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یسلابی ،انباش

نخالههای شهای د باخاشا

ریاوب

از بتاا ا ردخ میشااوخ .خر ربقااا

 LAد  LBخر همااه بازههااا اشااکال ریااوبگذاری خرااده میشااوخ.

ظافس

تانال د اادج یسل از بالای تاا های آباف ی شده ته مووم ارجااخ

ریوبگذاری مووم تاه
اتار

به منار شهای شده ای .

کلیدواژهها  :مخاراا

ردخاانهای ،ردخهای شهای ،ربقهبندی ردخ ،نوشها ،مازندرا .

 -7مقدمه

باریاای مخاااراا ردخاانااهای رکاای از ونبااههای مشااارت ژئومورفولوژرتا هااا خر ماادرار یستا هااای
ردخاانهای ای  .مخاراا خر یست های ژئومورفسک باه تغسسااا ربسعای راا غساربسعای خر لنادفا،هاا تاه ااااا
نامنایبی با پارداری ژئومورفسک رک مکا میگذارناد ارلااق میشاوند ( .)Chin and Gregory, 2005اران تغسسااا
میتواننااد بااه صااور ناگهااانی د تاادررجی باشااند .مخاااراا ردخاانااهای عماادتاً شااامل یااسلاب د فایااار  ،د
ریوبگذاری میشوند(ایماعسلی د همکارا  .)5721 ،اگاچه فایار

د ریاوبگذاری بسشا ا باه عناوا مخااراا

ژئومورفولوژرک شناا ه میشوند اما دقوع یسل ته راک پدراده هساددرلوژرکی ایا
ارتباط تنگاتنگی خارخ .باای مثال ،از رافی یسل میتواند مووام فایاار
رافی خرگا ،افزار

ریوبگذاری مووم تاه

باا فایاار

د ریاوبگذاری

د ریاوبگذاری خر تاناال ردخ شاوخ د از

ظافس تانال شاده د ااادج یاسل از تاناال میتواناد اطااتای را

باای یاتنسن ارااف ردخاانه ارجاخ نمارد .از ارن رد تاناال ردخ نقا

مهمای خر ان قاال واراا آب د ریاوب خارخ د

هاگونه تغسساا ربسعی را انتانی میتواند با درگگیهای آ ااا بگذارخ .خر حال ربسعی تانال ردخ میتواند ااوخ را باا
تغسساا ارجاخشده خر یست ردخاانه تعدرل نمارد.
از مسا فعالس های انتانی ،شهانشسنی بس

از بقسه ،یست های ردخاانهای را تغسسا میخهد .رشاد یاارع ومعسا

شهانشسن خر ری یالهای ااسا مووم گت اش منار شهای خر منار مخ لف وها اصوصاً تشاورهای خر حاال
تویعه شده ای  .ارن رشد یارع تغسسااتی زراخی را به همااه خاش ه د به تبع آ یست های ردخاانهای را تحا تاياسا
قاار خاخه ای  .شهایازی به صور مت قس د غسامت قس با یست های ردخاانهای تياسا مایگاذارخ .ااااا متا قس
شامل موارخی ای ته تانال ردخ به صور عمدی مانند عملساا مهندیای د تانالیاازی تغسساا میتناد د تغسسااا
غسامت قس شامل تولسد ریوب د رداناب ای ته خر ن سجه فعالس هاای یاا دیااز افازار

مایرابد(حتاسنزاخه د

ایماعسلی.)5724 ،
مخاراا ردخاانههای شهای به یه گاده تقتس میشوند ته عبار اند از :مخااراا مااتبط باا ااااا شاهای،
مخاراا ناشی از تعدرل تانال ردخ د مخاراا مابوط به ردشهای مدرار ی (.)Chin et al., 2013

ربقهبندی مخاراا
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 مخاراا ماتبط با اااا شهای شامل تما ،تغسساا ارجاخشده خر شها د ارجااخ یاطون نفواناپاذرا ایا تاهمووم تغسسا خر مقدار رداناب د ریوب میشوخ .باای مثال تانالهای ردخاانه به علا ارجااخ شابکههای وااخهای د
ررلی به قتم های مخ لف تقتس میشوند ،فاارندهای ناشی از فاادانی یسلاب ،زهکشای ردانااب د فایاار
میتواند مووم ارجاخ اطا خر مکا هاای ااا

تااناه

از تاناال شاوخ .تحقسقاا حتاسنزاخه د وهااخی راقای (،)5711

ریا می الاو د همکاارا ( ،)5725قهاادخی تاالی د همکاارا ( )2014( Morelli et al ،)5721د Cherqui et al

( )2015خر ارن زمسنه از مخاراا شهای انجا ،شده ای .
 مخاراا ناشی از تعدرل تاناال ردخ خر داقاع مخاارااتی هتا ند تاه خر اااا تغسسااا شاار آب د ریاوب خردرگگیهای هندیی ردخ ارجاخ میشوند د به صور های مخ لفی مانند پهن شاد د تناش شاد تاناال ،حفاا بتا ا،
تغسسا الگوی ردخ د غساه قابل مشاهده ای  .از ارن رد ارن تغسساا میتوانند اطااتی را باای یاتنسن اراااف ردخااناه
د منار پارسنخیا ردخ ارجااخ نمارناد .مطالعاا )،McBride and Booth (2005) ، Henshaw and Booth (2000
) ، Ettinger et al (2015) ،Hogan et al (2014) ،Hawley et al (2012) ،Hardison et al (2009نموناههای از اران
تحقسقا

هت ند.

