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  چكيده
به منظور پيش بيني تغييرات هيدروژئوموفولوژيك رودخانـه جـاجرود، در جهـت احيـائ رود و     

 بهـره  روزگـن )كمي و كيفـي (مورفولوژيكي بندي طبقه اقدامات مديريتي به سامان از سيستم

جاجرود، حدفاصل سـد لتيـان و سـد     رودخانه از كيلومتر23 اين پژوهش در. گرفته شده است
 مطالعـاتي  بـازه  اعظـم  بخش داد نشان تحقيق اين نتايج .گرفته است مطالعه قرار ماملو مورد

بـا وضـعيت بسـيار نـامطلوبي      B داراي الگوي رودخانه از كمي بخش و است DAالگوي داراي
 بايستي و باشد نمي آن نفع به رودخانه دبي در تغيير D3قسمتهايي با الگوي جريان  در. است

مناسب تر اسـت در   .گيرد انجام رودخانه هاي كناره سازي مقاوم مانند مناسب مديريتي تدابير
 مصالح، از برداشت استفاده عدم خصوص در مناسبي مديريت ، D4 جريان قسمتهايي با الگوي

 كـاربري  كنترل و رودخانه بستر داخل در سنتي ماهي پرورش هاي حوضچه احداث اجازه عدم

 D , C , DA , Eتاثير كنترلي پوشش گياهي بر الگوي جريانهـاي   .گيرد صورت حاشيه اراضي

 C5 , D4 , D5 , C4 , C6تغذيه رسـوبي در الگوهـاي جريـاني    . است Bبسيار بيشتر از الگوي 
انجـام اقـدامات كنترلـي در باالدسـت رودخانـه  و عمليـات        لذا با. زياد تا خيلي زياد مي باشد

آبخيزداري در كناره ها مانند احداث گابيون، كنترل پوشش كناره ها و اصالح خاك تا حد زيادي 
  .ميزان مي توان تخريب را كاهش داد
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  مقدمه
 .اسـت  ايرودخانـه  هـر  بـر  اصول حـاكم  از مستمر دگرگوني و تغيير. باشندمي تحول و تغيير حال در دايماٌ هارودخانه
 رودخانه مشخصات هندسي ساير در جابجايي و آن، تغيير بستر در رسوب نشستو آب شدن جاري و حركت با همگام

گير ، دبي رسوب، مسير رودخانه، عمق آبراهه، پهنه سيلرود دبي اتكارهاي مهندسي رودخانه براي تغيير .شروع مي شود
 در را متـوالي  تغييـرات  و جديـد  انفعـاالت  و فعل رودخانه، پايدار شرايط شدندگرگون .باشدو كيفيت آب مورد نياز مي

 تعيـين  هايي،رودخانه درچنين مورفولوژي مطالعات نقش ترينمهم. خواهد داشت پي در رودخانه فيزيكي هايمشخصه
مطالعات ريخـت شناسـي رودخانـه هـا،     (باشدمي رود آينده روند تغييرات بينيپيش و رودخانه العملعكس كيفي و كمي

  ).592نشريه 
هـا بـر اثـر عبـور     ها و مسـيل هاي وسيعي از اراضي مرغوب و حاصلخيز سواحل رودخانهدر ايران همه ساله پهنه

اي هر ساله موجب تخريب اراضي كشاورزي، تداوم فرسايش كناره. شوندميهاي سيالبي فرسايش يافته و تخريب جريان
بنابراين جهـت سـازماندهي و مـديريت رودخانـه و كنتـرل      . شودها و اماكن مسكوني و عمومي ميتأسيسات ساحلي، پل

 .ضروري اسـت  ها ، بررسي مورفولوژي رودخانهاخت وضعيت كنوني و پتانسيل تغييرات احتمالي آن درآيندهفرسايش و شن
هـا و  اجـراي طـرح  و تغييرات طبيعي يا تغييـرات ناشـي از اقـدامات     ،العمل طبيعي رودخانهعكسبا بررسي مي توان البته 

  .)3: 1390شريفي اسدي،(دبيني نموپيشرا در آينده ها اصالح مسير و حفاظت و تثبيت ديواره
-هدف اصـلي از طبقـه  . بندي رودخانه استطبقه ،استفاده مي شودها هايي كه در بررسي رودخانهيكي از روش
. بينـي رفتـار رودخانـه اسـت    شناسي و در نهايت پـيش هاي هيدروليكي و رسوبسازي فرايندبندي رودخانه، ساده

توان بـه توپـوگرافي،   ها ميبندياند كه از جمله مباني اين طبقهبندي شده هاي مختلفي طبقهها از ديدگاهتاكنون رودخانه
در پـژوهش   ).592مطالعات ريخت شناسي رودخانه ها، نشريه (الن اشاره كردپدبي جريان، سن رودخانه و الگو در  شيب،

