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چكيده
رودخانه طالقان یكي از منابع مهم آب در آبياري محصوالت كشاورزي دشت قزوین محسوب
ميشود .احداث سد طالقان ،استقرار جمعيت در حاشيه این رودخانه و تغيير كاربري زمين باعث
شده تا بازههایي از این رودخانه دچار تغييراتي شود؛ بهطوريكه هيچگونه آگاهي از وضعيت
مورفولوژیک این رودخانه وجود ندارد تا بتوان با آگاهي از آن نسبت به احياء این رودخانه اقدام
نمود .این تحقيق به ارزیابي ژئومورفيک رودخانه طالقان در بازههاي زماني ()2006–2016
ميپردازد .براي این منظور از  32شاخص تحت عنوان اندیكاتورهاي فشار ( )PIو تغيير/روند
تعدیل كانال ( )AIدر شش بازه از رودخانه طالقان در قالب روش  rMQIاستفاده شد .مطالعات
انجامشده براي سال  2006نشان داد كه بازههاي  5 ،2و  6داراي كيفيت بسيار ضعيف و بازههاي
 3 ،1و  4داراي كيفيت متوسط هستند .درحاليكه در سال  2016بازههاي  5 ،4 ،2 ،1و  6كيفيت
بسيار ضعيفي دارند و بازه  3رودخانه داراي كيفيت ضعيف ازلحاظ كيفيت مورفولوژیک هست.
نتيجه این پژوهش نشان داد كه رودخانه طالقان در تمامي بازهها اصالً وضعيت خوبي ندارد كه
این نشاندهنده وضعيت بد و بحراني این رودخانه است .با توجه به تغييرات كاربري اراضي
گسترده كه در كرانههاي این رودخانه رخداده است ،به نظر ميرسد راهكارهایي از قبيل جلوگيري
از تخریب كاربري اراضي در باالدست حوضه و حافظت از پوشش گياهي طبيعي و توسعه آن از
بهترین راهكارها باشد .ضمناًبراي جلوگيري از فرسایش كناري رودخانه ،انجام عمليات مهندسي
و مدیریت آبخيزداري توصيه ميشود.

واژگان كليدي :اندیكاتورهاي فشار ( ،)PIاندیكاتورهاي تغيير/روند تعدیل كانال ( ،)AIبازه،
هيدرومورفولوژي ،رودخانه طالقان.
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مقدمه

رودخانهها شریانهای حیاتی زمین هستند؛ اما عواملی مانند تصرف حریم رودخانه ،سدسازی ،بهرهبرداری از مصالح شن و
ماسه از حریم و بستر رودخانهها و تأمین نشدن حقابه زیستمحیطی ،برخی از عوامل تهدید این شریانهای حیاتی است.
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت حوضههای آبخیز ،ارزیابی تأثیر عوامل طبیعی و انسانی بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی
بستر رودخانهها است .امروزه به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه
رودخانهها ،توسعه صنایع و همچنین عالقهمندی طیف وسیعی از مردم به داشتن ویال در کنار رودخانهها تجاوزهای گوناگون
و وسیعی به محدوده بستر و حریم فیزیکی آبراههها صورت گرفته است؛ بنابراین ،روند تجاوز به بستر و حریم رودخانهها و
دخل و تصرف غیرمجاز در آنها افزایشیافته است (اکبری .)162 ،1394 ،در این میان اثر فعالیتهای انسان از طریق تغییر
کاربری زمین بر روی متغیرهای مانند تبخیر و تعرق ،نفوذ و رواناب چشمگیر است (یین و همکاران .)2 ،2016 ،1تأثیر این
تغییرات طبیعی و انسانی مخصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک رو به افزایش است که این منجر به آسیبپذیری
فرآیندهای هیدرولوژیکی رودخانهها و منابع آبی میشود .ازاینرو ،با آگاهی از تغییرات کمی و کیفی ژئومورفولوژیکی رودخانه
و نیز نحوه اثرپذیری آن از عوامل محیطی میتوان در مواجهه با چالش و مخاطرات احتمالی بهترین راهحلها را اتخاذ نمود.
یکی از راهکارهای سریع جهت درک عملکرد رودخانه ،استفاده ازروشهای طبقهبندی رود است .طبقهبندی رودها میتواند
واکنش کانالها را در بازههای مختلف مورد ارزیابی قرار دهد تا خطرات ناشی از فرآیندهای رودخانهای را به حداقل برساند
(اسماعیلی و ولی خانی.)1393 ،
پایه و اساس روش  rMQIمدل  MQIاست که توسط رینالدی و همکارانش ( )2013در مورد طبقهبندی رودخانههای
کشور ایتالیا ارائهشده است (اسماعیلی و ولی خانی)1393 ،؛اما در سال ( ،)2015ناردی 2و همکاران ( ،)2015از روش
 3MQImبهجای روش  MQIبرای ارزیابی رودخانههای اروپا استفاده کردند .این روش یک ابزار به خصوصی است که
برای مانیتورینگ گرایش شرایط مورفولوژیکالی( 4افزایش یا زوال )5در کوتاهمدت به کار میرودو مخصوصاً برای ارزیابی
اثرات زیستمحیطی مداخالت ،6شامل اقدامات بازسازی 7مناسب است .ایشان از دو شاخص که شامل اقدامات بازسازی و
تحلیل پاسخ هیدرومورفولوژیکالی به اقدامات مختلف ترمیم 8استفاده کردند .کاربرد شاخصها برای مطالعات موردی نیازمند
فاز اول از حداقل تعریف 9بر طبق فرآیند تعریفشده توسط رینالدی و همکاران ()2013که تماماً شامل اصالحات چند -
مقیاس ،10چارچوب تعریفشده بر طبق کار (گارنل 11و همکاران )2014 ،است .این از تعریف واحدهای چشمانداز اصلی و
بخشها 12در مقیاس حوضه آبخیز و تعریف بازههایی است که فقط داخل رودخانه کاربرد دارد (مانند بازسازی انجامشده)
تشکیلشده است .بخش نیازمند جمعآوری و تحلیل زمینشناسی ،کاربری زمین ،مدلهای رقومی ارتفاعی 13موجود و
تصاویر ماهوارهای است .روشهای  MQIو  MQImدر مقیاس بازه با بهکارگیری مجموعهای از فنون سنجشازدور،
تحلیلهای جیآیاس و مشاهدات میدانی انجام میشود .برای هر محدوده موردمطالعه MQI ،برای بازسازی بازه در برابر
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)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
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مجاورت ،1بازه تخریبشده 2به کار میرود .زمانبندیهای بین قبل و بعد از بازسازی باتوجه به شرایط قبل از تاریخ بازسازی
متغیر است .تا اینکه در سال  ،2015روش  rMQIبهمنظور ارزیابی از کیفیت مورفولوژیکی رودخانهها توسط زاهاریا 3و
همکاران ( )2015ارائه گردید .این روش با بهکارگیری و اندازهگیری مجموعهای از شاخصها تحت عنوان اندیکاتورهای
فشار ( )PIو تغییر/روند تعدیل کانال ( )AIبه بررسی وضعیت کیفی رودخانهها میپردازد .این روش یکی از جدیدترین
روشهای طبقهبندی رود است که توسط زاهاریا و همکارانش ( )2015درمورد رودخانههای کشور رومانی ارائه گردیده است
(منبع نگارندگان .)1396 :در این روش برای اندازهگیری اندیکاتورهای مرتبط با فشار ( )PIاز مفاهیم پیوستگی طولی،4
پیوستگی جانبی ،5الیه پوششی ساختهشده برای کرانهها 6و اثرات مختلف7استفادهشده است که منظور از پیوستگی طولی
مسیر طبیعی رودخانه است که هیچگونه مداخله انسانی در آن صورت نگرفته باشد ،پیوستگی جانبی ،عرض بستر رودخانه
است که دستکاری شده باشد ،الیه پوششی ساختهشده برای کرانهها که اقدامات انجامشده در کرانه رودخانه را گویند و
اثرات مختلف که فعالیتهای متنوع انسانی را دربرمیگیرد که در تغییر کیفیت مورفولوژیکی رودخانه مؤثر است .برای
اندازهگیری اندیکاتورهای مرتبط با تغییر/روند تعدیل کانال ( )AIمفاهیم طولی و جانبی ،عمودی ،8داخل درههای آبرفتی،9
داخل کریدور فرسایشی ،10داخل کانال رودخانه 11و اتصال با دشت سیالبی12مطرحشده است .در اینجا منظور از طولی و
جانبی اندازهگیری خصوصیات مقاطع عرضی در طول رودخانه است ،مفهوم عمودی ،اندازهگیری آن دسته از خصوصیاتی
است که بهطور عمودی مانند اندیکاتورهای مساحت مقطع عرضی و بیشینه عمق رودخانه اندازهگیری میشوند .داخل
درههای آبرفتی ،منظور آن دسته از لندفرمهایی است که در داخل دره وجود دارند که باید اندازهگیری شوند .منظور از داخل
کریدور فرسایشی آن دسته از عوارض رودخانهای است که یا حاصل فرآیندهای فرسایشی است و یا منجر به ایجاد فرسایش
کنارهای میشوند .مفهوم دیگر در این رابطه ،داخل کانال رودخانه است که منظور تجمع بعضی از بقایای گیاهی و درختی
در داخل کانال رودخانه است و منظور از اتصال با دشت سیالبی آن دسته از لندفرمهایی است که در اثر فرآیندهای
رودخانهای مانند سیل و تغییر و تحول مئآندرها رخ میدهند.
تاکنون مطالعات بیشماری در زمینه مطالعات مربوط به رودخانه انجام شده است که میتوان به تحقیقات ساربن و
رادولسکو )2004( 13اشاره کرد که پنج اندیکاتور مربوط به فشار را (برای مثال ،عملیات مربوط به احداث سازهها بر روی
پیوستگی طولی و پیوستگی جانبی رودخانه ،احداث مخازن و سدها ،کانالیزه کردن رودخانه برای اهداف ناوبری و دیگر
مداخالت) بهمنظور بازسازی و احیای رودخانه زاگرب در کرواسی بررسی کردند .جیمز و مارکوس )2006( 14به نقش انسان
در تغییر سیستمهای رودخانهای اشاره کردند و به معرفی مدلهای جدید در این زمینه پرداختند .پالوی و همکاران)2011( 15
فرآیندهای غالب و ژئومورفیک بر مناطق ساحلی کلرادو را با استفاده از پارامترهایی مانند ارتفاع ،مساحت زهکش برای
بررسی حوضه و از پارامترهای هندسه دره ،گرادیان شیب و عرض کانال برای مقیاس بازهها و روش آزمون سه پارامتر
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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
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کنترل کردند .جدیدترین طبقهبندی توسط رینالدی و همکارانش ( )2013در مورد شاخص کیفیت مورفولوژیکی ()MQI
رود در کشور ایتالیا ارائهشده که به تجزیهوتحلیل هیدرومورفولوژیکی رودخانه میپردازد و پسازآن تحقیقات مختلفی بهویژه
در کشورهای اروپایی با استفاده از این روش انجام شد .اسکورپیو 2و همکاران ( )2014به بررسی این نکته پرداختهاند که
کیفیت مورفولوژی رودخانهها و تغییرات مورفولوژی  50سال گذشته بر کیفیت زیستگاهها تأثیرگذار است و عوامل مختلف
مورفولوژیکی اثرات متقابل بر جوامع بیولوژیکی اکوسیستمهای آبهای شیرین اروپا دارد و مداخالت انسانی منجر به
تغییرات سریع و شدید مورفولوژی کانال میشود و اثرات منفی خواهد داشت .گالی 3و همکاران ( )2015از پروتکل

