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ارزیابی اثرات شهرنشینی بر ویژگیهای ژئومورفیک رودخانهها ،مطالعه
موردی شهر نور ،استان مازندران
1

رضا اسماعیلی ، *1قاسم لرستانی

 -4استادیار گروه جغرافيا ،دانشگاه مازندران
پذیرش مقاله4932/5/49 :
تأیيد نهایي مقاله4932/8/40 :
چکیده
شهرنشيني بيش از سایر فعاليتهاي انساني سيستمهاي رودخانهاي را تغيير ميدهد .سطوح نفوذناپذیر مقدار
رواناب و رسوب را افزایش مي دهند .بنابراین مورفولوژي رودهاي شهري در نتيجه شهرنشيني تعدیل ميشود.
در این تحقيق ،اثرات شهرنشيني بر کانال رود ،در شهر نور واقع در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفته
است .عکسهاي هوایي و تصاویر ماهوارهاي براي مستند کردن پوشش سطح زمين ،گسترش محدوده شهري و
شبکه زهکشي مورد استفاده قرار گرفته است .سپس ،هر کانال به بازههایي تقسيم گردید .مطالعات ميداني در
 44بازه و شامل اندازهگيري ابعاد کانال ،ویژگيهاي رسوب ،اشکال ژئومورفيک ،گياهان حاشيه رود و سازههاي
مهندسي مورد بررسي قرار گرفتند .رودها بستر فروسایي شده ،شيب بسيار کم ( 0/009متر بر متر) ،نسبت
عرض به عمق کمتر از  40و کرانههاي با رسوبات چسبنده داشتهاند .بازههاي رودخانهاي در شهر نور به پنج
گروه تقسيمبندي شدند که عبارتند از  :در حال تعدیل و قابل بازیابي ،در حال تعدیل و غير قابل بازیابي طبيعي،
کانال سازي به صورت تغيير مسيرکانال ،کانال سازي مهندسي و کانال سازي کالورتي .سپس مخاطرات مربوط
به هر نوع از کانال شناسایي شدند .تغييرات کانال شهري هم به صورت یک مدل کيفي ارائه گردید .این روش
یک چارچوب بالقوهاي براي مدیریت رودخانههاي شهري با شناسایي مخاطرات مرتبط با هر بازه و توجه به
گزینههاي مدیریتي پيشنهادي فراهم ميآورد.
واژههای كلیدی :رودخانههاي شهري ،طبقهبندي رود ،شهر نور ،مازندران.

* -نویسنده مسئول03444408445 :

Email: r.esmaili@umz.ac.i
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صورت ناآگاهانه موجب آسيب رساني به شهروندان
و مخاطرات ناشي از دخالتهاي غير اصولي ميشود.
از این رو شناخت ابعاد دخالتهاي انساني بر
رودهاي شهري و اثرات متقابل ناشي از آن ضرورت
انجام این مطالعه را آشکار ميسازد تا بدین وسيله
بتوان با مشارکت مطالعاتي و مدیریتي
ژئومورفولوژي رودخانهاي ،گامي مؤثر در تحقق
برنامههاي توسعه شهري در راستاي توسعه پایدار
برداشت .حسينزاده و جهادي طرقي ( )4981اثرات
گسترش شهرنشيني را بر الگوي زهکشي طبيعي و
تشدید سيالبهاي شهر مشهد مورد مطالعه قرار
دادند .اميراحمدي و همکاران ( )4930و کرم و
درخشان ( )4934با استفاده از روش تحليل سلسله
مراتبي ( )AHPخطر وقوع سيل را به ترتيب در
مناطق شهري سبزوار و کرمانشاه پهنهبندي نمودند.
بهنام و همکاران ( )4934با تهيه نقشه کاربري
اراضي شهر اصفهان و پارامترهاي هيدرولوژیکي
نشان دادند که حجم سيالب در دورههاي طوالنيتر
افزایش کمتري را نشان ميدهد .دویل و همکاران
( )4000اثرات شهرنشيني را بر رودخانهها با
استفاده از شاخصهاي پایداري ژئومورفيک در
ایندیانا پليس هند مورد مطالعه قرار دادند .چين و
گریگوري ( )4005الگوهاي تعدیل رودهاي شهري
را در فون تایل هيل آریزونا مورد بررسي قرار دادند
و چهارچوبي را براي مدیریت رودخانههاي مناطق
شهري ارائه نمودند .نلسون و همکاران ( )4001با
بازسازي پالنفرم کانال از نقشههاي توپوگرافي و
عکسهاي هوایي در منطقه بالتيمور مریلند نشان
دادند پایداري پالنفرم کانال در محدوده مورد
مطالعه ،عليرغم سيل شدید و توسعه شهري در
چند دهه اخير بيشتر تحت کنترل زمينشناسي
کانال و مورفولوژي دشت سيالبي بوده است .کانگ
و مارستن ( )4001اثرات تغييرات کاربري اراضي
ناشي از تبدیل روستا به شهر را در مورفولوژي کانال

