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اثر پوشش گیاهي نگهدارنده بر ریختسنجي و ریختشناسي بخش شریاني رودخانۀ تاالر
صالح یوسفي ،1حمیدرضا مرادی ، 2عبدالرسول تلوری ، 3مهدی وفاخواه

2

 .1دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیار گروه عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
(تاریخ دریافت -93/03/2 :تاریخ تصویب)93/08/18 :

چکیده
در تحقیق حاضر ،اثر پوشش گیاهی نگهدارندة طبیعی بر تغییرات ریختسنجی و ریختشناسی بخش شریانی رودخانۀ تۀارر
بین سالهای  1334و  1392بررسی شد .نقش کاربری اراضی سالهای 1334و  1392با استفاده از عکسهۀای هۀوایی و روش
بصری تهیه شد .نتایج نشان داد در طی دورة تحقیق ،پوشش نگهدارندة طبیعی رودخانه ،تغییۀرات زیۀادی داشۀته و حۀدود 96
درصد آن از بین رفته است .همچنین نتایج نشان میدهد که تجاوز به حریم رودخانه بسیار وسیع بوده و این نواحی بۀه منۀاطق
مسکونی و کشاورزی تبدیل شده است .سطح اراضی پوشش طبیعی منطقه نیز کاهش یافته است .ویژگیهای ریخۀتسۀنجی و
ریختشناسی برای دو دورة تحقیق اندازهگیری شد .نتایج آزمون  tجفتی نشان داد که اختالف معناداری در سطح اطمینۀان 99
درصد بین میزان شاخص تغییرات شبک رودخانه ،شاخص بریدگی ،عرض رودخانه و طول جزایر رسوبی در دو دورة تحقیۀق
وجود دارد .برای بررسی تأثیر پوشش گیاهی طبیعی رودخانه بر تغییرات شاخصهای ریختسنجی و ریختشناسی از آزمۀون
واریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج نشان داد که اختالف معناداری بین شاخص تغییرات شبک رودخانه و شۀاخص بریۀدگی و
همچنین عرض رودخانه در مناطق دارای پوشش گیاهی و مناطق بدون پوشش گیاهی در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد.
شاخص تغییرات شبک رودخانه در منطقه  -4/1متر بر سال است و همچنین در طۀول سۀالهۀای تحقیۀق ،شۀاخص بریۀدگی
بهمقدار  1/11و عرض رودخانه بهطور متوسط  250متر کاهش یافته است .تغییرات شاخصها در مناطقی که پوشۀش گیۀاهی
طبیعی رودخانه حذف شده بیشتر بوده است .در این مناطق بهدلیل حذف پوشش گیاهی نگهدارنده در اثر فرسایش کنۀارهای و
نیروی آب ،رودخانه بهصورت مستقیم در آمده و عرض آن کم شده است.
واژههای کلیدی :ریختسنجی ،ریختشناسی ،فرسایش کنارهای و پوشش گیاهی.

 نویسندة مسئول

Email: hrmoradi@modares.ac.ir
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مقدمه
رودخانهها از پویاترین عارضههاي طبيعیاند که خصوصيات
ریخت شناسی آنها بهعلتت پویتایی آنهتا همتواره در حتال
تغيير است .رودها از طریق فرسایش و رستو ،مخخصتات
ریختشناسی خود را تغيير میدهند یا آنهتا را تخریت یتا
ایجاد میکنند .ایتن تغييترات بتهخصتو در دیتوارههتاي
رودخانه بيختر است [ .]21 49شوم رودخانهها را بتهطتور
کلی به دو دستۀ اصلی تقسيم کرد :گروه اول رودخانههتاي
بتتا بستتتر ستتن ی کنتتترلکننتتده کتته در محتتدودة بتتين
بيرونزدگی سنگهاي تخکيلدهندة مواد بستر و کنارههتا
که تعيينکنندة شکل و ریخت رودخانهاند قرار میگيرند؛ و
گروه دوم رودخانههاي آبرفتی که در تغييتر شتکل او تو و
چ ون ی پاسخ بته شترایه هيتدرووويیکی ختا آزادنتد و
بيختر در دشت هاي سيالبی جریان دارند [ .]47رودخانهها
پس از عبور از کوهستتان در دشتتهتاي ستيالبی جریتان
متتییابنتتد .بتتهعلتتت تغييتترات ناگهتتانی شتتي و شتترایه
ریخت شناسی منطقته در دشتت ستيالبی او توي حرکتتی
رودخانهها نيز تغيير میکند .او وي جریتان در دشتتهتاي
سيالبی بيختر بهصورت پيچانرود 1و شریانی 2است .توجته
به پویایی رودخانههاي مناطق دشتتی از دیتدگاه متدیریت
رودخانه مانند کنترل سيال ،کختیرانی فرستایش کنتارة
رودخانته و حااتتتت از اراضتی و تأسيستتات داراي اهميتتت
زیادي است .فرایندهاي رودخانته هتاي پيچتانی و شتریانی
براي درک صحيح و اساسی اکوسيستم دشتهاي ستيالبی
مانند دخاوتهاي انسانی که ممکتن استت موجت کتاهش
کيايت آ ،دخاوت در اتصاالت رودخانتههتا و آبراهتههتاي
دشت سيالبی و کاهش زیست اههاي آبتی و تنتوز زیستتی
شود اهميت زیادي دارد [.]2 3 13 28 29 30 37 39 45
تغييرات سریع در دشت سيالبی موج بروز مخکالت
در کناره و تأسيسات موجود میشود [ .]2 32رودخانههاي
3
شتتریانی اشتتکال مهتتم ي ومورفووتتويیکی -هيتتدرووويیکی
هستند و بهوحاظ جابهجایی هتاي مکتانی کته در محتدودة
دشت هاي سيالبی ایجتاد متیکننتد موجت تغييتر ابعتاد
ریختشناسی بستر جریان رودخانه و دشتتهتاي ستيالبی
می شوند [ .]14 22 39 40 43ميتزان حساستيت رودهتا
1. Meander rivers
2. Braided Rivers
3. Geomorphologic- Hydrologic