بنـدي  ايـن طبقـه  . هاي متداول ارائه شـده اسـت  بنديبندي رودخانه از ديدگاهي متفاوت با ساير طبقهحاضر سيستم طبقه
بنـدي  منطـق طبقـه  روزگـن  . اسـت به جامعه مهندسي رودخانه ارائه شده ) 1994(1توسط محقق آمريكايي به نام روزگن

گيري از مباحث كيفي، معيارهاي كمي مهندسي را نيز لحاظ ها را از حالت صرفاٌ توصيفي خارج كرده و ضمن بهرهرودخانه
-كاملروزگن روش . خواهد شد پذيرتري امكانها به صورت مناسببيني رفتار رودخانهلذا با اين منطق پيش. موده استن

  .هاي قبلي استترين روش ارائه شده تا كنون بوده و دربرگيرنده بسياري از خصوصيات سيستمترين و جامع
   مباني نظري
هـا را  ديويس رودخانه. است انجام گرفته 1899 سال در 2ديويس توسط شده شناخته رسميت به بنديطبقه اولين

بـر اسـاس   ) 1957(3لئوپولد و ولمـن . بندي كردتعديل آنها به سه دسته جوان، بالغ و پير تقسيمبر اساس مرحله تكامل و 
هاي آبرفتي را به سه دسته مستقيم، مئاندري و شـرياني تقسـيم   ضريب سينوزيته و نسبت عرض به عمق، شكل رودخانه

اري مسـير رودخانـه و انتقـال رسـوب     بر اساس دو فاكتور پايد) 1963(4بندي توصيفي توسط شوميك كالسه. است كرده
بر اساس رسـوبگذاري، پوشـش گيـاهي، شـكل     ) 1967(5بندي بعدي توسط كالبرتسون و همكارانطبقه. ه استارائه شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،بـر اسـاس اشـكال مختلـف دره    ) 1969( 1ترنبـري . ه استها ارائه شدها، خاكريزها و نوع سيالبدشتمسير، ارتفاع كناره

و ميـان  ) consequent(رودخانه عـادي  (superpose)،رونهاد antecedent)(يشين رود الگوهاي رودخانه را به پ
معيارهايي كه براي طبقه بندي هاي فوق به كار رفته بر اساس خصوصيات كيفي . طبقه بندي كرد subsequent)(رود

بنـدي  طبقـه ) 1971(2خـان . شود اين موضوع موجب تناقض بين سيستم هاي طبقه بندي مي. ژئومورفيكي بنا شده است
. ه استو بر مبناي پارامترهاي سينوزيته، شيب و الگوي آبراهه ارائه كرد) شني(اي هاي با بستر ماسهكمي را براي رودخانه

 توسـط  كانـادا  هـاي رودخانـه  روي بـر  توصيفي بنديطبقه طرح يك جريان، مورفولوژي از تريوسيع طيف پوشش براي
نتيجـه  . ه استتوسعه و بسط داده شد) 1973(5و موالرد) 1973(4، گاالي و همكاران)1976 ،1972(3همكاران و كلرهالز

به ) 1992( 6طبقه بندي نانسون و كروك .فعاليت محققان كانادايي توضيح و تفسيركاملي از اشكال آبرفتي رودخانه است 
چـرچ و   .ه و مواد كنار رودخانـه اسـت   كه شامل اندازه ذرات ،مورفولوژي آبراه مي باشدمنظورتشريح دشت هاي سيالبي 

 هـاي دشـت  بنـدي دسـته  آبرفتي كمـك بـه   متعدد هايرودخانه از شده گردآوري اطالعات از استفاده با ) 1983(7رود

خصوصـيات مورفولـوژيكي    بررسـي ارتباط نـوع و مقـدار رسـوب بـه     براي نشان دادن ) 1984(8پيكاپ .كرده اند سيالبي
 و فـرم  بـين  رابطه) 1985(9سلبي. پرداخته استنوع، جنس رسوب و اندازه ذرات رسوب را  لاز قبي هاي آبرفتيرودخانه
-روش طبقـه ) 1994(روزگـن  . اندازه ذرات رسوب را نشان داده است و رسوب جنس و نوع و آبرفتي هايرودخانه شيب

لحـاظ توصـيفي خـارج كنـد و      هـا را از بنـدي رودخانـه  ارائه كرده وتالش نموده منطق طبقه 1994بندي خود را در سال 
، كاسـتيج  )2004(هاي جديـدتر در ايـن زمينـه گـودي     حتي پژوهش. براساس ويژگيهاي مورفولوژيكي رودخانه ارائه دهد

