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چكيده
خصوصيات مورفولوژي رودخانه ها به واسطه ویژگيهاي دیناميكي آنها همواره دچار تغييرات هستند.
تغييرات در الگو ،نيمرخ عرضي و طولي رود ميتواند نقش مهمي در پهنهبندي و تهيه نقشه خطر سيل
داشته باشد .منطقه مورد مطالعه در این تحقيق ،قسمت پایكوهي و جلگهاي رودخانه بابلرود در استان
مازندران است كه هشت بازه از این رودخانه در مجموع به طول  10/5كيلومتر به عنوان نمونه از
موقعيته اي مختلف انتخاب شدند و با استفاده از شاخص دیناميک مورفولوژیكي رودخانه ()MDI
مورد مطالعه قرار گرفتند .هدف این پژوهش ،طبقهبندي دیناميک مورفولوژیكي رودخانه و بررسي
ارتباط آن با متغيرهاي محيطي بوده است .روش  MDIبخشي از چارچوب  IDRAIMاست كه سه
گروه از شاخصها شامل مورفولوژي و فرایندها ،شاخصهاي مصنوعي و تعدیل رود را مورد ارزیابي
قرار ميدهد .مقدار  MDIدر منطقه مورد مطالعه از  0.64در بازههاي باالدست تا  0.14در بازههاي
پایين دست متغير بوده است كه نشان دهنده كاهش دیناميک مورفولوژیكي رود از باالدست به سمت
پایين دست رود است .نقشههاي ژئومورفولوژي رود و مقادیر  MDIباال در بازههاي  1تا  4نشان
دهنده پویایي مورفولوژیكي زیاد آنها است و تهيه نقشه خطر سيل باید با توجه به روند تغييرات پالن
و ابعاد كانال رود انجام شود .عرض فعال رودخانه و درجه محدودیت رود به ترتيب ضریب همبستگي
 -0.92و  -0.78با شاخص  MDIداشتهاند كه نشان ميدهد با افزایش هریک از این دو متغير
دیناميک مورفولوژیكي رود كاهش یافته است .متغيرهاي ارتفاع ،شيب و شاخص محدودیت كانال هم
به ترتيب ضریبهاي همبستگي  0.62 ،0.68و  0.78با مقدار  MDIداشتهاند كه بيانگر افزایش
دیناميک مورفولوژیكي كانال با افزایش این متغيرها بوده است.

واژگان كليدي :بابلرود ، IDRAIM ،شاخص پویایي مورفولوژیكي ( ،)MDIمازندران.
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مقدمه
رودخانهها از مهمترين عوامل شکلزايی در سطح زمین مح سوب می شوند .جريان آب و انتقال ر سوب نقش ا سا سی در
فعالیت دينامیکی رودخانه ها دارند و در ارتباط با تنوع عوامل محیطی موجب بروز رفتارهای مختلف در رود میشـــوند.
شــناخت رفتار رود و بررســی تغییراد رودخانه در می زمان میتواند درصــد موفقیت مر های مهندســی و بازيابی رود را
افزايش دهد .انواع رودخانهها میتوانند به صورد مبیعی نسبت به جريانهای مختلف و انتقال رسوب خود را تعديل نمايند.
تعديل رود در سه گروه تعديل ب ستر رود ،تعديل جانبی و تغییراد کلی رود قابل بررسی ه ستند(فريرس و بريرلی.)2012 ،
تعديل در ب ستر رود تغییراد مربوط به فرو سايی (پايین رفتن ب ستر در اثر فر سايش) و فرا سازی ( باال آمدن ب ستر در اثر
ر سوبگذاری) ا ست .تعديل جانبی تغییراد در شکل و اندازه بدون جابجايی موقعیت رود در دره ا ست يعنی عرض کانال
رود دچار پهنشدگی يا تنگشدگی میشود .تغییراد کلی رود هم با جابجايی تالوگ رود ،تغییر مسیر و مهاجرد کانال رود
مشــخم میشــود .از اين رو ،تعديل رود منجر به ايجاد تغییراتی در مورفولوژی رود شــده و بالقوه میتواند در خطر وقوع
سیل و ساير مخامراد کانال رود نقش دا شته با شد .در تهیه نق شه خطر سیالب معموالً ويژگیهای هیدرولوژيکی جريان
يعنی فراوانی و بزرگی دبی جريان به صــورد امتماالتی مورد ارزيابی قرار میگیرند و به عمق و ســرعت جريان ســیالبی
توجه ويژه میشــود .اين رويکرد برای رودهای کم انرژی و رودهايی که شــديداً کنترل شــدهاند مناســب اســت .اما در
رودخانههای کوهســتانی و رودهای با بســتر گراولی که دينامیا فعالتری دارند ،با فرض ثابت بودن ابعاد کانال ارزيابی
خطر سیالب به درستی صورد نمیگیرد(ماززورانا و همکاران .)2013 ،لذا تحلیل تغییراد مورفولوژيکی کانال با نگرشها و
روشـــهای ژئومورفولوژيکی برای ارزيابی دينامیا و ناپايداری کانال میتواند اين مشـــکل را کاهش دهد(رينالدی و
همکاران .)2015 ،در اغلب تحقیقاد انجام شـــده پارامترهای م ثر در تغییراد مورفولوژيکی و دينامیکی کانال رود به
صـــورد منفرد مورد بررســـی قرار گرفتهاند .مطالعه تغییراد مورفولوژيکی و دينامیکی الگو (پالن) رودخانهها (مگدانلو و
فرناندز يوســت2011 ،؛ آختر و همکاران2019 ،؛ آناياد و ســیل ،)2020 ،اندازهگیری تغییراد ارتفاعی بســتر رود( ويزگا،
2007؛ النگندوئن و همکاران2009 ،؛ مارتین و همکاران )2011 ،و ارزيابی تغییراد جانبی کانال رود (کلود و همکاران،
2014؛ وارد و همکاران2018 ،؛ ژيا و همکاران2019 ،؛ خان و فريرس )2020 ،نمونهای از اين نوع تحقیقاد هستند.
در برخی از تحقیقاد ،انواع تغییراد ک انال رود به صـــورد جامو مورد بررســـی قرار گرفته و ويژگیها و میزان تغییراد در
گروه های مختلفی مب قهب ندی شـــدها ند .ري نا لدی و هم کاران ( )2015چارچوبی را با عنوان  IDRAIM 1را برای
برنامهريزی و مديريت رود ارائه نمودند .شاخم کیفیت مورفولوژيکی رود ( )MQIيکی از رو شهای  IDRAIMا ست
که در تعدادی از رودهای ايتالیا مورد اســـتفاده قرار گرفت (رينالدی و همکاران .)2013 ،بر اســـاس اين روش تحقیقاد
ديگری در منامق ديگر انجام شد که میتوان به کارهای کامپانا و همکاران ( ،)2014ايونا ترويیماک و همکاران (،)2015
بلتی و همکاران ( ،)2017گولفیری و همکاران ( )2018اشاره نمود.
اســماعیلی و ولی خانی ( )1393شــرايط هیدرومورفولوژيکی رودخانه الويج با اســتفاده از شــاخم کیفیت مورفولوژيکی
( )MQIمورد ارزيابی قراردادند .در اين روش سه م لفه اصلی کیفیت عملکرد مورفولوژيکی ،سازههای مصنوعی و تعديل
کانال موردبررس ـی قرار گرفت .بازههای مورد مطالعه در اين تحقیق کیفیت مورفولوژيکی مناســبی داشــتند .ايالنلو و کرم
( )1399ويژگیهای هیدرومورفولوژيکی رودخانه جاجرود را با روش  MQIمورد بررسی قرار دادند .نتايج اين تحقیق ن شان
داد تمامی بازههای مورد مطالعه در گروه ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفتند.
ناردی و رينالدی( )2015اثراد يا سیالب شديد را با ا ستفاده از چارچوب  IDRAIMدر رودخانه مگرا در ايتالیا مورد
مطالعه قرار دادند .کُمیتی و همکاران ( )2016پهن شـــدگی کانال رود را پز از وقوع يا ســـیالب شـــديد در چارچوب
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- IDRomorfologica, AnalisI e Monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM, in Italian) and stream
)hydromorphological evaluation, analysis and monitoring system (in English
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 IDRAIMو با روش مبقهبندی دينامیکی موادث ( )EDCمورد ارزيابی قرار دادند .اُلوا و همکاران ( )2018ويژگیهای
مورفولوژيکی رودخانههای پرانرژی را با ا شکال ژئومورفیا رودخانه باکر در پاتاگونیای شیلی با روش  IDRAIMمورد
بررسی و تحلیل قرار دادند.
ضرورد توجه به تغییراد مورفولوژی رود برای پهنهبندی خطر سیل ،نقش مهمی در تعیین پهنههای سیلگیر در امتداد
رود دارد .لذا شناسايی منامق با دينامیا مورفولوژيکی متفاود میتواند در پهنهبندی صحیح منطقه خطر سیل م ثر باشد
و به عنوان يا متغیر مهم تلقی شود .لذا مبق نظر مرامان روش  ،MDIاين روش با بررسی ويژگیهای مختلف رود قادر
به مبقه بندی دينامیا مورفولوژيکی رود است و تاکنون تحقیقاد کمی در اين زمینه انجام شده است.
در تحقیق ماضــر هم ســعی شــده اســت دينامیا رودخانه بابلرود بر اســاس ويژگیهای فرم و فرايند رودخانه ،عوارض
مصــنوعی و تعديل رود با روش  MDI1که در قالب  IDRAIMمطر شــده اســت مورد بررســی قرار گیرد .از اين رو،
مهمترين هدف اين تحقیق مبقهبندی دينامیا مورفولوژی رودخانه بابلرود جهت مديريت ســـیالب و کانال رود اســـت.
همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای محیطی و دينامیا مورفولوژی رود هم از اهداف اين پژوهش بوده است.
منطقه مورد مطالعه