مقدمه
رشد سریع جمعيت شهرنشين در طي سالهاي
اخير موجب گسترش شهر در مناطق مختلف جهان
خصوصاً کشورهاي در حال توسعه شده است .این
رشد سریع تغييراتي زیادي را به همراه داشته و به
تبع آن سيستمهاي رودخانهاي را تحت تأثير قرار
داده است .شهرسازي به صورت مستقيم و
غيرمستقيم بر سيستمهاي رودخانهاي تأثير مي
گذارد .اثرات مستقيم شامل مواردي است که کانال
رود به صورت عمدي مانند عمليات مهندسي و
کانالسازي تغيير ميیابد .تغييرات غيرمستقيم
شامل توليد رسوب و رواناب است که در نتيجة
فعاليتهاي ساخت و ساز افزایش ميیابد (حسينزاده
و اسماعيلي .)4932 ،افزایش و گسترش شهرنشيني
ميتواند بر هيدرولوژي ،ژئومورفولوژي و اکولوژي
سيستمهاي رودخانهاي در مناطق شهري تأثير
بگذارد .از جنبه ژئومورفولوژیکي ،شهرنشيني و
گسترش آن بر مقدار رواناب و رسوب اثر گذاشته و
نتيجه آن واکنش کانال رود به این تغييرات است.
مهمترین این واکنشها عبارتند از :تغييرات در
تراکم زهکشي ،تغذیه رسوب ،ابعاد کانال ،الگوي
رود ،اندازه رسوبات و تغيير در نيمرخ طولي رود
(چين و همکاران .)4049 ،توسعه روزافزون
شهرنشيني و تبدیل مناطق روستایي به شهر
همواره با تغييرات کاربري اراضي و فشار بر سيستم
رودخانهاي همراه است .در بسياري از طرحهاي
توسعه شهري فقط حریم رود که با توجه به مقدار
آبدهي رودخانه و با نظرات کارشناسي معين
ميگردد به عنوان معيار در نظر گرفته ميشود .در
بسياري از مواقع این حریم از نظر شهروندان مورد
توجه قرار نگرفته و تجاوز به آن مشکالت و
مخاطراتي را به وجود ميآورد .همچنين ،تغييرات
غيرمجاز کاربري اراضي که تابع عوامل مختلفي از
جمله ضعف قوانين جاري در شهرداريها است به
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را قبل از رشد شهري در حوضه آبریز یزرون فرانسه
تحليل نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان ميدهد که
رودخانههاي شهري بزرگ شدگي با بيش از 4/8
برابري دبي لبالبي ،نسبت عرض به عمق  4/9برابري
و نسبت مساحت لبالبي  4/8برابري را تجربه
نمودهاند .همچنين تعدیلهاي ایجاد شده در کانال
رود به صورت محلي بوده و برخي از بازهها از شدت
تغيير بيشتري برخوردار بوده و در برخي از بازهها
شواهد مبني بر پهن شدگي یا عميق شدگي کانال
مشاهده نگردید.
با توجه به موارد اشاره شده ،در این تحقيق اثرات
فعاليتهاي انساني و گسترش شهرنشيني بر الگوي
زهکشي شهر ،تغييرات کانال رود و مخاطرات
مرتبط با آن از جنبه ژئومورفولوژیکي در شهر نور
مورد بررسي قرار گرفته است.

رود و گياهان حاشيه رودخانه مورد بررسي قرار
دادند .نتایج کار آنها نشان ميدهد که عرض و عمق
کانال در جهت پایين دست رود افزایش یافته اما
اندازه رسوبات و واحدهاي ژئومورفيک کانال رود
تغييري نکرده است .گرنل و همکاران ()4007
اثرات توسعه شهري را در فرایندهاي کنترل کننده
ژئومورفولوژي رودخانهاي و تأثير آن بر اکولوژي
مناطق شهري مورد بررسي قرار دادند .نتایج کار
آنها نشان ميدهد که موفقيت کارهاي توانبخشي
رود به درک علمي اشکال و فرایندهاي رودخانهاي
در مناطق شهري و حمایت جوامع شهري بستگي
دارد.
هاردیسون و همکاران ( )4003اثرات کاربري اراضي
شهري را بر کانالهاي رودخانهاي و تغييرات سطح
آب زیرزميني در رودخانه کاروليناي شمالي بررسي
نمودند و نتيجه گرفتند که با افزایش مساحت
سطوح نفوذناپذیر شهري رواناب ناشي از رگبار هم
افزایش یافته و درجه فروسایي کانال رود افزایش و
سطح آب زیرزميني کاهش یافته است .مورلي و
همکاران ( )4044با استفاده از  GPSاطالعاتي را از
رودخانه آرنو ایتاليا و شاخههاي شهري شده آن
بررسي نمودند .آنها با جمعآوري اطالعاتي مانند
ساختمانها ،پلها ،دایکها ،کرانههاي رود ،موانع
رودخانهاي و کرانههاي فرسایشي بر روي نقشه یک
پایگاه داده مکاني را در  GISتهيه کردند .ناوراتيل
و همکاران ( )4049با بررسيهاي ميداني،
تعدیلهاي هيدروژئومورفيک رودخانههاي کوچک

