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   تهراندانشكدة جغرافيا، دانشگاه  گروه جغرافياي طبيعي،دانشيار ـ  ∗مجتبي يماني
  ، دانشكدة جغرافيا، دانشگاه تهرانژئومورفولوژيمريم توراني ـ دانشجوي كارشناسي ارشد 

  13/03/1392: تأييد نهايي          24/11/1391: پذيرش مقاله

  چكيده
نيـز،  شـدن بـه سـد طالقـان و      ي در مجاورت استان البرز و منتهيرود به لحاظ قرارگيرطالقان

هاي مهـم كشـور محسـوب     استقرار مناطق مسكوني زيادي در حاشيه، يكي از رودخانه دليل به
كيلـومتر از   3/7بنـدي ژئومورفولـوژيكي در مسـيري بـه طـول       طبقه ،در اين پژوهش. شود مي

بنـدي   شهرك طالقان با اسـتفاده از روش طبقـه  در واقع پل وشته  ةطالقان در محدود ةرودخان
، Iدر سـطح  . صـورت گرفتـه اسـت    IIو  Iدر سـطح  بنـدي   طبقهاين . استرزگن انجام شده 

 گرفـت انجام ها  اي و بازديدهاي ميداني و بررسي نقشهتصاوير ماهواره از بندي با استفاده طبقه
بالغ، جوان، (ل شيب كانا ،)Gتا  Aنوع رود از ( پالن شامل ،و اطالعات مورد نياز براي اين سطح

عميـق،   -باريـك (ل شـكل كانـا   و )...واي، سينوسي  اي، چندرشته رشتهتك(ل لگوي كانا، ا)پير
 در .بنـدي شـد   طبقـه  Gتـا   A در هشت كالسرود  درنهايت دست آمد و، به)عمق كم -عريض
افتادگي، نسـبت  شاخص گود شامل ،با استفاده از يكسري توصيفات ژئومورفولوژيكي IIسطح 

نتايج نشان . ندشدكامل  بندي طبقه ،جنس مواد كف و بستر و عرض به عمق، ضريب سينوسيته
ـ  3D هاي شهرك داراي الگوي در باالدست پل ،مورد مطالعهبازة دهد كه در  مي  ايشـاخه ا چندي
اي متمركـز   آبراهـه با شكل كلـي تـك   B3cو در سراسر شهرك تا پل گلينك داراي الگوي  بوده
  .است

  
  

  .بندي رودخانه، مورفولوژي رودخانه رود، طبقه روش رزگن، طالقان :ها واژه كليد

  مقدمه
) دخالت بشـر ( طور طبيعي يا مصنوعي يا مشخصات هندسي خود كه به...) دبي و(شرايط جريان  رييتغها نسبت به  رودخانه

تـوان رفتـار آن را    مـي  ،با شناخت قانونمندي حاكم بر رودخانـه . دهند نشان ميواكنش و داشته د، حساسيت نشو ايجاد مي
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صـد  طـي   ؛اي نيسـت  ي طبيعي كار تـازه ها كانالبندي  طبقه. كردبيني  ي پيشطور كيفي و كم آن را به راتييتغشناخت و 

اولـين شـناخت   . )1999هرمـان و جنينيـگ،   ( اسـت بنـدي رودخانـه انتشـار يافتـه      نوع طبقهبيست  بيش از ،سال گذشته
. كـرد  يمتقسـ  يرجوان، بالغ و پ يبه رودها يزمان هاي دوره در را رودها ديويس. كردارائه  1899در سال  يويسد را بندي طبقه

 .است هها بود ها و لندفرم رودخانه شكل يفيك يفتوص ينتربزرگ ،1970 تا 1899 هايسال ينب يويسد بندي طبقه يستمس

ـ   يك طبقه )1971( خان. شاخه تقسيم كردندرودها را به مستقيم، مئاندري و چند )1957( لئوپلد و ولمن يبنـدي كم 
بنـدي   طبقـه  ةاوليه بـراي شـيو  ي ها تالش. سينوسيته، شيب و الگوي كانال ارائه داد ةپايبر اي براي رودهاي با بستر ماسه

جـامعي   بندي طبقهيويد رزگن د. دشعلمي معرفي  ةبه جامع 1985آن در سال  ةاولي ةو نسخشد آغاز  1973رزگن از سال 
  ). 1387 بايزيدي،طالبي و (است   هاي ژئومورفولوژيكي رودها ارائه داده بر اساس ويژگي

هـاي   تجربـه ميـداني صـدها رودخانـه در آمريكـاي شـمالي و بـا همكـاري و         ةبندي حاضر از مشاهدسيستم طبقه
گسـترده در   هـاي  هشناسان و تجرب  آبزي ،اكولوژي گياهي ،ژئومورفولوژي ،هيدرولوژيهاي  زمينهدانشمندان و محققان در 

ثر ؤتواند پارامترهاي م مشاهدات تغييرات رودخانه در گذشته مي. )1985، رزگن( تدست آمده اس رودخانه به حفاظت ةزمين
متقابل  ريتأثيا  جريان، رسوبمانند پارامترهايي  دليل به تغييرات سيستم رودخانه گاهي .دهد شينمابر تغييرات رودخانه را 

هايي چون  مورد نظر مشخص بوده و داده ةچنانچه نوع رودخان. اند حاضر را ايجاد كرده ةكه رودخاناست متغيرهاي زيادي 
در آن  ،آبزيـان در اختيـار باشـد    در مـورد و اطالعاتي  هاي رسوب، نوع پوشش گياهي سطح مقطع، فرسايش سواحل، داده

   ). 1994، رزگن(كرد پذيري رودخانه را برآورد تواند ريسك و حساسيت تغيير صورت مي

   :رزگن شامل چهار سطح است بندي طبقه
  . شود صورت كلي بررسي مي هاي ژئومورفولوژيكي رودخانه است و مشخصات رود به شامل ويژگي Iسطح 
 يتـر  هاي ميداني اسـت و اطالعـات جزئـي    گيري نيازمند اندازه بوده وتر مورفولوژيكي  شامل بررسي دقيق IIسطح 