شاخص مناسبی بتراي تغييترات زیستتمحيطتی و پاستخ
طبيعتتت بتته آنهاستتت [ .]8 43رودخانتتههتتاي شتتریانی از
دیدگاه اکووويي و تنوز زیستی بسيار اهميت دارند و اکثتر
این مناطق با فعاويتهاي انسانی در حال تهدیدند .رودهاي
شریانی جتز کليتدي تحتوالت درازمتدت چختمانتداز در
چرخۀ فرسایش دیویسی شناسایی شدهاند [ .]32 36اغل
رودخانههاي پيچتانی و شتریانی در جل تههتاي حاصتلخيز
یافت میشوند که از دیدگاه کخاورزي و فعاويتهاي انسانی
ارزش زیادي دارند و تحت فخارهاي جمعيتی و صنعتیانتد
و از نظر کنترل سيال ،و مهاجرت رودخانه اهميتت دارنتد
[ .]41 20تغييرات شاخصهتا و متغيرهتاي رودخانتههتاي
جل هاي می تواند از دیدگاه هاي مختلای مانند شهرستازي
سدستازي فرستایش و رستتو ،و جتادهستتازي مهتم باشتتد
[ .]19 31پوشش گياهی طبيعی رودخانته یکتی از اجتزاي
اصلی طبيعت است که موج حااتت رودخانته و کتاهش
فرسایش کنارهاي رودخانتههتا متیشتود [ .]8 16بنتابراین
توجه به چ ون ی تأثير پوشش طبيعی رودخانه بر تغييرات
ریختشناستی و ریختتستنجی رودخانته متیتوانتد بتراي
مدیریت بهتر حوضههاي آبخيز بسيار مهم باشد.
پیشینۀ تحقیق
در دهههاي اخير به مطاوعات دربارة تغييرات شکل رودها در
مناطق دشتی بهعلت اهميت و بزرگتی مختکالت اقتصتادي
اجتماعی و زیستمحيطی ناشتی از جابتهجتایی کنتارههتاي
رودخانه بيختر توجه شده است [ .]16براساس گاتۀ کومتو و
همکاران تا سال  220 2008مطاوعته انتختار یافتته کته بته
بررستتی تغييتترات ریختتتستتنجی و مهتتاجرت رودخانتتههتتا
پرداختهانتد [ .]38مطاوعتات رودخانتههتاي آبرفتتی از نظتر
مقياس مکانی در دامنۀ وسيعی از مطاوعتات در گتردا،هتاي
کوچک [ ]11تا بررسی تعتدادي از پتي هتا در طتول دشتت
سيالبی صورت گرفتته استت [ .]25از نظتر مقيتاس زمتانی
تحقيقتتات در حتتد مطاوعتتۀ اثتتر رختتدادها بتتر تغييتترات
ریختسنجی [ ]33و مطاوعات دربارة تکامل رودخانهها طتی
هتتزاران ستتال صتتورت گرفتتته استتت [.]15 24 34 48
گتتوردون و مينتمتتایر در کاويارنيتتا بتتا استتتااده از تصتتاویر
ماهوارهاي دادههاي  34سال قبل از احداث ستد و  17ستال
بعد از احداث سد به بررسی تأثير کتاربري اراضتی و ستد بتر
تغييرات ریختشناسی و ریختستنجی رودخانته پرداختنتد.

