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 چکیده

تغییرات در  نیزانساني و  یها ل فعالیتتداخ حاصل ،دهد يمرخ  رودخانه یک مورفولوژیکي تکیفیکه در  تغییراتي

رودخانه طالقان یکي از منابع مهم آب در آبیاری محصوالت کشاورزی دشت قزوین محسوب  .نه استرودخا مورفولوژی

ی این رودخانه ها بازهبعضي از جنس زمین، نیز  و این رودخانهبر روی  سد طالقان اهمیت اقتصادی به با توجه .شود يم

 .حائز اهمیت است یزیر برنامهاهداف  منظور به هارزیابي کیفیت مورفولوژیکي این رودخان لذا، .اتي شده استتغییر دچار

روش شاخص کیفیت مورفولوژی  بر اساسرودخانه طالقان  کیفیت مورفولوژیکيارزیابي  ،هدف از این پژوهش

پردازد و آن زماني است که  يمسازی تغییرات رودخانه کميبه  ،rMQIامتیازدهي  روشاست.  (rMQI) شده ينیبازب

وضعیت  دهنده نشان درصد 36کمتر از  منطبق با rMQIمقدار شاخص . جع خود مقایسه شودرودخانه با شرایط مر

نتایج پژوهش حاضر نشان  بیانگر کیفیت بسیار ضعیف رودخانه است. درصد 36بیشتر از  بسیار خوب رودخانه است و

مئاندرشدگي  بسیار ضعیف، این وضعیت تعل .هستندوضعیت بسیار ضعیف دارای  رودخانه طالقان یها بازه تمام داد که

 آن بهبود کیفیت آب احیای رودخانه طالقان و منظور به .است هضحوبخش باالدست انساني در  یها رودخانه و دخالت

 ،و همچنینه ضحو ی اراضي در باالدستکاربر، جلوگیری از تخریب آنافزایش  و گیاهي طبیعي پوشش محافظت از

 شود. يمتوصیه  یا سازهی و غیرا سازهاقدامات  از طریقفرسایش کناری رودخانه  کنترل

 

 rMQIروش  ،رودخانه ییراتتغ ،تخریب بازه، یا رودخانهی ها بازه، اندیکاتور :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

 اتحادیه اروپا، (WFD) دستورالعملبر اساس 

کیفیت بیولوژیکي و فیزیکي  آگاهي از منظور به

 پیشنهاد کیفي ابيارزی یها روش از استفاده ها رودخانه

 چند اندیکاتور بر این اساس، (.WFD ،1627) شود يم

 این اندیکاتورها .است شده شنهادیپ مورفولوژیکي

و  بستر رودخانهعرض،  ،الگوی کانال، عمق تغییرات در

و همکاران،  Zaharia) هستند یا کنارهپوشش گیاهي 

بر تغییراتي که در اندیکاتورهای عالوه (.1627

  تداخل، آید يموجود بهژیکي یک رودخانه مورفولو

 اثر ها رودخانهدر وضعیت کیفي  انساني نیز های فعالیت

این عوامل شامل میزان ذخیره آب، انتقال و . گذارند يم

در مسیر رودخانه )برای مثال،  ها سازهتوزیع، احداث 

ی آب و احداث ها کانالگیرها، سیلیزها، ر خاکسدها، 

، وضعیت کیفي تینها در .هستند( يحفاظتهای  یوارهد

یری و امتیازدهي به اندیکاتورهای گ اندازهبا  رودخانه
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اصطالحاتي مانند وضعیت کیفي بسیار خوب، خوب، 

 .دشويم بیانمتوسط، ضعیف و بسیار ضعیف 
دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه بهامروزه 

زندگي شهری و روستایي در اراضي حاشیه سریع 

، تجاوزهای گوناگون و وسیعي به محدوده ها رودخانه

 کهصورت گرفته  ها آبراههبستر و حریم فیزیکي 

 . ایناست ها رودخانهرودخانه طالقان یکي از این 

رودخانه به لحاظ قرارگیری در مجاورت استان البرز و 

در  آب مهم نابعم یکي از عنوان به و سد طالقاناحداث 

یکي از  ،آبیاری محصوالت کشاورزی دشت قزوین

و  Noor) شود يممحسوب مهم کشور  یها رودخانه

(. Toorani ،1621و  Yamani؛ 1624همکاران، 

ساختار  ،حداث سد طالقان بر روی این رودخانها

احداث  و تغییر کاربری زمین شناسي آن، ینزم

از این رودخانه  یيها بازهشده تا  باعث جدید یها جاده

 اما (Toorani ،1621و  Yamani) دندچار تغییراتي شو

 در و نشده ارزیابي  رودخانهاین  تغییراتکنون  تا

وجود  آن کیفي آگاهي از وضعیت گونه  یچه ،یجهنت

 .دکراقدام  آننسبت به احیا و بازسازی بتوان  ندارد تا

شماری  يبمطالعات  ،کنون تا: مبانی نظری پژوهش

 از .است شده  انجام ها رودخانهینه مورفولوژی زم در

 یا رودخانهمطالعات  ینهزم درکه  هایي يبررس جمله

 Rădulescuو  Serbanبه کارهای  توان يم شده  انجام

پنج اندیکاتور مربوط به فشار  از ( اشاره کرد که1664)

اما ایشان  .کردند استفادهدر رودخانه زاگرب کرواسي 

بر روی ( را PIای مربوط به فشار )فقط اندیکاتوره

بررسي  پیوستگي طولي و پیوستگي جانبي رودخانه

روند تعدیل یا  از اندیکاتورهای تغییر و استفادهدند کر

که  يصورت در. اند انگاشته( را نادیده AIکانال )

تواند بر  يمطي زمان در ییرپذیری این اندیکاتورها تغ

و  Alam بگذارد. رودخانه اثر این کیفیت مورفولوژیکي

به  دور از  سنجشبا استفاده از ( 1665همکاران )

 بررسي تغییرات مورفولوژی رودخانه براهماپوترای هند

اثر این تغییرات را بر روی نواحي مسکوني  و پرداختند

به نقش اندیکاتورهای مربوط  ها آناما  .اند دهکربررسي 

بر  (AIروند تعدیل کانال )یا  ( و تغییرPIبه فشار )