  . شود را شامل مي ها مانند اين آبراهه و ةدهند ذرات تشكيلاندازة  چون دبي غالب رود، دبي جريان،
 ،رژيـم جريـان   ،الگـوي مئانـدري   ،الگوهاي رسـوبي  ،بر وضعيت رودخانه مشتمل بر پوشش كنار رودخانه IIIسطح 

  . ورزد كيد ميأاي و زيست ماهيان ت هاي واريزه پذيري كنار رود، وجود و وقوع جريان فرسايش
ايـن سـطح از طريـق    . بـا يكـديگر اسـت    هـا آنثر بر مورفولوژي رودخانه و روابط ؤمعوامل شامل بررسي  VIسطح 

هـاي   رودخانه، فرآينـدهاي تشـكيل و تخريـب، داده    ةنرخ فرسايش حاشي ،هاي مستقيم انتقال رسوب محاسبات و بررسي
   . شود بندي مي طبقه ،رودخانه ةحشرات آبزي، ارزيابي پوشش حاشي ،زيستي مثل بايومس ماهيان

بنـدي مشـتمل بـر     اين سيستم طبقـه . بندي رزگن است سطوح مورد نظر براي دستيابي به كليد طبقه ،IIو  Iسطوح 
الگـوي   و كانال، پالن است كه بر اساس شيب كانال، شكل Iآبراهه در سطح  Gو  A ،B ،C ،D ،DA ،E ،F تيپ هشت
  .)1شكل ( )2012موسوي، (شود  ميمطالعه رود، 
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  Iيمرخ طولي و مقاطع عرضي الگوهاي رودخانه در سطح ننمايي از شكل پالن، . 1شكل 
  1996، رزگن: منبع

 

ذرات كـف و بسـتر    ةو انداز 3ضريب مارپيچي رودخانه ،2نسبت پهنا به عمق ،1شاخص گودافتادگي بستر II در سطح
  ).2شكل ( مورد نياز است

  

  
 II بندي رزگن در سطح مورد نياز طبقههاي  شاخص .2شكل 

  1996گن، زر: منبع
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Entrenchment 
2. Width / Depth 
3. Sinuosity 
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اسـتفاده از منـابع    نيـز، شدن به سد طالقـان و   طالقان به لحاظ قرارگيري در مجاورت استان تهران و منتهي ةرودخان
بـر   عـالوه . از اهميت زيادي برخوردار اسـت  ،ها و تجاوز به حريم آبراههسازو ساخت ةعمر سد، توسع برايدهي آب، رسوب

ن غيـر بـومي در   اايـن رود از سـوي سـاكن    ةهاي نـوع دوم در حاشـي  خانه اين با توجه به طبيعت زيباي منطقه، گسترش
تـا   دارد تـالش  ايـن مطالعـه   ،رو از ايـن . كند ميبندي و تعيين حريم حدود بستر رودخانه را ضروري  هاي اخير، طبقه سال

آن قـرار گرفتـه اسـت را براسـاس روش      ةدر حاشي )شهرك طالقان( مسكوني ةترين منطق بخشي از اين رودخانه كه مهم
هـا ارائـه    تفاسير مديريتي كه ديويد رزگن در خصوص هريك از انواع رودخانه اساسبر ،و پس از آن كندبندي  رزگن طبقه

  .كندشناسايي  ،ها هستند كه در معرض بيشترين ناپايداريو مناطقي  كردهارزيابي مورد نظر را منطقة ، است كرده

 موسـوي  .شـود  كه برخي از آنها اشاره مي بسياري صورت پذيرفته بندي و تغييرات رودها مطالعات در خصوص طبقه
مقطـع   50و اطالعـات مـورد نيـاز را از     زيـارت گرگـان پرداخـت    ةبندي رزگـن در حوضـ   به بررسي كاربرد طبقه )2012(

از  تـر  يطـوالن برابر دو يا تا  باتر از ارتفاع داغ طوالنيبرابر  30تا  20طوري كه طول هر يك از مقاطع  به ؛آوري كرد جمع
د ور ،هاي مختلف گيري كرده و در بخش ازهدمقطع ان 50هاي مورد نياز را در  وي تمام شاخص. بودموج كانال  ثيرأمحل ت
  . دانسته است B2a و G5a ،G3 ،G2c ،D3 ،C3c ،C4c ،B3 را از نوع

آنهـا  . رود لرسـتان پرداختنـد   ثر در فرسايش كناري هـر ؤبه بررسي ژئومورفولوژي و عوامل م) 1391( شرفييماني و 
محققـان  . اسـتفاده كردنـد   1386سـال   IRSاي  و تصـاوير مـاهواره   1334هاي هـوايي سـال    از عكس مطالعهبراي اين 

رسـوبات   سـنجي  هبه دان گيري كردند و بررسي تغييرات مورفولوژي اندازهبراي پارامترهاي هندسي مورد نياز در اين رود را 
از طـرف باالدسـت رودخانـه بـه      ،كـه تغييـرات مورفولـوژيكي و فرسـايش كنـاري      ها نشان داد يافته. پرداختندبستر رود 

  . دست كاهش يافته است پايين
ـ روديچـان په بررسي الگوي ب شنو همكارا مقدم ييرضا هـاي ضـريب    اوزن بـا اسـتفاده از شـاخص    قـزل  ةي رودخان

سـال   IRS و 2000 سال +ETM و 2004  سال يا از تصاوير ماهواره ،كارو براي اين  ندمركزي پرداخت ةخميدگي و زاوي
 اسـت؛  متفـاوت بـوده   كـامالً رونـد تغييـرات رود    ،مورد بررسي ةسه دور طينتيجه گرفتند كه  هاآن. استفاده كردند 2007