محدوده مورد مطالعه

در این تحقيق شهر نور مورد مطالعه قرار گرفته
است .این شهر با مساحت  7/5کيلومترمربع در
سواحل جنوبي دریاي خزر و در غرب استان
مازندران واقع شده است (شکل  .)4جلگه مازندران
و شهر نور در تقسيم بندي ساختماني ایران جزیي
از زون البرز شمالي یعني واحد گرگان -رشت
محسوب ميگردد .منطقه مورد مطالعه از سازندهاي
دوره کواترنر شامل رسوبات رودخانهاي و رسوبات
ساحلي (ماسههاي ریز به همراه صدف) تشکيل
شده است.
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شکل  :4موقعيت شهر نور در کشور و استان مازندران

با مستقل شهرستان نور به عنوان مرکز این
شهرستان درآمد (مجتهدزاده .)4954،بر اساس
دادههاي مرکز آمار ایران ،روند رشد جمعيت شهر
نور طي دوره  50ساله ( )4995-4985در جدول 4
نشان داده شده است .جمعيت شهر نور در سال
 4234 ،4995نفر بوده که این تعداد در سالهاي
بعد افزایش یافته و در سال  4985به  44234نفر
رسيده است .نرخ رشد جمعيت طي سالهاي
 4995تا  4915بسيار زیاد و حدود  5/7درصد بود.
اما از سال  4915تا  4985این رشد جمعيت به
نصف آن یعني  4/7درصد کاهش یافت.

ميانگين ساالنه بارش منطقه طي دوره آماري
 ،4980-4925در ایستگاه باران سنجي رستمرود
 4074ميليمتر بوده و ماههاي فصل پایيز بيشترین
مقدار ميانگين بارش ماهانه را داشتهاند .ميانگين
دماي ساالنه در دوره آماري  4954-4980در
ایستگاه چمستان  41/4درجه سانتيگراد بوده است.
شهر نور که نام قدیم آن سولده بوده در سال 4479
هجري قمري 4در زمان صدارت ميرزا آقاخان نوري
شکل گرفته است (یوسفي .)4934،روستاي سولده
از سال  4991با احداث شهرداري به شهر تبدیل
گردید و نام آن به نور تغيير یافت و از سال 4993

جدول  :4سير تحول رشد جمعيت شهر نور در سالهاي آماري 4995-85
سال

تعداد(نفر)

دوره

نرخ رشد (درصد)

4995
4925
4955
4915
4975
4985

4234
2089
7484
49055
41188
44234

4995 - 25
4925 - 55
4955 -15
4915 -75
4975 -85

5/4
1
1
4/5
9

 -1سال  1721هجری قمری معادل سال  1711هجری شمسی
و  1511میالدی است.
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ارتباط مسییتقيم فعاليتهاي مدیریتي انسییان را با
اشیکال ژئومورفولوژیکي نشان ميدهد و رودخانهها
را به شیش گروه تقسيمبندي مينماید که عبارتند
از (جدول : )4
 تقریباً طبيعي4 در حال تعدیل و قابل بازیابي9 در حال تعدیل و غيرقابل بازیابي طبيعي2 کاناليزه به صورت تغيير کانال5 کاناليزه مهندسي1 کاناليزه کالورتي7پس از تعيين هریک از انواع کانال ،مخاطرات مربوط
به هر کانال شناسایي گردید .با ارزیابي مقاطع
عرضي کانال رود در بازههاي مختلف ،مراحل تکامل
و تغيير کانال رودخانه ترسيم گردید .جهت بررسي
این تغييرات از مدل تکاملي رود )CEM( 8استفاده
شده است .مدل اوليه تکامل رود به وسيله شوم
( )4382براي رودخانههاي فروسایي شده مطرح
گردید و بعد از آن مدلهاي تغيير یافته آن توسط
سایر محققين گسترش یافت (جيمز و لسي،
.)4049