 یا اشارهروی تغییرات مورفولوژی این رودخانه 

 ,European Topic Centre on Inland .اند نکرده

Coastal and Marine Waters (1621) در گزارشي 

تغییرات هیدرومورفولوژیکي و فشارهای  به بررسي

ساحلي  یها آبو  ها یاچهدر، ها رودخانه بر وارد انساني

اندیکاتورهای به استفاده از  ایشان اما ،ندپرداختاروپا 

 .اندنکردهی ا اشارههیچ  (AIتغییر/روند تعدیل کانال )

Rigon ( 1623و همکاران)  شاخص  روش یارتقابا

 IDRAIMنام روش  به (MQI) کیفیت مورفولوژی

ارزیابي  را ایتالیا 2رودخانه کردولکیفیت مورفولوژی 

 ( به ارزیابي1624) Moldoveanuو  Tecuci .کردند

ی کشور روماني ها رودخانههیدرومورفولوژیکي 

خود از اندیکاتورهای مربوط به  پژوهشدر پرداختند و 

استفاده  (AI( و تغییر/روند تعدیل کانال )PIفشار )

وضعیت  WB1: IH1 بازه و نتیجه گرفتند کهدند کر

وضعیت  IM5 بازه که يحال در ،ي دارداکولوژیکي خوب

( از 1627ران )و همکا Gălie .مطلوبي ندارد

ضریب  چهاری عمق و عرض کانال به همراه ها شاخص

ی، کاهش عرض کانال از طریق سدسازالیروبي، 

استفاده  تثبیت بستر رودخانهیزها و ر خاکاحداث 

فقط تعداد محدودی از  نیز اما ایشان ،کردند

 بر اساس آن و ندگرفتکار بهرا  (PIاندیکاتورهای فشار )

 طبقهور روماني را به پنج در کش 1رودخانه پروت

 .دندکربندی  یمتقسخوب تا بد( خیليوضعیت )از 

Zaharia  روش  ( با استفاده از1627همکاران )و

rMQI  کیفیت مورفولوژیکي رودخانه پراهوآ در کشور

 (1626) و همکاران Zaharia. ندکردروماني را ارزیابي 

حاصل از  و فشارهای انساني شدن شهری یراتتأث نیز

 3ارستخشهر بو یا رودخانههای  سامانهبر روی  را نآ

( در 1621و همکاران ) Zaharia. دندکربررسي روماني 

 برای ارزیابي کنوني یها روشبررسي  بهپژوهشي 

 فرانسه، روماني و کروتیا یها رودخانههیدرومورفولوژی 

و نتیجه گرفتند که در  پرداختنددر جنوب شرقي اروپا 

وجود  ها رودخانهبرای مطالعه  يفرانسه روش مناسب

 ندارد.

Alaee Taleghani ( به ارزیابي 1623و همکاران )

