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چکیده
استفاده از نگرش سیستمی در آبخیـزداری ،امـری ضـروری است و از آنجا که مدیریت حوزه های آبخیز،
تو لید و توزیع آب از سراب تا پایاب حوضه و حتی حوضه های مجاور را مد نظر دارد ،می تواند متناسب با
میزان بارندگی ساالنه ،اولویت های بهره برداری از منابع آب را در قسمت های مختلف حوضه ،تعیین
کرده و راه مقابله با خشکسالی و سیل را با حداقل خسارت ارائه نماید .هدف این تحقیق ،مطالعه و تجزیه
و تحلیل مولفههای هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز به عنوان یک سیستم است .در آنالیز سیستم
یک حوزه آبخیز مثل حوضه کن ،بارش به صورت باران و برف و انرژی خورشیدی ،پارامترهای ورودی
سیستم بوده و مقدار دبی جریان و رسوب و محصوالت تولید شده به عنوان پارامترهای خروجی سیستم
مطرح هستند  .هر تغییری در ورودی های حوضه منجر به تغییر در خروجی سیستم می شود و
بازخوردهای متفاوتی را ایجاد می کند .به این ترتیب که با تغییر کاربری و افزایش تولید از خاک های
مناطق شیب دار حوضه به صورت کاربری های مختلف کشاورزی و  ...هر چند تولید محصول ممکن است
افزایش یابد و بازخورد مثبت داشته باشد ولی مسلم است که این بازخورد مثبت در درازمدت باعث
ناپایداری و عدم تعادل سیستم شده و مشکالتی اعم از افزایش میزان رسوب خروجی ،آلودگی ،کاهش
نفوذپذیری و سیالب را به وجود می آورد .در مقابل ،در صورت رعایت اصول و مدیریت جامع آبخیزداری
و حفاظت از آب و خاک هر چند ممکن است بازخورد منفی از قبیل تولید محصول کمتر ایجاد کند اما
این بازخورد منفی در درازمدت باعث پایداری و تعادل حوضه می شود.
واژگان کلیدی :نگرش سیستمی ،مدیریت جامع حوزه آبخیز ،ورودی و خروجی جوضه ،بازخورد مثبت و
منفی
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مقدمه
روش های تجزیه و تحلیل سیستم ها ،بخش جدایی ناپذیر برنامه ریزی و مدیریت سیستم های منابع آب از دهه  0691بوده
است .در ابتدا ،روش های شبیه سازی ،برنامه نویسی ریاضی ،و آنالیز تصمیم گیری اقتباس شده از حوزه تحقیق در عملیات در
چالش های مدیریت آب به کار برده شد .پس از آن ،در دهه  ،0661کاربرد خالقیت و نوآوری در سیستم های پیچیده که تا
اندازه ای ناشی از کارهای قبلی از نظریه فاجعه در دهه  0691و نظریه آشوب در دهه  0691بوده در زمینه برنامه ریزی و
مدیریت منابع آب شروع شد .امروزه ،استفاد ه از تمام این روش ها که اصطالحا رویکرد سیستمی نام دارد در زمینه کاری ما،
هنوز بسیار با اهمیت است ) .)Cai et al,2013سیستم از نظر واژه شناسی دارای معانی گوناگونی است .اما در متداول ترین
معنا سیستم به عنوان مجموعه یا طرز استقرار اجزایی که به گونه ای به هم مرتبط هستند و یک کل ترکیبی یا یکپارچه را
بوجود می آورند ،اطالق می گردد (رامشت و همکاران .)0896 ،سیستم به هرگونه ای که باشد ماهیت وجودی آن به منظور
تحقق هدف یا اهداف خاصی است و دارای اجزاییست که ماهیت وجودی سیستم بر آنها مبتنی است و یاری رسان سیستم در
تحقق اهداف آن می باشد .این اجزاء شامل ورودی ،خروجی ،پردازش ،کنترل و بازخورد هستند .عالوه برآنها هر سیستم دارای
محیطی است که متمم اجزای یک سیستم است (عشقی .)0898 ،از جمله دیدگاه ها و نگرش هایی که چارچوب روش
شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم فراهم می آورد ،نگرش سیستمی است (صادقی .)0899 ،نگرش
سیستمی در حوزه آبخیز که یک انقالبی در شیوه های تفکرو مدیریت عملی در حوزه آبخیز به شمار می آید ،آمیزه ای از روش
قیاسی و استقرایی است که ضمن برخورداری از محاسن هر دو روش ،فاقد عیوب آنهاست .در این نگرش هم کلّیت پدیده ها
وهم ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار می گیرد .به عبارت دیگر تنها به بررسی اجزاء یک آبخیز اکتفا نمی
