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  اي  هدر  فرسايش كناري رودخان هاي بستر رودخانه هاستقرار پوشش گياهي در كناربررسي تاثير 
  ) رودخانه هراز:مطالعه موردي( 

  
  ساسان اميني محمدعلي هاديان و عليرضا مشكي، ،وحيد غالمي

شناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي دانشجوي كار ،جنگلداريدانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداريترتيب به 
  كارشناس مرتع و آبخيزداري  ودانشگاه مازندران

  
  چكيده

 استفاده از روش بيولوژيكي بصورت اسـتقرار پوشـش گيـاهي روشـي             
ـ    . باشد يمناسب براي مبارزه با فرسايش م      اي  هفرسايش كنـاري رودخان

تـوان بـه     يب آن مـ    از اثرات نـامطلو    وباشد   ياز اشكال فرسايش آبي م    
هـا، مشـكالت     هتخريب اراضي حاشيه رودخان    ها،بافزايش گل آلودگي آ   

از طرفـي   . اشـاره نمـود   دسـت   ناشي از رسوبات حاصل از آن در پائين         
اي را بـا اسـتفاده از روشـهاي           هتوان ميزان فرسايش كناري رودخان     يم

 ايـن در   .كـاهش داد  با شناسايي نقاط حساسس     بيولوژيكي و مكانيكي    
 متـر بـه منظـور بررسـي     3250تحقيق مقطعي از رودخانه هراز بطـول   

رشي و سرعت آب و     بتنش   نيرويبر روي   استقرار پوشش گياهي    تاثير  
در ايـن    .قـرار گرفـت   مورد مطالعـه     اي ه فرسايش كناري رودخان   نهايتاً

 ،)HEC-GeoRASالحاقيه  ( تحقيق از سيستم اطالعات جغرافيايي      
اي پـالن  رودخانـه بـا مقيـاس     هـ  هنقشـ  و  HEC-RASنرم افـزار  

. سازي رفتار هيدروليكي رودخانه هراز استفاده شد       هبه منظور شبي  1:500
ـ  در پو شش گياهي  تاثير  بررسيبه منظور     اي هفرسايش كنـاري رودخان

ضريب زبري مانينگ با روش كاون در دو فصـل زمسـتان و تابسـتان               
 در طـي فصـول      دليـل تغييـرات در پوشـش گيـاهي        ه  ب،  داگانهجطور  ب

نتايج حـاكي از آن     .  شد تعيين تحت بررسي  براي مقاطع     مختلف سال 
موجـب   هاي بستر رودخانـه    هدركنار پوشش گياهي    استقرارباشد كه    يم

 بـر    نهايتـاً و   شده  ، نيروي تنش برشي      سرعت و عمق آب    تغييراتي در 
  .استاي تاثيرگذار  هروي وضعيت فرسايش كناري رودخان

ـ    ،فرسـايش ،  وشـش گيـاهي    پ :واژگان كليـدي    اي، ه كنـاري رودخان
  رودخانه هراز

  
  مقدمه

اي موجب تخريب اراضـي حاصـلخيز مجـاور          هفرسايش كناري رودخان  
گـردد و رسـوبات حاصـل از آن بوسـيله جريـان آب بـه                 يها م  هرودخان
 مواد حاصل از اين نوع فرسـايش مسـتقيماً        . شود يدست منتقل م   پائين

شود و در نتيجه موجب گـل آلـودگي آب    يمها   هوارد جريان آب رودخان   
دهـد كـه     ياين نوع فرسايش زماني رخ م     . شود يو كاهش كيفيت آن م    

). 1378رفـاهي، (  نيروي برشي آب جاري بيشتر از مقاومت خاك شـود         
دليل سـازگاري بـا     ه  استفاده از روش بيولوژيك در مبارزه با فرسايش ب        

هاي مبارزه با فرسـايش      همها در اولويت برنا    همحيط و پائين بودن هزين    
ـ    . قرار دارد  هـا مكـان مناسـبي بـراي اسـتقرار           هاز طرفي حاشيه رودخان

توانند موجب افزايش مقاومـت      يباشد و اين گياهان م     يگياهان بومي م  
شكل رودخانـه تـابعي از جريـان آب،         . شستگي شوند  خاك در برابر آب   

د سـازنده  كميت و نوع رسوبات حمل شده، پوشش گياهي  و ترتيب موا   
ــ  ــه م ــف رودخان ــواره و ك ــد يدي ــه . باش ــي از رابط ــنش برش ــدار ت   مق