( )RoHYMOاستفاده کردند و رودخانه پروت 4در کشور رومانی را به پنج کالس وضعیت (از خیلی خوب تا بد) تقسیمبندی
نمودند .زاهاریا و همکاران ( )2015با استفاده از شاخصهای فشار و تغییر ،کیفیت مورفولوژیکی رودخانه پراهوآ در کشور
رومانی را ارزیابی کردهاند .موسی )2016(5ژئومورفولوژی رودخانه آتچافالیا در لویزیانا را مطالعه کرد .وی از اندازهگیری
دبی سریع و هندسه دادهها استفاده کرد .رینالدی و همکاران ( )2017با بررسی رودخانههایی که در منطقه اروپا جریان دارند
به این نتیجه رسیدند که برای طبقهبندی و نظارت بر وضعیت جریانها و برای حمایت از اقدامات پایدار مدیریتی ،ارزیابی
کیفیت مورفولوژیکی ضروری به نظر میرسد و شاخص کیفیت موفولوژیکی میتواند بهطور مؤثر پروژههای ترمیم و ارزیابی
اثرات دیگر را ارائه دهد و درک صحیحی از شرایط رودخانه و علل تغییرات و همچنین مداخالت انسان ارائه دهد.
نوحهگر و محمودی ( )1382بیان کردهاند که برداشت شن و ماسه باعث ایجاد نابسامانیهایی در شکل ظاهری رودخانه
میناب شده است .حسین زاده و همکاران ( )1384طبقهبندی محدوده جلگهای رودخانههای بابل و تاالر را با استفاده از
روش رزگن انجام دادهاند .اسماعیلی ( )1385با روش استیل رود -ارتباط طولی بازهها و واکنش کانال رود را در جریانهای
سیالبی مورداستفاده قرار داده و پارامترهای ژئومورفیک را شناسایی کرده است .طالبی و بایزیدی ( )1387به بررسی تغییرات
مورفولوژیکی رودخانه سبز کوه با استفاده از طبقهبندی رزگن در دو سطح پرداختهاند .مرشدی و همکاران ( )1389در بررسی
نقش ساختارهای زمینشناسی در تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه کارون (دشت خوزستان) به این نتیجه رسیدند که عوامل
زمینشناسی بهخصوص امتداد ،جهت طاقدیسها و مقاومت سازندها از عوامل اصلی مهاجرت و تغییرات مئآندرهای رودخانه
است.عالیی طالقانی و همکاران ( )1392به ارزیابی نقش انسان در فرسایش کنارهای و گسترش جانبی مئآندرهای رودخانه
گاماسیاب در دشت بیستون پرداختند .یمانی و تورانی ( )1393با استفاده از مدل رزگن به ارزیابی ژئومورفولوژیکی رودخانه
طالقان در بازه پل گلنیک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که الگوی رودخانه در باالدست پلهای شهرک ،دارای الگوی
چند شاخهای بوده و با شکل کلی تک آبراههای متمرکز است .اسماعیلی و ولی خانی ( )1393با به روش شاخص کیفیت
مورفولوژی رودخانه شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه الویج را ارزیابی نمودند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بازههای
 5 ،4 ،3 ،1و  6به علت دخالت کم عوامل انسانی در گروه بسیار خوب و خوب طبقهبندیشدهاند .پرنون ( )1394بررسی
ژئومورفولوژیکی رودخانه قرهسو را با تأکید بر مدیریت رودخانه در دو دوره  1334و  1393در پنج بازه انجام داده است،
یافتهها حاکی از آن است که در بازه اول و سوم پارامترهای ژئومورفیک افزایشیافته که نشاندهنده ناپایداری رودخانه و
در بازه دوم و چهارم و پنجم کاهشیافته است که بیانگر پایداری رودخانه است .رضایی مقدم و همکاران ( )1395با استفاده
از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای در تحقیقی با عنوان بررسی الگوهای رودخانهای مئآندری ،شریانی و آنابرنچینگ
با استفاده از شاخصهای شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب به بررسی تغییرات این رودخانه پرداختهاند و نتیجهگیری
کردند که به دلیل وقوع اولشنها رودخانه از حالت مئآندری به الگوی رودخانهای با مجاری بههمپیوسته تبدیلشده است.
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4- Prut River
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2-