هم اكنون در آمريكا ، كانـادا، اسـتراليا و در كشـور     . ارائه شده استبندي بيشتر در يك قالب رده) 2005(و گارد ) 2005(
از اين طبقـه بنـدي اسـتفاده    ... ا در بسياري از پروژه هاي آبخيزداري،پرورش و حفاظت از آبزيان وهاي پيشرفته ديگر دني

 عنوان استادان مورفولوژي رودخانه در دنيا نـام بـرد   اتوان ب روزگن، لئوپولد،ولمن، مونتگمري و بافينگتون را مي. مي كنند
  ).592مطالعات ريخت شناسي رودخانه ها، نشريه (

كتاب اصول مقدماتي . طالعات كمتري به نسبت دنيا در زمينه طبقه بندي رودخانه ها انجام گرفته استدر ايران م
هاي وزارت نيرو شامل راهنماي فرسـايش و  ، نشريه)1383(مهندسي و ساماندهي رودخانه تأليف دكتر عبدالرسول تلوري 

و راهنماي شكل هندسـي مقطـع و   ) 1391(ها رودخانهشناسي ، راهنماي مطالعات ريخت)1383دي ماه(حفاظت رودخانه 
هـاي  با عنوان مروري بـر روش ) 1385(پور مقاالت از جمله، آصف. در اين راستا تهيه شده است) 1392(راستاي رودخانه 

 يراتتغي بررسي در) 1387(بايزيدي  هاي كارون و دز، طالبي وها و كاربرد آنها براي رودخانهبندي رودخانهمختلف طبقه

 بنـدي طبقـه  مختلف سطوح ارزيابيدر ) 1388(خطيبي روزگن،  طبقه بندي از استفاده با سبزكوه رودخانه مورفولوژيكي
بر ) استان قزوين(شناخت نوع رودخانه خررود با عنوان ) 1389(زاده سفيدرود، حسام رودخانه براي آنها وكاربرد هارودخانه

-شناسي رودخانه خميگان بـا اسـتفاده از طبقـه   باعنوان بررسي ريخت) 1389( الهياساس فرم و شكل هندسي كانال،كرم
هـاي  با عنوان شناخت الگـوي كانـال رودخانـه خـررود براسـاس شـاخص      ) 1390(زاده بندي روزگن ،  خدابخش و حسام

ت مورفولـوژي  ، تغييرا) 1390(آبريز الويج رود توسط رضا اسمائيلي ، مطالعه موردي حوضهشناسيشناسي و رسوبريخت
ارزيـابي مورفولـوژي مجـراي    ، ) 1390(رودخانه مرزي هيرمند در روابط سياسي ايران و افغانستان توسط مرجـان بـديعي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسـماعيلي و   حسـين زاده، توسط روستايي، خورشيددوسـت و خـالقي،   ) 1392(بندي روزگن رودخانه ليقوان با روش طبقه

ل و تاالر در محدوده جنگلي ساحلي و در نهايـت  بررسـي بـرآورد شـاخص     طبقه بندي بر روي رودخانه باب )1384(متولي
) 1390(توسط پامساري ، پاشاكي و كاويان فـر ) Hec-Ras(    فرسايش كناري روزگن در رودخانه ها با استفاده از مدل

  .بر روي رودخانه خرسان صورت گرفته است 
بـه جامعـه    1985آغاز گرديد ونسـخه اوليـه آن در سـال    1973تالش هاي اوليه براي شيوه طبقه بندي روزگن از سال 

. شامل ويژگي هاي ژئومورفيكي رودخانـه اسـت    I سطح. طبقه بندي روزگن شامل چهار سطح است .علمي معرفي شد
وهمچنـين انـدازه ذرات    Iشامل بررسي مورفولوژيكي است كه با استفاده از فاكتور هاي به دست آمده از سطحIIسطح 

بر وضعيت رودخانه مشـتمل بـر پوشـش رودكنـار ،الگوهـاي رسـوبي        IIIسطح. نده آبراهه به دست مي آيدتشكيل ده
،الگوهاي مئاندري ،رژيم جريان،فرسايش پذيري رودكنار،وجود ووقوع جريان هاي واريزه اي ، زيست ماهيان تاكيد مـي  

اين سطح از طريـق  . آنها  با يكديگر است شامل بررسي فاكتورهاي موثر بر مورفولوژي رودخانه و روابطIVسطح . كند
محاسبات و بررسي هاي مستقيم انتقال رسوب ،نرخ فرسايش حاشيه رودخانه ،فرآيند هاي تشكيل و تخريب ، داده هاي 

بنـدي  اين طبقـه  .گيرد زيستي مثل بايومس ماهيان ،حشرات آبزي،ارزيابي پوشش حاشيه رودخانه مورد ارزيابي قرار مي
  ).592مطالعات ريخت شناسي رودخانه ها، نشريه (هاي ايران انجام شده استد اندكي از رودخانهتنها در تعدا