مواد و روشها
جهت بررسیي تغييرات در شبکههاي زهکشي شهر
نور از عکسهاي هوایي سییالهاي  4925و 4979
بییه ترتيییب بییا مقيییاس  4:20000و  4:40000و
تصاویر ماهوارهاي گوگل ارث مربوط به سال 4045
استفاده گردید .براي روي هم قرارگيري عکسها و
تصاویر دستور ژئورفرنس در نرمافزار  Arc GISبه
کییار گرفتییه شیییید .براي مطییالعییه تفصیییيلي از
رودخانههاي شییهري ،کانالهاي رودخانهاي موجود
در شیییهر نور به  44بازه تقسیییيمبندي شیییدند و
ویژگيهیاي مربوط بیه هر بازه شیییامل ابعاد کانال
(طول ،عرض ،عمق و شیيب) ،اندازه رسوبات بستر،
اشییکال ژئومورفولوژیک کانال رود (اشییکال بسییتر،
واحدهاي رسییوبي ،فرسییایش کرانه و  ،)...تغييرات
انسیاني ایجاد شده بر روي کانال در قالب فرمهایي
ثبت و اندازهگيري شییدند .پس از مطالعات ميداني
و بررسییي ویژگيهاي رود ،رودخانههاي شییهري با
روش ارائه شیده توسییط چين و گریگوري ()4005
طبقه بندي شیییدند .این طبقه بندي مورفولوژیکي

جدول  :4ویژگيهاي انواع کانال بر اساس طبقهبندي چين و گریگوري ()4005
نوع كانال
تقریباً طبیعی

درحال تعدیل و قادر
به بازیابی

شاخصهای واكنش كانال

اثرات مستقیم فعالیت انسان

بستر و کرانههاي پایدار ،توالي مناسب اثرات زودگذر در بستر و کرانههاي کانال
چاالب-خيزاب ،سکو -چاالب ،الگوي کانال اما بدون تغييرات عمده
طبيعي و پایدار ،جمع شدن آب در پشت
موانع طبيعي ،روابط طبيعي کانال و دشت
سيالبي ،انباشت واریزههاي طبيعي
فرسایش کرانه ،زیربري درختان ،پهن شدگي حذف انتخابي پوشش گياهي کانال
یا عميق شدگي کانال ،سيلتي شدن کانال ،حذف کامل پوشش گياهي کانال
انباشت رسوبات در باالي تقاطعها ،سازههاي حذف یا تغيير پوشش گياهي کرانه
مدفون
6 - Channelized—engineered
7 - Channelized—culverted

2 - Near-natural
3 - Adjusting—but could recover
4 - Adjusting—unable to recover naturally
5 - Channelized—channel altered

8 - Model of channel evolution
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در حال تعدیل و

بزرگ شدگي کانال ،زیربري کرانهها و پوشش گياهي کانال مکرراً قطع ميشود
کرانههاي فروریخته ،برونزد ریشه درختان،
فرسایش در پشت درختان کرانه ،درختان
باقيمانده در کانال ،فرسایش زیر تقاطعها،
گالي

كانالیزه -كانال تغییر

فرسایش در پشت سنگ چينها ،برونزد پایه تغيير ابعاد مقطع عرضي ،مستقيم کردن
کانال ،حذف پوشش گياهي ،ایجاد
پلها ،برونزد لولههاي فاضالب و زیربري
حوضههاي نگهداشت آب ،واریزههاي
شهري

كانالیزه – مهندسی

ممکن است به طور محلي در جاهایي که سنگ چيني کرانه -یک طرف کرانه
سنگ چينها شکاف برداشتهاند رخ دهد .سنگ چيني کرانه -هر دو طرف کرانه
رسوبگذاري هم ممکن است به صورت پوشش بتني یا سایر مواد نفوذناپذیر در
کرانه
محلي رخ دهد.

كانالیزه -كالورتی

ممکن است به صورت محلي فرسایش یا کانال رود به طور کامل در کالورت
رسوبگذاري در ابتدا یا انتهاي مقطع کالورت پوشيده ميشود.
رخ دهد

غیرقابل بازیابی
طبیعی

یافته

نتایج
کشاورزي را با شبکههاي رود دچار اختالل نمود
(شکلهاي 9و  .)2با قطع سيستم کانال رود ،جریان
پایه ورودي به داخل این کانالها کاهش یافت و آب
سرریز از آببندان بزرگ نور با حفر کانال دیگري از
منتهياليه غرب نور وارد دریاي خزر گردید .در
قسمت شرق نور هم جهت کاهش خطر سيل ،مسير
رودها تغيير یافت و براي تأمين آب کشاورزي دو
آببندان احداث گردید که آب آن با ایجاد نهرهاي
منشعب از حاجي ماهرود تغذیه ميگردد .با توجه
به قطع ارتباط سيستم رود با باالدست و براساس
مشاهدات نگارنده ،شواهد ژئومورفيک کانال رود و
مصاحبه با افراد ساکن و بومي شهر ( 45نفر)،
کاهش جریان پایه در همه رودهاي شهر نور اتفاق
افتاده است .این مسأله موجب شده است که در حال
حاضر جریان پایه این رودها عمدتاً از پسابهاي
کشاورزي و فاضالبهاي خانگي تغذیه شده و فقط