یوسفي و همکاران :اثر پوشش گیاهي نگهدارنده بر ریختسنجي و ...

نتتتایآ آنتتاويز واریتتانس دوطرفتته نختتان داد در دورة قبتتل از
احداث سد مساحت حد سرریزي رودخانه نستبت بته زمتان
بعد از احداث سد کاهش یافت .تغييترات طتول رودخانته در
دورة بعد از احداث ستد  64درصتد نستبت بته دورة قبتل از
احداث سد کاهش یافت .ایخان همچنين بيان کردند که بعد
از دورة احداث سد دبی پيک و رسو ،معلق رودخانه کاهش
یافت و پوشش گياهی اطراف ستد  50درصتد افتزایش پيتدا
کرد که موج استحکام کنتارههتا و جلتوگيري از مهتاجرت
رودخانتته شتتده استتت [ .]26در مطاوعتتهاي دی تتر اووتتهرو در
اسپانيا به بررسی تغييرات ریختتستنجی و ریختت شناستی
رودخانۀ اِبرو 1طی  80سال پرداختت .نتتایآ نختان داد طتی
دورة مطاوعتتاتی از  42مئانتتدر متتورد بررستتی در  38متتورد
افزایش ضری خميدگی در  33مورد مهتاجرت رودخانته و
در  27مورد بریدگی مئاندر رخ داده است .او ميزان تغييترات
مئاندر را در سالهاي  1927تا  1957بهطور متوسته 12/2
متر در سال بيان کرد درحتاوی کته ایتن مقتدار بتراي دورة
 1957تا  1981بهطور متوسته  4/2متتر در ستال بتود و از
سال  1981تتا  2004تغييترات نامحستوس بتود .همچنتين
پوشش طبيعی کنار رودخانه بهعلت استااده از اراضی توسه
انستتان بتتراي کتتاربريهتتاي دی تتر دچتتار تغييتترات کاهختتی
چخم يري شد [ .]43کامپوریل و ریدووای در مطاوعهاي به
بررسی نقتش دوگانتۀ پوشتش گيتاهی ن هدارنتده و ضتری
خميتدگی پرداختنتتد .نتتتایآ ایختان نختتان داد کتته پوشتتش
گياهی ن هدارنده تأثير هيتدروويکی متثثري بتر ارتاتاز آ،
مقاومت رسوبات کنارهاي در مقابل فرسایش و ضری زبتري
رودخانه دارد و موج افتزایش ضتری خميتدگی رودخانته
میشود [ .]14یانان و همکتاران در مطاوعتهاي در چتين بته
بررسی تغييرات رودخانهها در يوهتاي 2چتين بتا استتااده از
دادههاي تصاویر وندستت طتی ستالهتاي  1995تتا 2009
پرداختند .نتایآ نخان داد که ستطح رودخانتههتا بتهواستطۀ
طرحهاي احياي اراضی طی دورة مطاوعاتی  6درصد افتزایش
یافتتته استتت [ .]50در داختتل کختتور تحقيقتتاتی در زمينتتۀ
تغييرات ریختسنجی و ریختشناسی رودخانههاي جل هاي
صورت گرفته است که به مهتمتترین آنهتا اشتاره متیشتود.
فرخی و همکاران با بررستی تغييترات پتالن رودخانتۀ دز بتا
استااده از سنجش از دور و  GISنتيجه گرفتند که رودخانته
1. Ebro
2. Zhuhai
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بيختر از او وي پيچانرودي تبعيتت متیکنتد و ستواحل آن
جابهجایی زیادي داشته استت [ .]5ارشتد و همکتاران رونتد
تغييرات ریختسنجی و ریختتشناستی رودخانتۀ کتارون را
براستتاس چهتتار ستتري از تصتتاویر متتاهوارة  Landsatو IRS
بررسی کردنتد و بته ایتن نتيجته رستيدند کته خصوصتيات
قوسها در حال تغيير بوده و تراکم و اندازة انحناي قتوسهتا
بهسمت پایيندست جابه جا شتده استت ]1[ .در آذربایجتان
شرقی رضاییمقدم و خوشتدل بته بررستی پتي وختمهتاي
اهرچاي پرداختند .یافتههاي آنتان نختان داد کته بيختترین
درصد مئاندر مربوط به مئانتدرهاي داراي سينوستيتۀ بتاالي
 1/5است .آنان علت اصلی تغييرات مئاندرها طی دهتههتاي
اخير را تعرض به حریم رودخانته دانستتند [ .]4مقصتودي و
همکتتاران در مطاوعتتهاي دربتتارة رونتتد تغييتترات او تتوي
ریختسنجی رودخانۀ خرمآباد با استااده از  RSو  GISبيتان
کردند که تعداد پي هتا طتی دورة مطاوعتاتی افتزایش یافتته
است .آنان علت اصلی این تغييرات را تغيير کتاربري اراضتی
منطقه و دخل و تصرف انسانی دانستند [ .]7مرادي کيورز و
همکاران به بررسی اثر پوشش گياهی بر تغييرات مورفووويي
رودخانۀ کارون پرداختند .آنان بيان کردنتد در منتاطقی کته
پوشش گياهی ن هدارنده حذف شتده استت رودخانته داراي
پویایی بيختتري استت و عترض رودخانته در منتاطق داراي
پوشش گياهی ن هدارنده باثبتاتتتر استت [ .]6مترور منتابع
نخان میدهد که مطاوعات بسيار کمی بهخصتو در داختل
کختتور دربتتارة چ تتون ی تتتأثير پوشتتش گيتتاهی طبيعتتی
رودخانههاي آبرفتی بر تغييرات ریخت ستنجی آنهتا صتورت
گرفته است .حال آنکه اهميتت اکووتويیکی و هيتدرووويیکی
این قسمتها بسيار فراوان است .پوشش ن هدارندة رودخانه
عامتتل بستتيار مهمتتی در حااتتتت طبيعتتی کنتتارههتتاي
رودخانههاست .بنابراین در تحقيق حاضر بتا استتااده از فتن
ستتنجش از دور و ستتامانۀ اطالعتتات جغرافيتتایی تتتالش شتتد
چ ون ی تأثير پوشش گياهی ن هدارنده بر ریختتستنجی و
ریختشناسی رودخانههاي شریانی که اهميت زیادي از نظتر
موقعيت مکانی و سکونت اه انسانی دارند بررسی شود.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