  :مشخصات منطقه مورد مطالعه
از  ايـن حوضـه  . واقـع شـده اسـت   در سه حوضه آبريز لواسانات، دماوند و ورامين است كه جاجرود رودخانه دايمي  

ورامين و رودخانه شور و از شرق بـه حوضـه آبريـز    ) اراضي بياباني( شمال به حوضه آبريز رودخانه الر ،از جنوب به دشت
كيلو متر 287با وسعت   مورد مطالعه  منطقه .حبله رود و از غرب به حوضه هاي تهران و رودخانه كرج محدود گرديده است

واقـع   شـمالي   35°-49'تـا   35°-36'جغرافيايي    و عرض شرقي  51° - 51'تا   51° -39 'جغرافيايي  مربع در طول 
و در  قـرار گرفتـه اسـت   جنوب شرق شهر تهران در لواسانات است كه آبريز مورد مطالعه بخشي از حوضه  بازه . است شده  

از سر شاخه هاي مهم رودخانه جاجرود مـي  . حدفاصل دو سد لتيان در شمال و سد ماملو در جنوب منطقه واقع شده است
انه لوارك كه قبل از سد لتيان به هم پيوسته و در پائين دست رودخانه دماوند بـا سـر   توان از آب ميگون، آب آهار و رودخ

شاخه هائي مانند ايرا وكريتون در محل سد ماملو به جاجرود ملحق و در جهت جنوب طي مسير مي دهـد و پـائين تـر از    
 زيـ حوضـه آبر  ماتيدرتقسـ  منطقه مـورد مطالعـه   تيموقع1  تصويردر . روستاي حمامك در دشت ورامين پخش مي گردد

 . است  شده  داده  نشان كشور
  
   

  
  
  
  
  
  

 
 
  

   كشور زيحوضه آبر ماتيمنطقه مورد مطالعه درتقس تيموقع: 1تصوير
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درصـد در تيـپ    25تـا   10متـر، بـا شـيب     1750تـا  1650بخش وسيعي از منطقه مورد مطالعه در طبقه ارتفـاعي  

 رودخانه جاجرود زهكش اصلي منطقه با رژيم برفي . كوهستان و تپه ماهوري همراه با سازندهاي حساس واقع شده است
رودخانه در اقلـيم  نيمـه خشـك سـرد     . ته است باراني از ارتفاعات شمشك در سلسله جبال البرز سرچشمه گرف  -

ژيم مديترانه اي را تـداعي مـي   ميليمتر است كه كه ر 4/265ميانگين بارندگي ساالنه در منطقه در حدود . واقع شده است
بـاد  جهـت  متربرثانيه در ايسـتگاه لتيـان و    8/0 غالبسرعت باد . مي باشد 43تا  -13حداقل و حداكثر دما درمنطقه . كند
  .لب غربي مي باشدغا

كوههـا  . واقع شـده اسـت   مورد مطالعه نطقهكوههاي واقع در منطقه به صورت نوارهائي در شمال و بخشهائي در ميانه م
كوههاي واقع در نيمه شمالي داراي رخنمونهاي سنگي زياد به صـورت تـوده   . باشند عمدتاً از نظر پوشش خاكي فقير مي

هاي مارني، نمكـي و   رغم عدم وجود رخنمونهاي سنگي زياد به دليل وجود اليهسنگي و رشته كوههاي بخش مياني علي
  .گچي از پوشش گياهي بسيار كمي برخوردار هستند
تـوان چهـره    اي كه در برخـي از اراضـي مـي    خيلي زياد است به گونه تاروند رخداد فرسايش آبي خاك در آنها زياد 

  . را نيز مشاهده نمود بوميا بد) Bad Land(اراضي مخروبه 
هاي رسوبي رسي در انتهاي حوضه زهكشي جاجرود و مخروط  رودخانه جاجرود از لحاظ ريخت شناسي در دشت 

در فصول بارندگي گاهاً حالت ماندابي . داراي بافت خيلي سنگين و زهكشي نامناسب مي باشد .افكنه آن قرار گرفته است
كابري فعلي اين اراضي بـاير و  .شود شاخه مشاهده مي متعدد آبي به صورت شاخهگيرند و بر روي مسيل هاي   به خود مي

  .اي و مرتعي گياهان رطوبت پسند است چراگاه اتفاقي با پوشش درختچه
در حاشيه رودخانه جاجرود لندفرم هاي كوهستانهاي نسبتاً مرتفع با كاربري باير، اراضي كوهستاني كم ارتفـاع بـا   

هاي آبرفتي كوچك و محدود بين كـوهي بـا كـاربري زراعـي و      كم ارتفاع با كاربري باير و تراس هاي تپهكاربري مرتع، 
  . باغي ديده مي شود