تغییرات شبکههای زهکشی

بررسي عکسهاي هوایي سالهاي 4925و  4979و
تصویر ماهوارهاي گوگل ارث در سال  4045شبکه
زهکشي شهر نور و تغييرات آنها را نشان ميدهد
(شکلهاي 4تا  .)2همانطور که در نقشههاي
شبکههاي زهکشي مشاهده ميشود در قسمت
جنوبي شهر نور آببندان بزرگ نور احداث شده
است .این آببندان مرکب از هفت آببندان به هم
پيوسته است که تقریباً تمامي جریانهایي را که از
سمت جنوب به شهر نور منتهي ميشوند در پشت
این سد ذخيره مينماید .طبق عکسهاي سال
4925برخي از شبکههاي زهکشي منشعب از آب-
بندان بزرگ نور به داخل شهر وارد ميشدند
(شکل )4که در سالهاي بعد به تدریج حذف
گردیدند .احداث جاده گاز و جاده کمربندي در
قسمت جنوب و شرق شهر نور و عبور آن از ميان
زمينهاي کشاورزي ارتباط هيدرولوژیکي اراضي
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بازهاي مورد مطالعه قرار گرفت .بر این اساس
رودهاي شهر نور به  44بازه نسبتاً مشابه
تقسيمبندي شده است (شکل .)5جدول  9خالصه
ویژگيهاي بازههاي مورد مطالعه را نشان ميدهد.

در زمان وقوع بارش بخشي از روانابهاي شهري به
این کانالها وارد ميشود.
مطالعات بازهای رودهای شهر نور

پس از بررسي تغييرات شبکه زهکشي در شهر نور،
شرایط فعلي ( )4932رودخانههاي شهري به صورت

شکل :4الگوي شبکه زهکشي شهر نور در سال 4925

شکل  :9الگوي شبکه زهکشي شهر نور در سال 4979
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شکل  :2الگوي شبکه زهکشي شهر نور در سال 4932

شکل  :5موقعيت بازههاي مورد مطالعه شهر نور

رسوبي متصل به کرانه .رسوبات بستر اغلب بازهها
از رسوبات سيلتي و ماسه تشکيل شده است .تقریباً
همه بازههاي مورد مطالعه تغييرات مستقيم انساني
را با وجود پلهاي متعدد ،دیوارههاي بتني ،کالورت
و تخليه زبالههاي شهري تجربه کردهاند.

با توجه به جدول  9نسبت عرض به عمق
رودخانههاي شهر نور از  4تا  7/5متغير بوده که
نشان دهنده محدود بودن کانال و فروسایي بستر
رود است .مهمترین اشکال ژئومورفيک رود در
بازههاي مورد مطالعه عبارتند از خيزاب -چاالب،
چاالبهاي طویل ،جریان آرام و کم عمق و موانع
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جدول  :9خالصه ویژگيهاي بازههاي رودخانهاي در شهر نور
بازه

1

ابعاد كانال

رسوبات بستر

W: 90
 D : 2سيلت ،رس و ماسه
7/5w/d :

1

W: 45
 D : 4/5سيلت و رس
1w/d :

2

ویژگی ژئومورفیک كانال
کانال محدود ،چاالب طویل

کانال محدود ،چاالب طویل

تغییرات ایجاد شده
دیوارههاي بتني محافظ کرانه ،پل،
کالورت ،احداث جاده در دو طرف
کانال
احداث جاده در سمت چپ کانال،
تنگ کردن کانال با نخالههاي
ساختماني