 فعالس های مدرار ی انتا با ردی تانال ردخ ته خر مجموع تانالیازی نا ،خارناد شاامل متا قس یاازی تاناالردخ ،تغسسا ابعاخ تانال ،یاا ن ااتارزها د خروارههای یسل بند ،تثبسا تاناال د تااناه ردخ ،رفاع مواناع خر بتا ا ردخ،
لارادبی د احداث یاررزها خر ردخاانهها میشوند ( .)Brierley and Fryirs, 2005مخااراا ماباوط باه ردشهاای
مدرار ی به عل

متددخ نموخ اح مالی تانال خر ری حواخث یسلابی نمارا میشوند.

خر مخاراا ردخاانههای شهای پارداری د ناپارداری تاناال د شنایااری مناار حتاا
بناباارن ردشهاری باای شنایاری مکا های ناپاردار خر تانال ردخ ( )Doyle et al., 2005د خشا

باه اطاا مها ایا .
یاسلابی ( Dust and

 )Wohl, 2010د همچنسن ربقهبندی ردخ به دووخ آمده ای .
ربقهبندی تانال ردخ رکی از ردشهای شنایاری پاراداری نتابی تانالهاای ردخااناهای ایا Gregory (2002) .

تعدرلهای ردخاانههای شهای را خر منطقه شهای آرمسدل ای االسا مورخ باریای قااار خاخ د راک یستا ربقهبنادی
تانال را باای تویعه مدرار رداناب شهای پسشانهاخ نماوخ Chin and Gregory (2005) .الگوهاای تعادرل ردخهاای
شهای را خر فو تارل هسلز 5آررزدنا مورخ باریی قاارخاخند .آ ها ردخاانههای شهای را به ش

گاده تقارباً ربسعای،2

خر حال تعدرل د قابل بازرابی ،7خر حال تعدرل د غساقابلبازرابی ربسعی ،4تاناالسزه باه صاور تغسساا تاناال ،1تاناالسزه
1 Fountain Hills, Arizona
2 Near-natural
3 Adjusting—but could recover
4 Adjusting—unable to recover naturally
5 Channelized—channel altered
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مهندیی ،5تانالسزه تالورتی 2تقتس بندی تاخند د چهارچوبی را باای مادرار مخااراا ردخااناههای شاهای ارائاه
نموخند.
ایماعسلی د لای انی ( )5724ردخاانههای محددخه شاها ناور (ایا ا مازنادرا ) را باا ایاا

ردش گارگاوری

تقتس بندی نموخند .یپا مخاراا مابوط به ها نوع از تانال شنایاری نموخه د تغسساا تانال شهای را باه صاور
رک مدل تسفی ارائه تاخند.
هدف از ارن تحقس شنایاری مخاراا ردخاانهای خر محددخه شها نوشها د ربقهبندی تانال ردخ با ایاا

اران

مخاراا ای .
 -2مواد و روشها
 -7-2محدوده مورد مطالعه

شها نوشها خر ونوب خررای ازر د شمال ای ا مازندرا خر عاا هاای وغاافسااری  71◦ 73′ 51″تاا 41′ 75″
◦ 71شمالی د بسن رولهاای وغاافسااری  15◦ 21′ 47″تاا  15◦ 77′ 27″شااقی داقاع شاده ای (شاکل  .)5محاددخه
شهای نوشها خر ولگه غابی مازندرا د با ردی ریاوبا خررااری د آباف ای تاواتانا قااار خارخ .ردخهاای ماشالک،
گِاخِتَل د تورتوریا مه تارن ردخهاری هت ند ته از محددخه شهای عبور مایتنناد .حاداقل ارتفااع شاها نوشاها از
 -21م ا خر یواحل تا  47م ا خر بالاخی

م غسا ای .