و گسترش جانبي  یا کنارهنقش انسان در فرسایش 

رودخانه گاماسیاب در دشت بیستون مئآندرهای 

هیچ اما ایشان به نقش عوامل طبیعي ، پرداختند

                                              
1
 Cordevole 

2
 Prut River 

3 
Bucharest 
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 از (1621) نیز Tooraniو  Yamani .اند دهنکری ا اشاره

ارزیابي ژئومورفولوژیکي رودخانه برای مدل رزگن 

 اما ایشانکردند، استفاده گلنیک پلطالقان در بازه 

 یا شاخه چندالگوی  ایجاددر  نقش عوامل انساني را

با  Valikhani (1624)و  Esmaili .اند انگاشتهنادیده 

 استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژی به بررسي

 پرداختند و ژیکي رودخانه الویجشرایط هیدرومورفولو

ید تأکبه استفاده از اندیکاتورهای انساني و طبیعي 

با استفاده از  (1624و همکاران ) Shakerizare .کردند

و میداني  یها برداشتو  SPSSو  GIS یافزارها نرم

متغیرهای طبیعي مانند تکتونیک، میزان شیب،  یرتأث

 یيجا ابهجنوع سازند و دبي رودخانه به مطالعه 

و به نقش عوامل مئآندرهای بستر رودخانه پرداختند 

ی ا اشارهاین مئآندرها هیچ   یيجا جابهانساني در 

با استفاده از  (1627و همکاران ) Karam .اند دهنکر

. پرداختندرودخانه جاجرود  مدل روزگن به ارزیابي

از این  یيها بازهایشان نشان داد که پژوهش نتایج 

 Rezaei ی وضعیت نامطلوبي است.رودخانه دارا

Moghaddam ( 1626و همکاران ) یا رودخانهالگوهای 

مئآندری، شریاني و آنابرنچینگ رودخانه گاماسیاب را 

 IRS یا ماهوارههوایي، تصاویر  یها عکسبا استفاده از 

 بررسي مسیر رودخانه 2:17666 یها نقشهو تحلیل 

انساني در  عوامل طبیعي و نقش اما ایشان بهکردند، 

 Asghari .اند نکردهی ا اشاره هیچ تغییرات این رودخانه

Sareskanroud (1625 ) به تحلیل شکل مجرای

از  ،پژوهشچای پرداخت. در این کلقانرودخانه 

توپوگرافي و  یها نقشه، یا ماهوارهتصاویر 

، رودخانههیدرولوژیکي  یها داده، شناسي ینزم

ومي ارتفاع و رق یها مدلمستخرج از  یها داده

و  کردندط به مطالعات صحرایي استفاده مربو یها داده

تحلیل قدرت رودخانه، قدرت مخصوص  یها روشاز 

ضریب خمیدگي، زاویه مرکزی و  یها شاخصرودخانه، 

تحلیل سینوسي مسیر دینامیک الگوی مجرای 

نتیجه  . آنهاکردند استفادهچای کلقانرودخانه 

و دینامیک مجرا تحت الگو  یریگ شکلکه  تندگرفت

تدارک دبي و دبي رسوبي، مقاومت فرایندهای  یرتأث

رودخانه است و عوامل  یها کنارهلیتولوژیکي بستر و 

تصرف و اشغال بستر رودخانه از  صورت بهانساني 

ع و برداشت منابع شن و طریق ایجاد باغات و مزار

و  Kiani. اند داشتهدر تغییرات آن نقش ماسه 

Pourbashir Hir (1621 )اتتغییربررسي  منظور به 

هیدرومورفولوژی  یها شاخصاز  رودخانه بالهارود بستر

برای ضریب سینوسیته، شعاع خمش و زاویه مرکزی 

و با کردند استفاده  1626و  2177 زماني یها بازه

و  مسیر رودخانه 2:17666 یها نقشهاستفاده از 

بررسي علل  به پایش و ETM یا ماهوارهتصاویر 

رودخانه پرداختند.  این تغییرات زماني و مکاني بستر

 رودی یچانپالگوی نشان داد که  ایشانپژوهش  نتایج

سال شدیدتر شده و میزان  62طي مدت این رودخانه 

 این که تغییرات بستر رودخانه بسیار باال بوده است

دلیل تغییر شرایط اقلیمي و تکتونیکي، به تواند يم

و بافت  گیاهيپوشش  های یژگيوانساني و  یها دخالت

 این منطقه باشد. یها خاکسست 

در  ،دهد يمنشان  پژوهشکه پیشینه  طور همان

جدید  ها رودخانه مطالعه مربوط به یها روشایران 

 بررسي به مربوط بیشتر اما این مطالعات ،هستند

بوده   رودخانهخصوصیات هندسي پارامترهای  تغییرات

این  يکیفیت مورفولوژیک ارزیابي ینهزم در و است

عوامل طبیعي و فشارهای  یرتأثتحت  ها رودخانه

یا و  نشدهانجام جامعي مطالعات  گونه چیه انساني

 .مطالعات بسیار اندک بوده است گونه نیا که نیا

به بررسي کیفیت مورفولوژیک  حاضر پژوهش بنابراین،

با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژی  رودخانه

منظور،  اینپردازد. برای  يم( rMQI) شده ينیبازب

 تا نمونه موردی انتخاب شده عنوان بهرودخانه طالقان 

 ابتدا ،آنوضعیت کیفي مورفولوژیکي با آگاهي از 

 سپس واین رودخانه مشخص تخریب  درجهمیزان 

 .دشواقدام  آناحیا و بازسازی  بهنسبت 

 

 ها روشمواد و 

م شهر طالقان در مه  رودخانه، رودخانه طالقان

 استده شکه در غرب تهران واقع  استان البرز است

 ˚66′ 36"در عرض جغرافیایي ه ضحواین  .(2شکل )

 36′و طول جغرافیایي  يشمال 36 ˚27′ 27"تا  36

 لحاظ از .است گرفته قرارشرقي  72 ˚27′ 21"تا  76˚

 2611 مطالعه موردارتفاع محدوده  کمینه توپوگرافي

با تبعیت از  متر است. 4321ارتفاع  بیشینهمتر و 

 26با میزان کمتر از  نیز شیب کمینه عامل توپوگرافي
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ی دارد و بیشترین ا درهدرجه اختصاص به نواحي 

نواحي  هب اختصاصدرجه  13/62میزان شیب با مقدار 

 صورت بهبارندگي  آب و هوایي لحاظ از .دارد تر مرتفع

-2171آماری ) یها سالبا توجه به مطالعه  برف است.

میزان میانگین بارندگي  کمینهو  بیشینه( 1626

 56/443و متر  یليم 13/166 ترتیب،به ساالنه

های دیزن و گلینک است.  یستگاهامربوط به  و متر یليم

 نیز شده ثبتمیانگین دمای ساالنه  بیشینه و کمینه

و  یشینهب وگراد  يسانتدرجه  22/3و  71/23 ترتیب به

-به شده ثبتن رطوبت نسبي ساالنه میانگی ینهکم

 .است درصد 75/41و  43/76ترتیب 

 

 

 
 (USGS : سایتخذام) پژوهش مورد یا رودخانهی ها بازهو موقعیت  مطالعه موردمحدوده از  1626سال  Landsat یا ماهوارهتصویر  -1شکل 

 

شناسي، در ناحیه طالقان  بر اساس مطالعات زمین

های پرکامبرین،  ربوط به دورههای پوسته زمین م الیه

پالئوزوئیک، تریاس، ژوراسیک، کرتاسه، پالئوژن، 

نئوژن، پلیوسن و کواترنر است که شامل سازندهای 

، سلطانیه، زاگون و باروت، اللون، میال، مبارک، کهر

کوه، کرج و قرمز باالیي  درود، الیکا، شمشک، الر، تیز

آبرفتي،  رسوبات  متشکل از های منطقه . سنگشود يم

سنگ، توف، شیل،  آندزیت و بازالت، کنگلومرا، ماسه

استون و سیلتاستون، مادآهک، دولومیت،  سنگ

 الیوین هستند.

و  نیمهمتر، طالقان رود مطالعه مورد محدودهدر 

جهت  در . این رودخانهاست این منطقه تنها رود اصلي

و موافق با ساختمان کشیده شده غربي  –شرقي

 طرف  بهبر روی محور ناودیسي  ست کها يشناس نیزم

ي در این منطقه تمامي کل طور به. جریان داردغرب 

ي در شمال جنوب-ی فرعي با جهت شماليها شاخه
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در جریان ه ضحودر جنوب  شمالي-و جنوبيه ضحو

این ي خوردگ نیچبرخالف محورهای  این هستند که

ی مختلف همانند شمال ها قسمتو در  کوهستان است

شمال حسنجون، شرق جوستان، جنوب  جوستان،

 .اند دهکراورازان و شمال وشته این محورها را قطع 

تا ارتفاع  اعموم در رشته شمالي ها آبشکل شبکه 

منطبق بر  این موازی است که صورت بهمتری  1266

با تغییر جنس  ،استی رسوبي و مارني ها سنگ

نیز  شکل شبکه نیز ی قلیایيها گدازهي به شناس نیزم

 صورت به در بعضي نواحي که  یطور بهتغییر یافته 

 ای یهالزاو قائم صورت بهبعضي موارد شاخه درختي و در 

. در رشته (Toorani ،1621و  Yamani) شود يم

 ،است هیالزاو قائم صورت به ها شبکه بیشتر شکل جنوبي

در موازی  صورت بهی شمالي ها بیش در که  يدرصورت

همانند جوستان و  ها سمتق برخي. در جریان هستند

شعاعي  صورت به نیز ها شبکهشمال وشته شکل 

شمالي و  های یناهمواردر  توان گفت که يم. شود يم

به باال متر  1266طالقان از ارتفاع یز خآبحوزه  جنوبي

 .دشو يمافزوده  ها آبراههبر تراکم شبکه 

زیر استفاده  منابعدر این پژوهش از  روش پژوهش:

 .استده ش

ی ا کتابخانهاز اسناد  ی:ا کتابخانههای  يبررس -2

 .شداستفاده  پژوهشپیشینه  بررسي منظور به

 ششعلت انتخاب رودخانه به  میداني: های يبررس -1

دلیل است یک بازه در ژئومورفولوژی  ینه اببازه 

که در آن  شود يمی اطالق ا فاصلهی به ا رودخانه

و متجانسي  مشابه ابیتقررودخانه دارای شرایط  ،فاصله

در فرایندهای هیدرولوژیکي، مورفولوژیکي، 

ي باشد شناخت رسوبي، توپوگرافي و شناخت نیزم

 نظر مورد عواملدر آن مسیر در تمامي  که  یطور به

بعد از بررسي  ،اساس نیبر اتجانس نسبي برقرار باشد. 