ارزیابي وضعيت مورفولوژیكي رودخانه طالقان در...

71

اسدی و همکاران ( )1396در تحقیقی به بررسی تغییرات بستر رودخانه تاالر پرداختند .ایشان با تعیین بازهای به طول 12
کیلومتر و با استفاده از مدل هک-رس 1و آمار ایستگاههای هیدرومتری دریافتند که بیشترین تغییرات در محدوده میانی
بازه موردمطالعه رخداده است و ابتدای بازه به طول حدود  1000متر با داشتن شیب مالیم ،پایدار است.
رودخانه طالقان بهعنوان یکی از این حوضههای کوهستانی و به لحاظ قرارگیری در مجاورت استان البرز و سد طالقان و
نیز به دلیل استقرار مناطق مسکونی زیاد در حاشیه رودخانه ،یکی از رودخانههای مهم کشور محسوب میشود (نور و
همکاران11 ،2014 ،؛ یمانی و تورانی .)1 ،1393 ،این رودخانه یکی از منابع مهم آب در آبیاری محصوالت کشاورزی دشت
قزوین محسوب میشود .احداث سد طالقان و نیز احداث جادههای جدید ،استقرار جمعیت در حاشیه رودخانه طالقان ،تغییر
کاربری زمین باعث شده تا بازههایی از این رودخانه دچار تغییراتی شود .اگر این عوامل شناسایی و ارزیابی جامع نشوند
میتواند به مخاطراتی برای منطقه تبدیل شود.
همانطور که پیشینه تحقیق نشان میدهد درزمینه مطالعات مربوط به بررسی کیفیت مورفولوژیکی رودخانهها در ایران
خألهایی وجود دارد .برای مثال ،هنوز هیچگونه مطالعهای از وضعیت کیفیت مورفولوژیک رودخانههاانجام نگرفته تا بتوان
با آگاهی از آن نسبت به احیاء رودخانهها اقدام نمود و یا اینکه این مطالعات به میزان اندک انجامگرفته است .برای رسیدن
به هدف فوق رودخانه طالقان بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخابشده است .روش مطالعه این رودخانه روش شاخص کیفیت
مورفولوژی بازبینیشده ( 2)rMQIاست تا از طریق آن به ارزیابی کیفیت مورفولوژیک این رودخانه پرداخته شود .روش
مذکور روشی جدید است که تاکنون برای مطالعه کیفیت مورفولوژیکی رودخانههای کشور ایران استفادهنشده است.
روش تحقيق

در این تحقیق شش بازه با استفاده از مشاهدات میدانی و تصویر ماهوارهای تعیین گردید (شکل  .)2نمونهبرداری از بازههای
رودخانهای بر اساس تأثیر عوامل انسانی بر تغییرات رودخانه بود .معیار انتخاب بازهها بر اساس شاخصهای مساحت حوضه
باالدست مخزن ،مداخالت در باال رود ،تعداد پلها (کیلومتر) ،طول سواحل حفاظتشده ،طول سنگچینها ،کاربری ارضی،
حذف پوشش گیاهی ساحلی ،جنگلزدایی ،ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ،طولموج مئآندر ،طول جهت جریان،
ضریب سینوسی ،دامنه ،شعاع قوس خمیدگی ( ،)rcعرض کانال (،)wنسبت شعاع و پهنا ( ،)r/wمساحت مقطع عرضی،
حداکثر عمق ،نسبت عرض به میانگین عمق ،اتصال با تراسها ،حرکت مهاجرت جانبی مئآندر ،داالنهای بالقوه فرسایشی
(فرسایش کنارهای) هستند .ازآنجاییکه اندازهگیری شاخصهای بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه بهصورت
میدانی با صرف وقت و زمان و هزینه زیاد و ابزارهای مخصوص همراه بود و نقشههای توپوگرافی با مقیاس کمتر از
 1:5000رودخانه نیز برای شاخصهای بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه برای سالهای  2006و  2016موجود
نبود ،لذا از دادهها و اطالعات مربوط به عمق رودخانه مستخرج از ایستگاههای هیدرومتری محدوده موردمطالعه که به
صورت نقاط شیپ فایل 3بودند استفاده گردید و با استفاده از روش درونیابی کریجینگ برای این نقاط اقدام به تعیین
بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق رودخانه گردید .آمار و اطالعات مربوط به سیلهای منطقه نیز از گزارشهای سازمان
آب منطقهای استان البرز (سالهای  1353تا  )1396به دست آمد .از اسناد کتابخانهای نیز بهمنظور مطالعه پیشینه تحقیق
و مطالعه روش  rMQIاستفاده گردید.
روش تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژی بازبینیشده ( )rMQIاست .بدین گونه که با
استفاده از تصاویر ماهوارهای در دو بازه زمانی ( )2016 – 2006و مشاهدات میدانی شاخصهای مربوط به اندیکاتورهای
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فشار ( )PIو اندیکاتورهای تغییر/روند تعدیل کانال ( )AIشناسایی شدند( .جدول  .)1بعد از آن ،اقدام به اندازهگیری و
محاسبه این شاخصها شد .سپس ،اقدام به امتیازدهی آنها با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژی بازبینیشده
( )rMQIشد .در نهایت ،وضعیت کیفیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان برای سالهای  2006و  2016با استفاده از روش
شاخص کیفیت مورفولوژی بازبینیشده ( )rMQIبه دست آمد.
الف -دادهها

در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بستر رودخانه طالقان در طی دوره زمانی ( )2016 – 2006از دادههای
زیر استفادهشده است -1 :اسناد کتابخانهای -2 ،نقشههای توپوگرافی ( 1:50000اخذشده از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع
برای سالهای  1387 ،1387و  -3 ،)1389نقشههای زمینشناسی ( 1:100000اخذشده از سازمان زمینشناسی ایران برای
سال  -4 ،)1338نقشههای زمینشناسی ( 1:250000اخذشده از سازمان زمینشناسی ایران ( -5 ،))1985نقشه زمینشناسی
رقومی شده ( 1:100000اخذشده از سازمان زمینشناسی ایران -6 ،)1394 ،مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک  30متر
(اخذشده از سازمان نقشهبرداری کشور ( -7 ،))1385تصویر ماهوارهای ( IRSاخذشده از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع
( -8 ،))2006تصاویر ماهوارهای ( IRSاخذشده از سازمان جغرافیایی وزارت دفاع ( -9 ،))2016تصویر ماهوارهای لندست 8
(سنجنده ( )OLITIRSاخذشده از سایت .))2016( USGS
ب -روش شاخص كيفيت مورفولوژي بازبينيشده

