
 

 

 7931، تابستان ششجغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره بیست و 

 

 73 -15صص 

 

DOI: 10.22067/geo.v7i2.66208 

 

 (شهر نوشهر ،استان مازندران :مطالعه موردی) شهری هایرودخانهمخاطرات  بندیطبقه
 

 .دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران -7اسماعیلیرضا 

 .کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران -یعیمحسن رف

 .استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران -یقاسم لرستان

 .استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران -بزرگمهر ایک

 

 79/72/7931تاریخ تصویب:               21/4/7931تاریخ دریافت: 

 چکیده

ای مشاارت  ای ردخااناههای خر مادرار  یستا  تواند با مطالعه مخااراا  ردخااناهژئومورفولوژی می

بندی قاار گاف ند. نوشها خر شمال ارااا  ردخهای شهای نوشها مورخ باریی د ربقه ،نمارد. خر ارن مطالعه

ای خر مناار  بنادی مخااراا  ردخااناهد ای ا  مازندرا  داقع شده ای . خر ارن مقاله ردشی باای ربقه

 هاایهای تانال با ایاا  درگگی( بازه5 :شهای پسشنهاخ شده ای . تار خر یه ماحله صور  گاف ه ای 

های تعدرل ردخ تفکسک شدند. حتایس  زئومورفسک ها باازه خر یاه گااده زرااخ، ژئومورفسک د شااص

ای باا ایاا  فعالسا  متا قس  ( خر ماحلاه خد،، هاا باازه ردخااناه2بندی شادند. م ویط د ت  تقتاس 

د  A ،B ،Cه ای به چهار گادهای ردخاانهبندی شدند. بازهای تقتس های ردخاانهانتا )مدرار ( د یازه

D ندی شدند. خر ماحله یو،، باا تاتسام مااحال قبلای )تعادرل ژئومورفساک د فعالسا  انتاانی( بگاده

 7د  2، 5بندی شدند. شد  فعالس  فاارندهای ژئومورفسک ه  با مقاخرا ربقه تقتس  52ردخهای شهای به 

های ردخهاای ت  قاار خارخ. بازهها خر گاده م ویط د بندی شدند. ظافس  تعدرل ژئومورفسک همه بازهرتبه

هاا قاار خارناد. اران تانال MCد  MD( تقارباً ربسعی بوخه د خر گاده 52-54( د ماشلک )5-4تورتوریا)

هاای خرصد باازه دواوخ خارخ. بازه 51ظافس  تعدرل ربسعی م ویط خاش ه د مداالا  حفاظ ی خر تم ا از 

ها ظافسا  تعادرل ربسعای تمای خاشا ه د د. ارن تانالبندی شدنربقه LBد  LAردخاانه گاختل خر ربقه 

هاای بنادی ردخ، مخااراا  تانالشاوخ. پاا از ربقههای محااف  حفاظا  میها با پوشا های آ تناره

گذاری، فعالس  انتانی د هسدردلوژی خر هاا باازه ماورخ باریای قااار ای شامل فایار ، ریوبردخاانه

های اف د. خاال  ه د خر ری یسلاب فاارند تعدرل ربسعی اتفاق میفایار  غلبه خاش MDگاف ند. خر ربقه 
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های شهای د باخاشا  ریاوب ها شامل اشغال خش  یسلابی، انباش  نخالهشده خر ارن بازهانتانی مشاهده

شااوخ. گذاری خرااده میهااا اشااکال ریااوبخر همااه بازه LBد  LAشااوخ. خر ربقااا  از بتاا ا ردخ می

های آباف ی شده ته مووم ارجااخ ظافس  تانال د اادج یسل از بالای تاا گذاری مووم تاه  ریوب

 اتار  به منار  شهای شده ای .

 .بندی ردخ، نوشها، مازندرا ای، ردخهای شهای، ربقهمخاراا  ردخاانه : هاکلیدواژه

 مقدمه -7

هااای ماادرار  یستاا  هااا خر مشااارت  ژئومورفولوژرتاا  هایونبااهرکاای از  ایردخاانااهباریاای مخاااراا  

هاا تاه ااااا  های ژئومورفسک باه تغسسااا  ربسعای راا غساربسعای خر لنادفا،مخاراا  خر یست  ای .  ایردخاانه

اران تغسسااا  . (Chin and Gregory, 2005) شاوندمی ارلااق گذارنادمینامنایبی با پارداری ژئومورفسک رک مکا  

د  ،عماادتاً شااامل یااسلاب د فایااار  ایردخاانااهمخاااراا   بااه صااور  ناگهااانی د تاادررجی باشااند. توانناادمی

بسشا ا باه عناوا  مخااراا   گذاریریاوب. اگاچه فایار  د (5721)ایماعسلی د همکارا ، شوندمی گذاریریوب

 گذاریریاوباما دقوع یسل ته راک پدراده هساددرلوژرکی ایا  باا فایاار  د  شوندمیژئومورفولوژرک شناا ه 

خر تاناال ردخ شاوخ د از  گذاریریاوبمووام فایاار  د  تواندمیارتباط تنگاتنگی خارخ. باای مثال، از رافی یسل 

اطااتای را  توانادمید ااادج یاسل از تاناال شاده مووم تاه  ظافس  تانال  گذاریریوبرافی خرگا، افزار  

قا  مهمای خر ان قاال واراا  آب د ریاوب خارخ د از ارن رد تاناال ردخ نباای یاتنسن ارااف ردخاانه ارجاخ نمارد. 