 را تجربه كـرده اسـت  دوم كمترين تغييرات  بازةبسيار زياد بوده و  دورهاول در هر سه  بازةطوري كه ميزان تغييرات در  به
  .)1391ثروتي و اصغري سراسكانرود، رضايي مقدم، (

. عباس پرداختنـد  ها در سطح دلتاي رود كل در غرب بندر به بررسي علل ناپايداري آبراهه) 1390( زاده علمييماني و 
اسـتفاده  هاي رسوب و ديناميك جريان مسير آبراهه  ساختي، ويژگي آثار زمين هايي چون ، از دادهتجزيه و تحليلبراي  هاآن

هـاي   از عكـس در ايـن پـژوهش   آنهـا   .كار بردند بهمفهومي  ابزارمنزلة  به نيز را هاي مورفومتريك شاخصبرخي  و كردند
گرفتند نتيجه اين دو محقق در پايان پژوهش . بردند شناسي نيز بهره توپوگرافي و زمين ةاي و نقش صاوير ماهواره، تهوايي

يرگـذاري در نقـاط   تأثشده و ميـزان ايـن    متأثرساختي كواترنر  هاي زمين زيادي از فعاليتاندازة مورد مطالعه تا  ةكه منطق
  . متفاوت است ،مختلف

در  سـو  قـره  ةتغييرات بستر و الگوي رودخان برير مورفوتكتونيك تأثبررسي  به نيماني و همكارادر پژوهش ديگري، 
و  ETM اي ، تصاوير ماهواره1380و  1335 هاي سال هاي هوايي راي اين منظور از عكسب. دشهرستان كرمانشاه پرداختن
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DEM  هاي ضـريب   شاخص كمك هسپس ب. استشده شناسي منطقه استفاده  هاي توپوگرافي و زمين نقشه و 2000سال

 هير پذيرفتـ گسل تـأث كه الگوي اين رود از فعاليت  دريافتند آنها .انجام گرفتتجزيه و تحليل نهايي  ،مركزي ةخميدگي و زاوي
  .)1390يماني، عاليي طالقاني، شهبازي، ( زيرا تغييرات عرضي و الگوي بستر در دو ساحل رود يكسان نيست است؛

سازوكار طولي و عرضي علياي رود ميناب پرداختند و  مرخينه بررسي تغييرات ب) 1389( زاده و افشار حسين، گر نوحه
 .بررسي كردنـد  ،شناسي مرخ طولي و عرضي در مقابل ساختمان زمينيناز نظر الگو و را  كانال رود واكنشفرسايش رود و 

 ةيافتـ  وجود رسوبات كمتـر فرسـايش   دليل ، بهپذيريتغيير بودن باالبا بررسي چندين مقطع به اين نتيجه رسيدند كه  هاآن
مورد نظر به سه بخش با بسـتر تنـگ و    ةبازجريان آب مقاومت كنند و رود را در اند در مقابل  كه توانستهاست كف بستر 

  . عميق، عريض با عمق كم و بستر تنگ با عمق متوسط تقسيم كردند
سـتر رودهـاي   بشناسـي   غييرات سـطح اسـاس را در ريخـت   ت) 1389( كامراني دليريماني و  ،در پژوهش ديگري

هـاي هـوايي    شناسـي و عكـس  هاي توپوگرافي رقومي، زمـين  از نقشهمحققان . مطالعه كردندرود ديدلتاي سف ةمحدود
متقابل تراز آب درياي  ريتأث هاآن. استفاده كردند و همچنين با انجام كارهاي ميداني تفصيلي بر دقت روش خود افزودند

تـراز  مـدت   كوتاه تها تلفيق كردند و سرانجام نتيجه گرفتند كه تغييرا ساختي البرز را با ديگر داده زمين راتيتأثخزر با 
رود گذاري در شرق دلتاي سفيدر قرار داده و اين اثريتحت تأثرود را  ،نزديك به مصب هاي محدودهآب درياي خزر در 

   .تنسبت به غرب بيشتر اس
 نـد بندي رزگن پرداخت زهره با استفاده از طبقه ةاز رودخاناي  محدودهبه ارزيابي مورفولوژيكي  شنو همكارا زادهيتراب

دانسـته و   D4 هـا نـوع رودخانـه را در ايـن بخـش     آن ،ها با توجه به نتايج بررسي. بندي كردند طبقه IIو  I در سطحآن را و 
  . )1388زاده، بينا و شفاعي بجستاني،  ترابي( بندي را در پايان ارائه دادند  تفاسير مديريتي حاصل از طبقه

. باغالر بررسي كرده اسـت  ةاي را در تغييرات مورفولوژي آبراه ير رودخانهغنقش عوامل ) 1388( همچنين، مختاري
مورفولـوژي   ،هاي موجود در مورد انواع مورفولوژي مسير آبراهه بندي يمتقسهاي ميداني و بر اساس  وي با استفاده از يافته

 ـ  حوضـه، پلكـاني و پلكـاني   ـ  لـه ، پمسـطح  ةو بر اين اساس چهـار نـوع آبراهـ    هاي مختلف آبراهه را بررسي كرد بخش
  . تشخيص داده استرا اي  حوضچه

بنـدي رزگـن را در    سبزكوه پرداخته و طبقـه  ةنيز به بررسي تغييرات مورفولوژيكي رودخان) 1387( بايزيديطالبي و 
  .نددانست B3كيلومتر از رود را داراي تيپ  2 وD3  رود را از نوعكيلومتر از  7/4ها آن. انجام دادند IIو  I سطح

 مطالعـه با اسـتفاده از سـنجش از دور    را كارون ةتغييرات مورفولوژيكي رودخان ،)1386( مريد و ميرابوالقاسمي، ارشد
 ،1369-1382زمـاني   ةدر دور IRS-LISS-IIIو  Landsat-TMاي  سـري تصـوير مـاهواره    بر اساس چهـار  هاآن. كردند