زاهاریا و همکاران ( )2015برای تحلیل کیفیت مورفولوژیکی بخش پایینی رودخانه پراهوا در رومانی از یک پروتکل چند
– فاز 1منطبق با دادههای شکل ( )1استفاده نمودند .ابتدا اندیکاتورهای 2مربوط به فشارها 3و تغییرات 4انتخاب میشوند؛
سپس برای هر شاخص انتخابشده ،کالس تغییرات 5تعریف میشود و آنها را در برابر شرایط دستنخورده 6مطابقت
میدهند .پایه و اساس روش  rMQIمبتنی بر روش قضاوت کارشناسان خبره  MQIارائهشده توسط رینالدی و
همکاران( )2013است .این روش بیانگر نبود تغییرات ،تغییرات شدید و تغییرات قابلتوجه است .سرانجام ،با تعیین امتیاز
برای هر کالس تغییر ،سطح فشار و تغییر ارزیابی شد( .برای مثال 0 ،برای فقدان تغییر و حداکثر امتیاز برای تغییر مهم).
برای تعیین درجه تغییر سه شاخص استفاده میشود که عبارت از  -1شاخص سطح فشار -2 ،7شاخص سطح تغییر-3 ،8
شاخص جهانی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه 9هستند (برای مثال MQI ،بازبینیشده که اساساً اینجا  rMQIنامیده میشود).
شاخص فشار بر اساس اندیکاتورهای فشار است .شاخص تغییر بر اساس اندیکاتورهای مربوط به تعدیلهای کانال 10و
عملکرد مئآندر شدگی 11است .هدف از روش  ،rMQIارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه بر اساس استفاده از
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Multi-phase protocol
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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2

اندیکاتورهای فشار و تغییر است .روش  rMQIبر اساس  12شاخص فشارهای انسانی 10 ،1شاخص از تعدیل فرم کانال
و  11شاخص عملکرد مئآندر شدگی است .روش rMQIیک سیستم امتیازدهی است که بهوسیله آن میتوان به کمی سازی
تغییرات دست زد و آن زمانی است که با شرایط مرجع 3مقایسه شود .با استفاده از این روش میتوان به طبقهبندی بازههای
رودخانهای بهصورت وضعیت بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،بد و بسیار بد ناشی از اعمال انسانی و طبیعی پرداخت .در این
روش به هر شاخصی امتیازی تعلق میگیرد )0( :فقدان تغییر 4و ( )9بیشترین امتیاز برای تغییرات بسیار مهم 5است (جدول
 .)1امتیاز نهایی هر اندیکاتور در عدد  100ضرب و سپس تقسیم بر مجموع بیشترین امتیاز برای هر اندیکاتور میشود .در
نهایت با محاسبه میانگین اندیکاتورها وضعیت کیفیت مورفولوژیکی رودخانهبه دست میآیدکه به صورت درصد بیان
میشود .روش  rMQIپنج کالس کیفیت مورفولوژیکی رانشان میدهد (با توجه به روش پذیرفتهشده رینالدی و همکاران،
 .)2013بدین ترتیب ،اگر  )%14 - 0( =rMQIباشد ،بیانگر وضعیت کیفی بسیار خوب است ،اگر )%29 - %15( =rMQI
باشد ،نشاندهنده وضعیت کیفی خوب ،اگر  )%49 -%30( =rMQIباشد ،کیفیت مورفولوژیکی رودخانه متوسط و اگر
 )%69 -%50( =rMQIباشد ،نشاندهنده وضعیت کیفی ضعیف و اگر  )%100 -%70( = rMQIباشد ،نشاندهنده وضعیت
کیفی بسیار ضعیف رودخانه است (زاهاریا.)2015 ،
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جدول  :1اندیكاتورها ،دامنه و نحوه امتيازدهي به آنها (مآخذ :زاهاریا و همكاران)2015 ،

ارزیابي وضعيت مورفولوژیكي رودخانه طالقان در...

شكل  :1روش كيفيت مورفولوژي بازبينيشده ( :)rMQIمآخذ :زاهاریا و همكاران2015 ،

75

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،1تابستان 1399

76

موقعيت جغرافيایي محدوده موردمطالعه

حوضه آبریز طالقان در غرب تهران واقع است .این حوضه در عرض جغرافیایی " 3600′30تا " 3615′15شمالی و طول
جغرافیایی  5030′تا " 5115′12شرقی واقعشده است .شکل ( )2موقعیت حوضه آبریز طالقان را به همراه بازههای
مطالعه شده نشان میدهد .ازلحاظ توپوگرافی ،ارتفاع محدوده موردمطالعه بین  1692متر در نواحی درهای و  4312متر در
نواحی کوهستانی متغیر است .حداقل شیب با میزان کمتر از  10درجه برای نواحی درهای و بیشترین میزان شیب با مقدار
 61/83درجه مرتبط با نواحی کوهستانی است .ازلحاظ زمینشناسی ،اغلب رسوبات محدوده موردمطالعه متشکل از رسوبات
آبرفتی پلیئستوسن اخیر و سنگهای آتشفشانی ائوسن است .رسوبات آبرفتی مرتبط با نواحی درهای و سنگهای
آتشفشانی مرتبط با نواحی کوهستانی هستند .رودخانه طالقان با طول  52کیلومتر از گردنه عسلک در غرب کندوان
سرچشمه می گیرد ،و به سمت غرب جریان می یابد .بعد از دریافت شاخه های متعدد سرانجام به رودخانه الموت می پیوندد
و پس از آن با رودخانه شاهرود به دریاچه سد سفید رود می ریزد .حوضه آبریز طالقان متشکل از  21زیر حوضه است.

شكل  :2موقعيت محدوده موردمطالعه و بازهها بر روي تصویر لندست  8سال ( 2016مآخذ :سایت )USGS
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بحث و یافتهها

در ابتدا ،با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر ماهوارهای  ،IRSاندیکاتورهای موجود در جدول ( )1و شکل ( )2برای هر
بازه برای سالهای  2006و  2016شناسایی شدند .سپس ،اقدام به اندازهگیری ،محاسبه و امتیازدهی به دادهها با استفاده
از روش  rMQIشد (مطابق با جدول  .)1در آخر ،وضعیت بازههای بستر رودخانه طالقان با استفاده از فرمول موجود در
شکل ( )1برای سالهای  2006و  2016به دست آمد جدول (.)2
جدول  :2ارزیابي شاخص كيفيت مورفولوژیكي رودخانه طالقان(منبع :نگارندگان)1396 ،
بازه

نام بازه

وضــعیت کیفیت
مورفولوژیک رود
(سال )2006

درصد

بازه

نام بازه

1
2

نام بازه
در یا چه ســــد
طــالــقــان تــا
روستای گلینک
روستای گلینک
تا پل جزن (پل
چوبی)
پل جزن تا پل
وشته
پل و شته تا پل
جوســتان (دیزه
رو)
پل جوســتان تا
پل الله