موضه آبريز بابلرود در دامنههای شمالی البرز در استان مازندران واقو شده است (شکل  )1و شاخه اصلی آن از ارتفاعاد
شمالی البرز سرچشمه گرفته و با عبور از شهرهای بابل و بابلسر وارد دريای خزر می شود .قسمتهای کوهستانی موضه
در زون البرز شمالی و منامق جلگهای در زون گرگان -ر شت قرار دارد .لیتولوژی مو ضه در منامق کوه ستانی عمدتاً از
شیل و ماسه سنگ سازند شمشا (ژوراسیا) و سنگهای آهکی و دولومیتی سازند الیکا (ترياس) و در منامق جلگهای از
ر سوباد آبرفتی کواترنری ت شکیل شده ا ست .مداکثر و مداقل ارتفاع مو ضه به ترتیب  3917و  -27متر از سطح آبهای
آزاد قرار دارد .میانگین بارش ساالنه مو ضه  795میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  13.3سانتیگراد ا ست .میانگین دبی
بابلرود در يا دوره  35ساله  16مترمکعب در ثانیه بوده است.

شكل  : 1موقعيت حوضه آبریز بابلرود و بازههاي مورد مطالعه در استان مازندران
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)- Morphological Dynamics Index (MDI
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روش تحقيق

در اين تحقیق ابتدا هشـــت بازه از رودخانه بابل در موقعیتهای مختلف از محدوده پايکوهی و جلگهای با بررســـیهای
میدانی و با ا ستفاده از ت صاوير گوگل ارث انتخاب شدند .نق شه ژئومورفولوژی لندفرمهای رودخانهای شامل کانال رود،
موانو جانبی و پوينت بارها ،د شت سیالبی و پادگانههای آبرفتی با ا ستفاده از ت صاوير گوگل ارث سال 2020و بازديدهای
میدانی تهیه و ترسیم گرديد .البته در اين نقشه موقعیت سازههای مهندسی مانند پلها ،سدها (بندهای کوچا) و کنارهها
مفاظت شــده هم ثبت شــد .جهت بررســی تغییراد کوتاه مدد نقشــه لندفرمهای رودخانهای ســال  2007با اســتفاده از
ت صاوير گوگل ارث تهیه و تر سیم شد .تغییراد بلندمدد رودخانه از عکزهای هوايی سال  1335و مطالعاد انجام شده
بوسیله ساير محققین مورد بررسی قرار گرفت .برخی از تغییراد مانند مفر بستر با توجه به شواهد زمینی ارزيابی شدند.
جهت بررســی میزان محدوديت و توان جابجايی جانبی رودخانه از دو معیار درجه محدوديت( 1بريرلی و فريرس )2005 ،و
شاخم محدوديت( 2رينالدی و همکاران )2013 ،رود ا ستفاده شد .درجه محدوديت ،موقعیت رود را به سه مالت محدود،
ن سبتاً محدود و نامحدود (از مرفین آزاد) تق سیمبندی مینمايد(بريرلی و فريرس  )2005 ،که به ترتیب بیش از  90در صد،
 90-10درصد و کمتر از  10درصد از مول کرانه رود در مجاورد مستقیم با دامنه يا تراسهای قديمی قرار دارند .شاخم
محدوديت ،ن سبت عرض د شت آبرفتی (عرض رودخانه و د شت آبرفتی مجاور) به عرض کانال رود ا ست .اين شاخم به
ســه کالس باال ( ،)1.5-1متوســط ( )1.5 – nو پايین (بیش از  )nمبقهبندی میشــود که برای رودخانههای تا کانالی
(م ستقیم و سینو سی)  n=5و برای رودهای چندکانالی  n=2ا ست (رينالدی و همکاران .)2012 ،کالسهای محدوديت
کانال رود بر اساس درجه و شاخم محدوديت در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  : 1كالسهاي محدودیت كانال رود (رینالدي و همكاران)2012 ،