حوضۀ آبخيز تاالر یکی از بزرگترین حوضههاي منتهتی بته
دریاي خزر است .طول کل رودخانه از سرشتاخههتا تتا دریتا
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حدود  150کيلومتر و سرچختمۀ آن کتوههتاي اوبترز استت
[ .]46رودخانۀ تاالر در استان مازندران قرار گرفتته و پتس از
عبور از شهرهاي زیرآ ،شيرگاه قا مخهر و عتر،خيتل بته
دریا میریزد .ميان ين بارش درازمدت در حوضۀ آبخيز تتاالر
حتتدود  729ميلتتیمتتتر استتت .منطقتتۀ تحقيتتق از نظتتر
ي ومورفووويیکی منطقهاي آبرفتی با مستاحت  8332هکتتار

است .طتول مستير مستتقيم در رودخانته در حتدود 11/55
کيلومتر و ميان ين دبی درازمتدت آن  14/3متتر مکعت بتر
ثانيه است .در این تحقيق رودخانۀ مورد نظر براي مطاوعتات
جز یتر به ده مقطع یکسان تقسيم شد .ميتان ين حتداقل و
حداکثر ارتااز منطقه بهترتي  10 54و  183متر از ستطح
دریا و شي متوسه آن  1/96درصد است (شکل .)1

شکل  .1موقعیت جغرافیایي منطقۀ تحقیق بر روی نقشۀ ایران و استان

دادههای استفادهشده
در این تحقيق از عکسهاي هوایی سالهاي  1334و 1392
بتتا مقيتتاس  1:40000و  1:10000و همچنتتين نقختتههتتاي
توپوگرافی با مقياس  1:25000که از ستازمان نقختهبترداري
کخور تهيه گردید استااده شد .تصاویر تهيهشده بتا استتااده
از اسکنر با دقت  dpi1200اسکن شده و بهکمک نترمافتزار
 ENVI 4.8با استااده از روش پيکسلپایه بهصورت موزایيک
تهيه شدند .نمونههتاي کنتروتی بتراي زمتينمرجتع کتردن
عکسهاي هوایی هر دوره بتهکمتک دستت اه موقعيتتیتا،
جهانی 1و بازدید ميدانی تعيين شدند و در نهایت عکسهاي
موزایيکشده بهکمک  79نقطتۀ زمينتی کنتترل شتده و بتا
ميزان خطاي ریخۀ مربعات  0/56پيکسل زمينمرجع شتدند
[.]6 35
1. Global Position System