متوسط
بسیار ضعیف

51/08
72/53

1
2

متوسط

61/64

3

متوسط

62/24

4

بسیار ضعیف

91/92

5

بسیار ضعیف

90/42

6

نام بازه
در یا چه ســــد
طــالــقــان تــا
روستای گلینک
روستای گلینک
تا پل جزن (پل
چوبی)
پل جزن تا پل
وشته
پل و شته تا پل
جوســتان (دیزه
رو)
پل جوســتان تا
پل الله

3

4
5

6

درصد

و ضعیت کیفیت
مور فو لوژیــک
رود (ســـــال
)2016
متوسط
بسیار ضعیف

76/56
85/25

متوسط

64/05

متوسط

84/05

بسیار ضعیف

90/12

بسیار ضعیف

100

با توجه به جدول ( ،))2شاخص کیفیت مورفولوژیک رود برای بازه اول  %51/08تعیین شد که این بازه در کالس
مورفولوژیکی متوسط قرار میگیرد .برای بازه دوم این شاخص مقدار % 72/53به دست آمد که بدان معناستکه این بازه با
توجه به اجرای روش  rMQIدر کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف واقعشده است .بازه سوم ازلحاظ کیفیت مورفولوژیک
در کالس متوسط با مقدار  %61/64قرارگرفته است .برای بازه چهارم شاخص کیفیت مورفولوژیکی رود مقدار %62/24
تعیین شد که این نشاندهنده این است که این بازه نیز در کالس متوسط واقعشده است .شاخص کیفیت مورفولوژیک رود
برای بازه پنجم  %91/92به دست آمد که این نشان میدهد که کیفیت مورفولوژیک بستر رودخانه در این بازه بسیار ضعیف
است .بازه ششم مانند بازه پنجم نیز در کالس بسیار ضعیف با مقدار  %90/42قرارگرفته است .در کل میتوان اینطور
استنباط کرد که در سال  2006بستر رودخانه طالقان ازلحاظ کیفیت مورفولوژیکی وضعیت خوبی ندارد .با مقایسه نتایج
برایسالهای  2006و  2016میتوان اظهار داشت که شاخص کیفیت مورفولوژیک رود برای بازه اول  %76/56بود که بدان
معناستاین بازه در سال  2016در کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف قرارگرفته است؛ یعنی اگر در سال  2006وضعیت
مورفولوژیکی این بازه در کالس متوسط قرار داشت طی  10سال وضعیت مورفولوژیکی این بازه بسیار ضعیف برآورد شد
که این نشاندهنده وضعیت بدتر شدن این بازه از رودخانه است .برای بازه دوم این شاخص مقدار  %85/25درآمد که بدان
معناستکه این بازه در کالس مورفولوژیکی بسیار ضعیف واقعشده است .بازه سوم ازلحاظ کیفیت مورفولوژیک در کالس
ضعیف  %64/05قرارگرفته است؛ یعنی اینکه طی این  10سال کیفیت این بازه از رودخانه از وضعیت کیفی متوسط خارج
وبه کیفیت ضعیف تبدیل شده است .برای بازه چهارم شاخص کیفیت مورفولوژیکی رود عدد  %84/05به دست آمد که این
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نشاندهنده این است که این بازه نیز در کالس بسیار ضعیف با توجه به روش  rMQIقرارگرفته است .شاخص کیفیت
مورفولوژیک رود برای بازه پنجم  %90/12به دست آمد که این نشان میدهد که وضعیت مورفولوژیک بستر رودخانه در
این بازه بسیار ضعیف است .بازه ششم مانند بازه پنجم نیز در کالس بسیار ضعیف با مقدار  %100قرارگرفته است .در کل
میتوان اینطور استنباط کرد که رودخانه طالقان در تمامی بازههااصالً وضعیت خوبی ندارد و اگر در سال  2006کیفیت
مورفولوژیکی رود برای بعضی از بازهها متوسط بود اما در سال  2016به کیفیت بسیار ضعیفی تبدیل شدهاند و این کیفیت
بسیار ضعیف نهتنها در کیفیت آب آشامیدنی تأثیر خواهد گذاشت بلکه ازلحاظ زیستمحیطی نیز باعث ایجاد بحرانهای
مورفولوژیکی مانند فرسایش خاک و رسوبگذاری بیشتر در مخزن سد خواهد شد و از همه مهمتر این رودخانه در شرف
نابودی است که این میتواند باعث تخریب محیطزیست و به خطر افتادن حیات گونههای زیستی موجود در منطقه طالقان
شود.
بررسي علل وضعيت ضعيف كيفيت مورفولوژیكي بستر رودخانه طالقان
بازه اول

نتایج برای سالهای  2006و  2016در بازه اول نشان داد که در حیطه اندیکاتورهای فشار ( )PIدیگر سطح مداخالت در
بخش باالدست حوضه برای سال  2006متوسط برآورد شد که در سال  2016این مداخالت شدید تشخیص داده شد .با
توجه به مشاهدات میدانی و بررسیهای تصاویر ماهوارهای معلوم شد که در سال  2006برای بازه اول تعداد  1پل وجود
داشت اما در سال  2016به تعداد پلهای موجود در این بازه افزوده شد و به تعداد  2پل رسید .در سال  2006مقدار برداشت
چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای در حد متوسط بود که در سال  2016به دلیل تخریب پوشش گیاهی بومی منطقه
برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی به درجهشدید رسید .در حیطه اندیکاتورهای تغییرات ( )AIنتایج بسیار قابلتوجه بود.
بهطوریکه نسبت شعاع بر عرض کانال طی  10سال  4/3محاسبه شد که این بیانگر جابهجایی زیاد بستر این رودخانه
است .اتصال بین تراسهای رودخانهای در هر دو طرف طول کرانهها در سال  %15/09 ،2006بود که در سال  2016به
4%/64رسید که این نشاندهنده تخریب بیشتر این پادگانههادرنتیجه تغییرات کاربری ارضی بوده است .عالوه بر این،شدت
مهاجرت جانبی مئآندرها طی سالهای  2006تا  2016در حدود  40متر اندازهگیری شد .مهاجرت جانبی مئآندرها با تخریب
زمینهای اطراف منجر به افزایش فرسایش خاک و رسوب میشوند .نتایج این تحقیق برای بازه اول نشان داد که علت
واقعشدن این بازه در کالس بسیار ضعیف در اثر مداخالت بیشتر در باالدست حوضه از طریق افزایش تعداد پلها ،حذف
پوشش گیاهی کناره رودخانهها ،تخریب پادگانههای رودخانهایکه بهنوعی دستکاری در حریم رودخانه محسوب میشود،
مهاجرت جانبی مئآندرها باشد .عالوه بر این ،سطح شدید مداخالت در باالدست حوضه ،برداشت چوب و حذف پوشش
ال این عوامل ازجمله عوامل اصلی هستند
گیاهی کنارهای نیز به مقدار شدید برآورد شد .بنابراین ،میتوان گفت که احتما ً
که در تخریب این بازه از رودخانه نقش داشتهاند.
بازه دوم