کالس محدوديت
محدود
نسبتاً محدود
نامحدود

توصیف
درجه محدوديت بیش از  90درصد
درجه محدوديت بین  10تا  90درصد و شاخم محدوديت کمتر از 1.5
درجه محدوديت بین  10تا  90درصد و شاخم محدوديت بیش از 1.5
درجه محدوديت کمتر از  10درصد و شاخم محدوديت کمتر از n
درجه محدوديت کمتر از  10درصد و شاخم محدوديت بیش از n

جهت بررسی دينامیا مورفولوژيکی رود از روش شاخم پويايی (دينامیا) مورفولوژيکی( )MDIرودخانه استفاده شد.
اين روش بخشی از روش  IDRAIM 3است که برای ارزيابی هیدرومورفولوژيکی ،آنالیز و پايش رودخانهها (رينالدی و
همکاران 2012 ،و  )2015معرفی شده است .شاخم پويايی مورفولوژی رود با بررسی اشکال و فرايندهای رودخانهای،
مورد ارزيابی قرار میگیرد .شاخمهای ارزيابی دينامیا مورفولوژيکی رودخانه به  3دسته شاخمهای مربوط به مورفولوژی
و فرايندها ( ،)Mشاخمهای مصنوعی ( )Aو شاخمهای تعديل ( )CAتقسیم میشوند(جدول .)2
برای امتیازدهی به هريا از شـــاخم های فوق جدولی با ســـواالد متعدد وجود دارد که با توجه به ويژگیهای هر بازه
امتیازاد تعیین میشــوند (جداول  4 ،3و  .)5برای اکثر شــاخمها پنج مبقه تعريفشــده اســت که مداقل آن مبقه  Aبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- confinement degree

1

- confinement index

2
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پويايی ناچیز و مداکثر آن مبقه  Eبا بی شترين دينامیا مورفولوژيا ا ست .بدين ترتیب نمراد مرتبط به هر شاخم به
تدريج از مبقه  Aتا  Eافزايش میيابد .الزم به ذکر اســت که امتیازدهی به هريا از شــاخمها نیازمند درک مطلوب و
مهارد کافی از ژئومورفولوژی رودخانهای دارد تا خطای کار کاهش يابد .در ادامه هريا از شـــاخمهای مختلف MDI
تشريح میشوند.
جدول  : 2شاخصهاي مورد استفاده در روش ( MDIرینالدي و همكاران)2015 ،

مشخصه

شاخم

M1

نوع کانال

M2

فرسايشپذيری کناره

M3

فرسايشپذيری بستر

M4
M5
M6
A1
A2

فرايندهای فرسايش
کناری
روند تغییراد عرض کانال
روند تغییراد سطح بستر
مفاظت کناره
مفاظت بستر

پارامترهای ارزيابیشده
تعريف الگوی کانال بر مبنای شاخمهای سینوسی ،شريانی و انشعابی
نوع کنارهها (چسبنده ،غیر چسبنده) ،درصد کنارههای محافظتشده و پوشش
گیاهی
نوع بستر (آبرفتی ،رخنمون سنگبستر) ،درصد پوشش بستر
مول پسروی کنارهها و نرخ پسروی
تغییراد عرض کانال می  15 -10سال گذشته
تغییراد سطح بستر می  15 -10سال گذشته
مول کنارههای محافظتشده
مول بستر محافظتشده توسط پوشش يا رمپ
تغییراد الگوی کانال از دهه  1950بر اساس تغییر در شاخمهای سینوسی ،شريانی
و انشعابی

CA1

تعديل الگوی کانال

CA2

تعديل عرض کانال

تغییر عرض کانال از دهه 1950

CA3

تعديل سطح بستر

تغییر سطح بستر می  100سال گذشته

*شاخمهای تعديل با توجه به وجود مستنداد از دهه  1950تعیین شده است که در ايران عکزهای پوششی سال  1335در
اين محدوده قرار داشته و قابل استفاده هستند.
الف) شاخصهاي مورفولوژي و فرایندها ( :)Mاين شاخم وضعیت مربوط به مشخصاد کانال رودخانه (بررسی تغییراد