هاي نامنظم  كه سنگ بسـتر آنهـا از    ماملو،  دامنهسد دراراضي كوهستان نسبتاً مرتفع واقع در حاشيه سد لتيان و 
اين اراضي داراي نفوذ پـذيري كـم   . است مشاهده مي شودهاي آهكي اليه اليه ژوراسيك و كرتاسه تشكيل شده  سنگ

بوده و به دليل اليه بندي و شرايط اقليمي در آنها امكان تشكيل كارست فراهم نشده، از اين رو تاثير چنـداني در تغذيـه   
  .آبخوانها ندارند

نـد ارتفاعـات در آن هـا    هاي  منظم كـه رو  در اراضي كوهستاني كم ارتفاع واقع در ابتداي جريان رودخانه ، دامنه
سنگ بستر اين اراضـي  . ها داراي پوشش خاكي كم عمق سنگالخي مي باشند ديده مي شود غربي بوده و دامنه  -شرقي

با سيمان ضعيف تشكيل شده به همين دليـل  ) گل سنگ( سنگ و مادستون  از رسوبات پالئوسن شامل  كنگلومرا و ماسه
هـاي   هاي اين اراضي به شكل آبكند بوده و آثار فرسايش موجود بر روي دامنه سنگ بستر آن به عوامل فرساينده حساس

  . متعدد ديده مي شود
هـاي خطـي شـكل در منطقـه      هاي نسبتاً منظم و خط الراس كم ارتفاع واقع در اواسط رودخانه، دامنه هاي تپهدر 

فرايند غالب بر . سنگ قرمز رنگ مي باشد هلومراي با سيمان مقاوم به همراه ماسگديده مي شوند همراه با سنگ بستر كن
ها و  درز و شكسـت   هاي درشت دانه در كف دره روي اين اراضي هوازدگي فيزيكي است كه حاصل آن به صورت واريزه

اراضي اين واحد تاثير چنداني در نفوذ پذيري منابع آب به دليل كم ترآوايي خود ندارند هرچند . ها تجمع يافته است  سنگ
  .شود  ل عدم انحالل تاثيري بر كيفيت منابع آب نيز ندارند و در اين اراضي چراي اتفاقي مشاهده ميبه دلي
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باشـند كـه در سرتاسـر مسـير در كنـاره هـاي        هاي نيمه عميق تا عميق بافت سنگين مـي  هاي آبرفتي داراي خاك تراس

در شـمال و بصـورت   زه دار در قطعات كوچـك  واريزه هاي بادبزني شكل سنگري .رودخانه جاجرود به وفور ديده مي شوند
  . اغلب داراي پوشش مرتعي و چراگاه فصلي دام مي باشند اند كه يك پهنه بزرگ در ميانه حوضه آبخيز مستقر شده

جـاجرود، باعـث تخريـب      ها در بسياري از قسمت هاي رودخانـه  آب در منطقه و به بياني مناسبتر فاضالب وجود زه
اي در منطقـه در   البتـه رخـداد فرسـايش كنـاره    . هرچه بيشتر پوشش گياهي موجود در بستر و حاشيه رودخانه گشته است

  . بيشتر سواحل رودخانه با حجم وسيع ديده مي شود
  
  تحقيق  روش

در اين . آوري شده استميداني جمععمليات اي و هاي مورد نياز اين پژوهش به صورت كتابخانهعات و يافتهاطال
  . ها و آرشيو ادارات و سازمانهاي دولتي موجود بود، رجوع شده استها و منابع علمي معتبر كه در كتابخانهبررسي به كتاب

زمين  1:100000برداري كشور و  تصويرسازمان  1:50000و  1:25000رقومي  تصاويراز براي مطالعات محيطي، 
آب و خـاك كشـور و تصـاوير رقـومي      تحقيقاتقابليت اراضي، موسسه 1:50000شناسي ، سازمان زمين شناسي كشور و 

گزارشات شركت مديريت  گوگل ارث و منابع آماري، جمعيتي از مركز آمار ايران و 2014و  2010، 2005،  2000سالهاي 
آب، شركت سهامي آب منطقه اي تهران براي تهيه حوضه هاي آبريز و اطالعات منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي    منابع 

پرداختـه  رودخانه جاجرود  منطقه پيرامونعكسبرداري از و  بازديد ميداني بهبراي تكميل اطالعات منطقه،  .استفاده گرديد
از رسـوبات اطـراف    اديريهمچنين در بازه هايي مقـ . شد ده نيز پروفيل عرضي زبازه رودخانه از  طعمق 18در . است شده

ميلـه مـدرج بـراي     4و3، 2تصـاوير  در . اندازه گيري گرديد درمحل رودخانه برداشت شد و اندازه آنها با الك و تلق نمونه
  .نشان داده شده است الك براي تعيين اندازه مصالح  بستر و اندازه گيري عمق و سطح آب و تلق نمونه