 =γRS  0τآيــد كــه  يبدســت مــγ ،وزن مخصــوص آب  R  شــعاع 
هـاي بـزرگ برابـر عمـق آب در نظـر گرفتـه               هدر رودخان (هيدروليكي  

طبق رابطـه   ). 1377عليزاده،  ( باشد ي شيب سطح زمين م    Sو   )شود يم
IRnمانينـگ  

V 2/13/21
 شـعاع  R تـابعي از   V  سـرعت آب يـا  ،=

 ضـريب زبـري رابطـه       n و با    باشد ي شيب  سطح آب م     Iهيدروليكي و   
 ميزان تاثير تنش برشي جريـان بركـف و          ).1379 پوستي،(عكس دارد   

بستر رودخانه بستگي به ميزان حساسيت خاك و مواد آبرفتي رودخانـه            
رسايش آبي دارد كه در غياب روشهاي       و ف ) كنش(شستگي   به عمل آب  

گيري مقاومت برشي خـاك، شـاخص خميـري، نسـبت پـوكي و               هانداز
تواننـد معيـار خـوبي جهـت         يبندي خاك مـ    ههاي منحني دان   همشخص

). 1368تلـوري،   ( گيري ميزان حساسيت خاكهاي مختلـف باشـد        هانداز
Andam) 2003(              وضعيت نيـروي تـنش برشـي و سـرعت آب را در ،

. هايي با وضعت متفاوت از لحاظ پوشش گياهي مقايسـه نمـود            هرودخان
Janson    از نرم افزار    ) 1999( و همكارانHEC-RAS    براي پـيش 

 كيلـومتر از رودخانـه ويومينـگ ـ     10بيني رفتار هيـدروليكي در طـول   
بـه بررسـي الگـوي      ) 1380(صفري  . گرييول در آمريكا  استفاده كردند     

  و همكــارانIslam. ي پرداخــتبهينــه مــديريت در دشــتهاي ســيالب
ــار   ) 2000( ــي رفت ــيش بين ــراي پ ــايي ب ــات جغرافي از سيســتم اطالع

. هيدروليكي سيالبها در چنـدين رودخانـه بـنگالدش اسـتفاده نمودنـد            
تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير استقرار پوشش گياهي در وضعيت           

اي ه هاي و سرعت و نيروي تنشي آب در كنار         هفرسايش كناري رودخان  
  .بستر رودخانه صورت گرفته است

  
  ها مواد و روش

رودخانه هراز از كوهستانهاي البـرز واقـع در شـمال ايـران سرچشـمه               
ايـن تحقيـق در     . ريـزد  يگيرد و با گذر از شهر آمل به درياي خزر م           يم

بخشي از مسير  رودخانه هراز و دشت سـيالبي آن در ابتـداي ورود ي                
 متـر انجـام     3250در مسيري بطول    ) باالدست شهر آمل  (به شهر آمل    

  طـول جغرافيـايي    محـدوده مقطـع مـورد مطالعـه شـامل         . شده اسـت  
ــايي َ    شــرقي و52˚  22 َ ــا َ 36 ˚  23عرضــهاي جغرافي   36 ˚  25 ت
  مورد مطالعه شـامل زمينهـاي شـاليزاري          بازهدشت سيالبي   . باشد يم

يـن   در ا  .شـوند  يبوده كه در فصول سرد سال بصـورت آيـش رهـا  مـ              
 در نيروي تـنش      استقرار پوشش گياهي  تحقيق به منظور بررسي تاثير      

اي، ضريب زبري مانينگ     هبرشي، سرعت آب و فرسايش كناري رودخان      
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عـدم وجـود پوشـش در       (فصل متفاوت زمسـتان        روش كاون در دو    با
 در  .تعيـين شـد   ) استقرار پو شـش گيـاهي      (و تابستان ) هاي بستر  هكنار

هاي  هي شاليزاري بصورت آيش رها شده و كنار       فصل  غير رشد زمينها    
هاي بستر   هباشد، اما در فصل رشد در كنار       يبستر نيز عاري از پوشش م     

شود و همچنين    يبطور نامتراكمي  گياهان يكساله و گراسها مشاهده م        
در ايـن   . رونـد  ياراضي شاليزاري موجود در حريم رودخانه زير كشت م        