ااوخ را باا  تواندمیآ  ااا بگذارخ. خر حال  ربسعی تانال ردخ  هایدرگگیبا  تواندمیهاگونه تغسساا  ربسعی را انتانی 

 خر یست   ردخاانه تعدرل نمارد.  ارجاخشدهتغسساا  

خهد. رشاد یاارع ومعسا  ای را تغسسا میای ردخاانههانتانی، شهانشسنی بس  از بقسه، یست   هایفعالس از مسا  

ااسا مووم گت اش منار  شهای خر منار  مخ لف وها  اصوصاً تشاورهای خر حاال  هاییالشهانشسن خر ری 

را تحا  تاياسا  ایردخاانههای تویعه شده ای . ارن رشد یارع تغسسااتی زراخی را به همااه خاش ه د به تبع آ  یست  

گاذارخ. ااااا  متا قس  ای تياسا مایهای ردخاانه . شهایازی به صور  مت قس  د غسامت قس  با یست  قاار خاخه ای

تغسسااا   د تنادمیتغسساا  یاازیتانالشامل موارخی ای  ته تانال ردخ به صور  عمدی مانند عملساا  مهندیای د 

زاخه د )حتاسنرابدافازار  مای دیاازیاا  هاایفعالس  ن سجهغسامت قس  شامل تولسد ریوب د رداناب ای  ته خر 

 .(5724ایماعسلی، 

از: مخااراا  مااتبط باا ااااا  شاهای،  اندعبار  ته شوندمیهای شهای به یه گاده تقتس  مخاراا  ردخاانه

 .(Chin et al., 2013) مدرار ی هایردشمخاراا  ناشی از تعدرل تانال ردخ د مخاراا  مابوط به 
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شامل تما، تغسساا  ارجاخشده خر شها د ارجااخ یاطون نفواناپاذرا ایا  تاه  اااا  شهایمخاراا  ماتبط با  -

ای د های وااخههای ردخاانه به علا  ارجااخ شابکهشوخ. باای مثال تانالمووم تغسسا خر مقدار رداناب د ریوب می

دانااب د فایاار  تااناه شوند، فاارندهای ناشی از فاادانی یسلاب، زهکشای رهای مخ لف تقتس  میررلی به قتم 

(، 5711) راقایزاخه د وهااخی تحقسقاا  حتاسن .ااا  از تاناال شاوخ هاایمکا تواند مووم ارجاخ اطا خر می

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

   ای .( خر ارن زمسنه از مخاراا  شهای انجا، شده 2015)

تاه خر اااا تغسسااا  شاار آب د ریاوب خر  مخاارااتی هتا ندخر داقاع مخاراا  ناشی از تعدرل تاناال ردخ  -

مخ لفی مانند پهن شاد  د تناش شاد  تاناال، حفاا بتا ا،  هایصور د به  شوندمیهندیی ردخ ارجاخ  هایدرگگی

اطااتی را باای یاتنسن اراااف ردخااناه  دنتوانمیاز ارن رد ارن تغسساا   ردخ د غساه قابل مشاهده ای . یتغسسا الگو

، Henshaw and Booth ، (2005) McBride and Booth (2000) مطالعاا  د.ناردخ ارجااخ نمار خیا پارسند منار  

(2009) Hardison et al،  (2012) Hawley et al ،(2014) Hogan et al ،(2015) Ettinger et al ، اران از  هاینموناه

 هت ند. تحقسقا 

تاناال  یاازی متا قس نا، خارناد شاامل  یازیتانالبا ردی تانال ردخ ته خر مجموع  مدرار ی انتا  هایفعالس  -

یسل بند، تثبسا  تاناال د تااناه ردخ، رفاع مواناع خر بتا ا ردخ،  هایخروارهردخ، تغسسا ابعاخ تانال، یاا ن ااتارزها د 

 هاایردشمخااراا  ماباوط باه  (.Brierley and Fryirs, 2005) شوندمیها لارادبی د احداث یاررزها خر ردخاانه

   شوند.مدرار ی به عل  متددخ نموخ  اح مالی تانال خر ری حواخث یسلابی نمارا  می

های شهای پارداری د ناپارداری تاناال د شنایااری مناار  حتاا  باه اطاا مها  ایا . ردخاانه مخاراا  خر

 Dust and( د خشا  یاسلابی )Doyle et al., 2005) ردخناپاردار خر تانال  هایمکا یاری باای شنا هاریردشبناباارن 

Wohl, 2010آمده ای .  دووخ بهبندی ردخ ( د همچنسن ربقه 

  Gregory (2002)ایا .  ایردخااناه هاایتانالشنایاری پاراداری نتابی  هایردشتانال ردخ رکی از  بندیربقه

 بنادیربقهشهای را خر منطقه شهای آرمسدل ای االسا مورخ باریای قااار خاخ د راک یستا    هایردخاانه هایتعدرل

الگوهاای تعادرل ردخهاای  Chin and Gregory (2005)تانال را باای تویعه مدرار  رداناب شهای پسشانهاخ نماوخ. 