  
  الك براي تعيين اندازه مصالح  بستر و ميله مدرج براي اندازه گيري عمق و سطح آب و تلق نمونه:  4و  3، 2تصاوير 

 ايسـتگاه  مشخصات و دهي رسوب آمار، سنجي آب هاي ايستگاه مشخصات و آبدهي آماردر سطح يك مدل روزگن، 
 زمين، اي ماهواره تصاوير ،هوايي هاي عكس توپوگرافي، هاي نقشه، رسوبي مواد اطالعات و آمار، سنجي رسوب هاي

هواشناسـي،    مطالعـات ، مسـير  هندسـي  مشخصـات  و رودخانـه  فيزيـوگرافي  اطالعـات ، شناسـي  ريخت زمين ،شناسي
در . بررسـي گرديـد  بـه تفصـيل   از منطقه مـورد مطالعـه    صحرايي مطالعات و بازديدها از حاصل اطالعاتو  هيدرولوژي

  .روزگن به تصوير درآمده است مدلبندي رودخانه در سطح يك طبقه 5شماره  تصوير
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    بحث و يافته ها

بـا توجـه بـه ريـز جزئيـات       .حاصل شده استوزگن مدل رسطح يك  درB, C, D , DA , E تيپ  5پژوهش در اين 
در سـطح سـوم    .زير تيپ از سطح دوم روزگن هم شناسـايي شـده اسـت    21برداشت شده از محيط طي عمليات ميداني 

نمونه اي از  8و  7در تصاوير . روزگن هم با برداشت هاي ميداني كاملتر به كاربردهاي روزگن به اختصار اشاره شده است
مـورد  هاي منطقه  نمايي از ويژگي 14تا  9در تصاوير . نمايش داده شده استاز بازه رودخانه پروفيل عرضي در دو مقطع 

  .به تصوير درآمده استمطالعه 
  
  
  
  
  
  
  

  نمونه اي از الگوي شرياني:  8تصوير                                     نمونه اي از الگوي پيچان رود:  7تصوير         
  
 
  
 
  
  

  
  
  

  رودخانه دستپايين در ) رس، ماسه و شن( وضعيت دانه بندي رسوبات:  10و 9تصاوير شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  

  رودخانه دست باالدر ) شن، قلوه سنگ و صخره(وضعيت دانه بندي رسوبات :  12و 11تصاوير شماره 
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  وضعيت آب شستگي پوشش گياهي درون رودخانه و انباشته شدن آلودگي ها پاي آنها:  14و 13تصاوير شماره 
آبزيـان، مقاومـت   وضـعيت  كاربردهايي مانند، ارزيابي الگوهـاي رودخانـه،   ندي رودخانه ها داراي باز ديدگاه روزگن طبقه 

جريان،  هندسه رودخانه و هيدروليك جريان، ارتباط سرعت و تنش برشي بستر، تخمـين تـنش برشـي بحرانـي، روابـط      
  . رسوبي و تفاسير مديريتي  است

. نسيل اكولوژيكي خود فاصـله گرفتـه اسـت   وضعيت اغلب مراتع حوضه، بخصوص مراتع اطراف و نزديك آبادي ها از پتا
عـواملي چـون ورود   . بر مراتع حوضه وارد شده اسـت  متمادياين وضعيت حاصل مديريت نامناسب است كه طي ساليان 

زود هنگام دام به مرتع، چراي مفرط و طوالني مدت، بوته كني، توزيع نامطلوب منابع آب شـرب دام از جملـه مهمتـرين    
  . ف مراتع حوضه مي باشدعوامل تخريب و تضعي

در كنار اين عوامل بايد به وجود تاسيسات و واحدهاي صنعتي و نظامي وگسترش شهرها و منـاطق مسـكوني و آلـودگي    
كه  يو بيرونزدگي سنگدر اين چند سال اخير هاي طبيعي چون ميزان بارندگي كم  هاي ناشي از آنها و همچنين محدويت

  .كرد اشارهشده است  همنطقباعث كاهش توان اكولوژيكي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از واحدهاي صنعتي و آلودگي هاي حاصل از آنها درحاشيه رودخانه جاجرود:  16و 15تصاوير شماره 
  

 عمـق،  بـه  عـرض  نسـبت  افـزايش  باالدست، شيب سبب كاهش رودخانه بستر داخل در ماهي پروش هاي حوضچه
 حوضـچه  اين باالدست در نتيجه رودخانه در .شوند مي رسوب حمل قدرت كاهش و ذرات قطر متوسط اندازه كاهش