  . بوده استها در طول رود  نتايج حاكي از تغيير قوس .دمنطقه را بررسي كردن
. را بررسـي كردنـد   تجـن  ةنقش تكتونيك فعال در تنظيم كانال رودخان ،1386 نيز در سال كامراني دليرمقصودي و 

هـاي هـوايي    همچنـين عكـس  و  AF ،Smf ،SL ماننـد  ،كييهـاي ژئومورفولـوژ   از برخي شـاخص مطالعه براي اين  آنها
 هـاي   يافته. و اطالعات حاصل از عمليات ميداني استفاده كردند TM ندستلاي  اي زماني مختلف و تصاوير ماهوارهه هدور
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ولي ميـزان ايـن فعاليـت در همـه جـا       ،كه منطقه به لحاظ تكتونيكي فعال استنشان داد مقصودي و همكارش پژوهش 

  . يكسان نيست
مسـير   هـا آن. تاالر در ساحل درياي مازندران پرداختند ةبه بررسي تغييرات الگوي رودخان) 1381( زاده حسينيماني و 

نتايج حـاكي از آن بـود كـه    . ساله بررسي كردند 39زماني  ةرود را بر اساس شكل الگو تقسيم كرده و تغييرات را در فاصل
    .دست نياورده و همچنان در حال تغيير است رودخانه هنوز تعادل ديناميكي خود را به

رفتار رودخانه با توجه  بررسيبندي رزگن و  بقهمورد نظر در سيستم طمحدودة شناسايي نوع  ،هدف از پژوهش حاضر
مناطقي كه به تغييـرات رودخانـه    ،تا در نهايتاست ديويد رزگن  ةشد بر اساس تفاسير مديريتي ارائه ،آنبه شكل ظاهري 

پذيري سواحل رود مورد ارزيابي قرار  گياهي و پتانسيل فرسايش  مشخص شده و اثر كنترل پوششحساسيت بااليي دارند، 
  .دنشناسايي شو ،و مناطقي كه در معرض خطر ناپايداري رود هستند گيرد

  مورد مطالعه ةمحدود
هـاي البـرز و در    كـوه  جنوبي رشته ةدر دامن ،رود شمار مي رود بههاي مهم سفيد آبخيز طالقان كه يكي از زير حوضه ةحوض

 37"و  36◦ 5' 31"هـاي   اين حوضه بين عـرض . است واقع شدهكيلومتري شهر تهران  120 ةفاصلخش شمال غربي و ب
هكتـار   135200آبخيز طالقـان   ةوسعت حوض .داردشرقي قرار  51◦ 1' 16"و  50◦ 21' 00"هاي شمالي و طول 36 ◦ 23'

از  ،طالقـان در مركـز ايـن حوضـه     ةرودخان. متر متغير است 4400تا  1100حوضه از سطح دريا ارتفاع . گزارش شده است
هـاي   اين رودخانه پس از دريافـت شـاخه  . جريان داردگيرد و به سمت غرب  عسلك در غرب كندوان سرچشمه مي ةگردن
ـ  الموت مي ةسرانجام به رودخان ،متعدد  ريـزد  سـد سـفيد رود مـي    ةشـاهرود بـه درياچـ    ةپيوندد و پس از آن با نام رودخان

از پل گلينك تا پـل   ،سد طالقان ةكيلومتر در باالدست درياچ 3/7به طول  اي محدودهدر اين پژوهش  .)1383، سردشتي(
  ).3شكل ( وشته مورد بررسي قرار گرفته است

 

 

  رود مورد مطالعه در مسير طالقانمحدودة موقعيت  .3شكل 
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  ها روشمواد و 

 1:400هـاي توپـوگرافي    از نقشـه كـار،  بـراي ايـن   . انجام گرفتـه اسـت   II و Iبندي رزگن در سطح  در اين بررسي طبقه
طالقان و تعيـين   ةاول و دوم ساماندهي رودخان ةمطالعات مرحل در استفاده شد كه اي تهران سازمان آب منطقهرود  طالقان

كردن پالن كلي رودخانـه و   مشخصگوگل ارث نيز براي  تصاوير همچنين از. است بستر و حريم بخشي از آن تهيه شده
ابتدا . به عمل آمد بندي دانهو دقت اطالعات  تعيين سطح دبي لبريزبراي بازديدهاي ميداني و  جويي شد بهره الگوي كانال

يـك   ،شودمي مناطق كوچك اعمالروي  با توجه به اينكه روش رزگن نياز به اطالعات بسيار دقيق و جزئي دارد و اصوالً
منطقـة  اي  تصـاوير مـاهواره   كمك به ،Iكردن نوع رود در سطح  سپس براي مشخص. كيلومتري انتخاب شد 3/7 محدودة

، بخـش دوم از پـل   )A(بخش اول از وشته تـا پـل آهنـي     .دمورد نظر به سه بخش بر اساس مشابهت ظاهري تقسيم ش
 مسـتقيم، (پـس از آن الگـوي كانـال    ). 4شـكل  ( )C(و بخش سوم از پل شهرك تا پل گلينـك  ) B(ك آهني تا پل شهر

نيز ) عمق كمـ   عميق/ عريض ـ  باريك(ل شكل كاناشيب كانال و . 3بر اساس اين تصاوير تعيين شد )2ارپيچي، م1شرياني
 ،ايجاد شده بود 1:400 ةهاي مختلف با استفاده از نقش روي رودخانه در بخشمقاطعي كه بازديدهاي ميداني و با توجه به 
  .)5شكل ( دمشخص ش

 

  
  4روي تصاويرتفكيك رودخانه بر اساس شكل ظاهري . 4شكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Braided 
2. Meandering 