3

 W: 45سيلت و رس در
 D : 2الیههاي پایين رسوبات
 w/d :9/8گراولي

کانال محدود ،موانع متصل
به کرانه ،جریان آرام و کم
عمق ()Glide

احداث دیواره بتني و جاده در
سمت چپ کانال ،پل

4

W: 45
 D : 2سيلت و رس
w/d :9/8

کانال محدود ،موانع متصل
به کرانه ،جریان آرام و کم
عمق

احداث سه دهانه پل ،تنگ کردن
کانال به علت تخليه نخالههاي
ساختماني

5

W: 8
 D : 9سيلت و رس
w/d :4/7

کانال محدود ،جریان آرام و
کم عمق

تنگ کردن کانال به علت تخليه
نخالههاي ساختماني و پل

کانال محدود ،جریان آرام و
کم عمق

پل ،دیوارههاي بتني ،تنگ کردن
کانال

6

W: 8
 D : 2سيلت ،ماسه و گراول
w/d :4

7

W: 9
 D:4/5بتني
w/d :4

8

W: 4/5
 D : 4/5سيلت و رس
w/d : 4

9

W: 4/5
 D : 4سيلت و رس
w/d :4/5

جریان آرام و کم عمق

11

W: 8
 D :9/5مخلوط گراول و ماسه
w/d :4/9

کانال محدود ،توالي چاالب
– خيزاب ،زمين لغزش در
کرانه

11

12

W: 8
 D :9/5سيلت
W: 45
 D : 2سيلت و ماسه
w/d :9/8

بستر و کرانه بتني

تغيير بستر و کرانه با مصالح بتني

فاقد جریان پایه و بستر
دست خورده

قطع کردن سرشاخه باالدست،
ساخت و ساز در امتداد کانال ،تنگ
کردن کانال

کانال محدود ،چاالب طویل

کانال محدود ،چاالب طویل

ساخت و ساز در امتداد کانال ،تنگ
کردن کانال ،کالورت

احداث جاده در کرانه چپ رود
تغيير مسير کانال و کانال سازي،
ساخت و ساز در امتداد رود
دیواره بتني و گابيوني براي
حفاظت از فرسایش کرانه

 -4ابعاد کانال به صورت ميانگين بوده و به متر اندازهگيري شده است :W .عرض کانال :D ،عمق کانال و  : w/dنسبت عرض به عمق
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و غيرقابل بازیابي طبيعي ،کانال سازي با تغيير
مسير کانال ،کانال سازي مهندسي و کانالهاي
کالورتي .شکل  1الگوي فضایي انواع رودها را در
شهر نور نشان ميدهد.

طبقهبندی انواع رودخانهها در شهر نور

شبکههاي رودخانهاي در شهر نور بر حسب
ویژگيهاي کانال در  5گروه تقسيمبندي شدند که
عبارتند از :تعدیل شده و قابل بازیابي ،تعدیل شده

شکل  :1الگوي فضایي انواع رودخانهها در شهر نور

نوع کانال به کانالهاي تعدیل شده و غيرقابل
بازیابي طبيعي تعلق دارد و  54/5درصد طول
رودخانههاي شهر نور را شامل ميشود (جدول .)2
این بدین معني است که با افزایش جریان ورودي
رودخانه قادر به واکنش نخواهد بود و سيالب ناشي
از آن موجب خطر براي ساکنين اطراف رود مي-
شود.

در حالت طبيعي رودخانهها معموالً قابل تعدیل و
بازیابي هستند ،اما در صورت دخالت انسان از حالت
طبيعي خارج ميشوند .براساس شکل  1و جدول 2
که انواع رودخانههاي شهر نور را نشان ميدهند،
فقط  1درصد از طول رودخانهها در منطقه شهري
قابل تعدیل و بازیابي طبيعي است و  32درصد طول
کانالها دچار تغييرات انساني شده است .بيشترین

جدول  :2طول انواع کانال طبيعي در شهر نور
نوع كانال

طول به متر

درصد

تعدیل شده و قابل بازیابي طبيعي

702

1

تعدیل شده و غيرقابل بازیابي

1900

54/5

کانال سازي -تغيير کانال

500

2

کانال سازي مهندسي

9274

43

کانال کالورتي

4042

8/5

مجموع

44330

400
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نداشته است .سایر مخاطرات مرتبط با کانال رود
شامل رسوبگذاري در بستر ،زمينلغزش (شکل
7ب) ،تغيير سيستم کانال ،سيلهاي اتفاقي ،قطع
کامل درختان حاشيه کانال (شکل 7ج) ،الیروبي
بستر ،زیربري کرانه رود (شکل 7د) ،پوشيده شدن
بستر با گياهاني مانند جگن (شکل  7و) و زبالههاي
شهري (شکل  7ز) ميشود که به صورت بازهاي
مورد بررسي قرار گرفتند و در جدول  5نشان داده
شدهاند .مخاطرات درج شده در جدول  ،5عمدتاً
ناشي از فعاليتهاي انساني هستند .به عنوان مثال
الیروبي با بيل مکانيکي در بازه  40موجب تحریک
کرانه رود شده و چندین زمين لغزش به صورت
متوالي در آن به وقوع پيوسته است (شکل  7ب،
ج) .کم بودن شيب کانال و کاهش جریانهاي
ورودي آنها موجب رسوبگذاري در بستر شده
است .تخليه نخالههاي ساختماني و فاضالبهاي
خانگي عالوه بر ایجاد آلودگي موجب زشتي
چشمانداز(شکل  7ز) رودهاي شهري شدهاند .در
مجموع مخاطرات ایجاد شده در کانال رود عمدتاً
ناشي از اثرات شهرنشيني و جنبههاي مدیریتي
بوده که در کوتاه مدت یا بلند مدت به وقوع
پيوستهاند.