مسانگسن خمای یالانه ارت گاه نوشها خر رک خدره  77یاله ( 51/2 )5233-2151خروه یلتسو

د مساانگسن باارش

یالانه  5237مسلسم ا اندازهگسای شده ای  .بسش ارن بارش خر ماههای مهاا د آباا باا مقادار  247/1د 522/2مسلیم اا
دتم ارن مقدار بارندگی خر ماه تسا با مقدار  77مسلیم ا اندازهگسای شده ای .
ارن شها به عل

مجادر با خررای ازر از خدره قاوارره محل پهلوگسای تش یهای تجااری باوخه د باا تيیاسا

بندر ری یالهای  5755تا  5752فعالس های تجاری به رور ریمی خر آ ردن رافا  .آغااز شاکلگسای نوشاها از
ردی ای گِاخِتَل د منطقه شهاپش

بوخه ای ته خر مجادر ردخاانه گاختل خر شامال متاسا راه یاتایاای تنااره

قاار خاش ه ای  .ارن ردی ا به وه

آغاز فعالس های عماانی تویط حبسم اللاه ااا یااخار الع باای تنکاابنی باه

حبسمآباخ معادف شد؛ یپا به خهنو د خر یال  5751هجای شمتی به نوشها تغسسانا ،رافا  .نوشاها از یاال 5757
به شها تغسسا راف

(شهاخاری نوشها.) http://www.nowshahr.ir،

1 Channelized—engineered
2 Channelized—culverted
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شکل  -7موقعیت شهر نوشهر و بازههای رودخانهای مورد مطالعه
 -2-2روش پژوهش

خر ارن مقاله ،ردشی باای ربقهبندی ردخاانههای شهای از نظا مخاراا ردخاانهای تویاط مافلفسن ارائاه شاده
ای  .وه

باریی تغسساا ردخاانههای شهای ،از عکاهای هواری یالهای  5731با مقساا

 5:51111د تصاادرا

گوگل ارث فصل بهاار یاال  5721ایا فاخه شاد .اب ادا متاساهای ردخ خر محاددخه شاهای رقاومی شاده د اشاکال
ژئومورفسک ردخاانهای شامل پاخگانههای آباف ی ،خش

یسلابی د موانع ریوبی ردخاانهای تایس شدند.

باای مطالعه تفصسلی از ردخااناههای شاهای ،تانالهاای ردخااناهای موواوخ خر محاددخهی شاهای نوشاها خر
مجموع به  54بازه تقتس بندی شادند تاه تعاداخ  3 ،4د  7باازه باه تاتسام بااای ردخااناههای ماشالک ،گِاخِتَال د
تورتوریا مورخ باریی قاار گاف ند .خر بارییهای مسدانی درگگیهای مابوط به ها باازه شاامل ابعااخ تاناال (راول،
عا

 ،عم د شسم) ،اندازه ریوبا بت ا ،اشکال ژئومورفولوژراک تاناال ردخ (اشاکال بتا ا ،داحادهای ریاوبی،

خش

تاانه د ،)...تغسساا انتانی ارجاخشده د یازههاای احداثشاده باا ردی تاناال

یسلابی ،پاخگانه آباف ی ،فایار

خر قالم فا،هاری اب

د اندازهگسای شدند(وددل .)5
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ربقهبندی تانالهای ردخاانهای با باریی تعدرلهاای ژئومورفساک ردخ د ردشهاای مادرار ی تاناال ،رای یاه
ماحله انجا ،شدند.
خر ماحله ادل ردخاانهها با ایا

درگگیهای ژئومورفساک د شاواهد تعادرل ردخ ،شاااصهاای الگاوی ردخ،

بزرگ شدگی تانال ردخ ،تغسساا بت ا ردخ د تاه

ظافس

تانال مورخ باریی قاار گاف  .باریی اران تغسسااا باا

مقارته عکاهای هواری د تصادرا ماهوارهای خد خدره د اندازهگسایها د مشاهدا مسدانی انجا ،شد د تاناال ردخ باا
ایا

مسزا تعدرل به یه خی ه ت ( ،)Lم ویط ( )Mد زراخ ( )Hتقتس بندی شدند(ررد د بارالی.)2151 ،5
تعدرل ت ( :)Lردخهاری هت ند ته به دیسله عوامل ماازی اوبااری مانناد خراواره د بتا ا مقااد ،محددخشاده د

تغسساا تمی خر محددخه تانال اعمال شده ای .
تعدرل م ویط ( :)Mارن تانالها تغسساا بسش ای را تجابه نموخه د نتب
اما تياساا آ ها به اندازهای نست

ته مووم تغسساا ایایی خر خش

به یسلابهای بازرگ تعادرل میشاوند

یسلابی ردخ شوند.