آن در امتـداد خـط تـالوگ و در     ةاز نسـبت طـول رودخانـه بـه طـول در     است كه د بودن رو ضريب خميدگي براي تعيين مستقيم يا مارپيچي. 3
رودي را حداقل مقدار براي شروع پيچـان  5/1ضريب خميدگي  ،ن از جمله لئوپلد و ولمنابسياري از محقق. آيددست مي حدفاصل دو نقطه به

  .دانند بودن مي
4. Google earth, 2012 
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  مورد نظرمحدودة پروفيل طولي رودخانه در . 5شكل 

 

  :شود يمنياز به بررسي پارامترهايي است كه در زير به توضيح هر يك پرداخته  IIدر سطح  بندي طبقهبراي 
به عـرض سـطح آب در حالـت دبـي لبريـز       )Wfpa(دشت  يالبساين نسبت در حقيقت عرض  :افتادگينسبت گود .1
)Wbf( از عرض رود در ارتفاعي معادل دو برابر حداكثر عمـق آب در دبـي لبريـز     ،براي تعيين عرض سيالب دشت. است

 يالبسـ اين نسبت افزايش يابد بيانگر پيشـرفت رود در   ، هرچهشود يمداده  نشان  ERنماد اين معيار با  .دشو استفاده مي
  .است دشت

) W/D( نمـاد و بـا  است ه عمق متوسط براي همان دبي نسبت عرض آبراهه در دبي لبريز ب :نسبت عرض به عمق .2
  .)6شكل ( دشو يمنشان داده 

  

  
  رزگن بندي طبقهمقطع عرضي و پارامترهاي مورد نياز در  . 6شكل 

  
   .آيد دست مي فاصل دو نقطه به حداز كه آن در امتداد خط تالوگ  ةنسبت طول رودخانه به طول در :سينوسيته. 3
  .شده استيمرخ طولي رود تعيين نصورت مجزا با توجه به  اين شيب در هر بخش به :شيب كانال. 4
رزگن مواد بستر را به شش دسته  .استپايداري رود  ةهاي رودخانه كه بيانگر درج مواد بستر و كناره ةانداز :مواد بستر. 5

  ؛)mm 256 - 64(گ سـن  قلـوه . 3 ؛)mm 2048-256(ه صـخر . 2 ؛)<mm 2048( بسـتر سـنگي  . 1: تقسيم كرده اسـت 
  .)>mm 062/0(س ر .6 و )mm 2- 062/0(ه ماس .5 ؛)mm 64-2(ن ش .4
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در سـطح  . دست آمد و بازديدهاي ميداني به گوگل ارث اي با استفاده از تصاوير ماهواره I سطحپارامترهاي مورد نياز 

II ايجاد روي رود  1:400 ةنقش كمك بهكه محاسبه شد مقاطعي با استفاده از  هر بخش در فواصل مناسب ينيز پارامترها
هـاي   از داده درنهايت .انجام گرفتهاي توپوگرافي  از نقشه جويي با بهره نيز سينوسيته و شيب ةمحاسبهمچنين . شده بود

بنـدي رسـوبات بـا     دانهبراي اي  سازمان آب منطقه. بندي مواد استفاده شد كردن دانه اي براي مشخص سازمان آب منطقه
اين  Arc GIS،در محيط  از هر بخش عكسبرداريمشخص و  ةاستفاده از يك اشل مناسب و با در نظر گرفتن يك شبك

دسـت آورده و   معادل و سپس وزن ذرات را به ةحجم كر ،معادل ةها، شعاع داير و مساحت دانهكرده دار  ها را مقياس عكس
افـزايش  بـراي   ،كارگرفته شده در اين پژوهش با توجه به مدل به .ده استكربندي مطلوب را ترسيم  سرانجام منحني دانه

مـد  و در هر بخـش مقطعـي   شد به شش بخش تقسيم  مطالعاتيمنطقة  طي بازديدهاي ميداني ،بندي اطالعات دانهدقت 
از سـطح بسـتر    متـر  سـانتي  30ابعـاد حـدود    درچندين نمونه  ،سپس در طول هر مقطع با فواصل دومتر. نظر قرار گرفت

رسـوبات   ةانـداز  در ادامه .به عمل آمدگيري اندازه ها از تمام نمونه و شد رودخانه و متناسب براي كار مورفومتري برداشت
مورفـومتري و  نتـايج محاسـبات   در مرحلة نهـايي،   .شدند بنديگروه )بود بافت رسوب هر مقطع معرف نوعكه (هر مقطع 
هـاي   دست آمده، يافته نتايج به مقايسه شد واي  منطقهجدول سازمان آب هاي  دادهبا اي هاي مشاهدهيافتهگيري ميانگين

  .كردييد أاي را ت سازمان آب منطقه

  هاي پژوهش  يافته
 ،بازديـدهاي ميـداني از محـل   و  اي تصاوير ماهواره كمك بهكه  تعيين الگوي كانال بودنياز به  Iبندي در سطح  طبقهبراي 

 Cو  Bشـرياني و در بخـش    Aالگوي كانال در بخش  ،شود يمگونه كه در تصاوير ديده  همان. دست آمد بهتصاوير الزم 
  .)9و  8 ،7 هاي كلش( استشاخه  مستقيم و تك

  

  Bش مستقيم كانال در بخالگوي  .8شكل  Aالگوي شرياني كانال در بخش. 7شكل 
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  Cش الگوي مستقيم كانال در بخ .9شكل 

عمـق و در   عريض و كم Aبخش شكل كانال در مشخص شد ، 1: 400هاي  با بازديدهاي ميداني و استفاده از نقشه
  . دست آمد بهيمرخ طولي از نشيب كانال نيز با استفاده . عميق است نسبتاًباريك و  Cو  B بخش