الگوی کانال رودخانه) ،فرسايشپذيری کنارهها (بررسی وضعیت مفاظت کنارهها) ،فرسايشپذيری بستر (بررسی وضعیت
پوشش بستر) ،فرايندهای فرسايش کناری (بررسی وضعیت پسروی کنارهها) ،روند تغییراد عرض کانال (بررسی تغییراد
عرض کانال) و همچنین روند سطح بستر (بررسی تغییراد سطح بستر) را مورد ارزيابی قرار میدهد(جدول.)3
ب) شاخصهاي م صنوعي ( :)Aاين شــاخم وضــعیت مفاظت کنارههای رودخانه را مورد ارزيابی قرار میدهد .در اين
شاخم مفاظت کنارهها (بررسی مول کنارههای محافظت شده) و مفاظت بستر (بررسی مول بستر محافظت شده) مورد
ارزيابی قرار میگیرند (جدول.)4
ج) شاخصهاي تعدیل كانال ( :)CAاين شاخم به برر سی تغییراد الگوی کانال در می سالهای اخیر میپردازد .در
اين شاخم تعديل الگوی کانال (بررسی تغییراد الگوی کانال از دهه  ،)1950تعديل عرض کانال (بررسی تغییراد عرض
کانال از دهه  )1950و تعديل ســطح بســتر (بررســی تغییراد ســطح بســتر در می  100ســال گذشــته) مورد ارزيابی قرار
میگیرد(جدول .)5
سپز نمره کل از جمو نمراد همه شاخمها بد ست میآيد و مقدار شاخم دينامیا مورفولوژيکی ( )MDIبه صورد
رابطه زير محاسبه میشود:
MDI = Stot/Smax
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که  Stotمجموع نمراد و  Smaxمداکثر نمرهای است که اگر همه شاخمها در باالترين مبقه قرار گیرند ،ماصل
میشود .بنابراين ،مقدار  MDIاز ( 0مداقل دينامیا مورفولوژيا) تا ( 1مداکثر دينامیا مورفولوژيا) متغیر است و پنج
مبقه زير تقسیم میشوند( :الف) بسیار کم( 0 ≥ MDI > 0/2 ،ب) کم( 0/2 ≥ MDI > 0/4 ،پ) متوسطMDI > 0/6 ،
≥ ( 0/4د) باال 0/6 ≥ MDI > 0/8 ،و (ث) بسیار باال0/8 ≥ MDI ≥ 1 ،
جدول : 3طبقات مربوط به شاخص مورفولوژي و فرایندهاي و نحوه امتيازدهي آنها (رینالدي و همكاران)2015 ،

شاخم

M1

مبقاد

امتیاز

 -Aمورفولوژی کانال بسیار کم انرژی (بدون موانو)
 -Bمورفولوژی کانال کم انرژی (سینوسی يا مئاندری ،شاخهشاخه)
 -Cمورفولوژی کانال متوسط انرژی (سینوسی يا مئاندری همراه با مانو مولی)
 -Dمورفولوژی کانال پرانرژی (سرگردان ،شريانی)
.-Aکنارههای آبرفتی غیرچسبنده فرسايشپذير ≤  ٪10از کل مول کناره يا رسوباد چسبنده ≤ ٪33

0
3
6
10
0
2

 -Cکنارههای آبرفتی غیرچسبنده فرسايشپذير ≤  ٪66از کل مول کناره يا رسوباد چسبنده ≤ ٪90

4

 -Dکنارههای آبرفتی غیرچسبنده فرسايشپذير ≤  ٪90از کل مول کناره يا چسبنده <90٪

6

 -Eکنارههای آبرفتی غیرچسبنده فرسايشپذير <  90٪از کل مول کناره

8

 -Bکنارههای آبرفتی غیرچسبنده فرسايشپذير ≤  ٪33از کل مول کناره يا رسوباد چسبنده ≤ ٪66
M2

 .-Aبستر آبرفتی فرسايشپذير ،با عدم مفاظت از بستر يا رخنمون سنگبستر ،در کمتر از ٪10از
مول بازه
M3

M4

0

 -Bبستر آبرفتی فرسايشپذير ≤  33٪از مول بازه

2

 -Cبستر آبرفتی فرسايشپذير ≤  66٪از مول بازه

4

 -Dبستر آبرفتی فرسايشپذير ≤  90٪از مول بازه

6

 -Eبستر آبرفتی فرسايشپذير <  90٪از مول بازه

8

 .-Aعدم وجود کنارههای در مال پسروی

0

 -Bکنارههای در مال پسروی ≤  5٪از کل مول کناره

2

 -Cکنارههای در مال پسروی ≤  33٪از کل مول کناره با نرخ پسروی ≤  3متر در سال

4

 -Dکنارههای در مال پسروی ≤  33٪از کل مول کناره با نرخ پسروی >  3متر در سال يا >
 33٪از کل مول کناره ولی با نرخ پسروی ≤  3متر در سال

6

 -Eکنارههای در مال پسروی <  33٪از کل مول کناره با نرخ پسروی <  3متر در سال

8

.-Aتغییر عرض کانال ≤ ( 10٪تا شاخه) يا ≤ ( 5٪سرگردان يا شريانی) می  10-15سال اخیر

0

 -Bتغییر عرض کانال ≤ ( 25٪تا شاخه) يا ≤ ( 10٪سرگردان يا شريانی) می  10-15سال اخیر

4

 -Cتغییر عرض کانال < ( 25٪تا شاخه) يا < ( 10٪سرگردان يا شريانی) می  10-15سال

8

M5
اخیر
M6

.-Aشرايط پايدار غالب بستر می  10-15سال اخیر

0

 -Bشواهد برداشت (مفر) و انباشت موضعی می  10-15سال اخیر در مول بازه

4
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 -Cشواهد برداشت (مفر) و انباشت گسترده می  10-15سال اخیر در مول بازه

8

جدول  : 4طبقات مربوط به شاخص مصنوعي و نحوه امتيازدهي به آنها (رینالدي و همكاران)2015 ،

شاخم

A1

A2

مبقاد

امتیاز

 .-Aمفاظت کناره در بیشتر قسمتهای بازه 80٪ < ،از کل مول کنارههای آبرفتی

0

 -Bمفاظت کناره <  66٪از کل مول کنارههای آبرفتی

4

 -Cمفاظت کناره <  33٪از کل مول کنارههای آبرفتی

8

 -Dمفاظت کناره ≤  33٪از کل مول کنارههای آبرفتی

12

 -Eمفاظت موضعی کناره ،به عبارتی ≤  5٪از کل مول کنارههای آبرفتی

15

 .-Aوجود پوششها در بیشتر قسمتهای بازه 80٪< ،از کل مول بازه

0

 -Bپوششهای بستر <  66٪از کل مول بازه

4

 -Cپوششهای بستر <  33٪از کل مول بازه و يا مضور گسترده سازههای عرضی

8

 -Dپوششهای بستر ≤  33٪از کل مول بازه و يا مضور موضعی سازههای عرضی

12

 -Eپوششهای بستر موضعی ،به عبارتی ≤  5٪از کل مول بازه و عدم مضور کامل ساير سازه-
های عرضی

15

جدول  : 5طبقات مربوط به شاخص تعدیل كانال و نحوه امتيازدهي به آنها (رینالدي و همكاران )2015