تعدرل زراخ ( :)Hارن گاده از ردخاانهها معمولاً از نظا وانبی محددخر

نداش ه د بتسار فعاال هتا ند .از اران رد

میتوانند منجا به انواع تعدرلها اصوصاً تغسساا متسا ردخ د تغسسا پلانفا ،شوند.
خر ماحله خد ،،ردخاانهها با حتم مداالا انتانی (مدرار ی) د ارجاخ انواع یازههای ردخاانهای تقتاس بنادی
شدند .ارن فعالس ها ته خر مجموع تانالیازی نا ،خارند شامل مت قس یاازی تاناال ردخ ،تغسساا ابعااخ تاناال ،یااا ن
ااتارزها د خروارههای یسل بند ،تثبس

تانال د تاانه ردخ ،رفع مواناع خر بتا ا ردخ ،لاارادبی د احاداث یااررزها خر

ردخاانهها میشوند با اهداف مخ لفی احداثشده را به تار گاف ه میشوند (بارالای د فاراا  .)254 :2111 ،خر اران
گاده تانال ردخ به  4خی ه  Aتا  Dتقتس بندی شدند ته  Aنشا خهنده حداتثا فعالس های تانال یاازی خر خراوارههاا
د بت ا ردخ بوخه د  Dحداقل تانال یازی خر تانال ردخ ای

(وددل .)2

ماحله یو ،،خر نهار با تلفس خد گاده تعدرل ژئومورفسک د عوامل مدرار ی ،مخاراا ردخااناههای شاهای باه
چندرن گاده تقتس بندی شدند(وددل  .)7با ایا

ارن وددل گاده  LAحداقل تعادرل تاناال را خر ن سجاه درگگای

تانال د فعالس تانالیازی خاش ه د گاده  HDبه صور ربسعی د بدد تانالیازی بوخه د بسشا ارن مسازا تعادرل را
خارای  .یارا حال ها بسن ارن خد گاده قاار میگساند .خر ها گاده از تانالها ،شد فعالس فاارنادهای ژئومورفساک
با مقاخرا  2 ،5د  7مشخص شدهاند ته عدخ 5نشا خهناده حاداقل فعالسا

د عادخ  7نشاا خهناده حاداتثا فعالسا

ژئومورفسک ای .

1 Reid and Brierly
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جدول  -7ویژگیها و شواهد ژئومورفیک تعدیل رود
عامل
الگوی ردخ

توصیف

شاخصهای مورد استفاده
 -نتب رول ردخاانه به رول خره

 -ضارم یسنویس ه

 -نتب رول موانع ریوبی خرد تانالی به رول تانال

 -شااص شارانی بارا

تغسساا عا
فایار
 -پهنشدگی تانال

تاناال خر خد خدره د مشااهده شاواهد پهان شادگی تاناال مانناد

خرواره تانال د انواع حاتا توخهای ،اف اخ را ا شاد خرا اا  ،خراوار

د غساه ،ررشههای بساد زخه خرا ا  ،فایاار

پاای تااناه خر قو هاای خاالای

پسچا ردخ ،تخارم گابسونها ،خروارههای ب نای ،ارجااخ شاکاف د تاکااورخگی خر
بالای تاانه
شواهد عمس شد تانال مانند بساد زخگی پاره پلها ،زراباای گابسونهاا د خراواره-

بزرگشدگی تانال

های ب نی تناره ردخ ،بارده شاد مواناع ریاوبی ،هادت خر ن سجاه عقمنشاسنی

 -عمس شدگی تانال

شکت گیهای رولی بت ا ،بارده شد عموخی مواناع ریاوبی قادرمی ،فایاار
ریوبا را ینش بت ا خر تانال

 -تشکسل گالی

تاه

ظافس تانال

ارجاخ گالی د آبکند خر تاانه ردخ د خش

یسلابی را پاخگانه آباف ی

تشکسل انواع موانع ریوبی خرد تانالی مانند موانع رولی ،عاضی د ماتم

 -تنش شدگی د ت شد

تشکسل موانع م صل به تااناه ردخ مانناد پورنا باار ،مواناع م ناادب د یاکوهای

عم تانال

آباف ی

جدول  -2طبقه بندی کانالهای شهری بر اساس فعالیتهای کانال سازی در رودخانه(منبع :نگارندگان)
مقدار حفاظت از کانال

گروه

توصیف

A

خروارهها د بت ا ب نی را حفاظ شده

B

خد خرواره محافظ شده د را بت ا د رک خرواره ب نی

 41-31خرصد

C

بت ا د را رک خرواره حفاظ شده

 51-41خرصد

D

ربسعی د را بدد حفاظ انتانی

تم ا از  51خرصد

از  31خرصد

بس

جدول  -9طبقه بندی کانال رودهای شهری بر اساس میزان تعدیل طبیعی و انسانی(منبع :نگارندگان)
D

C

B

A

LD
MD
HD

LC
MC
HC

LB
MB
HB

LA
MA
HA

فعالیت کانال سازی
میزان تعدیل طبیعی
L
M
H
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 -9نتایج و بحث
 -7 -9مورفومتری کانال رود و تغییرات آن

اندازه گسای ابعاخ یه ردخاانه اصلی ماشلک ،گِاخِتَل د تورتوریا خر محددخه شها نوشاها رای یاالهای -5741
 5721خر وددل  4نشا خاخه شده ای  .بازه  5تا  4خر محددخه ردخااناه ماشالک باوخه ایا  .مساانگسن شاسم اران
ردخاانه  1/15م ا با م ا اندازه گسای شده ای  .عا
بالاخی