در فواصل مناسـب چنـدين مقطـع زده     و روي رودخانه در هر بخش ،IIبراي بررسي پارامترهاي مورد نياز در سطح 
نتـايج   از ،پارامترهاي مورد نياز از اين مقاطع پس از محاسبة ).Cو B و پنج مقطع در بخش  Aيازده مقطع در بخش ( شد
   . تگردآوري شده اس 1گيري در جدول  از ميانگين نتايج حاصل كه ميانگين گرفته شد آنها

  رزگن بندي طبقهپارامترهاي تعديل شده مورد نياز جهت . 1جدول 
  C B  A  نام مقطع

  شرياني  مستقيم  مستقيم  الگوي رودخانه
  عمق عريض، كم  باريك عميق  باريك عميق  شكل رود

  01/0  011/0  0109/0  شيب رودخانه
  1/1  21/1  20/1  سينوسيتي

  ــ  72/1  19/2  شاخص گودافتادگي
  05/189  29/22  25/50  نسبت عرض به عمق

  سنگ قلوه  سنگ قلوه  سنگ قلوه  جنس مواد بستر
  c3B  c3B  3D  بندي رزگن طبقه

 
افتادگي است، براي بررسي   اولين پارامتر شاخص گود. دهد نشان ميمقايسه  برايرا از اين مقاطع اي  نمونه 10شكل 

در . شـد مقطـع اسـتفاده   يازده از  ،اين بخش درمتغير بودن شرايط رود با توجه به مساحت آن و  A اين شاخص در بخش
اين پنج يانگين از م كه رقم نهايي اين شاخص رود پنج مقطع عرضي در فواصل متناسب در نظر گرفته شد Cو  Bبخش 

 شـود،  شـمرده مـي   D نوعمجموعه رودهاي است و جزء زير شده شاخهرود چند Aدر بخش  از آنجاكه .دست آمد مقطع به
 19/2 بـا  برابر Cبخش و در  72/1ميزان اين شاخص  Bبخش در  ، امانخواهد بودثر ؤدست آمده در نتايج نهايي م رقم به

  . دهد جاي مي B مجموعه رودهاي گروهو رود را در زيربوده  2/2تا  4/1اين مقادير بين كه در هر دو مورد دست آمد  به
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  Cو  A ،B هايبخشهاي مقاطع عرضي در نمونه. 10شكل 

  
گيري در ارقام  پس از ميانگين. جويي شد هاي در نظر گرفته شده بهره يمرخنبراي تعيين نسبت عرض به عمق نيز از 

رزگـن جـزء زيـر مجموعـه      بنـدي  طبقـه بر اساس  و دست آمد به A 05/189بخش مقدار آن براي  از اين نسبت، حاصل
و از  محاسـبه شـد   25/50و  29/22ترتيـب   بـه  Cو  B هـاي  بخشنسبت عرض به عمق در  .قرار گرفت Dنوع رودهاي 

از ضـريب سينوسـيته    .گيرنـد  جاي مي Bنوع رودهاي گروه  ، هر دو بخش دراست 12بيشتر از  دست آمده آنجاكه رقم به
در نتيجـه كانـال را    ،بـوده اسـت  كمتـر   5/1در تمام موارد مقدار اين ضـريب از  و  هاي توپوگرافي محاسبه شد روي نقشه

قـرار   Dنـوع  رودهـاي  در دسـته  اسـت و   2/1از  تركوچك 1)07/1(ضريب مقدار اين  Aبخش در . توان مستقيم ناميد مي
نيز با توجـه بـه ضـريب سينوسـيتة      Cبخش  ،است Bة يرمجموعزاست و جزء  21/1ضريب مقدار  Bبخش ر د. گيرد مي
  .گيرد جاي مي B ةطبق در گروه )20/1(اش  آمده دست به

. محاسبه شـده اسـت   0109/0 برابر Cبخش و در  011/0برابر  Bبخش در  ،01/0برابر  Aبخش شيب رودخانه در 
تقسـيم   ة زيـر رزگن مواد بستر را به شش دست .استپايداري رود  ةدرجهاي رودخانه بيانگر  مواد بستر و كناره ةانداز
  : كرده است

  )mm 2048-256(ه صخر. 2  )< mm 2048( بستر سنگي .1
  )mm 64-2(ن ش .4  )mm 256 - 64(گ سن قلوه . 3
  )>mm 062/0(س ر .6  ) mm 2- 062/0(ه ماس .5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در اكثـر مـوارد  دارنـد،  بسـياري  هـاي   شـاخه  ايـن رودهـا   از آنجاكـه بسيار كم اسـت و   D بندي رزگن، سينوسيته براي رودهاي نوع در طبقه .1

و  پوشـي كـرده   چشـم  سينوسـيته  شـاخص  از قهبديويد رزگن براي اين ط دليلبه همين . نيست پذير امكانآنها  ةسينوسيتضريب گيري  اندازه
ميـاني آنهـا اسـتفاده شـد و ضـريب      از حد  ،ها به هم نزديك بودند شاخه چوندر اين پژوهش . است آنها را داراي سينوسيته كم دانسته صرفاً

  . رقم كمي دارد ،طبقات ديگرضرايب كه در مقايسه با  دهد رقم پايين اين ضريب را نشان مي ،نتايج. دست آمد مورد نظر به
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درصـد رسـوبات    50انـدازة  يعنـي  ؛ بود D 50گيري  نياز به اندازه ،بستر سواحلبندي رسوبات كف و  تعيين دانهبراي 

ت اي تهـران در مطالعـا   شركت آب منطقـه را اين شاخص  .تدرصد ديگر باالتر از اين مقدار اس 50كمتر از مقدار معين و 
كه پيش از اين گفته گونه  همان واست كرده گيري  طالقان اندازه ةبخشي از رودخانم فرسايش و رسوب تعيين بستر و حري

    .)13و  12، 11 هايشكل(ها بررسي شد  ، دقت اين اندازهات و مورفومتري آنهاببرداشت رسو ور مطالعات ميداني د ،شد
ـ يم A 112و در بخـش   متر يليم C 6/89و  Bبخش در  D 50اندازة كه نشان داد ها  نتايج حاصل از بررسي  متـر  يل