ار هيـدروليكي رودخانـه از سيسـتم    سـازي رفتـ   هبه منظور شـبي   تحقيق  
و نــرم افــزار  ) HEC-GeoRAS  الحاقيــه( اطالعــات جغرافيــايي

HEC-RAS           استفاده شد، كه استفاده از آنها قابليت بسيار بااليي در 
). Hill ،2001(دارددشـت سـيالبي آن       سازي شـرايط رودخانـه و      هشبي
ـ   50 آمار ابتدا سـنگ  ه  اي ايسـتگاه كـر     هحـداكثر لحظـ   هـاي    ي ساله دب

شهرستان آمل  از لحاظ همگني، مرتبط بودن و كفايت مورد تجزيـه و              
  تائيد   05/0اعتماد  تحليل قرار گرفت و سپس با آزمون توالي در سطح           

 مناسـب نيـز توسـط نـرم افـزار           توزيـع آمـاري   . )1378مهدوي،(گشت
Smada  حداكثر با دوره بازگشتهاي مختلف توسـط        هاي يبد  تعيين و 

در مرحلـه   . تعيين گشـت  ) IIIلوگ پيرسون نوع    ( توزيع آماري مناسب  
 در محيط نـرم افـزار       HEC-GeoRASبكار گيري الحاقيه     بعد با   

ARCView    1:500هاي پـالن رودخانـه بـا مقيـاس           ه  از روي نقش 
شرايط بستر و دشت سيالبي رودخانـه هـراز در مقطـع مـورد مطالعـه                

).  مقا طع عرضي   ها و  هسيلرا ها، هخط اصلي جريان، كنار   (سازي شد  هشبي
 مقطـع طـوري در نظـر گرفتـه شـدند كـه              84 مورد نظر    مسيردرطول  

 7 مـورد مطالعـه بـه        بازه   در مرحله بعد  . معرف وضعيت رودخانه باشند   
 با شرايط يكسان براي تعيين ضريب زبري تفكيك شـد و          كوچك   بازه

 بخش ضرايب زبري بطـور جداگانـه بـا روش           ها ه باز در هريك از اين     
كاون  براي بستر رودخانه و ساحل چپ و راست بطـور جداگانـه در دو                

 زبري با عمليات ميـداني و       ضرايب .فصل زمستان و تابستان تعيين شد     
 مقطـع در نظـر      84پيمايش مسير مقطع مورد مطالعه براي هر يـك از           

هي و همچنين كشت    دليل رويش پوشش گيا   ه  ب. گرفته شده تعيين شد   
زمينهاي شاليزاري در دشت سيالبي در فصل تابستان، ضـرايب زبـري            
ساحلهاي چپ و راست در مقايسه با فصل زمستان كه دشت سيالبي و             

باشند تغيير كرده، اما در ضريب       يهاي رودخانه عاري از پوشش م      هكنار
عـدم رويـش پوشـش      ( زبري كانال اصلي رودخانه تغييري حاصل نشد      

 به محيط نرم افـزار      GISسپس اطالعات ژئومتري از محيط      ). گياهي
HEC-RAS         سـازي رفتـار هيـدروليكي       ه  براي ارائـه مـدل و شـبي

رژيم جريـان مخـتلط در نظـر گرفتـه شـد و از              . رودخانه هراز وارد شد   
سـازي شـده،    همدل شـبي  در اين تحقيق دو    .عمق نرمال استفاده گرديد   

بـدليل رويـش    ب زبـري متفـاوت      ضـراي (تنها با اختالف ضرايب زبري      
وضـعيت نيـروي    ، بـراي مقايسـه      )پوشش گياهي در سواحل  رودخانـه      
  . بكار گرفته شدهاي بستر هتنش برشي و سرعت آب در كنار

  
  نتايج و بحث

سازي شـده رفتـار هيـدروليكي رودخانـه بـا            هنتايج حاصل از مدل شبي    
  كه   HEC-RASافزار   بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي و  نرم      

در دو ) 1383 و غفـاري، Barr،2002(قابليت بااليي در اين زمينه دارند  
هاي بسـتر رودخانـه حـاكي از     هحالت با تغييرات پوشش گياهي در كنار   

ـ   سـزا اسـتقرار پوشـش گيـاهي در كنتـرل فرسـايش كنـاري               ه  تاثير ب
 تغييرات سرعت آب در حـين       ) 2( و )1( اشكال   در. باشد ياي م  هرودخان