پارسن خی

به یم

خشا یاسلابی (فاصاله باسن خد تااا
خش

ردند تاهشی خارخ .تغسساا عا

7د 4ری یالهای  5741د  5721به رور مسانگسن چهار باابا تاه

مجاادر ردخااناه) از

یسلابی اران ردخااناه اصوصااً خر بازههاای

راف ه ایا تاه علا

آ اشاغال خشا یاسلابی

تویط انتا د تجادز به حار ردخاانه بوخه ای  .الگوی ردخاانه به صور شارانی بوخه د شااص شاارانی تاناال
خر ری زما افزار

راف ه ای .

بازههای  1تا  55خر ردخاانه گِاخِتَل قاار خارند .هت ه ادلساه نوشاها خر ام اداخ اران ردخااناه قااار خاشا ه ایا .
متاح

حوضه ارن ردخاانه  24/1تسلوم ا مابع د شسم م ویاط ردخااناه خر محاددخه شاهای  1/111م اا باا م اا

ای  .زما احداث بندر نوشها خر خهه  5751هجای شمتی ،باای ولوگسای از دردخ ریاوب باه محاددخه بنادرگاه،
بخشی از متسا ردخاانه گِاخِتَل را با احداث رک تانال فاعی منحااف نموخناد(بازههای  1تاا  .)1تاناال قادرمی ها
اتنو خر محددخه شهای با عنوا گندآباد معادف ای ته واراا خائمای آب نادارخ(بازه  .)55مساانگسن فاصاله باسن
تاایها از  52تا  24م ا م غسا ای  .بازههای  1تا  1به صاور متا قس باوخه اماا خر بازههاای  2د 51د  55باا نتاب
پسچانادخی  5/1به صور مئاندری هت ند .تغسساا نتب پسچانادخی از بالاخی به پارسن خی نشا میخهاد تاه باا
حذف پسچانادخ تانال به صور مت قس خرآمده ای  .نتب
م غسا بوخه ته نتب

بالای ارن شااص نشا خهنده خش

عا

ردخ به فاصاله باسن تااا هاا از  1/44تاا 1/12

یسلابی باررک را عد ،دووخ خش

یسلابی ای .

ردخاانه تورتوریا با شسم م ویط  1/111م ا بام ا خر قتم غابی نوشها قااار گاف اه ایا  .بازههاای  52تاا
 54خر ارن ردخاانه قاار گاف هاند .مسانگسن فاصله بسن خد تاا

 41م ا ای د نتاب فاصاله باسن خد تااا

د تاناال

ردخ از  1/73تا  1/17م غسا ای  .مقدار پسچانادخی د شااص شارانی ردخ خر خدره مورخ باریای تفااد نااچسزی را
نشا میخهد.
 -2 -9طبقه بندی انواع کانال

همه بازههای ردخاانههای مورخ مطالعه بسن تاایهای آباف ی محصور شدهاند .ارتفاع م ویط اران تاایاها از  2تاا 4
م ا م غسا ای
بسن خد تاا

د خر آاارن فاز پتادی خررای ازر ارجاخ شدهاند .خر صورتی ته نتب عاا

ردخااناه باه فاصاله

بسن  51-11خرصد بوخه باشد ظافس تعدرل ژئومورفسک م ویط خر نظا گاف اه شاده د مقااخرا باس

 11خرصد د تم ا از  51خرصد به تاتسم نشا خهنده ظافس تعدرل ت د زراخ هت ند .با ارن ایا

از

باازههاای  5تاا 4
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ردخاانه ماشلک ،بازه 51ردخاانه گِاخِتَل د بازههای  52-54ردخاانه تورتوریا ظافس

تعدرل ژئومورفساک م ویاط

خارنااد .بااازههااای  1-2د  55ردخاانااه گِاخِتَاال خارای ظافسا تعاادرل تماای هتا ند .شااکلهااای  2د 7نقشااههااای
زئومورفولوژی ردخاانههای مورخ مطالعه را نشاا مایخهناد د خر واددل  1باه بااای از درگگیهاای ژئومورفساک
بازههای مورخ مطالعه اشاره شده ای .
خر ماحله خد ،تعسسن نوع ردخ ،از عوامل مدرار ی تياساگذار خر تعدرل ردخاانه ای فاخه شد .با ارن ایا
 5-4ردخاانه ماشلک د بازههای  52-54ردخاانه تورتوریا حال
تننده فایار

باازههاای

تقارباً ربسعی خاش ه د احاداث یاازههاای تن اال

خر خرواره د بت ا ردخ تم ا از  51خرصد رول بازه را شامل میشوند .بدرن تاتسم ارن بازههاا خر گااده