تجانس  بر اساسبازه  ششرودخانه به  ،شرایط فوق

 .دشتقسیم  دهذکرش عواملنسبي در 

یری گ اندازه برای :ها شاخصیری گ اندازه -3

ی بیشینه عمق رودخانه و متوسط عمق ها شاخص

و اطالعات مربوط به عمق رودخانه  ها دادهاز  رودخانه

 موردهای هیدرومتری محدوده  یستگاهامستخرج از 

یری گ اندازهزیرا  ،شد( استفاده 1626  سال) مطالعه

 ف وقت و زمان و هزینه زیاد ومیداني با صر صورت به

 این، برعالوه .بود ابزارهای مخصوص همراه نیز

 2:7666ی توپوگرافي با مقیاس کمتر از ها نقشه

 ،ندنبودموجود  موردنظر سالبرای  نیز رودخانه

از روش  بنابراین، برای محاسبه این دو شاخص

. آمار و اطالعات دشاستفاده یابي کریجینگ  درون

ی سازمان ها گزارشهای منطقه نیز از  لیسمربوط به 

( 1626تا  2154ی ها سالی استان البرز )ا منطقهآب 

ارزیابي کیفت مورفولوژیک رودخانه  روش .دست آمدبه

روش شاخص کیفیت مورفولوژی  نیزطالقان 

 ، ابتدا،موردنظردر پژوهش  است. (rMQI) شده ينیبازب

ات و مشاهد 1626 سال IRSبا استفاده از تصویر 

( و PIی مربوط به فشار )ها میداني اندیکاتور

 ( شناسایي شدندAIی تغییر کانال )ها اندیکاتور

 و محاسبات  یریگ اندازه ( و سپس، اقدام به2)جدول 

 در. دش( AI( و تغییرات )PIاندیکاتورهای فشار )

بر اساس روش  الذکر فوقاندیکاتورهای  ،تینها

(rMQI) (1شکل ) دندش محاسبه سپس، امتیازدهي و 

وضعیت کیفي مورفولوژیکي رودخانه  ،طریقبدین و

 .دست آمدبه طالقان

 

: 1شده ینیبازبروش شاخص کیفیت مورفولوژی 

منطبق با که  1از یک پروتکل چندفاز rMQIروش 

. ابتدا کند يماستفاده  است، 2 جدولی ها داده

 ،شوند يم تعیین 7و تغییرات 4فشار 3اندیکاتورهای

 6مرجعشرایط  مقایسه بادر  یکاتوراندسپس هر 

این روش و نحوه  شود. پایه و اساس يم یبند طبقه

-است که به MQIروش  امتیازدهي به آن بر اساس

. ارائه شده است (1623) و همکاران Rinaldiوسیله 

 صفر) گیرد يمم، به هر اندیکاتور امتیازی تعلق سرانجا

امتیاز  نهنه بیشیو  اتتغییر نبودبرای کمینه امتیاز 

فشار مبتني  هایاندیکاتور(. زیاد اتغییروجود تبرای 

بر  اتتغییر هایاندیکاتور و است انساني یها تداخلبر 

مورفولوژیکي رودخانه است )شکل  یها شاخصاساس 

1) . 

                                              
1
 revisited Morphological Quality Index (rMQI) 

2
 Multi-phase protocol 

3
 Indicators 

4
 Pressures 

5
 Alterations 

6
 Undisturbed 



 661/  رودخانه طالقان کیمورفولوژ تیفیک يابیارز

 (1627و همکاران،  Zaharia) ها آناندیکاتورها، دامنه و نحوه امتیازدهي به  -1جدول 
 امتیاز امنهد ها شاخص اندیکاتور

 

اندیکاتورهای فشار 

(PI) 

 

 

 

 

 1 - 6 >%66 -6 مساحت حوضه باالدست مخازن

 A-M-I 6 - 6 دیگر سطح مداخالت در بخش باالدست حوضه

 ریزهای محلي یا سدهای تنظیمي در طول رودخانه تعداد خاک

 )کیلومتر(
6- 2/2%< 6 - 6 

 3 - 6 >%2/2 -6 )کیلومتر( های محلي در طول رودخانه تعداد پل

 6 - 6 <%7 ->%33 (درصد)ها  شده در هر دو طرف کرانه طول ساحل حفاظت

 3 - 6 <%7 ->%33 ها کاری شده در هر دو طرف کرانه طول کرانه بازجنگل

ها  ریزها )نزدیک یا در تماس( در هر دو طرف کرانه طول خاک

 (درصد)
76%<- 26%> 6 - 6 

 6 - 6 >%2/2 -6 مانند بر طول رودخانه / کیلومترچین سنگطول عملیات اصالحي 

 3 - 6 >%26 -6 (درصد)طول عملیات اصالحي نسبت به طول رودخانه 

های محلي معادن شن و ماسه )در داخل رودخانه و دشت  فعالیت

 سیالبي(
A-I 6 - 6 

 A-I 6 - 7 برداشت چوب

 A-I 6 - 7 یا کنارهحذف پوشش گیاهي 

اندیکاتورهای 

تغییر/روند تعدیل 

 (AIکانال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NC- C 6 مئآندر )متر( موج طول

 NC- C 6 طول مسیر رود )متر(

 NC- C 6 - 6 شاخص سینوزیته

 NC- C 6 - 6 دامنه )متر(

 NC- C 6 - 6 (rCشعاع قوس خمیدگي )

 NC- C 6 - 6 ( )متر(wعرض کانال )

 NC- C 6 - 6 (rC /wنسبت شعاع بر عرض کانال )

 T- NT 6 - 6 مساحت مقطع عرضي

 T- NT 6 - 6 (cmبیشینه عمق )