شاخم

CA1

CA2

CA3

مبقاد

امتیاز

 -Aعدم وجود تغییراد الگوی کانال از دهه1950

0

 -Bتغییر با يا الگوی کانال مشابه از دهه1950

3

 -Cتغییر متفاود الگوی کانال رود از دهه1950

5

 -Aعدمتغییر يا تغییر جزئی (≤  )15٪از دهه1950

0

 -Bتغییر متوسط ( )15 - ٪35از دهه1950

3

 -Cتغییر شديد کانال ( <  )35٪از دهه1950

5

 -Aتغییر قابلچشمپوشی سطح بستر (≤ 0 /5متر)

0

 -Bتغییر محدود يا متوسط سطح بستر ( 0/5 - 3متر)

3

 -Cتغییر شديد سطح بستر ( <  3متر)

6

 -Dتغییر بسیار شديد سطح بستر ( <  6متر)

10
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بحث و یافتهها

هشت بازه رود در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند (شکل  .)1بازه  1در ارتفاع  200متری و با شیب  0.018متر بر متر
در ق سمت پايکوهی منطقه قرار گرفته ا ست و بازه  8در ارتفاع  -25متری از سطح دريا و با شیب  0.001متر بر متر در
محدوده جلگه ساملی شهر بابلسر قرار دارد .ساير بازهها در بین اين محدوده ارتفاعی قرار داشته و شیب آنها از  0.001تا
 0.018متر بر متر متغیر بوده اســت(جدول  .)6در بازههای مورد مطالعه رودخانه بابلرود میانگین عرض کانال از  12تا 77
متر و میانگین عرض بازه که شـامل موانو درون کانالی و دشـت سـیالبی میشـود از  41تا  83متر متغیر بوده اسـت .لذا
شــاخم محدوديت رود بین  1.1تا  4.4بوده که به جز بازه هشــت که در گروه محدوديت باال قرار دارد ،ســاير بازهها در
گروه متوسط قرار گرفتهاند .درجه محدوديت بازهها هم بین  18تا  100در صد متغیر بوده است .در مجموع ،بازههای مورد
مطالعه رودخانه بابلرود از نظر محدود يت ،عمدتاً در مبقه نســـبتاً محدود قرار گرفتهاند .علت قرارگیری در اين مبقه،
فرو سايی رود بین ترا سهای آبرفتی و پهن شدگی تدريجی رود ا ست که موجب ت شکیل د شتهای سیالبی کوچا و
ناپیوسته شده است .فقط بازه  8که در قسمت مصب اين رود قرار گرفته است در مبقه محدود است .ضريب سینوسیته
کانال از  1تا  2.2متغیر بوده و الگوی رود در اين ه شت بازه به صورد م ستقیم ،سینو سی و مئاندری (پیچانرودی) ا ست
(جدول .)6
جدول  : 6ویژگيهاي بازههاي مورد مطالعه از نظر محدویت جانبي