متغیرهای ریختسنجي و ریختشناسي

با استااده از نرمافزار  ArcGIS 10محدودة کانال رودخانه و
نقخۀ کاربري اراضی براي هریتک از دورههتاي تحقيتق بتا
استااده از آناويز بصري عکسهاي هتوایی تعيتين شتد .در
این تحقيق نقخۀ کاربري اراضی در منطقۀ تحقيق در هات
طبقه تعيين شد [ .]9نقخههاي تهيهشده بهکمتک بازدیتد
ميدانی اصالح و نهایی شد .همچنين متغيرهتاي مطاوعتاتی
رودخانه براي سالهاي  1334و  1392انتدازهگيتري شتد.
محدودة تحقيق با استااده از حریم  3/5کيلتومتري از هتر
طرف رودخانه مخخص شتد .در ایتن تحقيتق متغيترهتاي
رودخانتته از قبيتتل عتترض رودخانتته )W( 2طتتول جریتتان
رودخانه )S( 3طول مستتقيم بتازه )L( 4مستاحت منتاطق
2. Width
3. Flow length
4. Straight Length
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فرسایخی )EA( 1مساحت مناطق رستوبی )ED( 2و طتول
جزایر رستوبی )BL( 3بتراي مقتاطع مختلت و در دو دورة
تحقيق تعيين شد .همچنين شاخصهاي ریخت شناسی در
تحقيتتق حاضتتر شتتامل شتتاخص بریتتدگی )BI( 4ضتتری
6
خميتتدگی )C( 5و شتتاخص تغييتترات شتتبکۀ رودخانتته
( )RNCIبراي دورههاي مورد مطاوعته مختخص شتد [27
.]9 10 12 18
S
L

()1

 BL

()2
()3

 EA   DA ) / Y
L

L

C

BI 

( RNCI 

در تحقيق حاضر عرض رودخانه که یکی از متغيرهتاي
مهتتم استتت بتتا استتتااده از  1155ترانستتکت عرضتتی بتتا
فاصلههاي  10متري از یکدی ر تعيين و همچنين بيخترین
طول جزایر رسوبی در نترمافتزار  ArcGIS 10انتدازهگيتري
شد (شکل.)2
آنالیز آماری

در تحقيق حاضر دادههاي کمی استخراجشده از اندازهگيريها
با استااده از آزمون نرماويتتۀ کوومتوگروف-استميرنوف آزمتون
شده و همچنين بتهمنظتور بررستی وجتود یتا نبتود اختتالف
معنادار بين متغيرهاي اندازهگيريشده در دو زمتان مطاوعتاتی
از آزمون  tجاتی استااده شد .بهمنظور بررسی تتأثير پوشتش
گياهی ن هدارنده بتر تغييترات متغيرهتا نيتز از آزمتون آنتاويز
واریانس یکطرفه استااده شد [.]6 26
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تهيهشده شامل مناطقی از بستر سيالبی استت کته جزایتر
رسوبی را بهوجود آوردهانتد و در ایتن نقتاط رودخانته بتار
اضافی رسوبی خود را جا گذاشته استت .منتاطق مستکونی
شامل کليۀ مناطقی است که انستان در منطقته بتهمنظتور
سکونت صتنعت ارتباطتات و توستعه ایجتاد کترده استت.
پوشتتش گيتتاهی ن هدارنتتده در منطقتتۀ تحقيتتق شتتامل آن
بخش از اراضی با پوشش گياهی درختی یتا علاتی اطتراف
رودخانه است کته توسته طبيعتت و آ ،موجتود در کنتار
رودخانه استقرار پيدا کرده و بهطور طبيعی موج حااتت
ترانخههاي کنار رودخانه شده است .همچنين پهنۀ آبی در
رودخانه شامل مناطق رودخانه و آ،بندهاي موجود است.
نتایآ این بخش از تحقيق نخان داد کته در طتول دورة
تحقيق ( )1334-1392کتاربري اراضتی در طتول منطقتۀ
تحقيق دچار تغييرات زیتادي شتده استت بته طتوري کته
کاربري مسکونی در منطقۀ تحقيق حدود شانزدهبرابر شتده
و پوشش جن لی و پوشتش ن هدارنتده تغييترات بستياري
یافتهاند (جدول .)1
همانطور که نتایآ نخان میدهتد در طتی دورة تحقيتق
پوشش ن هدارندة طبيعی رودخانه که در اطراف رودخانه رشتد
میکند و بهشدت بر شدت فرستایش و رستوب ذاري کنتارهاي
تأثيرگذار است تغييرات زیادي داشته و حتدود  96درصتد آن
از بين رفته است .از طرف دی تر ميتزان پهنتۀ آبتی تغييترات
زیادي در مقایسه با بقيۀ کاربريها نداشته است (شکل .)5