 T- NT 6 - 6 نسبت عرض کانال به میانگین عمق

وجود یک دشت سیالبي بزرگ و پیوسته در هر دو طرف طول 

 (درصدها ) کرانه
66 <- 26 > 6 - 7 

ر خصوص ذخیره رسوب در ه ها و کریدور رودخانه به اتصال بین تراس

 (درصدها ) دو طرف طول کرانه
16 <- 33 > 6 - 7 

 I-A 6 - 7 شدت مهاجرت جانبي مئآندرها در یک بازه زماني معین )متر(

 I< 6 - 6همان شدت یا شدت  بر شدگي میانیندهای افرشدت 

 I-A 6 - 3 انباشتگي رسوب )متر( صورت بهوجود اشکال تراکمي 

 6 - 6 < 33 -> 66 (درصدها ) ر دو طرف کرانهپذیر در هفرسایشطول یک کریدور 

 تغییرات در ترکیب الیه پوششي بستر
C  تا تغیر به یک ذره با

 (C~)اندازه همان دانه 
6 - 7 

 P-A 6 - 3 الوارهای بزرگ در داخل رودخانه

 P-A 6 - 6 های نعلي شکل وجود اراضي مرطوب در دریاچه

فولوژیکي/تعداد دفعات )با دوره های مؤثر ازنظر ژئومور فرکانس سیل

 (Q10سال  26بازگشت بیش از 
 6 - 6 هرگز-بارچندین

A ،فقدان :M متوسط :I:  ،شدیدNC ،بدون تغییر :C ،تغییر :T ،روند :NT :روند، بدونPوجود : 
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(1627و همکاران،  rMQI( )Zaharia) شده ينیبازبروش کیفیت مورفولوژی اندیکاتورهای مربوط به  -2شکل 

ییرات اندیکاتورهای تغ (PIاندیکاتورهای فشار )

(AI) 

 پیوستگی طولی

 مساحت حوضه باالدست مخازن

دیگر سطح مداخالت در بخش 

 باالدست حوضه

 پیوستگی جانبی

شده در هر  طول ساحل حفاظت

 ها دو طرف کرانه

 شده  ساختهالیه پوششی 

 ها کرانه برای

حي طول عملیات اصال 

بر طول  چین مانند سنگ

 / کیلومتر رودخانه

 دیگر اثرات

های محلي معادن  فعالیت

اسه )در داخل شن و م

 رودخانه و دشت سیالبي(

 

حذف پوشش گیاهي 

 یا کناره

تغییر/روند تعدیل 

 کانال

 

 عملکرد مئآندرشدگي

 طولي و جانبي

 مئآندر موج طول

 مسیر رودطول 

 شاخص سینوزیته

 دامنه

 (rCشعاع قوس خمیدگي )

 (wعرض کانال )

 (r/wنسبت شعاع و پهنا )

 عمودی

 مساحت مقطع عرضي

 بیشینه عمق رودخانه

 ی آبرفتيها درهداخل 

ها و کریدور  اتصال بین تراس

خصوص ذخیره  رودخانه به

رسوب در هر دو طرف طول 

 (درصد) ها کرانه

 
 فرسایشی  داالنداخل 

 شدت مهاجرت جانبي مئآندرها

طول یک کریدور فرسایش پذیر 

 (درصد) ها در هر دو طرف کرانه

های محلي در طول  تعداد پل

 )کیلومتر( رودخانه

 نسبت عرض به میانگین عمق

ریزهای محلي یا  تعداد خاک

سدهای تنظیمي در طول 

 رودخانه

 کاری شده طول کرانه بازجنگل

 ها در هر دو طرف کرانه

 
)نزدیک یا در  ریزها طول خاک

 ها تماس( در هر دو طرف کرانه

 (درصد)
 

طول عملیات اصالحي نسبت به 

 (درصد) طول رودخانه

 برداشت چوب

وجود یک دشت سیالبي بزرگ 

و پیوسته در هر دو طرف طول 

 (درصد) ها کرانه

بر  شدت فرآیندهای میان 

 شدگي

 رتصو بهوجود اشکال تراکمي 

 انباشتگي رسوب

 داخل کانال رودخانه

تغییرات در ترکیب الیه پوششي 

الوارهای بزرگ در داخل  بستر

 رودخانه

 اتصال با دشت سیالبی

وجود اراضي مرطوب در 

 های نعلي شکل دریاچه

 ازنظرها مؤثر  فرکانس سیل

ژئومورفولوژیکي )تعداد دفعات( 

 26)با دوره بازگشت بیش از 

 (Q10سال 

 

rMQI 

 ی طبیعيها شاخص ی انسانيها شاخص

 : بیشترین فشار یا تغییر1<: فاقد فشار یا تغییر =صفري: ازدهیامت

 (AIامتیاز نهایي اندیکاتور فشار )

مجموع بیشترین ÷  266×مجموع امتیازات هر اندیکاتور 

 امتیاز هر اندیکاتور

 (PI)امتیاز نهایي اندیکاتور فشار 

 مجموع بیشترین امتیاز هر اندیکاتور÷  266×مجموع امتیازات هر اندیکاتور 

rMQI = (PI + AI + TI) / 2 

MQ( :6 - %24 ،بسیار خوب =)MQ( :27 - 11 ،خوب =)MQ( :36-41 ،متوسط = )MQ( :76-61 ،ضعیف =)MQ: (56-266) بسیار ضعیفهمگي بر حسب درصد = 

 

 

 

 



 664/  رودخانه طالقان کیمورفولوژ تیفیک يابیارز

، ارزیابي کیفیت rMQIروش  اجرای هدف از

موجود  اندیکاتورهای مورفولوژیکي رودخانه بر اساس

 توان يمبا استفاده از این روش  است. 1در شکل 

وضعیت  پنج طبقه بهرا  یا رودخانهی ها بازه

 ضعیفو بسیار ضعیفبسیارخوب، خوب، متوسط، 

در امتیاز نهایي هر اندیکاتور در آخر، . کرد یبند طبقه

ضرب و سپس تقسیم بر مجموع بیشترین  266عدد 

. با محاسبه میانگین شود يمامتیاز هر اندیکاتور 

کانال  ی تغییرها ( و اندیکاتورPIشار )ی فاندیکاتورها

(AI) صورت به وضعیت کیفیت مورفولوژیکي رودخانه

 است. 1که به شرح جدول آید  يمدست بهدرصد 

 
 (1627و همکاران،  Zaharia) کیفیت مورفولوژیکي رودخانه بندیطبقه -2جدول 

rMQI )وضعیت کیفیت مورفولوژیکي رودخانه )درصد 

 خوببسیار 24 - 6

 خوب 27 - 11

 متوسط 36 -41

 ضعیف 76 -61

 بسیار ضعیف 56 -266

 

