارشناسی ارشد، یانپاه، بر مدیریت رودخان یدسو با تأکبررسی ژئومورفولوژیکی رودخانه قره .1394 ،.پرنون، ف 
 .1 -203صص یزد،  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه

 روزگن یبندبررسی کارایی سیستم طبقه .1384، ص.متولی،  ، واسماعیلی، ر .،م. ، محسین زاده (Rosgen ) مطالعه
 -66 صص ،1شماره  ،2دوره  ، سرزمین،بابل و تاالر در محدوده جلگه ساحلی دریای خزر یهارودخانه یبندموردی طبقه
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 1399 تابستان، 1 هشمار ،نهمسال  ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 84

 
 ی مئآندری، شریانی و آنابرنچینگ با ارودخانهبررسی الگوهای  .1395، .پیروزی نژاد، ن ، وجباری، ا .،ح. رضایی مقدم، م

، 13، شماره 7 دورهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز،  ،ی شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیابهاشاخصاستفاده از 
 .25 -35 صص

 یبندطبقهبررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از . 1387 ،.بایزیدی، ش ، وطالبی، لRosgen ( مطالعه موردی
 .1 -10 صص(، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، رودخانه سبزکوه

 ای و گسترش جانبی ارزیابی نقش انسان در فرسایش کناره .1392، .احمدی مالوردی، م ، وحاصلی، ف .،عالئی طالقانی، م
 .107 -120 صص ،6شماره  ،3 دورهمئآندرهای رودخانه گاماسیاب در دشت بیستون، جغرافیا و پایداری محیط، 

 در تغییرات  یشناسنیزمنقش ساختارهای  .1389، .دوستکام، ن ، وسردشتی، م .،ک. علوی پناه، س .،مرشدی، ج
 .1 -13 ، صص:89 ژئوماتیک شیهما (،دشت خوزستان)ژئومورفولوژی رودخانه کارون 

 مطالعه موردی: رودخانه  هارودخانهارزیابی نقش تکتونیک فعال در تنظیم کانال  .1387،.ح کامرانی دلیر، ، وم، مقصودی(
 .37 -55، صص 66، شماره 40دوره  ی جغرافیایی(،هاپژوهشی جغرافیای طبیعی )هاپژوهش ،تجن(

 بررسی اثرات برداشت مصالح )شن و ماسه( بر شکل بستر و رژیم رودخانه میناب،. 1382 .،ف محمودی،، و گر، انوحه 
 .45 -58 صص ،45شماره  ،35دوره  جغرافیایی، یهاپژوهش

 بندی ژئومورفولوژیکی الگوی آبراهه طالقان رود در محدوده شهرک طالقان از طریق طبقه .1393، .تورانی، م ، ویمانی، م
 .183 -198 ، صص2شماره ، 46 دورههای جغرافیای طبیعی، روش رزگن، پژوهش
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