یافتهها
نقخۀ کاربري اراضی سالهاي  1334و  1392با استااده از
روش بصري و رقومیسازي در محيه نرمافزار ArcGIS 10
تهيه شد (شکلهاي  3و  .)4در نقخههاي تهيهشده اراضتی
کخاورزي شامل مناطقی است که بيختر کختتهتا بترنآ و
گندم هستند .اراضی باغی در منطقۀ تحقيق شامل مرکبات
و باغهاي ميوه استت .منتاطق رستوب ذاري در نقختههتاي

1. Erosion Area
2. Sediment Area
3. Sediment Bar Length
4. Braided Index
5. Sinuosity Index
6. River Network Change Index

شکل  .2روش اندازهگیری عرض رودخانه و طول مناطق رسوبي
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شکل .4نقشۀ کاربری اراضي سال 1392

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضي سال 1334

جدول  .1مساحت کاربریهای مختلف در دورۀ تحقیق برحسب هکتار
سال

کشاورزی

رسوبگذاری

جنگل

باغ

مسکوني

پوشش نگهدارندۀ طبیعي

پهنۀ آبي

1334
1392

3011/7
2417/7

260
33/5

2628/7
2/2

2035
3099/9

156/1
2702/4

153/3
5/7

88/1
71/4

شکل  .5درصد تغییرات کاربری اراضي طي سالهای  1334تا 1392
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کانال رودخانه که شامل مناطق رستوب ذاري و منتاطق
آبی رودخانه است از نقخۀ کاربري اراضی سالهاي 1334
و  1392استخراج شد (شکل  .)6نتایآ نخان متیدهتد کته
در طول دورة تحقيق مساحت کانتال از  95هکتتار بته 43
هکتار کاهش یافته است.
همانطور که در شکل  6مخاهده میشود در طول 58
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سال گذشته بهعلتت فختار جمعيتتی و رشتد و توستعه در
منطقه اراضی کخاورزي و باغی با نزدیک شدن بته اراضتی
حریم رودخانه موج باریک شتدن مستير رودخانته شتده
است .در طول ده مقطع تعيينشده در رودخانه و همچنين
در طول کل رودخانۀ مطاوعاتی ویژگیهاي ریختتستنجی
تحت بررسی تعيين و استخراج شد (جدول .)2

شکل  .6تغییرات مکاني رودخانه و مناطق رسوبي طي سالهای  1334تا 1392
جدول  .2ویژگيهای ریختسنجي رودخانه در دورۀ مطالعاتي
مقطع
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

طول جزایر رسوبي (متر)

طول جریان (متر)

عرض کانال (متر)

1392

1334

1392

1334

1392

1334

401
856
310
353
732
739
342
449
588
425

3073
1681
343
2094
2766
2088
1404
1154
1088
1745

1273
1315
1342
1217
1301
1233
1273
1405
1456
1342

1264
1248
1221
1176
1318
1295
1324
1355
1350
1330

36
92
62
53
59
77
77
72
70
73

355
799
304
433
303
205
168
154
165
210
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بهمنظور بررسی وجود یتا نبتود اختتالف معنتادار بتين
ویژگتتیهتتاي مطاوعتتاتی در دو دورة مطاوعتتاتی از آزمتتون t
جاتی استااده شد و نتایآ در جدول  4ارا ه شد.
نتایآ آزمون  tجاتتی نختان متیدهتد کته اختتالف
معناداري بين طول جزایر رسوبی عرض جریان عترض
کانال و شاخص بریدگی در ستطح اطمينتان  99درصتد
وجود دارد .همچنين اختالف معناداري بين طول جریان
و ضری خميدگی در دو دورة مطاوعتاتی وجتود نتدارد.
براي بررسی تأثير پوشش طبيعی ن هدارنده بر تغييرات
ریخت سنجی و ریختت شناستی رودخانته نيتز از آزمتون
آناويز واریانس یکطرفه استااده شتد (جتدول  .)5نتتایآ
این بخش از تحقيق نخان داد که در برخی از شاخصها
و متغير ها اختالف معناداري بين ميزان تغييرات شاخص
یا متغير در مناطق داراي پوشش و مناطق بدون پوشش
وجود دارد.