 Dقاار میگساند .بازههای  1-2ردخاانه گِاخِتَل هما رور ته اشاره شد به صور تاناال مصانوعی باوخه د خر زماا
احداث ایکله بندر نوشها احداث شدهاند.
ارن تانال خر محددخه با تاات متکونی بالا(هت ه ادلسه شها) احداث شده د فعالس های تاناال یاازی باا ردی آ
صور گاف ه ای  .بس

از  11خرصد خروارههای ارن تانال خارای محاف ب نای باوخه تاه مووام تااه

تناره ردخاانه شدهاند .از ارن رد با تووه به خاال

فایاار

زراخ انتا خر فعالس های تانال یازی ،اران بازههاا خر گااده  Aد

 Bقاار میگساند .خر یه بازه  1-3ته به خررا من هی میشوند ،خروارههای عاضی خر بت ا ردخ احداث شده ای ته باه
عنوا تله ریوبگسا عمل نموخه د خر ن سجه فاارند تخلسه ریوب از ردخاانه به خررا باه شاد تااه
احداث ارن یازه ،شسم بت ا ردخ تاه

راف اه ایا  .باا

راف ه د چالابهای رورل( بخشی از بت ا ردخ ته وارا بتسار آرامی خاشا ه

د از ریوبا یسل ی د ریی تشکسل گاخرده) ارجاخ شده ای .
جدول  -4ابعاد مورفومتری بازههای مورد مطالعه در محدوده شهر نوشهر
رودخانه

بازه

شیب بازه

فاصله بین دو

)(m/m

تراس به متر

عرض کانال به متر

نسبت عرض
دره به کانال

نسبت پیچانرودی

شاخص شریانی
(بریس)

ماشلک
گِاخِتَل

7931

7941

7931

7941

7931

7931

7941

7931

7941

7931

5

1/15

11

71

11

51

1/43

5/14

5/11

-

1/21

2

1/15

47

75

47

51

1/15

5/13

5/15

1/17

1/51

7

1/15

527

22

527

2

1/75

5/14

5/51

1/3

1/22

4

1/12

251

41

573

53

1/71

5/5

5/52

-

1/11

1

1/15

23

24

23

25

1/13

5/12

5/54

-

1/51

1

1/15

51

21

51

53

1/1

5

5

-

1/5

3

1/111

57

24

57

51

1/12

5/13

5

-

-

1

1/112

24

51

24

51

1/12

5/12

5

-

-

2

1/112

45

21

73

53

1/1

5/7

5/45

1/51

1/11
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ادامه جدول 4
رودخانه

بازه

شیب بازه

فاصله بین دو تراس

)(m/m

به متر

عرض کانال به متر

دره به کانال

(بریس)

تورتوریا

7931

7941

7931

7941

7931

7931

7941

7931

7941

7931

51

1/113

13

72

71/1

53

1/44

5/3

5/11

1/13

1/14

55

1/111

1

1

1

1

-

5/11

5/11

-

-

52

1/114

44

73

44

52/1

1/17

5/12

5/11

-

1/17

57

1/111

37

41

41

51

1/72

5/7

5/52

1/1

1/12

54

1/15

41/1

41

44

53

1/73

5/53

5/52

1/11

1/5

یپا با تلفس مااحل ادل د خد ،،انواع تانال باایا
فعالس

نسبت عرض

نسبت پیچانرودی

شاخص شریانی

ظافس تعدرل ربسعی د انتانی ربقاهبنادی شادند د شاد

ژئومورفسک آ ها با مقاخرا  5تا ( 7از تم ارن تا بسش ارن) مشخص گاخرد(وددل  .)1با ارن ایا

د  55حداقل مسزا تعدرل د بازههای 7د  57حداتثا مسزا تعدرل را نشا میخهند.

شکل  -2نقشه ژئومورفولوژی رودخانههای (الف) ماشلک و (ب) گِردِکَل

باازههاای 2
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شکل  -9نقشه ژئومورفولوژی رودخانه کورکورسر در سالهای  7941و 7931
جدول  -1ویژگیهای تعدیل ژئومورفیک و اقدامات مدیریتی در رودخانههای شهری نوشهر
بازه
5
2

ویژگیهای ژئومورفیک
الگوی تانال شارانی ،خش

اقدامات مدیریتی (فعالیتهای انسانی)

یسلابی باررک د ناپسوی ه،

دووخ موانع مسا تانالی د م صل به تاانه ردخ

اادج یسل

تانال تقارب ًا مت قس  ،خش یسلابی باررک د ناپسوی ه،

احداث خرواره ب ننی خر  21خرصد رول بازه خر رک راف تناره

موانع رولی ماتم خر ان های بازه ،پهن شدگی تانال

ردخ

تانال شارانی ،خش یسلابی خر قتم غابی تانال،
7

موانع خرد تانالی د وانبی ،فایار

تاانه د پهن

شدگی تانال
4

1

ارجاخ ااتارز مصنوعی با ریوبا گاادلی بت ا باای ولوگسای از

تانال شارانی با خش یسلابی تقارباً پسوی ه ،موانع
خرد تانالی د وانبی ،پهن شدگی تانال
تانال مصنوعی تقارباً مت قس د فاقد خش
موانع یسل ی م صل به تاانه