مطالعات انجامشده برای این بازه حاکی از این است که دیگر سطح مداخالت در بخش باالدست حوضه برای سالهای
 2006و  2016در سطح متوسط بوده است .همچنین در سال  2006بهمنظور حفاطت از سواحل اقدام به استقرار دیوارههای
سنگچین مانندکرده بودند که مقدار آن در حدود %4/31برآورد شد ،اما در سال  2016اقدام به تخریب این دیواره کردند که
مقدار آن در حدود  %2/8محاسبه شد .در سال  2006مقدار برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای در حد متوسط
بود که در سال  2016به دلیل تخریب پوشش گیاهی بومی منطقه برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی به سطحشدید
افزایش یافت .درزمینه نسبت جابهجایی میتوان گفت که این نسبت برای سال  2006در حدود  1/94برآورد شد اما در سال
 2016این نسبت به مقدار  3/13افزایش یافت .این بدان معناست که این بازه در سال  2006در مقایسه با سال 20106
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جابهجایی بستر رودخانه وجود نداشت که در این سال به میزان زیاد یا افزایشیافته است .عالوه بر این ،اتصال بین تراسهای
رودخانهای در هر دو طرف طول کرانهها در سال %98 ،2006برآورد شد و در سال  2016به مقدار  %74/45محاسبه شد
که این نشاندهنده دخل و تصرف در این پادگانهها بوده است .ضمناً شدت مهاجرت جانبی مئآندرها در سال 55/53 ،2006
متر برآورد شد؛ اما در سال  2016بر میزان این شدت افزوده شده ،بهطوریک هدر حدود  70/91متر شد .در سالهای
 2006طول یک کریدور فرسایش پذیر در حدود  %30محاسبه شد که در سال  2016از میزان آن کاسته شده و به میزان
 16%/27کاهش داشت .نتایج تحقیق حاضر برای بازه دوم نشان داد که دستکاری در کرانه رودخانه ،برداشت چوب و
حذف پوشش گیاهی کنارهای و جابهجایی شدید بستر رودخانه ازجمله دالیل اصلی کیفیت مورفولوژیک بسیار ضعیف این
بازه هستند .شکل ( )3نمونهای از یک فرسایش کنارهای را برای بازه دوم نشان میدهد.

شكل  :3فرسایش كنارهاي و نمایان شدن ریشه درختان (منبع :نگارندگان)1396 ،

بازه سوم

در بازه سوم ،طول سواحل حفاظتشده در سال  2006در حدود  %0/34محاسبه شد که در سال  2016اقدام به توسعه
حفاظت از سواحل پرداختند بهطوریکه میزان آن در حدود  %0/47برآورد شد .طی این  10سال نیز برداشت چوب و حذف
پوشش گیاهی کنارهای در حد متوسط بوده است .بررسی نسبت شعاع بر عرض کانال نشان میدهد که در سال ،2006
میزان جابهجایی این بازه از رودخانه در حدود  3/2اندازهگیری شد اما در سال  2016این میزان کمتر و به مقدار 2/55
کاهش داشته است و این بدان معناست که این بازه جابهجایی بستر را اما نه بهشدت سال  2006تجربه کرده است .از
اندازهگیریهای انجامشده با استفاده از مشاهدات میدانی و بررسیهای میدانی معلوم شد که تراسهای این بازه تخریب و
از بین رفتهاند؛ بهطوریکه در سال  2006اتصال با تراسهای رودخانهای در حدود  % 8/71برآورد شد که در سال 2016
در اثر تغییرات کاربری ارضی و تصرف این تراسها به فعالیتهای زراعی و باغی از بین رفتهاند .عالوه بر این ،مهاجرت
جانبی مئآندرها افزایش داشته است بهطوریکه در سال  2006در مقایسه با سال  2016مقدار آن در حدود  123/68متر
اندازهگیریشد .ضمناًطول یک کریدور فرسایش پذیر در هر دو طرف کرانهها برای سالهای  2006و  2016به ترتیب ،در
حدود  %42/17بود و  %40/44محاسبه شد .نتایج تحقیق حاضر برای بازه سوم نشان داد که علت کیفیت مورفولوژیک رود
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از حالت متوسط در سال  2006به کیفیت ضعیف در سال  2016ناشی از عوامل دستکاری و تخریب تراسهایرودخانهای
و مهاجرت جانبی مئآندرها و درنتیجه تخریب بیشتر کرانه این بازه از رودخانه باشد.
بازه چهارم

مطالعات انجامشده برای این بازه نشان میدهد که در سالهای  2006و  2016دیگر سطح مداخالت در باالدست حوضه
در طی این سالها در سطح متوسط بوده است؛ اما میزان برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای در طی این سالها
در سطح شدید بود .عالوه بر این ،در سال  2006نسبت جابهجایی بستر رودخانه در حدود  2/4اندازهگیری شد و اما در سال
 2016میزان جابهجایی در حدود  3/2برآورد شدکه این بیانگر این واقعیت است که رودخانه در مقایسه با سال  2006دچار
جابهجایی شدید بستر شده است .همچنین ،در سال  2006اتصال بین تراسهای رودخانهای در هر دو طرف کرانهها در
حدود  %74/06اندازهگیری شد که از میزان آن کاسته شده بهطوریکه در سال  2016در حدود  %66/94محاسبه شد و این
نشاندهنده این است که در این پادگانهها دخل و تصرفی صورت پذیرفته است .در سال  2006شدت مهاجرت جانبی
مئآندرها وجود نداشت اما در سال  2016شدت این مهاجرت در حدود  44متر اندازهگیری شد و این نیز نشاندهنده این
واقعیت است که افزایشی در میزان مهاجرت این مئآندرها وجود داشته است .عالوه بر اینها ،در سال  2006فرسایش
پذیری در هر دو طرف کرانهها وجود نداشت اما در سال  2016فرسایش پذیری رخ داده است که مقدار آن در حدود
 22%/69محاسبه شد.نتایج این تحقیق برای بازه چهارم نشان داد که علت کیفیت مورفولوژیک بسیار ضعیف این بازه
میتواند ناشی از عوامل برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای ،جابهجایی شدید بستر رودخانه ،دخل و تصرف در
پادگانههای آبرفتی ،فرسایشدر قوسهای مئآندری و افزایش شدت مهاجرت جانبی مئآندرها باشد.
بازه پنجم

مطالعات انجامشده برای این بازه نشان میدهد که دیگر سطح مداخالت و نیز برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی
کنارهای طی این  10سال در سطح شدید بوده است .در حیطه اندیکاتورهای تغییر/روند تعدیل کانال ( ،)AIمحاسبه شاخص
نسبت شعاع بر عرض کانال نشان داد که در سال  2006مقدار این شاخص در حدود  2/5بود که در سال 2016مقدار آن
 3/3برآورد شد که این نشاندهنده افزایش در جابهجایی بستر این بازه از رودخانه است .شاخص اتصال بین تراسها و
کریدور رودخانه در هر دو طرف طول کرانهها در طی سالهای  2006و  2016تغییرات زیادی نداشته است ،بهطوریکه
مقدار آن برایسال  2006در حدود  %14/24و در سال  2016در حدود  %14/20برآورد شد .در سال  2016از شدت مهاجرت
جانبی مئاندرها کاسته شده بهطوریکه در سال  2006این جابهجایی در حدود  104/18متر اندازهگیری شد؛ اما در سال
 2016در مقایسه با سال  2006از میزان این مهاجرت بهشدت کم شده و به مقدار  40/51متر کاهش یافت .درزمینه شاخص
فرسایشپذیری کریدور رودخانه میتوان گفت ک هدر سال  2006طول یک کریدور فرسایش پذیر در هر دو طرف کرانهها
در حدود  %28/43برآورد شد؛ اما در سال  2016فرسایشپذیری افزایش یافته بهطوریکه مقدار آن در حدود %33/98محاسبه
شد .از مطالعات انجام شده برای این بازه میتوان اینطور اظهار داشت که علت کیفیت ژئومورفولوژیک بسیار ضعیف این
بازهافزایش سطح شدید مداخالت در باالدست حوضه ،برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای ،جابهجایی بستر
رودخانه ،فرسایشپذیری زیاد کریدور رودخانه در این بازه بوده است.
بازه ششم