نتایآ این بخش از تحقيق نخان داد کته در طتول  58ستال
مطاوعاتی در منطقه طول جریان در حدود  278متر و مجمتوز
طول جزایر رستوبی  12/2کيلتومتر کتاهش پيتدا کترده استت.
همچنين این نتایآ نخان متیدهتد کته عترض کانتال رودخانته
بهطور متوسه از  308متر به  67متر کاهش یافته استت .نتتایآ
حاصل از شاخصهاي ریختشناستی در مقتاطع مختلت بتراي
دورههتتاي تحقيتتق در جتتدول  3ارا تته شتتده استتت .پتتایش
شاخصهاي ریختشناسی نخان داد که در طتول دورة تحقيتق
رودخانه مرحلۀ مهمتی از تکامتل ختود را ستپري کترده استت.
بهطور کلی شاخص تغييتر شتبکۀ رودخانته در طتول  60ستال
گذشته در این منطقه  -4/1متر بر سال است .مقادیر منای ایتن
شاخص بيان ر فراینتد رستوب ذاري بتهعنتوان فراینتد غاوت در
رودخانه است [ .]42شاخص بریدگی نخان داد که این شتاخص
از  1/51در سال  1334بته  0/4در ستال  1392کتاهش یافتته
است .همچنين شاخص ضتری خميتدگی در ول دورة تحقيتق
نسبت به شاخصهاي دی ر تغييرات کمتري داشته است.

جدول  .3ویژگيهای ریختشناسي رودخانه در دورۀ تحقیق
مقطع

RNCI

C

BI

 1334تا 1392

1392

1334

1392

1334

-5/4
-12/2
-4/1
-6/4
-4/1
-2/2
-1/5
-1/4
-1/8
-2/4

0/3
0/7
0/3
0/3
0/6
0/6
0/3
0/4
0/5
0/4

2/7
1/5
0/3
1/8
2/4
1/8
1/2
1
0/9
1/5

1/1
1/14
1/16
1/05
1/13
1/07
1/1
1/22
1/26
1/17

1/09
1/08
1/06
1/02
1/14
1/12
1/15
1/17
1/17
1/16

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

جدول  .4نتایج آنالیز آزمون  tجفتي ویژگيهای ریختسنجي و ریختشناسي در طول دورۀ تحقیق
پارامتر

انحراف از معیار

مقدار t

درجۀ آزادی

Sig.

طول جزایر رسوبی
طول جریان
عرض کانال
شاخص بریدگی
ضری خميدگی

777
61/36
192/9
0/7
0/05

4/97
-1/422
3/97
-4/8
1/45

9
9
9
9
9

0/001
0/189
0/003
0/001
0/181
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جدول  .5نتایج تجزیۀ واریانس ویژگيهای ریختسنجي و
ریختشناسي در مناطق دارای پوشش نگهدارنده و مناطق
بدون پوشش نگهدارنده
عامل