 نتایج و بحث

 گیری و محاسبه اندیکاتورهااندازه  بهدر ابتدا، اقدام 

. سپس، با استفاده از روش کیفیت شد 2جدول 

( اندیکاتورهای فشار rMQI) شده ينیبازبمورفولوژی 

(PI( و تغییرات )AI .امتیازدهي شدند )یت، نها در

با  1626القان در سال رودخانه ط  بازه شش وضعیت

 شده  ينیبازباستفاده از روش کیفیت مورفولوژی 

(rMQI )است. 3جدول  صورت بهکه  دست آمدبه 

 
 ارزیابي شاخص کیفیت مورفولوژیکي رودخانه طالقان -3جدول 

 2 / (PI + AI) (AI) (PI) بازه
وضعیت کیفیت مورفولوژیک رود 

(rMQI) 

 ضعیف بسیار 76/56 23/33 216 2

 ضعیف بسیار 17/17 17/63 66/266 1

 ضعیف 67/64 44/62 66/66 3

 ضعیف بسیار 67/14 44/62 66/266 4

 ضعیف بسیار 21/16 14/66 216 7

 
شاخص کیفیت مورفولوژیک  ،1با توجه به جدول 

دست آمد که این به درصد 76/56رود برای بازه اول 

ضعیف  بسیار وضعیتدر بازه  این بدان معناست که

 با مقدار برای بازه دوماین شاخص  .است گرفته قرار

این  ضعیف بسیار وضعیت دهنده نشان درصد، 17/17

بازه  شاخص کیفیت مورفولوژیک رود برای بازه است.

-نشاندست آمد که این نیز به درصد 67/64 سوم

بازه چهارم  در .است این بازهضعیف  وضعیت دهنده

 67/14 با میزاند شاخص کیفیت مورفولوژیکي رو

 طبقهاین است که این بازه نیز در  دهنده نشان درصد

برای بازه این شاخص است.  گرفته قراربسیار ضعیف 

بیانگر این  نیز دست آمد که اینبه درصد 21/16پنجم 

ضعیف  بسیاررودخانه  این بازه ازکه وضعیت  است

نشان  درصد 266مقدار  کسب با نیز است. بازه ششم

 يضعیف بسیار وضعیت پیشینی ها بازهمانند  داد که

 یها بازه تمامي توان گفت که يمیگر د  عبارت به ،دارد

این  و دارند يضعیف بسیار وضعیترودخانه طالقان 

ی ها بحرانباعث ایجاد  ضعیف بسیاروضعیت 

ی گذار رسوب مانند محیطي یستزو  مورفولوژیکي
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آب و نامطلوب شدن کیفیت  بیشتر در مخزن سد

 .شدخواهد آشامیدني 

تحلیل وضعیت مورفولوژیکی بستر رودخانه 

 طالقان

دیگر سطح مداخالت شاخص  ،بازهاین در : بازه اول -

شاخص شد.  برآوردشدید  حوضهدر بخش باالدست 

برداشت چوب و  و تخریب پوشش گیاهي بومي منطقه

درصد(  61) شدید در حد نیز حذف پوشش گیاهي

ی ا رودخانهی ها تراسصال بین اتشاخص  .ارزیابي شد

شد محاسبه درصد  64/4 ها کرانهدر هر دو طرف طول 

ه یجنت در ها پادگانهتخریب بیشتر  دهنده نشانکه این 

 شدتشاخص  تغییرات کاربری ارضي بوده است.