نتایج این تحقیق برای بازه ششم نشان میدهد که دیگر سطح مداخالت برای این بازه طی  10سال در حد شدید بوده
است .بهطوریکه برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای نیز طی این مدت شدید برآورد شد .عالوه بر این ،در سال
 2006هیچگونه عملیات اصالحی سنگچین مانند برای این بازه از رودخانه وجود نداشت؛ اما از مشاهدات میدانی که در سال
 2016از این بخش از بازه صورت گرفت وجود یک دیواره سنگچین مانند به طول  4/54کیلومتر مشاهده شد .نسبت شعاع
بر عرض کانال در سالهای  2006و  ،2016به ترتیب 2/48 ،و  2/96محاسبه شد .مطالعه این ارقام نشان داد که جابهجایی
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بستر رودخانه طی این مدت تقریباً زیاد بوده است .شاخص اتصال بین تراسها و کریدور رودخانه در هر دو طرف طول
کرانهها تغییرات زیادی نداشته است؛ بهطوریکه برای سالهای  2006و  2016مقدار آن به ترتیب ،در حدود  %24/99و
 23%/84محاسبه شد .در سال  2016نیز مانند بازه پنجم از شدت مهاجرت جانبی مئاندرها کاسته شده بهطوریکه در سال
2006ج ابهجایی در حدود  76/67متر اندازهگیری شد امادر سال  2016در مقایسه با سال  2006از میزان مهاجرت
مئآندرکاسته شده بهطوریکه در حدود  33/91متر اندازهگیری شد .عالوه بر این ،از میزان فرسایشپذیری کریدور رودخانه
کاسته شده بهطوریکه اندازهگیری برای سال 2006رقمی در حدود  %53/6و در سال  2016رقمی در حدود  %14/38را
نشان داد؛ اما علل کیفیت ژئومورفولوژیک بسیار ضعیف این بازه را میتوان ناشی ازعواملی از قبیل افزایش مداخالت در
باالدست حوضه ،برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای در سطح شدید ،احداث دیواره سنگچین مانند در این بازه
از رودخانه وجابهجایی نسبتاًً شدید بستر رودخانه دانست.
در کل ،از بررسیهایی که از رودخانه طالقان با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر ماهوارهای انجام گرفت میتوان
اینطور استنباط کرد که در سال  2016در حیطه عوامل انسانی ،عالوه بر احداث پلها و عملیات اصالحی بهمنظور حفاظت
از کرانه رودخانه ،برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای بیشترین نقش را در تخریب بازه اول داشتهاند .لذا عوامل
طبیعی بر تخریب بازه اول برای سال  2016نقشی نداشتهاند اما در سال  2006نقش عوامل طبیعی بر تخریب بازه اول
اثبات میشود .مطالعات انجامشده در بازه دوم رودخانه برای سالهای  2006و  2016نشان داد که هردو عوامل طبیعی
بهصورت مئآندرشدگی و عوامل انسانی از طریق مداخالت در بخش باالدست حوضه ،برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی
کنارهای در تخریب بازه دوم نقش داشتهاند .بررسیهای انجامشده در بازه سوم رودخانه نشان داد که در سالهای  2006و
 2016افزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه بیشترین نقش را در تخریب بازه سوم داشته است و عوامل طبیعی نقش
زیادی را در تخریب این بازه نداشتهاند .بررسیهای انجامشده در بازه چهارم رودخانه نشان داد که در سال  2006اندیکاتور
مئآندر شدگی بیشترین نقش را در تخریب این بازه داشته است و عوامل انسانی نقش زیادی در تخریب این بازهنداشتهاند؛
درحالیکه در سال  ،2016تأثیر اقدامات انسانی به بیشترین میزان خود میرسد .مطالعات انجامشده در بازه پنجم نشان داد
که در سالهای  2006و  2016در زمره عوامل انسانی غلبه با افزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه ،برداشت چوب
و حذف پوشش گیاهی کنارهای بوده است و در زمره عوامل طبیعی مئآندرشدگی بیشترین نقش را در تخریب بازه پنجم
داشته است .مطالعات انجامشده در بازه ششم نشان داد که در سال  2006در حیطه اقدامات انسانی افزایش مداخالت در
بخش باالدست حوضه ،برداشت چوب و حذف پوشش گیاهی کنارهای و در زمره عوامل طبیعی ،مئآندرشدگی ازجمله دالیل
اصلی در تخریب این بازه از رودخانه هستند و در سال  2016عالوه بر افزایش مداخالت در بخش باالدست حوضه،
مئآندرشدگی نیز ازجمله دالیل اصلی بازه ششم رودخانه طالقان محسوب میشوند.
تغييرپذیري شاخصهاي مورفولوژیكي رودخانه طالقان

در پژوهش حاضر  32شاخص تحت عنوان اندیکاتورهای فشار ( )PIو تغییر/روند تعدیل کانال ( )AIدر شش بازه از رودخانه
طالقان در قالب روش  rMQIاندازهگیری ،محاسبه و امتیازدهی شدند؛ اما در مورد آن دسته از شاخصهایی بحث شد که
نقش کلیدی را در تغییرات کیفیت مورفولوژیک رودخانه طالقان داشتهاند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمامی بازههای
این رودخانه تغییرات چشمگیری را در شاخصهای مورفولوژیکی خود داشتند؛ اما اینکه علت این تغییرات چیست ،اوال از
داخل نتایج این پژوهش به دست آمده و دوم اینکه بررسی این تغییرات موضوعی است که هدف این پژوهش نبوده و نیاز
به بررسیهای بیشتر و تخصصی تر دارد .هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر عوامل طبیعی و انسانی بر ویژگیهای کیفی
ژئومورفولوژیک رودخانه طالقان بود که از بین مدلهای موجود در این زمینه از مدل شاخص کیفیت مورفولوژی بازبینیشده
 rMQIبرای بررسی این ویژگیهای کیفی استفاده شد .در راستای مطالعات تغییرات مورفولوژیک رودخانه باید هم عوامل
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طبیعی (تکتونیک) را از طریق روشهای ژئودینامیکی و دادههای مربوط به آن و هم عوامل انسانی بهصورت بررسی
فرسایش و رسوبگذاری از طریق مطالعه سد قبل و بعد از احداث آن بررسی شوند .چنانچه که مقصودی و همکاران ()1387
برای بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه تجن از شاخصهای مورفوتکتونیک و روش ژئودینامیک و دادههای حاصل از
آن استفاده کردند .عالوه بر این ،در پژوهش حاضر دادهها و اطالعات قبل از احداث سد وجود نداشت تا بتوان حداقل از
طریق آن تغییرات مورفولوژیکی رودخانه طالقان را مخصوصاً در حیطه عوامل انسانی بررسی نمود.
نتيجهگيري و پيشنهادات