سطح معناداری

آمارۀ F

طول جزایر
طول جریان
عرض جریان
شاخص RNCI
شاخص BI
شاخص C

0/232
0/819
0/043
0/049
0/005
0/828

1/67
0/05
5/75
5/35
14/72
0/050

نتایآ تجزیۀ واریانس نخان داد که اختتالف معنتاداري
بين تغييرات عرض جریان شتاخص  RNCIو شتاخص BI
در دو منطقتتۀ داراي پوشتتش ن هدارنتتده و منتتاطق بتتدون
پوشش در سطح معناداري  1درصد وجود دارد بتهطتوري
که تغييرات عرض جریان در مناطق داراي پوشش گيتاهی
طبيعی کمتر از منتاطق بتدون پوشتش بتوده و همچنتين
تغييرات شاخصهاي  RNCIو  BIدر مناطق داراي پوشش
کمتر از مناطق بدون پوشش است.
بحث و نتیجهگیری
در تحقيق حاضر براي اووتين بتار در کختور و در رودخانتۀ
تاالر به بررسی تأثير پوشش گياهی طبيعی در این رودخانه
و بختتتش شتتتریانی آن بتتتر تغييتتترات ریختتتتستتتنجی و
ریختشناسی رودخانه پرداخته شد .با توجه به بازدیدهتاي
صورتگرفتته از منطقته و بررستی نقختههتاي تهيتهشتدة
کاربري اراضی سالهاي  1334و  1392منطقتۀ مطاوعتاتی
رودخانه بهخصو در بستر سيالبی مورد تعدي انسان قرار
گرفته است .ساکنان منطقه بهدويل مناست بتودن اراضتی
اطتتراف رودخانتته ب تهخصتتو ستتواحل آبرفتتتی و پوشتتش
ن هدارندة اطراف رودخانه به شخم زمين و تغييتر کتاربري
منطقه به کخاورزي و دی ر کاربريها اقدام کردهاند .شتخم
زمين و از بين بردن پوشش گياهی طبيعی رودخانه ستب
سست شدن خاک و در نتيجه تخریت بيختتر بتهویتژه در
حاشيههاي رودخانه شده استت .بتهطتور کلتی در منطقتۀ
تحقيق رودخانه از حاوت شریانی بهحاوت مستتقيم تبتدیل
شتده استت .بتا توجته بته نتتایآ آنتاويز  tجاتتی اختتالف
معناداري بين ویژگیهاي ریختستنجی و ریختت شناستی
رودخانه در دو دورة مطاوعتاتی وجتود دارد؛ اوبتته اختتالف
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معناداري بين طول جریان و ضری خميتدگی در دو دورة
مطاوعاتی وجود ندارد .همچنين نتایآ آناويز واریتانس بيتان
داشت که اختالف معناداري بين تغييرات عترض شتاخص
 RNCIو شتاخص  BIدر منتاطق داراي پوشتش طبيعتی و
مناطقی که پوشتش آنهتا حتذف شتده استت وجتود دارد
بهطوري که مناطق داراي پوشش طبيعی پایداري بيختر و
تغييرات کمتري دارند .یافتههاي تحقيتق حاضتر بتا نتتایآ
تحقيق رضایی مقدم و خوشدل که نخان دادند علت اصتلی
تغييرات و افزایش عرض رودخانتۀ اهرچتاي دخاوتتهتاي
انستانی استتت [ ]4و همچنتين بتتا یافتتههتتاي مقصتتودي و
همکاران در رودخانۀ خرمآبتاد کته براستاس آن در طتول
دورة مطاوعاتی تغييرات در تعتداد پيچتان رودهتاي مستير
ناشی از تغيير کاربري اراضی و دخل و تصرف در رودخانته
است [ ]7همخوانی دارد .همچنين یوستای و همکتاران در
تحقيقی در رودخانۀ کارون بيان کردنتد کته از بتين رفتتن
پوشش طبيعی رودخانه و گسترش زمينهاي کخاورزي به
حریم رودخانه موج تغييرات عرضی شتده استت [ .]9در
مطاوعات خارج از کخور نيز بتين و همکتاران [ ]10چتو و
همکتتاران [ ]17و اووتتهرو [ ]43بتته نتتتایآ مختتابهی دستتت
یافتهانتد .از نتتایآ تحقيتق حاضتر متیتتوان دریافتت کته
پارامترهاي ریخت شناسی و ریخت ستنجی بختش شتریانی
رودخانۀ تاالر بهشدت دچار تغيير شدهانتد .بخختی از ایتن
تغييرات بهعلت تجاوز انسان به حریم این رودخانه استت و
با اهداف گستترش اراضتی کختاورزي و مستکونی بيختتر
حریم رودخانه و اراضی داراي پوشش طبيعی رودخانه کته
تأثير بسيار مهمی در تعادل ریختشناسی رودخانته دارنتد
از بين رفته و به کاربريهاي دی ر تبدیل شدهانتد .در ایتن
راستا تحقيق کيس و بالنکا که به بررسی تغييرات رودخانه
طی  50سال پرداختند نيز بيان ر این موضوز استت [.]36
داس و همکتتاران علتتت اصتتلی تغييتترات ویژگتتیهتتاي
ریخت شناسی و ریختت ستنجی رودخانته را از بتين رفتتن
پوشش ن هدارنده و تبدیل زمينهاي حاشيهاي بته اراضتی
کخاورزي و مسکونی دانستهاند [ .]23یافتتههتاي تحقيتق
حاضر نخان متیدهتد کته اراضتی داراي پوشتش طبيعتی
رودخانه اهميت زیادي از نظر حااتتی دارنتد و فرستایش
رودخانهاي بهشدت تحتت تتأثير پوشتش گيتاهی طبيعتی
رودخانه است .با توجه به یافتههاي ایتن تحقيتق متیتتوان
بيان کرد که متأساانه در طول دهههتاي گذشتته بتهعلتت
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نبود دست اه نظارتی مثثر و ناآگاهی آبخيزنخينان از عواق
تغيير و تعدي به سيستم طبيعت اراضی حاشتيۀ رودخانتۀ
تاالر دچتار تغييترات بستيار زیتادي شتده استت .پوشتش
طبيعی ن هدارندة رودخانه اعم از درختی و علای بهکمتک
ریخههاي فرورفته در خاک موج کنترل و کاهش نيتروي
آ ،و افزایش پایداري خاکدانههتاي حستاس بته فرستایش
منتاطق جل تتهاي متیشتتوند .همچنتتين ایتن نتتتایآ نختتان
میدهد عوامل طبيعی موجود در اکوسيستم مانند پوشتش
گيتتاهی ن هدارنتتده موجتت پایتتداري هيتتدرووويیکی و
ي ومورفووويیکی اراضی رودخانه بهویژه در مناطق دشتتی و
جل هاي میشوند .همچنين نتایآ نخان میدهد که مدیران
آبخيز با توجه به ارزش پوشش طبيعی رودخانه و حااتتت
از آن میتوانند از آسي هاي ناشی از فرسایش در حوضهها
بکاهند.
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