مـي   عرضي رودخانـه  حركت نتيجه در ،مارپيچي ضريب افزايش شيب، كاهش عثبا و نموده رسوبگذاري به شروع ها
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 تعـادل  عـدم  موجـب  مي كنـد و تغيير در نهايت رودخانه الگوي .يابد مي افزايشبه مرور زمان  ها كناره فرسايش .شود

  .مي شودبومي در داخل رودخانه آبزيان  زندگي محل رفتن بين از موجب مدت طوالني تعادل در عدم اين .شد خواهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از حوضچه هاي پرورش ماهي و تلمبه خانه سازمان آب درحاشيه رودخانه جاجرود:  18و17تصاوير شماره 
 C4 براي رودخانه هاي تيپ نوع  مثال بعنوان. است ارتباط در ها رودخانه نوع با نيز رسوبي كل بار به كف نسبت بار
 رودخانـه  كه D5, D4 نوع رودخانه براي منحني اين صورتيكه در. است بيشتر برازش تندي هستند، شيب كه داراي

 حسب بر را رودخانه انواع مديريتي تفاسير .رسد مي درصد 75 از بيش نسبت اين هستند زياد كف بار با عمدتاً هاي

 سـواحل  فرسـايش پـذيري   پتانسيل و گياهي پوشش كنترل اثر رسوبي، آورد احياء، پتانسيل تغيير، به نسبت حساسيت
 از اطالعات استخراج و ظاهري شكل به توجه با جاجرود رودخانه رفتار بيني پيش توانايي. دنده مي قرار ارزيابي مورد

  .بيان شده است 1 شماره جدول در تفسيرياطالعات  از استفاده با مشابه، هاي رودخانه انواع
 )1998روزگن ، ( تفاسير مديريتي الگوهاي رودخانه :  1جدول شماره 

الگوي 
  جريان

درجه حساسيت به
  آشفتگي

پتانسيل
  احياء

تغذيه
  رسوبي

پتانسيل فرسايش كناره
  ها

تاثير كنترلي پوشش 
  گياهي

B2  ناچيز  خيلي كم خيلي كم عالي خيلي كم  
B3  متوسط  كم كم عالي كم  
B4  متوسط  كم متوسط عالي متوسط  
B5  متوسط  متوسط  متوسط عالي  متوسط  
B6  متوسط  كم متوسط عالي متوسط  
C4  خيلي زياد  خيلي زياد  زياد  خوب  خيلي زياد  
C5  خيلي زياد  خيلي زياد خيلي زياد نسبتا خوب خيلي زياد  
C6  خيلي زياد  زياد  زياد  خوب  خيلي زياد  
D4   متوسط خيلي زياد خيلي زياد ضعيف زيادخيلي 

D5  متوسط خيلي زياد خيلي زياد ضعيف خيلي زياد 

DA4  خيلي زياد  كم  خيلي كم خوب  متوسط  
DA5  خيلي زياد  خيلي كم  كم خوب  متوسط  
E5  خيلي زياد متوسط  متوسط خوب  خيلي زياد 
E6  خيلي زياد متوسط  كم خوب  خيلي زياد 
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 افزايش از ناشي آشفتگي يعني آشفتگي به حساسيت درجه از منظور شود مي مشاهده 1شماره  جدول در كه همانطور

 آشفتگي اين به نسبت مطالعه مورد بازه بيشتر بخش متاسفانه كه باشد مي افزايش رسوبات يا و جريان زمان و حجم

 داري رودخانـه  از قسـمت ايـن  . اسـت  آشفتگي اين تأثير تحت بيشتر D4 جريان الگوي قسمت از اين .است حساس
همچنـين   و زيـاد  خيلي باشند مي رودخانه كناره و بستر جنس از كه معلق بار و كف بار يعني است زياد رسوبي تغذيه

 .است زياد خيلي نيز ها كناره فرسايش پتانسيل

  
  وضعيت نهايي رودخانه در طبقه بندي روزگن: 19 تصوير

 براي طرح مؤثرترين. باشد مي ضعيف دست كيلومتر پايين 4 در و عالي باالدست كيلومتر 2 در رودخانه احياء پتانسيل
 طرح اين و نباشد روخانه تمايل اصلي خالف بر كه است طرحي قسمت، اين در رودخانه احياء براي مدت دراز پايداري

 جريـان  دبـي  در تغييـر  و رسوب افزايش به نسبت جريان از قسمت اين را شامل مي شود همچنين D3بيشتر الگوي 

 الگـوي  شـده  ناپايـدار  باعـث  و رفتـه  بـاال  حساسيت اين رسوبي تغذيه شدن بيشتر با كه دارد زيادي خيلي حساسيت
سرعت جريان آب در رودخانه جاجرود در بازه هاي كـه نـوع رودخانـه     .شود مي آن شديد مورفولوژيكي تغيير و رودخانه