  .استسنگ  حد قلوهدر رسوبات  ذرات ةبنابراين انداز ،دقرار دار متر يليم 64-266 است و در هر دو مورد اين مقادير بين
 

  
  B  بندي رسوبات در بخش دانه. 12شكل   Aبندي رسوبات در بخش  دانه. 11شكل 

  

  
   C  بندي رسوبات در بخش دانه. 13شكل 

  
، بـه  تعيـين ضـريب نهـايي    بـراي  ة هر سه مقطعشد گيريهاي اندازه نتايج حاصل از ميانگين شاخصبراي مشاهدة 

  . مراجعه شود 1جدول 

  گيري نتيجهبحث و 
بندي رودها به  بيني رفتار رودخانه با توجه به شكل ظاهري آن و تعميم نتايج به رودهاي مشابه، يكي از اهداف طبقه پيش

يـا  كه انواع رودها را براساس حساسيت نسبت به آشفتگي ناشي از افزايش حجم و زمان جريان است لحاظ مورفولوژيكي 
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هـاي   و ساماندهي رودخانه، آورد رسوبي شامل بار كف و بار معلق كه از جنس بستر و كناره ، پتانسيل احياافزايش رسوبات

پـذيري   ل فرسـايش يثر است و پتانسـ ؤپايداري مجرا م، اثر كنترل پوشش گياهي كه بر نسبت عرض به عمق و استرود 
   .دهد ميقرار مورد ارزيابي  ،سواحل

ايـن تفاسـير انـواع رود را    . تفاسير مديريتي خاصي را بيان داشـته اسـت   ،ديويد رزگن براي هر يك از انواع رودخانه
پـذيري   آورد رسوبي، اثر كنتـرل پوشـش گيـاهي و پتانسـيل فرسـايش     احياي حسب حساسيت نسبت به تغيير، پتانسيل بر

 باالدست كـه  مورد مطالعه در ةتوان بيان كرد رودخان دست آمده مي با توجه به نتايج به. دهد مي سواحل مورد ارزيابي قرار
ضـعيف، تغذيـه    يحساسيت به آشفتگي خيلي زيـاد، پتانسـيل احيـا    ةداراي درج ،گيرد ميبركيلومتر از طول رود را در 5/4

بايد توجـه داشـت   . استخيلي زياد و تأثير كنترلي پوشش گياهي متوسط  يها رسوبي خيلي زياد، پتانسيل فرسايش كناره
بخش وسيعي از دره با رسـوبات   ،عالوه به. استاز ژيپس و مادستون و سيلتستون  عمدتاً ها سنگكه در اين بخش جنس 

 .اسـت  شـده منطقـه  رود در ايـن   و همين مواد سست باعث افزايش رسوبات و حساسـيت آبرفتي و سيالبي پوشيده شده 
توجـه بـه اينكـه رودهـاي شـرياني وضـعيت        بـا . همچنين شيب كم عامل اصلي الگوي شرياني رود در اين قسمت است

در  كه تغييرات احتمالي كهكرد بيني  توان پيش مي پيوسته در حال تغيير است،پايداري ندارند و جهت جريان و عرض رود 
و  پوشـانده هاي كشـاورزي   زميناطراف اين منطقه را  با توجه به اينكه .محدوده خواهد بوددر اين  ،گيرد آينده صورت مي

 ،رو به افزايش است نبه لحاظ نزديكي به شهرك طالقا مورد مطالعهمحدودة در ويژه  و بهرود  ةمناطق مسكوني در حاشي
با توجه به . شود ميشمرده وسازهاي اطراف  ساختهاي زراعي و  تهديدي براي زمينلذا ناپايداري بستر رود در اين بخش 

  ). 2جدول (گيرد انجام اين مسئله الزم است اقدامات ساماندهي در اين بخش با توجه به متغيرهاي مورفولوژيكي 
داراي درجه حساسيت به آشفتگي كـم، پتانسـيل    ،گيرد ميبركيلومتر از طول رود را در 8/2 دست كه دو بخش پايين

در  ،اسـت  گفتنـي . اسـت كم و تأثير پوشش گيـاهي متوسـط    يها رسوبي كم، پتانسيل فرسايش كناره ةعالي، تغذي ياحيا
شناسـي منطقـه    هاي سـنگ  زيادي ناشي از ويژگي تا حدشناسي  هاي زمين نقشه  شكل كانال با توجه به بررسي Bبخش 

و  بـوده  هـاي مقـاوم   و دولوميت  آهكاز عمدتاً  ها سنگجنس  ،اند هاي سخت مانع از گسترش بستر رود شده است و توده
وجود لغزشي قديمي بـا حركـت بـه     .دره هستند ةمانعي در جهت توسع ، تر پليئوستوسن و گراول همچنين رسوبات قديمي

  ). 14شكل ( افزود نامبرده عواملكاهش بستر را در اين بخش بايد  ،آن ةنتيجرود و در سمت دره
  تفاسير مديريتي الگوهاي رودخانه. 2جدول 

 درجه حساسيت  الگوي جريان
 به آشفتگي

 پتانسيل فرسايش  رسوبيتغذيه   پتانسيل احيا
  ها كناره 

  تأثير كنترلي 
  پوشش گياهي

3D متوسط  خيلي زياد  خيلي زياد  ضعيف  خيلي زياد  
c3B  متوسط  كم  كم  عالي  كم  
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  مورد مطالعه ةشناسي منطق زمين ةنقش. 14شكل 

  
گيري مديريت سيستم بـا توجـه    ارزيابي اثرات بالقوه و تحليل ريسك و جهت ،چوند در مواردي نتوان اين تفاسير مي