، 2ربسعای تقارباً را به ش  گاده شهای هایردخاانه هاآ . قاارخاخندآررزدنا مورخ باریی  5زشهای را خر فو  تارل هسل

، تاناالسزه 1، تاناالسزه باه صاور  تغسساا تاناال4ربسعی بازرابیغساقابل، خر حال تعدرل د 7خر حال تعدرل د قابل بازرابی

                                                           
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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شاهای ارائاه  هایردخااناهتاخند د چهارچوبی را باای مادرار  مخااراا   بندیتقتس  2، تانالسزه تالورتی5مهندیی

 نموخند.

 )ایا ا  مازنادرا ( را باا ایاا  ردش گارگاوری شاها ناورمحددخه ای هردخاانه (5724)ی د لای انی ایماعسل

باه صاور  را تغسساا  تانال شهای  نموخه دیپا مخاراا  مابوط به ها نوع از تانال شنایاری نموخند. تقتس  بندی 

 .  تاخند رک مدل تسفی ارائه

تانال ردخ با ایاا  اران  بندیربقهخر محددخه شها نوشها د  ایردخاانههدف از ارن تحقس  شنایاری مخاراا  

 مخاراا  ای .

 هامواد و روش -2

 محدوده مورد مطالعه -2-7

 41′ 75″تاا  71◦ 73′ 51″هاای وغاافسااری خر عاا  ای ا  مازندرا شمال نوشها خر ونوب خررای ازر د شها 
محاددخه  .(5)شاکل داقاع شاده ای شااقی  15◦ 77′ 27″تاا  15◦ 21′ 47″هاای وغاافسااری شمالی د بسن رول 71◦

شهای نوشها خر ولگه غابی مازندرا  د با ردی ریاوبا  خررااری د آباف ای تاواتانا قااار خارخ. ردخهاای ماشالک، 

تنناد. حاداقل ارتفااع شاها نوشاها از تارن ردخهاری هت ند ته از محددخه شهای عبور مایگِاخِتَل د تورتوریا مه 

 م ا خر بالاخی  م غسا ای .  47ا خر یواحل تا م  -21

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

م اا مسلی2/522د  1/247های مهاا د آباا  باا مقادار گسای شده ای . بسش ارن بارش خر ماهمسلسم ا اندازه 5237یالانه 

 گسای شده ای . م ا اندازهمسلی 77مقدار بارندگی خر ماه تسا با مقدار دتم ارن 

های تجااری باوخه د باا تيیاسا ارن شها به عل  مجادر  با خررای ازر از خدره قاوارره محل پهلوگسای تش ی

نوشاها از گسای آغااز شاکل های تجاری به رور ریمی خر آ  ردن  رافا . فعالس  5752تا  5755های بندر ری یال

پش  بوخه ای  ته خر مجادر  ردخاانه گاختل خر شامال متاسا راه یاتایاای تنااره ردی ای گِاخِتَل د منطقه شها

های عماانی تویط حبسم اللاه ااا  یااخار الع باای تنکاابنی باه قاار خاش ه ای . ارن ردی ا به وه  آغاز فعالس 

 5757ای شمتی به نوشها تغسسانا، رافا . نوشاها از یاال هج 5751یپا به خهنو د خر یال  ؛آباخ معادف شدحبسم

 (.  http://www.nowshahr.ir به شها تغسسا راف  )شهاخاری نوشها،

 

 

                                                           
1 Channelized—engineered 

2 Channelized—culverted 

http://www.nowshahr.ir/
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 ای مورد مطالعههای رودخانهو بازه موقعیت شهر نوشهر -7شکل 

 

 پژوهش روش -2-2

ارائاه شاده تویاط مافلفسن ای های شهای از نظا مخاراا  ردخاانهبندی ردخاانهخر ارن مقاله، ردشی باای ربقه

د تصاادرا  5:51111با مقساا   5731 هاییالهواری  هایعکااز  های شهای،ردخاانه تغسساا  بارییوه  ای . 

محاددخه شاهای رقاومی شاده د اشاکال متاساهای ردخ خر  اب ادا ایا فاخه شاد. 5721یاال فصل بهاار گوگل ارث 

 تایس  شدند. ایردخاانههای آباف ی، خش  یسلابی د موانع ریوبی شامل پاخگانه ایردخاانهژئومورفسک 

خر ی شاهای نوشاها ای موواوخ خر محاددخههاای ردخااناههای شاهای، تانالباای مطالعه تفصسلی از ردخااناه

ماشالک، گِاخِتَال د های باازه باه تاتسام بااای ردخااناه 7د  3، 4شادند تاه تعاداخ  بندیتقتس بازه  54به مجموع 

راول، ) تاناالهای مابوط به ها باازه شاامل ابعااخ درگگی مسدانی هایبارییر مورخ باریی قاار گاف ند. خ تورتوریا

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

باا ردی تاناال  شادهاحداث هااییازهد  ارجاخشده(، تغسساا  انتانی ...فایار  تاانه دخش  یسلابی، پاخگانه آباف ی، 

 .(5)وددل گسای شدندهاری اب  د اندازهخر قالم فا،
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، رای یاه هاای مادرار ی تاناالژئومورفساک ردخ د ردش هاایتعدرلبا باریی  ایردخاانه هایتانال بندیربقه

    ماحله انجا، شدند.