ارزیابي شاخصهاي دیناميک مورفولوژیكي رود ( : )MDIهمانمور که اشــاره شــد روش  MDIشــامل ســه گروه از
شاخمها ( A ،Mو  )CAاست که در ادامه برای بازههای مورد مطالعه در رودخانه بابلرود مورد ارزيابی قرار گرفتند.
شاخم  ، M1مورفولوژی کانال رود را مورد ارزيابی قرار میدهد .در محدوده مورد مطالعه ،الگوی رود در بازههای  1تا 4
بهصورد مستقیم و سینوسی با موانو مولی ،در بازه  5و 6الگوی رودخانه بهصورد سینوسی و پیچانرودی و بدون موانو
مولی هســـتند(شـــکل  .)2بازههای  7و  8هم به علت شـــیب کم و فقدان موانو مولی در مبقه کم انرژی قرار گرفتند
(جدول.)7
شـاخم  ، M2ويژگیهای رسـوباد کرانه رود را مورد بررسـی قرار میدهد لذا گروهها براسـاس درصـد رسـوباد آبرفتی
منفصل و غیرچسبنده در کرانه رود مبقهبندی می شوند(شکل  3الف) .بر اساس مشاهداد انجام شده در بازههای  1تا ،4
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بیش از  80در صد مول کرانه دارای ر سوباد آبرفتی فر سايشپذير بودند که در گروه  Dقرار میگیرند .در بازههای  5تا 7
بیش از  40درصد (گروه  )Cو در بازه  8تقريباً هیچ رسوباد منفصلی ( )Aدر کرانه رود وجود ندارد.
شـاخم  ، M3برمبنای فرسـايشپذيری رسـوباد در بسـتر رود مبقهبندی میشـود .با توجه به درصـد رسـوباد آبرفتی
فرســـايشپذير در بســـتر رودخانه بابل رود ،بازههای  1تا  4در گروه  ، Eبازههای  5و 6در گروه  Dو بازه  7و  8هم به
ترتیب در گروههای  Cو  Bقرار گرفتند.
شاخم  ، M4براساس مول کرانه فرسايشپذير و میزان پسروی کرانههای رود ارزيابی میشود(شکل 3ج) .بر اين اساس
بازههای  1تا  3در گروه  ،Cبازههای  4تا  7در گروه  Bو بازه  8در گروه  Aقرار گرفته است.
شاخم  ، M5تغییراد عرض کانال را می  10تا  15سال اخیر مورد بررسی قرار میدهد .با مقايسه تصاوير گوگل ارث
در سالهای  2007و  2020و نق شههای ژئومورفولوژی رود اين تغییراد مورد ارزيابی قرار گرفت( شکل .)2بر اين ا ساس
بازههای  4تا  6تغییراتی بین  10تا  25در صد دا شته که در گروه  Bقرار گرفتهاند و ساير بازهها به علت تغییراد کمتر از
 10درصد در گروه  Aقرار گرفتند.
شاخم  ، M6نتايج ماصله از بازديدهای میدانی بیانگر اين است که بازههای  1تا  4با مفر و برداشت در مول بازه همراه
بودهاند و همچنین میزان مفر و برداشت در بازههای  5تا  8بهصورد موضعی بوده است .بر اين اساس ازنظر اين شاخم،
بازههای  1تا  4دارای امتیاز  8و بازههای  5تا  8دارای امتیاز  4هستند.
شاخم  ، A1درصد مفاظت از کرانه رود را که بوسیله سازههای انسانی مانند ديوارههای بتنی ،گابیون ،ريپ رپ و غیره
ايجاد شده است را ارزيابی میکند .کرانههای بازههای  1تا  7از شش تا پانزده درصد تحت مفاظت سازههای انسانی قرار
دا شتهاند( شکل 3ه) لذا در گروه  Dجای میگیرند .کرانههای رود در بازه  8به علت قرارگیری در محدوده شهری به مور
کامل با سازههای بتنی مفاظت شده و در گروه  Aقرار گرفته است.
شاخم  ، A2و ضعیت ب ستر رودخانه را که بو سیله سنگچینها ،سازههای عر ضی و غیره مفاظت می شوند ،ارزيابی
میکند .بازههای  7 ،4و  8به علت داشــتن ســازههای عرضــی در رودخانه در گروه  Dقرار گرفته (شــکل 3س) و ســاير
بازههای به علت عدم وجود سازههای مفاظت کننده از بستر در گروه  Eقرار گرفتند.
شـــاخم  ،CA1تغییراد بلندمدد الگوی کانال رود را مورد بررســـی قرار میدهد .در رودخانه بابلرود بازههای  1تا 4
تغییراتی را تجربه کردهاند اما پالن آنها مشابه الگوی قبلی است و در گروه  Bقرار میگیرند .بازههای  5تا  8می سالهای
 1334 -1373از نظر الگو هیچ تغییر مشخصی نداشته (يمانی و مسینزاده )1382 ،و تاکنون نیز ثابت مانده است .لذا در
گروه  Aقرار گرفتهاند.
شاخم  ،CA2تغییراد عرض کانال رود را به صورد بلندمدد مورد بررسی قرار میدهد .در مطالعهای که توسط يمانی
و همکاران ( )1394در بخش هايی از رودخانه بابلرود انجام دادند ،بازههای  3تا  5در اثر فعالیت های انســـانی (تغییراد
کاربری اراضی ،کشاورزی و شهرنشینی) دچار تغییراتی از سال  1334تا  1393شدهاند .براين اساس بازه  3در گروه  Aو
بازههای  5 ،4در گروه  Bقرار گرفتند .بازههای  1و  2هم به علت تغییراد کمتر از  35درصــد در گروه  Bو بازههای  7و
 8با تغییراد کمتر از  15درصد در گروه  Aقرار گرفتند.
شاخم  ،CA3تغییراد بستر رود را می دوره  100ساله مبقهبندی میکند .اغلب بازههای ( 1تا  )7مورد مطالعه ،تغییراد
ب ستر محدود و متو سط ( 0.5 -3متر) دا شتهاند که در گروه  Bقرار گرفته( شکل 3ب) و بازه  8به علت تغییراد ناچیز در
گروه  Aقرار گرفت .م ستنداد مکتوب برای اندازهگیری اين تغییراد ب سیار کم ا ست .با اين وجود با ا ستفاده از شواهد
میدانی مانند مفر ب ستر رود در پايه پلها مانند شکل 3ب ،مداکثر عمق کانال به ديواره ترا سهای آبرفتی مجاور و ايجاد
تراسهای جديد درون کانالی استفاده شده است.
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جدول  :7امتيازدهي شاخصهاي مختلف  MDIدر بازههاي مختلف بابلرود
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شکل  :2نقشههای ژئومورفولوژی رودخانه بابلرود در بازههای مورد مطالعه در دو سال  2020و 2007
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شكل  : 3الف) ب ستر و كرانه آبرفتي بازه  ،1ب) فرو سایي ب ستر در پایه پل در بازه  ،1ج) پ سروي كرانه آبرفتي در بازه  ،2د) ب ستر
بازه  ،3ه) دیوار حفاظتي در بازه  ،4و) بخ شي از بازه  ،5ز) كرانه و ب ستر بازه  ،6س) وجود سد ال ستيكي در بازه  ،7ع) تجاوز به
حریم رود در بازه .8

بر اســـاس مجموع امتیازاد  ،MDIبازههای  1تا  4در مبقه زياد ،بازههای  5و  6در مبقه متوســـط و بازههای  7و  8به
ترتیب در مبقاد کم و بسیار کم از دينامیا مورفولوژيکی رود قرار گرفتند(جدول.)7
با محا سبه ن سبت هر گروه از شاخمها به مقدار مداکثر همان گروه ،مقدار ن سبی هر گروه بد ست آمد .مقدار  MDIاز
بازههای باالدســت به ســمت پايیندســت کاهش يافته (شــکل  )4که نشــاندهنده کاهش پويايی مورفولوژيکی رود در
ق سمتهای پايین د ست ا ست .شاخم گروه  Mکه ا شکال و فرايندهای رود را ن شان میدهند تقريباً همرا ستای مقدار
 MDIبوده و نزديکترين مالت را به آن دا شتهاند .شاخمهای گروه  Aکه عنا صر م صنوعی در رود را مورد توجه قرار
میدهند بی شترين ن سبت امتیاز را به مقدار کل خود دا شتهاند ،يعنی بی شتر بازهها امتیاز ن سبتاً بااليی از اين گروه ک سب
کردهاند که نشان دهنده دخالت کم انسان در اين بازهها بوده است.
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شكل  : 4مقادیر  MDIو شاخصهاي  A ،Mو  CAدر بازههاي مورد مطالعه رودخانه بابلرود

روند تغییراد  MDIو شاخمهای ت شکیلدهنده آن با عرض کانال رود بی شترين تطبیق را با رگر سیون نمايی دا شته
است .ضرايب اين رگرسیون و نمودار آنها در شکل  5نشان داده شده است .بر اين اساس ضريب  bرگرسیون نمايی برای
شاخمهای  CA ،A ،Mو  MDIبه ترتیب  0.944 ،0.988 ،0.96و  0.977محاسبه شد که برای همه آنها  b < 1بوده
و بیانگر روند نمايی کاه شی ا ست .اين روند تغییراد برای شاخم مورفولوژی و فرايندرودخانه و شاخم تعديل رود ابتدا
سريوتر بوده و بعد روند ماليمتری دارد .بدين ترتیب بازههای باالد ست از نظر دينامیا مورفولوژيکی فعالتر از بازههای
پايین دست بوده و رابطه معناداری را با عرض کانال رود نشان میدهند.