مطالعات انجامشــده برای ســال  2006نشــان داد که بازههای  5 ،2و  6دارای کیفیت بســیار ضــعیف و بازههای  3 ،1و 4
دارای کیفیت متوســط بودهاند .درحالیکه در ســال  2016بازههای  5 ،4 ،2 ،1و  6کیفیت بســیار ضــعیفی دارند و بازه 3
رودخانه دارای کیفیت ضعیف ازلحاظ کیفیت مورفولوژیک هست .درواقعمیتوان اینطور نتیجهگیری کرد که مئاندرشدگی
رودخانه ،دخالتهای ان سانی در قالب تغییرات مورفولوژیکی شکل رودخانه و تغییرات کاربری ارا ضی بی شترین نقش را در
دارا بودن کیفیت مورفولوژیکی ضـــعیف و بســـیار ضـــعیف این رودخانه داشـــتهاند .در راســـتای آمایش و بهبود کیفیت
مورفولوژیکی این رودخانه پی شنهاد می شود که با توجه به تغییر کاربری ارا ضی گ سترده در بازههای اول و دوم اقدام به
محافظت از پوشــش طبیعی منطقه شــود .ضــمناً بهمنظور جلوگیری از فرســایش کناری رودخانه اقدامات ســازهای و غیر
سازهای توصیه میشود .در بحث اقدامات سازهای راهکارهایی از قبیل جلوگیری از اشغال حریم رودخانه و حفظ و گسترش
پوشــش طبیعی منطقه جهت جلوگیری از فرســایش کناری باید مدنظر قرار گیرد .در بازه ســوم ،برای باالدســت حوضــه،
تو سعه پو شش طبیعی منطقه و جلوگیری از تخریب کاربری ارا ضی منطقه و برای پاییند ست حو ضه کاهش مداخالت
انسانی توصیه می شود .در بازههای  5 ،4و  6جابجایی شدید بستر رودخانه باعث افزایش میزان فرسایش کناری رودخانه
درنتیجۀ آزادی عمل رودخانه در دشت و تغییرات کاربری اراضی باالدست شده است؛ بنابراین ،باید در این بازهها اقدامات
سازهای جهت کنترل جابجایی رودخانه در ب ستر فراخ ایجاد گردد.باید توجه دا شت که علت ا صلی تمامی این موارد تغییر
کاربری اراضی منطقه است و تا احیای کاربری اراضی طبیعی منطقه اقدامات سازهای پاسخ مناسبی به رفتار فرسایشی و
تخریبی رودخانه خواهند داد .عالوه بر این ،مئاندرشدگی رودخانه طالقان بر اساس شرایط طبیعی منطقه نبوده که علت آن
مداخالت بیشازحد در حوضـــه آبریز این رودخانه اســـت و بازههای مختلف رودخانه با توجه به میزان تأثیرپذیری از این
مداخالت ازیکطرف و از طرف دیگر با توجه به خصــوصــیات مورفولوژیکی خود بازهها پاســخهای متفاوتی از روندهای
فرسایش ،فرسایش کناری و مئاندرشدگی را از خودشان نشان دادهاند؛ بنابراین جهت تثبیت رفتار مورفولوژیکی رودخانه و
جهت جلوگیری از روند تخریب رودخانه تهیۀ یک بانک اطالعاتی از کلیه خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه برای هر بازه
باید تهیه شود و با استفاده از یک سامانه پایشی بهروزهرگونه تغییرات در خصوصیات حوضه و زیر حوضهها (عمدتاً تغییر و
تخریب کاربری اراضــی) ثبت و اقدامات اصــالحی در جهت آن شــاخص موردنظر انجام شــود .در غیر این صــورت ،رفتار
رودخانه از حالت طبیعی خارج شده و میزان رفتار تخریب رودخانه حالت ت صاعدی به خودش خواهد گرفت .روش شاخص
کیفیت مورفولوژی بازبینیشده رودخانه ( )rMQIروشی نسبتاً آسان ،دقیق ،کمهزینه و فاقد صرف وقت و زمان زیاد بوده
که در آن تمامی پارامترهایی را که در کیفیت مورفولوژیک رودخانه تأثیر میگذارند را بررسی میکند .در راستای مطالعات
مربوط به ژئومورفولوژی رودخانهای نیز پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
 -1ا ستفاده از دادههای ب سیاردقیقتر تو صیه می شود؛ زیرا برخی از عوارض ژئومورفولوژی رودخانهای مانند تراسهای
رودخانهای بهقدری کوچک ه ستند که حتی با ت صاویر ماهوارهای با رزول شن ن سبتاً باال قابلم شاهده و قابلاندازهگیری
نبودهاند یا تشخیص این عوارض بر روی اینگونه تصاویر بسیار سخت و زمانبر بود.
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 -2احداث سواحل حفاظتشده یا حتی عملیات اصالحی سنگچین مانند در جهت بهبودی رودخانه توصیه نمیشود(شکل.)4

شكل  :4احداث سنگچينها در بازه سوم رودخانه (منبع :نگارندگان)1396 ،

سپاسگزاري

این پژوهش با همکاری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و سازمان آب منطقهای استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان البرز و سازمان هواشناسی کشور انجام شد .از سازمان جغرافیایی نیروهای وزارت دفاع و سازمان آب
منطقهای استان البرز و اداره منابع طبیعی استان البرز و سازمان هواشناسی کشور کمال تشکر و قدرانی را داریم.
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،13  شماره،7  دوره، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز،استفاده از شاخصهای شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب
.25 -35 صص
 (مطالعه موردیRosgen بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از طبقهبندی.1387 ،. ش، و بایزیدی، ل،طالبی
.1 -10  صص، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،)رودخانه سبزکوه
 ارزیابی نقش انسان در فرسایش کنارهای و گسترش جانبی.1392 ،. م، و احمدی مالوردی، ف، حاصلی،. م،عالئی طالقانی
.107 -120  صص،6  شماره،3  دوره، جغرافیا و پایداری محیط،مئآندرهای رودخانه گاماسیاب در دشت بیستون
 نقش ساختارهای زمینشناسی در تغییرات.1389 ،. ن، و دوستکام، م، سردشتی،. ک. س، علوی پناه،. ج،مرشدی
.1 -13 : صص،89  همایش ژئوماتیک،)ژئومورفولوژی رودخانه کارون (دشت خوزستان
 رودخانه: ارزیابی نقش تکتونیک فعال در تنظیم کانال رودخانهها (مطالعه موردی.1387،. ح، و کامرانی دلیر، م،مقصودی
.37 -55  صص،66  شماره،40  دوره،) پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی،)تجن
، بررسی اثرات برداشت مصالح (شن و ماسه) بر شکل بستر و رژیم رودخانه میناب.1382 ،. ف، و محمودی، ا،نوحهگر
.45 -58  صص،45  شماره،35  دوره،پژوهشهای جغرافیایی
 طبقهبندی ژئومورفولوژیکی الگوی آبراهه طالقان رود در محدوده شهرک طالقان از طریق.1393 ،. م، و تورانی، م،یمانی
.183 -198  صص،2  شماره،46  دوره، پژوهشهای جغرافیای طبیعی،روش رزگن
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