مخاطرات رودخانههای شهری

مخاطرات ناشي از رودخانههاي شهري در دو گروه
اصلي قابل بررسي هستند که عبارتند از :مخاطرات
کانال رود و مخاطرات ناشي از مدیریت .یکي از
مهمترین مخاطرات مربوط به کانال رود ،سيالب
است .به علت عدم وجود ایستگاه هيدرومتري در
رودهاي شهر نور و تعيين مقدار دقيق حجم آب
ناشي از سيالب در دورههاي مختلف ،از ساکنين
محلي مصاحبه گردید .نتایج ناشي از این مصاحبهها
نشان ميدهد که رودخانههاي قسمت شرق شهر
نور سيالبهاي مکرري را تجربه نمودهاند که از
حوضه باالدست (حاجي ماهرود و شاخههاي آن)
ایجاد ميشده است .از این رو بخشي از این کانالها
جهت کاهش اثر سيالب قطع شده یا مسير آنها
تغيير داده شد .رودخانه مذکور همچنان فعال بوده
و بخش عمدهاي از سيالبهاي آن در منطقه
جنگلي پخش ميشود .شواهد ژئومورفيک دشت
سيالبي این رود بيانگر این اتفاقات است .ولي
مشکلي که در حال حاضر موجب ایجاد سيل در این
رود شده و در نهایت منجر به مخاطره گردیده است
وجود واریزههاي چوبي بزرگ در بستر رود است که
موجب انسداد کانال و پس خوردن جریان سيل
ميگردد .سيل آبان  4930نمونهاي از آن است که
بخشي از قسمت شرق شهر در حاشيه این رود به
زیر آب رفته و خسارت مالي و جاني به همراه داشته
است (شکل  7الف) .نوع دیگري از خطر سيل که
مربوط به امور مدیریتي بوده ،ناشي از تخریب
بخشي از آببندان بزرگ نور بوده است که در
محدوده زماني مورد مطالعه حداقل پنج بار دچار
شکستگي شده (تاریخ دقيق آن در دست نيست) و
بخشهایي از خيابان نيما در جنوب شهر نور دچار
خطر سيل شدند ،جدیدترین مورد از این نوع
سيالب در  4939/7/43اتفاق افتاد که کانال
کالورتي مسير جریان به علت انسداد قابليت عبور

تغییر كانال رود

کانالهاي رودخانهاي ميتوانند نسبت به تغييرات
واکنش نشان داده و تعدیل شوند .شکل  8مدل
تغيير یافته  CEMرا براي رودخانههاي شهر نور
نشان ميدهد .مرحله  4شکل کانال رود را در حالت
تعادل نشان ميدهد که در جریانهاي سيالبي آب
به خارج از کانال و بر روي دشت سيالبي جاري مي
شود .در حالت دوم فروسایي اتفاق افتاده و تغييرات
عمودي در بستر رود شکل ميگيرد .در حالت سوم
پهنشدگي کانال اتفاق ميافتد و بستر رود هم به
علت رسوبگذاري کمي باالتر ميآید.
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جدول  :5مخاطرات مرتبط با انواع کانال رود در شهر نور

بازه

نوع كانال غالب

مخاطرات اتفاق افتاده و مشاهده شده در بازه

4

کانال سازي مهندسي

نشست دیواره بتني کرانه ،مسدود شدگي کالورت ،رسوبگذاري در
امتداد کانال

4

تعدیل شده و غير قابل
بازیابي

رسوبگذاري در بستر ،انباشت نخالههاي شهري

9

تعدیل شده و غير قابل
بازیابي

فرسایش کرانه ،رسوبگذاري بستر

2

تعدیل شده و غير قابل
بازیابي

رسوبگذاري در امتداد کانال ،انباشت نخالههاي شهري

5

تعدیل شده و غير قابل
بازیابي

سيل ،رسوبگذاري در امتداد کانال ،انباشت نخالههاي شهري

1

تعدیل شده و غير قابل
بازیابي

تغيير سيستم کانال ،رسوبگذاري در امتداد کانال ،انباشت واریزههاي
شهري

7

کانالسازي مهندسي

وقوع سيل قبل از تغيير شبکه زهکشي

8

کانالسازي مهندسي

تغيير در سيستم کانال ،زهکشي سيالبهاي اتفاقي

3

کانالسازي مهندسي

تغيير در سيستم کانال ،زهکشي سيالبهاي اتفاقي

40

در حال تعدیل و قابل
بازیابي

فرسایش کرانه (زمينلغزش و زیربري کرانه) ،قطع درختان ،افزایش
سيل ،الیروبي بستر

44

کانال سازي با تغيير مسير
کانال

سيل ،قطع پوشش گياهي ،رسوبگذاري در بستر

44

کانال مهندسي

رسوبگذاري در بستر
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شکل  :7برخي از مخاطرات رودخانهها در شهر نور ،الف) سيالب ،ب) زمين لغزش کرانه رود ،ج) الیروبي بستر و قطع
پوشش گياهي کرانه رود ،د) زیربري رود و تخریب پل ،و) پوشش کامل جگن در بستر رود ،ز) زبالههاي شهري