هاای الگاوی ردخ، شاااص ،شاواهد تعادرل ردخد  ژئومورفساک هایدرگگیها با ایا  ادل ردخاانه ماحلهخر  

ا قاار گاف . باریی اران تغسسااا  با بارییبزرگ شدگی تانال ردخ، تغسساا  بت ا ردخ د تاه  ظافس  تانال مورخ 

باا  ها د مشاهدا  مسدانی انجا، شد د تاناال ردخگسایخد خدره د اندازهای د تصادرا ماهواره های هواریمقارته عکا

   (.  2151، 5)ررد د بارالیشدند بندیتقتس ( H( د زراخ )M(، م ویط )Lت  ) خی هیه  به ایا  مسزا  تعدرل

د  محددخشادهعوامل ماازی اوبااری مانناد خراواره د بتا ا مقااد،  دیسله به: ردخهاری هت ند ته (L) ت تعدرل 

 .اعمال شده ای تغسساا  تمی خر محددخه تانال 

 شاوندمیبازرگ تعادرل  هاییسلابتغسساا  بسش ای را تجابه نموخه د نتب  به  هاتانالارن  :(Mتعدرل م ویط )

 خر خش  یسلابی ردخ شوند. نست  ته مووم تغسساا  ایایی  ایاندازهبه  هاآ اما تياساا  

از نظا وانبی محددخر  نداش ه د بتسار فعاال هتا ند. از اران رد  معمولاً هاردخاانهارن گاده از  :(H) زراختعدرل 

   شوند.تغسساا  متسا ردخ د تغسسا پلانفا،  اصوصاً هاتعدرلانواع  منجا به توانندمی

تقتاس  بنادی ای های ردخاانه)مدرار ی( د ارجاخ انواع یازه حتم مداالا  انتانی ها باخد،، ردخاانه ماحلهخر 

یاازی تاناال ردخ، تغسساا ابعااخ تاناال، یااا ن  یازی نا، خارند شامل مت قس ها ته خر مجموع تانالارن فعالس شدند. 

یااررزها خر  های یسل بند، تثبس  تانال د تاانه ردخ، رفع مواناع خر بتا ا ردخ، لاارادبی د احاداثااتارزها د خرواره

خر اران (. 254: 2111بارالای د فاراا ، ) شوندشده را به تار گاف ه میشوند با اهداف مخ لفی احداثها میردخاانه

هاا ی تانال یاازی خر خراوارههافعالس نشا  خهنده حداتثا  Aته  بندی شدندتقتس  Dتا  Aخی ه  4به گاده تانال ردخ 

   (.2وددل ) ازی خر تانال ردخ ای حداقل تانال ی Dد بت ا ردخ بوخه د 

های شاهای باه تعدرل ژئومورفسک د عوامل مدرار ی، مخاراا  ردخااناه گاده خر نهار  با تلفس  خدماحله یو،، 

حداقل تعادرل تاناال را خر ن سجاه درگگای  LAبا ایا  ارن وددل گاده (. 7وددل )بندی شدندچندرن گاده تقتس 

یازی بوخه د بسشا ارن مسازا  تعادرل را به صور  ربسعی د بدد  تانال HD ه د گاده یازی خاشتانال د فعالس  تانال

شد  فعالس  فاارنادهای ژئومورفساک ها، گساند. خر ها گاده از تانالبسن ارن خد گاده قاار می هاحال خارای . یارا 

نشاا  خهناده حاداتثا فعالسا   7نشا  خهناده حاداقل فعالسا  د عادخ  5اند ته عدخمشخص شده 7د  2، 5با مقاخرا 

 ژئومورفسک ای .

 

 

 

                                                           
1 Reid and Brierly 
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 و شواهد ژئومورفیک تعدیل رود هاویژگی -7جدول 
 توصیف های مورد استفادهشاخص عامل

 الگوی ردخ
 ضارم یسنویس ه -

 شااص شارانی بارا -

 نتب  رول ردخاانه به رول خره -

 نتب  رول موانع ریوبی خرد  تانالی به رول تانال -

 تانال شدگیبزرگ

 تانال شدگیپهن -

 تغسساا  عا  تاناال خر خد خدره د مشااهده شاواهد پهان شادگی تاناال مانناد

خراوار  ،ا  شاد  خرا اا  را اف اخ  ای،انواع حاتا  توخه فایار  خرواره تانال د

هاای خاالای فایاار  پاای تااناه خر قو  ،خرا ا زخه های بساد د غساه، ررشه

ااورخگی خر تاک ، ارجااخ شاکاف دهای ب نایگابسونها، خرواره تخارم ردخ،پسچا 

   بالای تاانه

 عمس  شدگی تانال -

-زراباای گابسونهاا د خراوارهها، زخگی پاره پل بساد  شواهد عمس  شد  تانال مانند

نشاسنی هادت  خر ن سجاه عقمهای ب نی تناره ردخ، بارده شاد  مواناع ریاوبی، 

بارده شد  عموخی مواناع ریاوبی قادرمی، فایاار  های رولی بت ا، شکت گی

 ریوبا  را ینش بت ا خر تانال

 ارجاخ گالی د آبکند خر تاانه ردخ د خش  یسلابی را پاخگانه آباف ی تشکسل گالی -

 تاه  ظافس  تانال
 ت  شد  د تنش شدگی -

 تانال عم 

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

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

 آباف ی

 