متر  46در این بازه در حدود  مهاجرت جانبي مئآندر

 یيجا جابهشدت  ،بر همین اساس، یری شدگ اندازه

 اما، تشخیص داده شد کمدر سطح  تر رودخانهبس

های اطراف  ینزممهاجرت جانبي مئآندرها با تخریب 

 بیشتر یگذار رسوبمنجر به افزایش فرسایش خاک و 

گفت که علت توان  يم بنابراین،، شوند يم در سد

 ناشي از ضعیف این بازه از رودخانهبسیاروضعیت 

از طریق اقداماتي از قبیل  است که ی انسانيها تداخل

، برداشت حوضهافزایش مداخالت در بخش باالدست 

 .شود يماعمال ی ا کنارهچوب و حذف پوشش گیاهي 

طول سواحل شاخص  ،بازهاین  در: بازه دوم -

 1/1 در حدود ها کنارهدر هر دو طرف  شده حفاظت

تخریب پوشش گیاهي شاخص . شد محاسبه درصد

 ب و حذف پوشش گیاهيبرداشت چو ،بومي منطقه

که مقدار   یطور به، برآورد شدشدید  در سطح نیز

 66تخریب پوشش گیاهي برای این بازه در حدود 

ی ها تراساز  درصد 47/54 .ارزیابي شد درصد

های انساني دچار  یکار دستدلیل بهی نیز ا رودخانه

تخریب و نابودی شده است که این منجر به افزایش 

 شود. يمری بیشتر این رودخانه اذگرسوبفرسایش و 

کم  در سطح نیز مهاجرت جانبي مئآندرهاشدت 

 12/56حدود  در که مقدار آن  یطور به، ارزیابي شد

اگرچه شدت مهاجرت جانبي . دست آمدبهمتر 

تشخیص داده کم  نیز در حدود مئآندرها برای این بازه

با از بین بردن پوشش گیاهي  ها یيجا جابهاما این  ،شد

های اطراف آن منجر به تخریب  ینزماز بین بردن  و

های مکرر منجر به  یشرویپو در صورت  کرانه رودخانه

های کشاورزی و آسیب رسیدن به پي و زمینتخریب 

در  شده انجاممطالعات  شود. يم ها ساختمانیربنای ز

و  دو عوامل طبیعي که هر دهد يماین بازه نشان 

آندرشدگي و مداخالت مئ صورت به ی انسانيها تداخل

، برداشت چوب و حذف حوضهدر بخش باالدست 

ی در تخریب این بازه از رودخانه ا کنارهپوشش گیاهي 

 .اند داشتهنقش 

ویر اتص  يبررسمشاهدات میداني و  از: بازه سوم -

  یوارهد یک اقدام به احداث معلوم شد که یا ماهواره

کرده  خانهرودحفاظت از کرانه  منظور به مانندسنگچین

 درصد 45/6 در حدود طول این دیواره اندازه که بودند

پذیری این بازه  یشفرسامیزان  با محاسبه. دست آمدبه

 44/46 که در حدود شدمعلوم  ها کرانهدر هر دو طرف 

شده  یا کنارهاین بازه دچار فرسایش  مسیر از درصد

که از  مشاهدات میداني از بر این،عالوه. (3شکل ) است

ی ها تراستمامي  معلوم شد که ازه سوم صورت گرفتب

در اثر  که این اند شده  یبتخر این بازه یا رودخانه

های  یتفعالبه  ها آناختصاص تغییرات کاربری ارضي و 

یری گ اندازهبا  .(4)شکل ه است بودزراعي و باغي 

که  شدمعلوم  مهاجرت جانبي مئآندرها شدت شاخص

شدید  در سطح نیز اجانبي مئآندره شدت مهاجرت

 61/213 در حدود که مقدار آن  یطور به ،بوده است

طور استنباط  یناتوان  يم بنابراین، .دست آمدبهمتر 

افزایش  نیز ضعیف این بازه وضعیت کرد که علت

 ،استه ضحودر بخش باالدست این  ی انسانيها تداخل

  .ه استسهم عوامل طبیعي اندک بود در این بین،

از  نشان ،بازهاین مطالعات مربوط به : رمبازه چها -

میزان برداشت شدید چوب و حذف پوشش گیاهي 

. است درصد 53در حدود آن  مقدار دارد کهی ا کناره

یي بستر رودخانه که مقدار جا جابهنسبت  بر این،عالوه

از  حکایت، یری شدگ اندازه 1/3آن نیز در حدود 

ی و کار دست. دارددر این بازه یي شدید بستر جا جابه

شدید  ،ی نیز در این بازها رودخانهی ها تراستخریب 

در حدود  آن که مقدار یطور به برآورد شده است،

مهاجرت . شدت دست آمده استبه درصد 14/66

. از متر بود 44در حدود  و جانبي مئآندرها نیز کم

توان گفت که علت وضعیت  يم آمده  دست بهنتایج 

تواند ناشي از افزایش  يم ضعیف این بازه بسیار

برداشت چوب و حذف  صورت به ی انسانيها تداخل
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ی ا رودخانهی ها تراسی، تخریب ا کنارهپوشش گیاهي 

پذیری بازه در اثر مهاجرت جانبي مئآندرها  یشفرساو 

 ( باشد.7)شکل 

 

                 
 بستر رودخانه کرانه و  در شده انجاماقدامات  -4شکل                        در کرانه رودخانه یا کنارهفرسایش  -3شکل 

 

 
با  1626سال  IRSی ا ماهوارهبا استفاده از تصاویر  چهارمبستر رودخانه در بازه  یيجا جابهاز مهاجرت جانبي مئآندرها و  یا نمونه -5شکل 

  متر 7/1قدرت تفکیک 

 

ی برا شده انجامهای  يبررساز مطالعات و : بازه پنجم -

دیگر سطح شاخص توان گفت که  يمبازه پنجم 

برداشت چوب و حذف پوشش گیاهي  و مداخالت

 .برآورد شد (درصد 51)شدید  در سطح ی نیزا کناره

که  نسبت شعاع بر عرض کانال بر این، شاخصعالوه

 در حدود ،بستر رودخانه است یيجا جابهبیانگر میزان 

 میزان که این بدان معناست که دست آمدبه 3/3

 شدت اما، ه استبودشدید  بسیاریي بستر جا جابه

 ،بوده استکم در این بازه  ندرهاآمهاجرت جانبي مئ

دست بهمتر  72/46 در حدود میزان آن که  یطور به

 وضعیت بسیار ضعیف علتگفت  توان يم. ه استآمد

افزایش  صورت به ی انسانيها تداخلناشي از  این بازه

و برداشت چوب و حذف ه ضوحمداخالت در باالدست 

 صورت به عوامل طبیعي و است پوشش گیاهي

 مئآندرشدگي بیشترین نقش را داشته است.

نشان  ،بازهاین  مطالعات مربوط به: بازه ششم -

و برداشت  دیگر سطح مداخالتشاخص دهد که  يم

 شدید سطحدر  یا کنارهچوب و حذف پوشش گیاهي 

ه به مشاهدات با توج .برآورد شده است (درصد 11)

با  آنمیداني که از این بازه صورت گرفت و با مقایسه 

کل  ایبتقرمعلوم شد که  1666ی سال ا ماهوارهتصویر 

اختصاص  ،پوشش بومي و طبیعي این بازه از بین رفته

از  ،اضمن یافته است. و باغي های کشاورزی یتفعالبه 

در  که شدمعلوم  1666سال  یا ماهوارهتصویر  بررسي

حفاظت از  منظور بهمانند سنگچین های یوارهد ن سالای

اما از  ،احداث نکرده بودند ی رودخانهها کرانه

میداني که از این بخش از بازه صورت  بازدیدهای

 های یوارهد احداث به اقدام معلوم شد که گرفت

 74/4 در حدود آن طول که کرده بودند مانندسنگچین

ی در کرانه کار تدس دهنده نشاناین خود  ،بودمتر 

 1626ی سال ا ماهوارهاز بررسي تصویر  است. رودخانه

 یها تصرفدخل و که د شو مشاهدات میداني معلوم 

، نشدهی این بازه ا رودخانهی ها تراسدر  یزیاد

و کریدور  ها تراساتصال بین  شاخص که  یطور به

 14/13 در حدود ها کرانهرودخانه در هر دو طرف 

مهاجرت  میزان بر این،عالوه .است دست آمدهبه درصد

در حدود  واندک  طي این مدتدر  جانبي مئاندرها

طور  یناتوان  يم بنابراین،، بوده است متر 12/33
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 ،ضعیف این بازه بسیارعلت وضعیت  کرد که استنباط

افزایش مداخالت در بخش از طریق  ی انسانيها تداخل

هي ، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهضحوباالدست 

 مئآندرشدگي و در زمره عوامل طبیعي است یا کناره

 بیشترین نقش را داشته است.

طور  یناتوان  يم گرفته  انجام های يبررسدر کل، از 

از  ی انسانيها تداخل در بازه اول که گیری کرد یجهنت

، هضحوطریق افزایش مداخالت در بخش باالدست 

ی ا کنارهبرداشت چوب و حذف پوشش گیاهي 

 .اند داشته این بازهنقش را در تخریب رین بیشت

برای بازه دوم نشان داد که  شده انجاممطالعات 

از طریق مداخالت در بخش  ی انسانيها تداخل

، برداشت چوب و حذف پوشش گیاهي هضحوباالدست 

از تخریب این بازه  در عوامل اصلي جمله ازی ا کناره

رشدگي و در زمره عوامل طبیعي مئآند هستندرودخانه 

توان گفت  يمپس . به عهده داشته استنقش اصلي را 

هر دو عوامل  ،که علت تخریب این بازه از رودخانه

برای بازه  شده انجاممطالعات  طبیعي و انساني است.