شكل  : 5روابط رگرسيوني بين عرض كانال رود و شاخصهاي MDI
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ارتباط شاخم  MDIباپارامترهايی شامل ارتفاع ،شیب ،عرض رود ،شاخم محدوديت ،درجه محدوديت مورد ارزيابی
قرار گرفت .با توجه به ارتباط باالی شــیب و ارتفاع ،همبســتگی اين دو متغیر در شــاخمهای  MDIبه جز شــاخم
م صنوعی ( )Aخوب بوده ا ست( شکل .)6ضريب همب ستگی ارتفاع و شیب رود با مقدار  MDIبه ترتیب  0.68و 0.62
بد ست آمده ا ست که ن شان میدهد با کاهش ارتفاع و شیب رود مقدار  MDIکاهش يافته ا ست .عرض رود با MDI
ضــريب همبســتگی  -0.92داشــته اســت که بیانگر ارتباط معکوس بین اين دو متغیر اســت .درجه محدويت رود ارتباط
معکو سی ( )r = -0.78را با مقدار  MDIن شان میدهد .اين بدين معنی ا ست که در بازههای پايین د ست با افزايش
عرض کانال رود در صد ات صال رود با ترا سهای آبرفتی بی شتر شده و مقدار محدوديت افزايش يافته ا ست .شاخمهای
مصـــنوعی هم با افزايش عرض کانال افزايش يافته و يا ارتباط مســـتقیم و باال ( )0.97را نشـــان میدهد .شـــاخم
محدوديت با  MDIضريب همبستگی  0.78داشته که نشان میدهد با کاهش نسبت محدوده آبرفتی به عرض کانال رود
میزان پويايی مورفولوژيکی کانال هم کاهش میيابد و برعکز .درجه محدوديت رود با همه شـــاخمهای  MDIرابطه
معکوس و باال را ن شان میدهد .درمالی که شاخم محدوديت کانال رابطه م ستقیم و بااليی را با شاخمهای MDI
نشان میدهد (شکل.) 6
همبســتگی باالی ( )0.94شــاخمهای گروه  Mبا گروه  CAنشــان دهنده تیثیر باالی مورفولوژی و فرايندهای مبیعی
رود بر میزان تعديل بوده و عوامل م صنوعی ( سازهها) به علت گ ستردگی کم در مول بازهها نتوان ستند تیثیری زيادی بر
ويژگیهای مبیعی رود داشته باشند.

شكل  : 6ضریب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مختلف و شاخصهاي پویایي مورفولوژیكي رود در رودخانه بابلرود
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در مطالعاد اُلوا و همکاران ( )2018در رودخانه باکر شیلی ،ضريب همبستگی بین درجه محدوديت و شاخم محدوديت
 -0.56و همبستگی درجه محدوديت با عرض کانال  -0.53بدست آمد که اين دو ضريب در منطقه مورد مطالعه به ترتیب
 -0.65و  -0.82بدست آمد که ارتباط معکوس اين متغیرها را نشان میدهد.
نتايج بررسیها در بازههای مورد مطالعه نشان میدهد که مقادير باالی  MDIمیتواند در رابطه با رودخانههای نسبتاً
پرانرژی با کنترل مصنوعی محدود و ناپايداری کانال می  15-10سال اخیر و يا قبلتر باشد .متقابالً مقادير کم  MDIدر
ارتباط با بازههای پايدار (رودخانههای منامق پست با شیب بسیار ماليم و کنارههای چسبنده پايدار) و يا بازههای تحت
کنترل مصنوعی پالنیمتری و آلتیمتری شديد است .اين نتیجه در اهداف مدل (رينالدی و همکاران )2015 ،هم مورد نظر
بوده است که با نتايج بدست آمده از اين تحقیق همسو میباشد.
نتيجهگيري
ارزيابی تغییراد مورفولوژيکی رود کاربرد زيادی در مديريت ســـیالب رودخانه و مخامراد کانال رود دارد .اين تحقیق با
هدف مبقهبندی پويايی مورفولوژيکی رود ( )MDIو بررسی نتايج آن با ساير متغیرها در رودخانه بابلرود انجام شد.
در اين کار ،روش  MDIبا دادههای واقعی زمینی مورد بررســـی قرار گرفت .ضـــرايب همبســـتگی خوب بین متغیرهای
مختلف بیانگر صــحت و دقت اين مدل اســت .اگرچه مبقهبنديها به ظاهر ســاده هســتند اما امتیازدهی به آنها مســتلزم
مطالعاد ژئومورفولوژيکی میدانی و وجود مستنداد مناسب و کافی از منطقه است.
تحلیل نتايج نشــان میدهد که در بازههای با شــاخم پويايی مورفولوژيکی ( )MDIمتوســط و باال که پالن رود و ابعاد
هندسی کانال امکان تغییراد بیشتری دارد با شناسايی مسیر قبلی رود و ابعاد کانال میتوان سناريوهای مختلفی را برای
پهنه بندی و تهیه نق شه خطر سیل ارائه نمود .برای مثال درمورد تغییراد ارتفاعی ب ستر ،در بازههای  1و  2مفر ب ستر در
می زمان موجب شده است که ظرفیت کانال افزايش يافته و وقوع سیالبهای فراکانالی کاهش يابد.
بررسی ارتباط متغیرهای مختلف با شاخمهای پويايی مورفولوژيکی ( )MDIنشان دهنده تغییراد مشخم از باالدست
به سمت پايین د ست رود ا ست و کاهش مقدار  MDIبه سمت پايین د ست و ضرايب همب ستگی باال بین متغیرها با
الگويی که در مدل ارائه شــده اســت همخوانی دارد .لذا اين مدل در منامق جغرافیايی مشــابه منطقه مورد مطالعه قابلیت
استفاده دارد و برای ساير منامق هم میتواند مورد ارزيابی و صحت سنجی قرار بگیرد.
منابع






ا سماعیلی ،ر ضا؛ ولی خانی ،ساره ،1393 ،ارزيابی و تحلیل شرايط هیدرومورفولوژيکی رودخانه ی الويج با ا ستفاده از
شاخم کیفیت مورفولوژيکی ،پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی ،سال دوم شماره ،4صم.53-37 .
ايالنلو ،مريم؛ کرم ،امیر ،1399 ،ارزيابی شــرايط هیدرومورفولوژيکی رودخانه جاجرود با اســتفاده از روش  ،MQIنشــريه
تحقیقاد کاربردی علوم جغرافیايی ،سال بیستم ،شماره  ،56صم.53-35 .
يمانی ،مجتبی؛ مسینزاده ،محمدمهدی ،1382 ،رو شهای برر سی تغییراد بستر و الگوی رودخانه بابل در محدوده جلگه
ساملی ،نشريه علوم جغرافیايی ،جلد  2شماره  ،2صم.72-51 .
يمانی ،مجتبی؛ گورابی ،ابوالقاســـم؛ عابدينی ،مريم ،1394 ،تحلیل روند تغییراد مورفولوژيکی الگوی آبراهه بابلرود از
مريق نیمرخهای متساوی البعد (ترانسکت) ،هیدروژئومورفولوژی ،شماره  ،3صم.157-137 .