 ی کانال سازی در رودخانه)منبع: نگارندگان(هافعالیتشهری بر اساس  هایکانالطبقه بندی  -2جدول 

 حفاظت از کانالمقدار  توصیف گروه

A خرصد 31بس  از  شدهها د بت ا ب نی را حفاظ خرواره 

B  خرصد 41-31 شده د را بت ا د رک خرواره ب نیخد خرواره محافظ 

C  خرصد 51-41 شدهبت ا د را رک خرواره حفاظ 

D خرصد 51تم ا از  ربسعی د را بدد  حفاظ  انتانی 

 

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

D C B A 
 فعالیت کانال سازی

 میزان تعدیل طبیعی

LD LC LB LA L 

MD MC MB MA M    

HD HC HB HA H 

 



 بست  د ش شماره                            وغاافسا د مخاراا  محسطی                                                                                           44

 

 

 نتایج و بحث -9

 مورفومتری کانال رود و تغییرات آن -7 -9

-5741اندازه گسای ابعاخ یه ردخاانه اصلی ماشلک، گِاخِتَل د تورتوریا خر محددخه شها نوشاها رای یاالهای 

خر محددخه ردخااناه ماشالک باوخه ایا . مساانگسن شاسم اران  4تا  5نشا  خاخه شده ای . بازه  4خر وددل  5721

له باسن خد تااا  مجاادر ردخااناه( از م ا با م ا اندازه گسای شده ای . عا  خشا  یاسلابی )فاصا 15/1ردخاانه 

 یهاابازهتغسساا  عا  خش  یسلابی اران ردخااناه اصوصااً خر بالاخی  به یم  پارسن خی  ردند تاهشی خارخ. 

به رور مسانگسن چهار باابا تاه  راف ه ایا  تاه علا  آ  اشاغال خشا  یاسلابی  5721د  5741های ری یال 4د7

الگوی ردخاانه به صور  شارانی بوخه د شااص شاارانی تاناال  نه بوخه ای .تویط انتا  د تجادز به حار  ردخاا

 خر ری زما  افزار  راف ه ای . 

قاار خارند. هت ه ادلساه نوشاها خر ام اداخ اران ردخااناه قااار خاشا ه ایا .  گِاخِتَلخر ردخاانه  55تا  1 یهابازه

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

هجای شمتی، باای ولوگسای از دردخ ریاوب باه محاددخه بنادرگاه،  5751ای . زما  احداث بندر نوشها خر خهه 

(. تاناال قادرمی ها  1تاا  1 یهابازهرا با احداث رک تانال فاعی منحااف نموخناد) گِاخِتَلبخشی از متسا ردخاانه 

(. مساانگسن فاصاله باسن 55اتنو  خر محددخه شهای با عنوا  گندآباد معادف ای  ته واراا  خائمای آب نادارخ)بازه 

باا نتاب   55د 51د  2 یهاابازهبه صاور  متا قس  باوخه اماا خر  1تا  1 یهابازهم ا م غسا ای .  24تا  52تاایها از 

تاه باا  خهادیمدری هت ند. تغسساا  نتب  پسچانادخی از بالاخی  به پارسن خی  نشا  به صور  مئان 1/5پسچانادخی 

 12/1تاا  44/1از   اهاحذف پسچانادخ تانال به صور  مت قس  خرآمده ای . نتب  عا  ردخ به فاصاله باسن تااا 

 ی ای . م غسا بوخه ته نتب  بالای ارن شااص نشا  خهنده خش  یسلابی باررک را عد، دووخ خش  یسلاب

تاا  52 یهاابازهم ا بام ا خر قتم  غابی نوشها قااار گاف اه ایا .  111/1ردخاانه تورتوریا با شسم م ویط 

م ا ای  د نتاب  فاصاله باسن خد تااا  د تاناال  41اند. مسانگسن فاصله بسن خد تاا  خر ارن ردخاانه قاار گاف ه 54

باریای تفااد  نااچسزی را  شااص شارانی ردخ خر خدره مورخ م غسا ای . مقدار پسچانادخی د 17/1تا  73/1ردخ از 

 خهد.نشا  می

 طبقه بندی انواع کانال -2 -9

 4تاا  2اند. ارتفاع م ویط اران تاایاها از های مورخ مطالعه بسن تاایهای آباف ی محصور شدههای ردخاانههمه بازه

اند. خر صورتی ته نتب  عاا  ردخااناه باه فاصاله م ا م غسا ای  د خر آاارن فاز پتادی خررای ازر ارجاخ شده

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

 4تاا  5هاای . با ارن ایا  باازهخرصد به تاتسم نشا  خهنده ظافس  تعدرل ت  د زراخ هت ند 51خرصد د تم ا از  11
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ردخاانه تورتوریا ظافس  تعدرل ژئومورفساک م ویاط  52-54 یهابازهد  گِاخِتَلردخاانه 51ک، بازه ردخاانه ماشل

هااای نقشااه 7د 2هااای شااکل خارای ظافساا  تعاادرل تماای هتاا ند. گِاخِتَاالردخاانااه  55د  1-2هااای خارنااد. بااازه