بها بـا دوره بازگشـتهاي مختلـف در سـاحل چـپ و راسـت                وقوع سيال 
باشد كه با رشد و استقرار پوشـش         يشود كه حاكي از آن م      يمشاهده م 

گياهي بدليل افزايش ضريب زبري، سرعت در ساحل رودخانه كـاهش           
يابد، اما تغييرات سرعت آب در حين وقوع سيل در           ياي م  هقابل مالحظ 

همـان طـوري كـه    . رائه گرديده اسـت   ا) 4(و)3 (كانال اصلي در اشكال   
شود بـا كـاهش سـرعت آب در سـاحل و دشـت سـيالبي                 يمشاهده م 

رودخانه با رويش پوشش گيـاهي و افـزايش ضـريب زبـري مانينـگ،               
در . شود ياي در كانال اصلي رودخانه مشاهده نم       هتغييرات قابل مالحظ  

لي  تغييرات تنش برشي در سواحل وكانال اصـ        )8(و)7(و)6(و)5(اشكال  
 بـا رويـش  پوشـش    دهـد كـه   نشان مـي   مورد مطالعه  بازه  رودخانه در   

گياهي و افزايش ضريب زبري، ميزان تـنش برشـي نيـزدر سـواحل و                
كانال اصلي رودخانه افزايش يافته اسـت، كـه ايـن افـزايش در مـورد                

طبق نتايج حاصـله اسـتقرار      . باشد يتر م  محسوس كانال اصلي رودخانه  
شود و با توجـه      ييش ضريب زبري مانينگ م    پوشش گياهي موجب افزا   

حسـيني و  (  به اينكه سرعت آب با ضـريب زبـري رابطـه عكـس دارد          
هـاي   هدر كنـار  نيـز    كاهش قابل مالحظه سرعت آب       ،)1380،ابريشمي

از طرفي افزايش ضريب زبري و در نتيجـه كـاهش           . خواهيم بود  بستر
افزايش نيـروي  سرعت آب با افزايش ارتفاع آب همرا بوده كه منجر به  

هـا در    هشود اما حداكثر تنش مشاهده شده در كنـار         يتنش برشي آب م   
باشد، اين در حالي     ي نيوتن بر متر مربع م     340 دوره بازگشتهاي مختلف  

 كيلـوگرم بـر متـر       10توانند تنش برشي بـيش از        ياست كه گياهان م   
همچنين گراس با كيفيت خوب در يك كناره بـا          . مربع را تحمل نمايند   

 كيلوگرم بـر مترمربـع را تحمـل         8 تا   5تواند تنش برشي     ي م 2:3شيب  
از طرفي با توجه به اينكه پوشش گياهي استقرار         ). 1378رفاهي،( نمايد

شـرايط  (هـا ي رودخانـه از نظـر تـراكم مطلـوب نبـوده                هيافته در كنار  
ناء قابل مالحظه مقطع مورد مطالعه، سرعت آب و         ح، با توجه ان   )موجود

ليكي موجود، جاي آن دارد كه با استقرار پوشش متراكمـي           شيب هيدرو 
از گياهان بومي و سازگار با شرايط منطقه و يـا حتـي سـاير روشـهاي                  

ـ              اي  هغير بيولوژيك گامي در جهت  كـاهش فرسـايش كنـاري رودخان
  .برداشته شود
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تغييرات سرعت آب در كناره هاي چپ و راست )1(شكل

استقرار و رشد ( بازگشتهاي مختلف  در دوره هرازرودخانه

تغييرا ت سرعت آب در كناره هاي چپ و راست  )2(شكل

 بدون پوشش گياهي( رودخانه در دوره بازگشتهاي مختلف

 در هراز رودخانهكانال اصليتغييرات سرعت آب در )3(لشك

 استقرار و رشد پوشش گياهي در(بازگشتهاي مختلف دوره

 در  هراز رودخانهكانال اصليتغييرات سرعت آب در )4(شكل

  )كناره ها بدون پوشش گياهي در( بازگشتهاي مختلفدوره

تغييرات تنش برشي در كناره هاي چپ و راست )5(شكل

استقرار و رشد پوشش(در دوره بازگشتهاي مختلف،

ت تنش برشي در كناره هاي چپ و تغييرا) ۶(شكل

 بدون پوش (راست در دوره بازگشتهاي مختلف
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