Agnesi, V., Angileri, S., Cama, M., Conoscenti, C., and Rotigliano, E., 2015. Indicators
of rivers geomorphological functionality, application of the EU Water Framework
Directive in Sicily (Italy). In IGU Regional Conference “Geography, Culture and Society
for Our Future Earth” (pp. 1515-1515).



1401  بهار،4  شماره، سال دهم،پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي






















34

Akhter, S., Eibek, K. U., Islam, S., Islam, A. R. M. T., Chu, R., and Shuanghe, S., 2019.
Predicting spatiotemporal changes of channel Morphology in the reach of Teesta River,
Bangladesh using GIS and ARIMA Modeling. Quaternary International, 513, pp.80-94.
Annayat, W., and Sil, B. S., 2020. Assessing channel Morphology and prediction of
centerline channel Migration of the Barak River using geospatial techniques. Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, 79(10), pp.5161-5183.
Belletti, B., Rinaldi, M., Bussettini, M., Comiti, F., Gurnell, A. M., Mao, L., and Vezza, P.,
2017. Characterizing physical habitats and fluvial hydromorphology: A new system for
the survey and classification of river geomorphic units. Geomorphology, 283, pp.143157.
Brierly, G. J., and Fryirs, K. (2005). Geomorphology and river
management. Applications of the river styles framework, Blackwell Pub.
Campana, D., Marchese, E., Theule, J. I., and Comiti, F., 2014. Channel degradation and
restoration of an Alpine river and related morphological changes. Geomorphology, 221,
pp.230-241.
Claude, N., Rodrigues, S., Bustillo, V., Bréhéret, J. G., Tassi, P., & Jugé, P., 2014.
Interactions between flow structure and Morphodynamic of bars in a channel
expansion/contraction, Loire River, France. Water Resources Research, 50(4), pp.28502873.
Comiti, F., Righini, M., Nardi, L., Lucía, A., Amponsah, W., Cavalli, M., and Borga, M.,
2016. Channel widening during extreme floods: how to integrate it within river corridor
planning. INTERPRAEVENT, Lucerne, Switzerland, pp.477-486.
Fryirs, K. A., and Brierley, G. J., 2012. Geomorphic analysis of river systems: an
approach to reading the landscape. John Wiley & Sons.
Golfieri, B., Surian, N., and Hardersen, S., 2018. Towards a more comprehensive
assessment of river corridor conditions: A comparison between the Morphological
Quality Index and three biotic indices. Ecological Indicators, 84, pp.525-534.
Ioana-Toroimac, G., Zaharia, L., and Minea, G., 2015. Using pressure and alteration
indicators to assess river morphological quality: case study of the Prahova River
(Romania). Water, 7(6), pp. 2971-2989.
Khan, S., and Fryirs, K., 2020. An approach for assessing geomorphic river sensitivity
across a Catchment based on analysis of historical Capacity for
adjustment. Geomorphology, 359, pp.107-135.
Langendoen, E. J., Wells, R. R., Thomas, R. E., Simon, A., and Bingner, R. L., 2009.
Modeling the evolution of incised streams. III: Model application. Journal of Hydraulic
Engineering, 135(6), pp.476-486.
Magdaleno, F., and Fernández-Yuste, J. A., 2011. Meander dynamics in a changing river
corridor. Geomorphology, 130(3-4), pp.197-207.
Martin, J., Cantelli, A., Paola, C., Blum, M., and Wolinsky, M., 2011. Quantitative
Modeling of the evolution and geometry of incised valleys. Journal of Sedimentary
Research, 81(1), pp.64-79.
Mazzorana, B., Comiti, F., and Fuchs, S., 2013. A structured approach to enhance flood
hazard assessment in mountain streams. Natural hazards, 67(3), pp. 991-1009.
Nardi, L., and Rinaldi, M., 2015. The Magra River (Italy): Effects of the 25th October
2011 Flood Event and a Preliminary Application of the IDRAIM Framework.
In Engineering Geology for Society and Territory-Volume 3 (pp. 297-300). Springer,
Cham.
Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M., 2012. Guidebook for the Evaluation
of
Stream
Morphological Conditions by the Morphological Quality Index (MQI). Version 1.1. 85
pp IstitutoSuperiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma.

 استان مازندران،ارزیابي دیناميک مورفولوژیكي رودخانه بابلرود

35









http://www.isprambiente.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/guidebook-for-theevaluation-of-stream
Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., and Bussettini, M., 2013. A method for the assessment
and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological
Quality Index (MQI). Geomorphology, 180, pp.96-108.
Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., and Bussettini, M., 2015. A methodological framework
for hydromorphological assessment, analysis and monitoring (IDRAIM) aimed at
promoting integrated river management. Geomorphology, 251, pp.122-136.
Ulloa, H., Mazzorana, B., Batalla, R. J., Jullian, C., Iribarren-Anacona, P., Barrientos,
G., and Iroumé, A., 2018. Morphological characterization of a highly-dynamic fluvial
landscape: The River Baker (Chilean Patagonia). Journal of South American Earth
Sciences, 86, pp.1-14.
Ward, A. S., Schmadel, N. M., and Wondzell, S. M., 2018. Simulation of dynamic
expansion, contraction, and connectivity in a Mountain stream network. Advances in
Water Resources, 114, pp.64-82.
Wyżga, B. (2007). 20 A review on channel incision in the Polish Carpathian rivers during
the 20th century. Developments in Earth Surface Processes, 11, pp.525-553.
Xiao, F., Gao, G., Shen, Q., Wang, X., Ma, Y., Lü, Y., and Fu, B., 2019. Spatio-temporal
characteristics and driving forces of landscape structure changes in the Middle reach of
the Heihe River Basin from 1990 to 2015. Landscape Ecology, 34(4), pp.755-770.