ی ژئومورفساک هاادرگگیز باه بااای ا 1د د خر واددل ناخهمورخ مطالعه را نشاا  مای یهاردخاانهزئومورفولوژی 

 مورخ مطالعه اشاره شده ای . یهابازه

هاای خر ماحله خد، تعسسن نوع ردخ، از عوامل مدرار ی تياساگذار خر تعدرل ردخاانه ای فاخه شد. با ارن ایا  باازه

تن اال  هاایردخاانه تورتوریا حال  تقارباً ربسعی خاش ه د احاداث یاازه 52-54های ردخاانه ماشلک د بازه 4-5

خر گااده  هاابازهشوند. بدرن تاتسم ارن خرصد رول بازه را شامل می 51تننده فایار  خر خرواره د بت ا ردخ تم ا از 

D هما  رور ته اشاره شد به صور  تاناال مصانوعی باوخه د خر زماا   گِاخِتَلردخاانه  1-2 یهابازهگساند. قاار می

 اند.احداث ایکله بندر نوشها احداث شده

ی تاناال یاازی باا ردی آ  هافعالس ارن تانال خر محددخه با تاات  متکونی بالا)هت ه ادلسه شها( احداث شده د 

های ارن تانال خارای محاف  ب نای باوخه تاه مووام تااه  فایاار  خرصد خرواره 11صور  گاف ه ای . بس  از 

د  Aخر گااده  هاابازهی تانال یازی، اران هافعالس خر اند. از ارن رد با تووه به خاال  زراخ انتا  تناره ردخاانه شده

B های عاضی خر بت ا ردخ احداث شده ای  ته باه شوند، خروارهته به خررا من هی می 1-3گساند. خر یه بازه قاار می

ا عنوا  تله ریوبگسا عمل نموخه د خر ن سجه فاارند تخلسه ریوب از ردخاانه به خررا باه شاد  تااه  راف اه ایا . با

های رورل) بخشی از بت ا  ردخ ته وارا  بتسار آرامی خاشا ه شسم بت ا ردخ تاه  راف ه د چالاب ،احداث ارن یازه

 ده( ارجاخ شده ای .گاخرد از ریوبا  یسل ی د ریی تشکسل 
 

 های مورد مطالعه در محدوده شهر نوشهرابعاد مورفومتری بازه -4جدول 
 شاخص شریانی

 )بریس(
 پیچانرودینسبت 

نسبت عرض 

 دره به کانال
 عرض کانال به متر

فاصله بین دو 

 تراس به متر
 شیب بازه

(m/m) بازه 

انه
دخ

رو
 7931 7941 7931 7941 7931 7931 7941 7931 7941 7931 

21/1 - 11/5 14/5 43/1 51 11 71 11 15/1 5 

ک
شل
ما

 

51/1 17/1 15/5 13/5 15/1 51 47 75 47 15/1 2 

22/1 3/1 51/5 14/5 75/1 2 527 22 527 15/1 7 

11/1 - 52/5 5/5 71/1 53 573 41 251 12/1 4 

51/1 - 54/5 12/5 13/1 25 23 24 23 15/1 1 

ِتَل
ِاخ
گ

 

5/1 - 5 5 1/1 53 51 21 51 15/1 1 

- - 5 13/5 12/1 51 57 24 57 111/1 3 

- - 5 12/5 12/1 51 24 51 24 112/1 1 

11/1 51/1 45/5 7/5 1/1 53 73 21 45 112/1 2 
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 4ادامه جدول 
شاخص شریانی 

 )بریس(
 نسبت پیچانرودی

نسبت عرض 

 دره به کانال
 عرض کانال به متر

فاصله بین دو تراس 

 به متر
 شیب بازه

(m/m) بازه 

انه
دخ

رو
 

7931 7941 7931 7941 7931 7931 7941 7931 7941 7931 

14/1 13/1 11/5 3/5 44/1 53 1/71 72 13 113/1 51 
 

- - 11/5 11/5 - 1 1 1 1 111/1 55 

17/1 - 11/5 12/5 17/1 1/52 44 73 44 114/1 52 

یا
ور
رت
تو

 

12/1 1/1 52/5 7/5 72/1 51 41 41 37 111/1 57 

5/1 11/1 52/5 53/5 73/1 53 44 41 1/41 15/1 54 

 

بنادی شادند د شاد  باایا  ظافس  تعدرل ربسعی د انتانی ربقاهیپا با تلفس  مااحل ادل د خد،، انواع تانال 

 2هاای (. با ارن ایا  باازه1)از تم ارن تا بسش ارن( مشخص گاخرد)وددل  7تا  5با مقاخرا  هاآ فعالس  ژئومورفسک 

 خهند.  حداتثا مسزا  تعدرل را نشا  می 57د 7های حداقل مسزا  تعدرل د بازه 55د 

 گِردِکَلهای )الف( ماشلک و )ب( رفولوژی رودخانهنقشه ژئومو -2شکل 
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 7931و  7941نقشه ژئومورفولوژی رودخانه کورکورسر در سالهای  -9شکل 
 

 های شهری نوشهری تعدیل ژئومورفیک و اقدامات مدیریتی در رودخانههاویژگی -1جدول 
 بازه ی ژئومورفیکهاویژگی انسانی( یهافعالیتاقدامات مدیریتی ) نوع کانال