یسلابی،

باخاش مصالح از بت ا ردخ ،ارجاخ شکت گی د اا لاف ارتفاع خر
بت ا ردخ (تشکسل آبشار  2م ای خر بت ا ردخ )
ااتارزهای مصنوعی ارجاخ شده خر خش یسلابی
احداث خرواره ریوبگسا خر عا

نوع کانال
MD1

MD2

MD3

MD2

بت ا وه ولوگسای از دردخ

ریوب به خررا د تشکسل چالاب رورل ،تجمع ریوبا خر خهانه
پلها ،حفاظ تاانه خر  11خرصد رول بازه

LB1
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ادامه جدول 1
بازه

اقدامات مدیریتی (فعالیتهای انسانی)

ویژگیهای ژئومورفیک
تانال مصنوعی تقارباً مت قس د فاقد خش

1

3

1

یسلابی،

51
55
52
57
54

بت ا وه ولوگسای از

مقطع عاضی ادزنقهای ،ریوبگذاری یسل ی خر تناره

ان قال ریوب د تشکسل چالابهای رورل ،حفاظ تاانه به

بت ا

صور ینش چسن خر  31خرصد رول بازه

تانال مصنوعی تقارباً مت قس د فاقد خش

یسلابی،

مقطع عاضی ادزنقهای
تانال مصنوعی تقارباً مت قس د فاقد خش
موانع م صل به خرواره تاا

یسلابی،

آباف ی

تانال خر محددخه تاربای متکونی به صور مت قس
2

احداث خد خرواره ریوبگسا خر عا

خرواره ینش چسن د شسبدار ،حفاظ تاانه خر یم چپ تانال
حفاظ بس

ها خد راف تناره ،احداث خررچه آهنی باای اتصال تانال ودرد
بس

خش یسلابی ناپسوی ه ای  ،موانع وانبی د مسا تانالی

عارض تاخ تانال بویسله انتا

تانال ربسعی م ادک شده به عل احداث بندر ،الگوی

خرواره ب نی ،عد ،دووخ وارا ربسعی ردخ ،بت ا ب نی ،ارجاخ تانال

پسچانادخی

یاپوشسده (تالورتی) خر محددخه ایکله

تانال با یسنویس ه ت  ،خش یسلابی ناپسوی ه د باررک،

 71خرصد تاانه یم رای تانال ب نی ای  ،تخلسه نخالههای

موانع م صل به تاانه ،فایار

تاانه

تانال شارانی د خش یسلابی ناپسوی ه ،موانع رولی
ماتم ،پهن شدگی تانال ،فایار

د زرابای تاانه

تانال با یسنویس ه ت د خش یسلابی ناپسوی ه ،موانع
خرد تانالی،فایار

تاانه ردخ خر امسدگیهای مقعا

LB1

از  11خرصد رول بازه خر ها خد تاانه به صور خرواره ب نی
حفاظ  ،تخلسه نخالههای شهای

ناپسوی ه ،زرابای د فایار

LB1

د قدر وه تخلسه یسل

بوخه د بساد از ارن تاربای به صور پسچانادخی با

تاانه

LB1

از  11خرصد تاانه ردخ به صور خرواره ب نی خر

محافظ شده ای  .خی کاری خر تناره تانال خر محددخه فاقد

تانال ربسعی با الگوی پسچانادخی ،خش یسلابی

نوع کانال

شهای
تم ا از  51خرصد بازه با خرواره ب نی حفاظ میشوخ ،خی کاری
خر بت ا ،ااتارزهای مصنوعی
 21خرصد رول رک تاانه خارای خرواره ب نی ای .

LA1

MD2

LA1

MD2

MD3

MC2

 -9 -9انواع مخاطرات رودخانهای

پا از ربقه بندی انواع ردخها ،مخاراا ردخاانهای مشاهده شده خر بازههای مورخ مطالعه باا ایاا

فاارنادهای

فایارشی ،ریوبگذاری ،هسدردلوژرکی د خاال های انتانی مشخص شدند(وددل  .)1خر باازههاای گااده  MDباا
تووه به خاال های ت انتا خر حفاظ از تاانه ،فاارندهای فایارشی غلباه خاشا ه د خر رای واراا هاای یاسلابی
مخ لف تعدرل ربسعی رخ میخهد .خر ارن بازهها ،خاال
تخلسه نخالههای شهای د باخاش

انتا به صاور تجاادز باه حاار ردخ( خشا

شن د مایه از بت ا ردخ مشاهده میشوخ.