جریانهاي سيالبي عميق و پهن شده است ولي در
شرایط فعلي به علت کاهش سطح زهکشي ،ظرفيت
کانال رود بزرگتر از جریان بوده و تعدیل جانبي به
صورت طبيعي در کانال رود اتفاق نمي افتد ،اما
رسوبگذاري در بستر مشاهده ميشود .در بخشي

در این حالت زیربري کانال رود در پهن شدگي
کانال نقش مهمي دارد .رودخانههاي شهر نور
حالتهایي از تغيير کانال مشاهده ميشود که از
حالت  4-9تا  5-9متغير است .حالت  4-9شکل
کانال رود به صورت تعدیل شده و غيرقابل بازیابي
نشان ميدهد .در چنين شرایطي ابعاد رود در نتيجه
30
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به طور کامل از مصالح بتني تشکيل شده و هيچ-
گونه تعدیلي در آن رخ نميدهد (بازه  .)7حالت -9
 5شرایطي را نشان ميدهد که عرض و عمق کانال
رود در نتيجه تجاوز به حریم رود کاهش یافته و در
شرایط کنوني وضعيت مناسبي ندارند جز اینکه
سيالبهاي اتفاقي را تخليه نموده و در عمل محل
تخليه فاضالبهاي خانگي است (بازههاي  8و .)3
حالت  2تداوم تعدیل کانال رود را به صورت پهن
شدگي و رسوبگذاري در بستر رود نشان ميدهد،
حرکات تودهاي در کرانه رود ایجاد شده و وجود
درزهاي کششي در کرانه نشان دهنده حرکات
احتمالي در آینده نزدیک است (بازه .)40

از بازههاي  5 ،2 ،9 ،4و 1چنين شرایطي دیده مي-
شود .در حالت  9-4کرانه رود بوسيله دیوارههاي
بتني محافظت شده تا در برابر فرسایش کنارهاي
مقاومت نماید .در این حالت هم تعدیل جانبي
صورت نميگيرد و فقط رسوبگذاري در بستر
مشاهده ميشود .تشکيل چاالبهاي طویل از
اشکال بستري این کانال است .بازه  4و  44چنين
شرایطي را دارا هستند .در حالت  9-9کانال به علت
کاهش جریان ورودي تعدیل طبيعي انجام نميدهد
و عرض کانال در نتيجه تخليه نخالههاي شهري
کاهش یافته و به حریم رود تجاوز شده است.
بازههاي  5 ،2و  1داراي این شرایط هستند .حالت
 2-9بيان کننده شرایطي است که کرانه و بستر رود

شکل  :8مراحل تکامل و تغيير کانال رود در شهر نور
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ممکن است چند نوع کانال وجود داشته باشد و
هریک از آنها هم ممکن است مخاطرات مختلفي را
تجربه کرده باشند ،لذا بررسي مخاطرات هر نوع از
کانال نيازمند بررسيهاي ميداني بوده و ميتواند از
منطقهاي به منطقه دیگر متفاوت باشد .از این رو
مطالعه و برنامهریزي در رودخانههاي شهري
نيازمند مشارکت ژئومورفولوژي رودخانهاي جهت
بررسي تکامل و تحول کانال رود ،پيشبيني
مخاطرات احتمالي در هر بازه و ارائه راهکارهاي
مدیریتي است.

نتیجهگیری
با گسترش شهرنشيني و توسعه فعاليتهاي انساني
در محدوده شهري نور سيستم زهکشي رودها تغيير
نموده است .به دنبال کاهش جریانهاي پایه
مورفولوژي بستر و کرانه رود هم دچار تغييرات
زیادي شده و مخاطراتي را در سيستم رودخانهاي
به وجود آورده است .با بررسي مورفولوژي کانال
مشاهده گردید که  31درصد از کانالها دچار
تغييرات ناشي از شهرنشيني شده و از حالت طبيعي
خود خارج شدهاند .با طبقهبندي انواع کانال رود و
با توجه به نوع مخاطره و بررسي پایداري و ناپایداري
آنها ميتوان راهکارهاي مدیریتي خاصي (روشهاي
مهندسي سخت تا نرم) را مورد استفاده قرار داد.
این مطالعه نشان ميدهد که در یک بازه خاص

تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از طرحي است که با استفاده از
اعتبار ویژه پژوهشي دانشگاه مازندران انجام شده
است.
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