در بخش  انساني سوم نشان داد که افزایش مداخالت

باعث تخریب این بازه از رودخانه شده ه ضحوباالدست 

 برای بازه چهارم نشان داد که وهشپژ. نتایج این است

 از طریق اقداماتي مانند ی انسانيها تداخل احتماال

 تواند يمی ا کنارهبرداشت چوب و حذف پوشش گیاهي 

 تخریب این بازه از رودخانه باشد.دالیل اصلي  جمله از

برای بازه پنجم نشان داد که  شده انجامهای  يبررس

طبیعي وامل عو  انساني ، تداخلهر دو  احتماال

، هضحوافزایش مداخالت در بخش باالدست  صورت به

ی و ا کنارهبرداشت چوب و حذف پوشش گیاهي 

شده مئآندرشدگي باعث تخریب این بازه از رودخانه 

برای بازه ششم نیز نشان  شده انجامهای  یابيارز. دنباش

داد که عالوه بر افزایش مداخالت در بخش باالدست 

ی، ا کنارهحذف پوشش گیاهي  ، برداشت چوب وهضحو

مانند، مئآندرشدگي و سنگچینهای  یوارهداحداث 

 از توانند يم پذیری زیاد کریدور رودخانه یشفرسا

 د.نباش از رودخانه این بازه تخریب دالیل اصلي

 

 گیری  یجهنت

ارزیابي کیفیت  منظور به ،در این پژوهش

مورفولوژیکي رودخانه طالقان از روش شاخص کیفیت 

. نتایج دش( استفاده rMQIشده ) ینيبازبورفولوژی م

، چهارم، دوم، اولی ها بازهپژوهش حاضر نشان داد که 

 سومدارند و بازه  ضعیفيبسیاروضعیت  ششمو  پنجم

 واقع دررودخانه نیز دارای وضعیت ضعیف است. 

عوامل  مسهگیری کرد که  یجهنتطور  یناتوان  يم

رودخانه در این  یها بازه خریبتطبیعي و انساني در 

 در که  یطور به، استبوده متفاوت  مختلف یها سال

در  ی انسانيها تداخلمئاندرشدگي رودخانه و  بین  ینا

قالب تغییرات مورفولوژیکي شکل رودخانه و تغییرات 

با توجه به  .اند کاربری اراضي بیشترین نقش را داشته

اول  یها بازهتغییر کاربری اراضي گسترده در محدوده 

ی محافظت از پوشش ضروراقدام عاجل و  ،دومو 

فرسایش  کنترل منظور به .منطقه است طبیعي گیاهي

 پیشنهادی ا سازهغیری و ا سازهکناری رودخانه اقدامات 

ی باید از اشغال حریم ا سازهشود. در بحث اقدامات  يم

جلوگیری از  منظور بهعمل آورد و بهرودخانه جلوگیری 

 طبیعيباید از پوشش گیاهي  ی نیزا کنارهفرسایش 

. در دشواقدام به توسعه آن  حتي محفاظت و منطقه

و ه ضحوبازه سوم تقویت پوشش گیاهي در باالدست 

ی اراضي منطقه در این کاربرنیز جلوگیری از تغییر 

سزایي را در بهبود کیفیت بهیر تأثتواند  يمبخش 

انجام  .مورفولوژی این بازه از رودخانه داشته باشد

دست تنها زماني مناسب  یینپای در ا سازهاقدامات 

در این بخش  ی انسانيها تداخلخواهد بود که میزان 

 پنجو  چهار یها بازهمقدار ممکن برسد. در  کمترینبه 

جایي شدید بستر رودخانه که  هعلت جاببه ششو 

 ،نیز شده است یا کنارهباعث افزایش میزان فرسایش 

همراه بهه را در سیالب دشت آزادی عمل رودخان

ه ضحوتغییرات کاربری اراضي در باالدست  ،داشته

یش افزاآن  تبع بهآزادی و باعث افزایش این میزان 

. بنابراین، در این شده استی ا کنارهمیزان فرسایش 

یي جا جابهکنترل  برایی ا سازهسه بازه باید اقدامات 

داشت که  . باید توجهدشوایجاد خود رودخانه در بستر 

کیفیت مورفولوژیک بسیار ضعیف رودخانه  علت اصلي

اقدامات  ی اراضي منطقه است وکاربرتغییر  طالقان

 در ی اراضي طبیعيکاربراحیای  زماني که تای ا سازه

 کنترل برایپاسخ مناسبي  ،است نشده  انجام منطقه

از . بودرفتارهای فرسایشي و تخریبي رودخانه خواهد 

از رودخانه طالقان  گرفته انجاملعات ها و مطا يبررس
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 بر اساس این رودخانهمئاندرشدگي که د شمعلوم 

ه بودرودخانه این ز خیآبحد در حوزه  از  یشبمداخالت 

از این مداخالت بسیار  ی مختلف رودخانهها بازهو  است

 با توجه به خصوصیات مورفولوژیکي و اند یرفتهپذ یرتأث

متفاوتي را به روندهای ی ها پاسخ ،داشتهکه هر بازه 

 ،اند دادهی و مئاندرشدگي ا کنارهفرسایش، فرسایش 

از  شود که یک بانک اطالعاتي يمپیشنهاد  بنابراین

 خصوصیات مورفولوژیکي رودخانه در هر بازهتمامي 

 با و شود  یهته آنرفتار مورفولوژیکي  مطالعه منظور به

پایش و اقدام به  این بانکي مرتب اطالعات روزرسان به

این  ی مورفولوژیکيها شاخصتغییر در  هرگونه نظارت

 مناسب یا سازهغیرو  یا سازهاقدامات   شود تا رودخانه

اگر اقدامات  .گیردانجام  نظر موردشاخص  کنترل برای

 به رفتار رودخانه مناسب در این زمینه انجام نگیرد

     .خواهد داد خود ادامه تخریبي

 

 سپاسگزاری

سازمان آب  ،وزارت دفاعجغرافیایي سازمان  از

و  منابع طبیعي کل اداره ،استان البرز یا منطقه

که استان البرز و سازمان هواشناسي کشور  آبخیزداری

 ،اند داشتهپژوهش با نویسندگان این  نهایت همکاری را
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