یاسلابی)،

ربقهبندی مخاراا

یال هف
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جدول  -1مخاطرات رودخانهای مشاهدهشده در بازههای مورد مطالعه رودخانههای شهری نوشهر
بازه

نوع

فرسایش

کانال

رسوبگذاری

کناره رود و زیر بری

شماره بازه

طبقهبندی کانال

حفر بستر

موانع میان کانالی

موانع متصل به کرانه

تنگ شدگی دهانه پلها

سیلتی شدن بستر

برداشت شن و ماسه

تنگ شدگی دشت سیلابی

انباشت نخالههای شهری

حذف قوس پیچان رود

4

MD2

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

1

LB1

●

●

●

●

1

LB1

●

●

●

3

LB1

●

●

1

LB1

●

●

2

LA1

●

51

MD2

55

LA1

52

MD2

●

●

●

قطع جریان طبیعی آب به کانال

7

MD3

●

●

●

خروج سیل از تراس آبرفتی

2

MD2

●

●

●

فعالیتهای انسانی

ورود رواناب شهری به کانال

5

MD1

●

●

●

هیدرولوژی

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

57

MD3

●

●

●

●

●

54

MC2

●

●

●

●

●

فاارندهای ریوبگذاری اصوصاً موانع م صل به تاانه تقارباً خر همه انواع بازهها مشاهده میشاوند .اماا بسشا ارن
تياسا آ ها خر تانالهای گاده  LBای ته خر ردخاانه گِاخِتَل قاارگاف هاند .خر ارن تانالها به علا احاداث خراواره-
های محاف تناره ،فایار

تناره ردخ ناچسز ای  .اما ریوبگذاری خر تانال اصوصاً خر واهاری ته پلهاای پاراهخار

دووخ خارخ از رافی مووم تاه

ظافس تانال بااای ان قاال وارا هاای یاسلابی شاده د از رااف خرگاا باا دردخ

ردانابهای شهای به خرد تانال اصلی ،شاارط اادج یسل از تاا

آباف ی فاااه شاده د یاسل باه مناار شاهای

دارخ میشوخ .یسلهای یالهای  5712 ،5737د  5721از ومله یسلابهااری هتا ند تاه از خروارههاای ماتفاع تاناال
گِاخِتَل اارج شده د اتارا زراخی به منار شهای دارخ تاخهاند .الب ه عواملی مانند حذف قو های پسچاا ردخهاا

11

وغاافسا د مخاراا محسطی

(ارجاخ تانال مت قس ) ،احداث خروارههای عاضی خر بت ا تانال د تاه

شماره بست د ش

شسم تاناال ها از عوامال مافاا خر ااادج

یسلاب از تانال هت ند.
 -4جمع بندی

خر ارن تحقس  ،ردشی باای ربقهبندی ردخاانه باایا
ارن ردش با مبنای ظافس

تعدرل تانال ردخ د مسزا خاال

مخاراا تانال ردخ تویط مفلفسن مقاله ارائه شاده ایا .
انتانی (احاداث یاازههای) خر ردخااناه پسشانهاخ شاده

ای  .ن ارو ای فاخه از ارن ردش خر ردخاانههای شهای نوشها نشا میخهاد تاه باا باهتارگسای اران ردش میتاوا
انواع مخاراا موووخ د مح مل خر تانال ردخ( شامل انواع تغسساا مابوط به فایاار
ردخ ،پتادی نسماخ رولی ردخ ،ریوبگذاری خر تانال د تاه

تنااره ردخ ،زراا باای تنااره

ظافسا تاناال  ،یاسلاب د غسااه) را خر هاا راک از

بازهها شنایاری د خی هبندی نموخ .ه چنسن ای فاخه از عکاهای هواری د را تصادرا ماهوارهای ردناد تغسسااا تاناال
ردخ را خر بازههای زمانی فااه میآدرخ .به علاده ،با تووه به تداد ،وارا آب د ریاوب از بالاخیا

باه پارسنخیا

ردخ ،هاگونه تغسساا د اااا خر بازههای بالاخی  ،میتواند خر پارسنخی ردخاانه ها تياساگاذار باشاد تاه خر اران
ربقهبندی میتوا انواع مخاراا تانالی د اااا اارج از بازه را تحلسل نموخ.
خر مجموع با ای فاخه از ارن ردش ،شناا مطلوبتا د به ای نتب به مخاراا ژئومورفساک تاناال ردخ فاااه
شده د میتواند خر وه اعمال فعالس های مدرار ی خر ردخاانههای مخ لف مفاا داقع شوخ .با باریای ردخااناههای
مخ لف خر موقعس های مخ لف ژئومورفسک میتوا ردش مذتور را تویعه خاخ تا ب وا چهاارچوب مادرار ی تااملی
خر زمسنه مخاراا

ردخهای شهای به دووخ آدرخ.
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