تواند براي تنظـيم راهنمـاي    مي ،اين اطالعات تفسيري كه بر اساس نوع رود استوار است. دنباشكاربرد داشته به نوع رود 
برداشت شن و ماسـه اسـت و    ،هايي چون كاربري اراضي حاشيه آبريز و اطراف رودخانه كه شامل فعاليت ةمديريت حوض

دشت، آنـاليز اثـرات تجمعـي، تنظـيم جريـان از سـدهاي        نيز راهنماي مديريت ساحلي، مديريت واريزه، مديريت سيالب
  ).1386 ،سبزيوند( رود به كار ... مخزني و انحرافي و

  منابع
 ةمطالع: دور از سنجش از استفاده با ها رودخانه يكيمورفولوژ راتييتغ روند يبررس .)1386. (همير ابوالقاسـمي،   ؛.مريد، س ؛.ارشد، ص

ـ     ةرودخان يمورد ، 6 ةشـمار ، 14دورة  ،علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعـي     مجلـة  .)1369-82(ت ايكـارون از گتونـد تـا فارس
   .180-195.صص

 .ي رزگـن بنـد  طبقـه اي از رودخانه زهره بـا اسـتفاده از    ارزيابي مورفولوژيكي بازه ).1388( .شفاعي بجستاني، م ؛.بينا، م ؛.زاده، ع ترابي
 .دانشگاه شهيد چمران اهواز بهمن، 6-8 المللي مهندسي رودخانه، هشتمين سمينار بين

ـ ب ).1391( .ص سراسكانرود،  صغري؛ ا.ر. ، مثروتي  ؛.ح . مقدم، م رضايي ـ  يرود چـان يپ يالگـو  يررس اوزن بـا اسـتفاده از    قـزل  ةرودخان
 .)استان زنجـان  ياسيتا مرز س انهيشهرستان م يلومتريك 30 نيب ةمحدود( يمركز يةو زاو يدگيخم بيضر يها شاخص
 .85-102. صص ،34 ة، شمار10دورة  ،)علمي پژوهشي انجمن جغرافياي ايران ةفصلنام(ا جغرافي

 دگاهيــد از هــا رودخانــه يبنــد بقــهط .)1386( .، مشــفاعي بجســتان ؛.ر .، مجــدزاده طباطبــاييم ؛.ج .، سهاشــمي آونجــي ؛.، رســبزيوند
 .انتشارات ستاوند: يزد .يشناس ختير

 & RS(و سنجش از دور  يياياطالعات جغراف ستميطالقان با استفاده از س زيآبخ ةحوض كيناميمورفود يبررس). 1383( .سردشتي، م

GIS(. دانشگاه تربيت معلم تهران: تهرانارشد،  كارشناسي ةنامپايان. 
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مطالعــه ( Rosgen يبنــدطبقــه از اســتفاده بــا هــا رودخانــه يكيمورفولــوژ راتييــتغ يبررســ .)1387. (بايزيــدي، ش و. طــالبي، ل

 .دانشگاه صنعت آب و برق آبان، 21-23 هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، .)كوه سبزرودخانه :يمورد

ـ : يمورد ةمطالع ؛ها آبراهه ريمس يمورفولوژ راتييتغ در يا رودخانه ريغ عوامل نقش .)1388( .مختاري، د ـ   ةرودخان  ةبـاغالر در دامن
 .113-135. صص ،26 ةشمار، 9دورة علمي پژوهشي فضاي جغرافيايي،  ةمجل .)رانيا غرب شمال(داغ  شويم يشمال

ـ (هـا   كانال رودخانه ميفعال در تنظ كينقش تكتون يابيرزا .)1387. (كامراني دلير، ح ؛.م ،مقصودي  .)رودخانـه تجـن  : يمـورد  ةمطالع
 .37-55 .، صص66 ةشمار ،40 ةدور ،ژوهش جغرافياي طبيعيپ

 پـل  تـا  سـد  زا( نابيم ةرودخان يايعل يعرض و يطول مرخين كيژئوموفولوژ راتييتغ .)1389(. افشـار، ط  ؛.م. زاده، م حسين؛ .گر، ا نوحه
 .102-118. صص، 24 ةشمارسال هشتم،  .)علمي پژوهشي انجمن جغرافياي ايران ةفصلنام(ا جغرافي .)نابيم

هـاي جغرافيـايي،    پژوهش مازندران، يايدر يساحل ةتاالر در جلگ ةرودخان يالگو راتييتغ يبررس .)1381(. م. زاده، م حسينو . ، ميماني
 .109 -122 .صص، 43 ةشمار ،34 ةدور

ـ م .سـو  رودخانـه قـره   يبستر و الگـو  راتييآن بر تغ ريو تأث كيمورفوتكتون .)1390(. هبازي، صشو . اليي طالقاني، مع؛ .يماني، م  ةجل
 .125-143 .صص ،17ة شمار ،9 ةدور اي، ناحيه ةجغرافيا و توسع

ـ م .لرسـتان  استان در هررود رودخانه يكنار شيفرسا در ثرؤم عوامل و يئومورفولوژژ .)1391. (و شرفي، س. ، ميماني جغرافيـا و   ةجل
 .15-32 .، صص1 ةشمار، 23 دورة، ريزي محيطي برنامه

ـ  .)سعبـا  بنـدر غـرب  ( كل يدلتا سطح در ها آبراهه يداريناپا علل يبررس .)1390. (ه، زاده علميو . يماني، م هـاي جغرافيـاي    ژوهشپ
 .1-15 .، صص78 ةشمار ،43 ةدورطبيعي، 

 .دروديسـف  يدلتـا  ةمحـدود  يهـا  رودخانـه  بستر يشناس ختير در اساس سطح راتييتغ ريتأث .)1389(. ، حدلير كامراني و. يماني، م
 .61-74 .صص، 16ة ، شمار4دورة شناسي ايران،  زمين ةصلنامف
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