MD1 
ارجاخ ااتارز مصنوعی با ریوبا  گاادلی بت ا باای ولوگسای از 

 اادج یسل

الگوی تانال شارانی، خش  یسلابی باررک د ناپسوی ه، 

 دووخ موانع مسا  تانالی د م صل به تاانه ردخ
5 

MD2 
خرصد رول بازه خر رک راف تناره  21احداث خرواره ب ننی خر 

 ردخ

مت قس ، خش  یسلابی باررک د ناپسوی ه،  باً رتقاتانال 

 موانع رولی ماتم خر ان های بازه، پهن شدگی تانال
2 

MD3 
باخاش  مصالح از بت ا ردخ، ارجاخ شکت گی د اا لاف ارتفاع خر 

 م ای خر بت ا ردخ ( 2بت ا ردخ )تشکسل آبشار 

تانال شارانی، خش  یسلابی خر قتم  غابی تانال، 

موانع خرد  تانالی د وانبی، فایار  تاانه د پهن 

 شدگی تانال 

7 

MD2 ااتارزهای مصنوعی ارجاخ شده خر خش  یسلابی 
تانال شارانی با خش  یسلابی تقارباً پسوی ه، موانع 

 خرد  تانالی د وانبی، پهن شدگی تانال
4 

LB1 

ریوبگسا خر عا  بت ا وه  ولوگسای از دردخ احداث خرواره 

ریوب به خررا د تشکسل چالاب رورل، تجمع ریوبا  خر خهانه 

 خرصد رول بازه 11ها، حفاظ  تاانه خر پل

تانال مصنوعی تقارباً مت قس  د فاقد خش  یسلابی، 

 موانع یسل ی م صل به تاانه 
1 
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 1ادامه جدول 
 بازه ی ژئومورفیکهاویژگی انسانی( یهافعالیتاقدامات مدیریتی ) نوع کانال

LB1 

احداث خد خرواره ریوبگسا خر عا  بت ا وه  ولوگسای از 

های رورل، حفاظ  تاانه به ان قال ریوب د تشکسل چالاب

 خرصد رول بازه 31صور  ینش چسن خر 

تانال مصنوعی تقارباً مت قس  د فاقد خش  یسلابی، 

گذاری یسل ی خر تناره ای، ریوبمقطع عاضی ادزنقه

 بت ا

1 

LB1 خرواره ینش چسن د شسبدار، حفاظ  تاانه خر یم  چپ تانال 
تانال مصنوعی تقارباً مت قس  د فاقد خش  یسلابی، 

 ایمقطع عاضی ادزنقه
3 

LB1 

خرصد تاانه ردخ به صور  خرواره ب نی خر  11حفاظ  بس  از 

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

 د قدر  وه  تخلسه یسل

تانال مصنوعی تقارباً مت قس  د فاقد خش  یسلابی، 

 موانع م صل به خرواره تاا  آباف ی
1 

LA1 

خرصد رول بازه خر ها خد تاانه به صور  خرواره ب نی  11بس  از 

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

 شهای یهانخالهحفاظ ، تخلسه 

تانال خر محددخه تاربای متکونی به صور  مت قس  

بوخه د بساد  از ارن تاربای به صور  پسچانادخی با 

 خش  یسلابی ناپسوی ه ای ، موانع وانبی د مسا  تانالی 

2 

MD2  عارض تاخ  تانال بویسله انتا 
تانال ربسعی با الگوی پسچانادخی، خش  یسلابی 

 ار  تاانه ناپسوی ه، زرابای د فای
51 

LA1 
خرواره ب نی، عد، دووخ وارا  ربسعی ردخ، بت ا ب نی، ارجاخ تانال 

 یاپوشسده )تالورتی( خر محددخه ایکله

تانال ربسعی م ادک شده به عل  احداث بندر، الگوی 

 پسچانادخی
55 

MD2 
های خرصد تاانه یم  رای  تانال ب نی ای ، تخلسه نخاله 71

 شهای

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

 موانع م صل به تاانه، فایار  تاانه 
52 

MD3 
، خی کاری شوخیمخرصد بازه با خرواره ب نی حفاظ   51تم ا از 

 خر بت ا، ااتارزهای مصنوعی

تانال شارانی د خش  یسلابی ناپسوی ه، موانع رولی 

 زرابای تاانهماتم، پهن شدگی تانال، فایار  د 
57 

MC2 21 . خرصد رول رک تاانه خارای خرواره ب نی ای 
بی ناپسوی ه، موانع تانال با یسنویس ه ت  د خش  یسلا

 های مقعافایار  تاانه ردخ خر امسدگیخرد  تانالی،
54 

 

 ای انواع مخاطرات رودخانه  -9 -9

های مورخ مطالعه باا ایاا  فاارنادهای شده خر بازهای مشاهده پا از ربقه بندی انواع ردخها، مخاراا  ردخاانه

باا   MDهاای گااده خر باازه(. 1های انتانی مشخص شدند)وددل فایارشی، ریوبگذاری، هسدردلوژرکی د خاال 

هاای یاسلابی های ت  انتا  خر حفاظ  از تاانه، فاارندهای فایارشی غلباه خاشا ه د خر رای واراا تووه به خاال 