DA  وD  در نوع . مي باشد و بصورت مجاري چند شاخه اي هستند، آرام و بطئي استB      كـه بصـورت مجـاري تـك
. نيزكه بصورت مجاري تـك شـاخه اي اسـت، آهسـته و پيوسـته اسـت        E وC در نوع . شاخه اي است، تند وآني است

   .نشان داده شده است 19  تصوير وضعيت نهايي رودخانه در طبقه بندي روزگن در
  
  يجه گيري نت

بنابراين مي تواند براي تنظيم راهنماهـاي مـديريت   . تفاسيرمديريتي بر اساس نوع رودخانه استوار مي باشد كاربرد
برداشـت شـن و ماسـه اسـت و نيـز      و  حوضه آبريز و اطراف رودخانه كه شامل فعاليتهايي چون كـاربري اراضـي حاشـيه   

سيالب دشت، آناليز اثرات تجمعي، تنظيم جريان از سدهاي مخزني  راهنماهاي مديريت ساحلي، مديريت واريزه، مديريت
 نـوع  سيسـتم  گيـري مـديريت   جهـت  و ريسـك  تحليل و بالقوه اثرات ارزيابي همچنين در. به كار رود... و انحرافي و 

  .نيز مثمر ثمر مي باشد رودخانه
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 ناسب

 D4، 
 ـاهي 

لگـوي    
 تـوان      
سـوبي   
و كناره 
لـي در   
 زيادي 
در بازه 

كـردن    
 خـاك   
مكانات 
ه نحـو      

من مديريتي دابير
 4جريـان  گـوي 

مـ پـرورش  ـاي 
ش گيـاهي بـر ال
ش مناسـب مـي

تغذيـه رس. سازيم
 بار معلق بستر و
 اقـدامات كنترل
الح خاك تا حد

پژوهش حاضر د

  خانه

ن امكـان وارد ك
يزان فرسـايش
 اين منطقه از ام
ـن پتانسـيل بـه

تد بايستي و شد
قسمتهايي با الگ

هـ حوضچه اث
نترلي كه پوشش
ـتفاده از پوشـش

مقاوم س واحل را
نسبت باركف و

با انجام لذا .شد
 كناره ها و اصال
زگن حاصل از پ

ي مختلف رودخ

ي و گذشـته از آن
سيله مي بدين و

خانه جاجرود در
ل گـردي از ايـ

باش نمي آن نفع
در ق .داد انجام 

احدا اجازه عدم
تاثير كن .گيرد ت

ه در صورت اسـ
و كناره هاي سو
ياد مي باشد و ن

مي با ها بيشتر 
 كنترل پوشش
ديريتي مدل رو

وزگن در بازه ها

اي مورد بررسي
تي وجود دارد تا

وجود رودخ.  يابد
گري مانند ساحل

به رودخانه دبي
رودخانه هاي ه

مصالح، رداشت
صورت حاشيه ي

تراست، بطوريكه
احل را كاهش و

C  زيخيلي زياد تا
ه در آن قسمت
 احداث گابيون،

تفاسير مد: 23و 
.  

  
  

سير مديريتي رو

ب در عرصه ها
م عمليات حمايت
رودخانه كاهش
ي خاص گردشگ

  ...نه جاجرود

D3 د در تغيير
كنار سازي قاوم
از بر استفاده دم
اراضي كاربري ل

گذارد بسيار بيشت
يش پذيري سو
C5 , D4 , D
 پذيري رودخانه
ي در كناره ها با

20،21،22 اوير
ش در آمده است

تفا: 23و  20،21

گونه هاي مرغو
ي مذكور با انجام
 رسوبات داخل ر

هاي وان با فعاليت

فولوژيكي رودخانه

ا الگوي جريان
مق با روخانه از 
عد خصوص در 

كنترل و ودخانه
D , C , مي گ

 و پتانسيل فرسا
D5 , C4 , C
ن نسبت ريسك
مليات آبخيزداري

در تصا .هش داد
جاجرود به نمايش

1،22 تصاوير

با توجه به آثار گ
ر در عرصه هاي
دخانه و انباشت
ميگردد كه ميتو

دي هيدروژئومورف

قسمتهايي با در
قمست اين حياء

مناسبي ديريت
ر بستر داخل ر

 DA , Eي 
 مجرا را بيشتر

C6هاي جرياني 
 است و به همان

عملو  ت رودخانه
 را مي توان كاه
ختلف رودخانه ج

ديريت صحيح ب
ي جديد سازگار
رسايش كنار رود
نطقه محسوب م

  . هره جست

طبقه بند

 

اح براي
بهتره مد

د سنتي
جريانهاي
پايداري
در الگوه
ها زياد

باالدست
اين امر
هاي مخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعمال مد
گونه ها
بويژه فر
بالقوه من
احسن به
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