ها، خاال  انتا  به صاور  تجاادز باه حاار  ردخ) خشا  یاسلابی(، . خر ارن بازهخهدربسعی رخ میمخ لف تعدرل 

   شوخ. های شهای د باخاش  شن د مایه از بت ا ردخ مشاهده میتخلسه نخاله
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 نوشهر شهری هایرودخانه مطالعه مورد هایبازه در شدهمشاهده ایرودخانه مخاطرات -1 جدول

 بازه
نوع 

 کانال
 هیدرولوژی ی انسانیهافعالیت گذاریرسوب فرسایش
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س پ
قو

ف 
حذ

 
ود

ر
ال 
کان

به 
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س آ
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از 
ل 

سی
ج 

رو
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به 
ی 

هر
 ش

ب
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د ر
رو

و
 

5 MD1 ●  ● ●     ●    ● 
2 MD2 ●  ● ●    ●      

7 MD3 ● ● ● ● ●  ● ●      

4 MD2 ●  ● ●   ● ● ●     

1 LB1    ● ● ●    ●   ● 
1 LB1    ● ● ●    ●  ● ● 
3 LB1    ● ●    ● ●  ● ● 
1 LB1    ● ●     ●  ● ● 
2 LA1    ●      ●  ● ● 
51 MD2 ●  ● ●     ●   ●  

55 LA1      ●     ●  ● 
52 MD2 ●   ●     ●    ● 
57 MD3 ●  ● ●     ●    ● 
54 MC2 ●  ● ●   ●  ●     

 

 بسشا ارناماا  .شاوندمیمشاهده  هابازهاصوصاً موانع م صل به تاانه تقارباً خر همه انواع  گذاریریوبفاارندهای 

-خراواره به علا  احاداثها . خر ارن تانالاندقاارگاف ه گِاخِتَلته خر ردخاانه ای   LBهای گاده تانال خر هاآ تياسا 

خار هاای پاراهخر تانال اصوصاً خر واهاری ته پل یگذارریوبهای محاف  تناره، فایار  تناره ردخ ناچسز ای . اما 

باا دردخ  د از رااف خرگاا یاسلابی شاده هاایرا وادووخ خارخ از رافی مووم تاه  ظافس  تانال بااای ان قاال 

شاهای  های شهای به خرد  تانال اصلی، شاارط اادج یسل از تاا  آباف ی فاااه  شاده د یاسل باه مناار رداناب

ماتفاع تاناال  هاایخروارههتا ند تاه از  هاارییسلاباز ومله  5721 د 5712، 5737 هاییالهای شوخ. یسلدارخ می

ردخهاا پسچاا  هایقو اند. الب ه عواملی مانند حذف اارج شده د اتارا  زراخی به منار  شهای دارخ تاخه گِاخِتَل
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خر ااادج  مافااعاضی خر بت ا تانال د تاه  شسم تاناال ها  از عوامال  هایخرواره)ارجاخ تانال مت قس (، احداث 

 یسلاب از تانال هت ند.

 جمع بندی -4

مقاله ارائه شاده ایا .  مفلفسنردخاانه باایا  مخاراا  تانال ردخ تویط  بندیربقهخر ارن تحقس ، ردشی باای 

( خر ردخااناه پسشانهاخ شاده یهایاازهارن ردش با مبنای ظافس  تعدرل تانال ردخ د مسزا  خاال  انتانی )احاداث 

 تاوا میاران ردش  تارگسایباهتاه باا  خهادمیشهای نوشها نشا   هایردخاانه فاخه از ارن ردش خر ای . ن ارو ای

تنااره  باای زرااانواع مخاراا  موووخ د مح مل خر تانال ردخ) شامل انواع تغسساا  مابوط به فایاار  تنااره ردخ، 

از  راک هاا، یاسلاب د غسااه( را خر خر تانال د تاه  ظافسا  تاناال  گذاریریوبردخ، پتادی نسماخ رولی ردخ، 

ردناد تغسسااا  تاناال  ایماهوارههواری د را تصادرا  هایعکانموخ. ه  چنسن ای فاخه از  بندیخی هشنایاری د  هابازه

خیا  به علاده، با تووه به تداد، وارا  آب د ریاوب از بالاخیا  باه پارسن .آدرخمیزمانی فااه   هایبازهردخ را خر 

خی  ردخاانه ها  تياساگاذار باشاد تاه خر اران پارسن تواند خرهای بالاخی ، مینه تغسساا  د اااا  خر بازهردخ، هاگو

 انواع مخاراا  تانالی د  اااا  اارج از بازه را تحلسل نموخ. توا میبندی ربقه

د به ای نتب  به مخاراا  ژئومورفساک تاناال ردخ فاااه   تامطلوبخر مجموع با ای فاخه از ارن ردش، شناا  

های داقع شوخ. با باریای ردخااناه مفااهای مخ لف ی مدرار ی خر ردخاانههافعالس خر وه  اعمال  تواندیمشده د 

توا  ردش مذتور را تویعه خاخ تا ب وا  چهاارچوب مادرار ی تااملی های مخ لف ژئومورفسک میمخ لف خر موقعس 

 دووخ آدرخ. زمسنه مخاراا  ردخهای شهای بهخر 
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