شود ،زیرا کل حوضه  ،کلّیتی دارد که با تک تک اجزاء متفاوت است .درعین حال نحوه ارتباط متقابل اجزاء با یکدیگر،
تغییراتی در کل آن پدید می آورد که جهت یک مدیریت خوب و موفق در سیستم حوزه آبخیز توجه به آن الزامی است(
روهینا و همکاران .)0868 ،حوزه آبخیز در یک سیستم قرار گرفته است و با اجزای دیگر سیستم تعامل مینماید و دارای یک
بازخورد دوطرفه است .هر تغییر بر روی تاثیرات حوزه آبخیز ،بر روی حوضه اطراف آن نیز تاثیرگذار خواهد بود .به کارگیری هر
روش یا رویکرد مدیریتی در مدیریت حوزه آبخیز ،قطعا پیامدهایی را بر روی محیط زیست خواهد داشت (Rouhina et al,
) .2015از آن جا که حوزه آبخیز به عنوان پایه و واحد مطالعاتی مدنظر قرار می گیرد .از این رو تأثیرات متقابل ناشی از منابع
مختلف در یک حوزه آبخیز ،ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی را در حوزه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از
منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه پایدار ،ایجاب نموده است .فلسفه وجودی مدیریت جامع حوزه های آبخیز یا
همان آبخیزداری ،رویکرد ،جامع ،یکپ ارچه و فراگیر در مدیریت منابع طبیعی می باشد .مقصود و هدف این رویکرد ایجاد
یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت منابع طبیعی و منابع اجتماعی حوضه ها در قالب برنامه های جامعه محور می باشد .چرا که
مدیریت جامع محلی برای اعمال برنامه ها و راهکارهای جمعی و جامعه محور است (قادری و همکاران .)0861 ،افزایش
تقاضای آب ،باالرفتن سطح زندگی ،گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیت های کشاورزی ،شهری و صنعتی موجب
ایجاد وضع نامساعدی در بسیاری از مناطق جهان شده است .رشد و توسـعه در عـین حـال کـه رفـاه و بهداشـت عمـومی را
بهبـود بخشـیده ،تخریب محیط زیست را نیز در پی داشته است .امروزه جامع نگری و برخورد سیسـتمی در مدیریت کمی و
کیفی منابع آب به علت افزایش مؤلفه های این سیستم ها و پیچیدگی ارتباطات و اثرات متقابل آن ها ،از اهمیـت ویـژه ای
برخورداری است (سید کالل و همکاران.)0899 ،
در تحقیقی ،کراوز و همکاران ) ،(Krause et al,2010به آنالیز سیستم و مدل سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز نامکو در
تبت پرداختند .بیالن آبی حوضه نامکو تحت تسلط اقلیم نیمه خشک ،رواناب ناشی از برف و یخ و میزان تبخیر باال که ناشی از
ورودی تابش زیاد و رطوبت هوای کم است ،قرار د ارد .افزایش دمای مشاهداتی ،عقب نشینی یخچال ،کم شدن زمینهای با
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یخبندان دائم 0و باال رفتن سطح دریاچه نشان دهنده تغییرات سیستمی قابل مالحظه و حساسیت باالی فالت تبت به گرمایش
جهانی است . .درواقع هدف از انجام این تحقیق ،توسعه یک مدل بیالن آبی مناسب و کاربرد مقدماتی آن بود .این توسعه به
وسیله سیستم مدل سازی تطبیقی  2Jenaهمراه با اجزای فرآیند علمی موجود کتابخانه مودول  8J2000gکه بخشی از آن
بعدا توسعه داده شد انجام گردید تا شرایط ویژه حوضه نامکو با ارتفاع زیاد را منعکس کند J2000g .به ورودیهای هواشناسی
(بارش ،دمای کمینه ،متوسط و بیشینه ،مدت زمان تابش آفتاب ،سرعت باد و رطوبت نسبی) نیز نیاز دارد .در پژوهش های
بعدی از این مدل در حوزه آبخیز کن استنفاده نمود.در تحقیق پیش رو ،رودخانه کن در حوزه آبخیز تهران با استفاده از رویکرد
سیستماتیک از نظر هیدرولوژی و ژئوموفولوژی شا مل مولفه های ورودی ( انرژی خورشیدی ،بارش ،انرژی حاصل از فعالیت
تکتونیکی ،)...،مولفه های خروجی (آب دهی ،رسوبات ،تبخیر )...،و بازخورد (بازخوردهای مثبت و منفی فعال در حوضه) ،مورد
مطالعه قرار گرفته است تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی نظام رودخانه ،میزان رسوبات و عوامل موثر بر روی بهرهبرداری
(برداشت) از رسوبات در حوزهی آبخیز کن را بیابیم و پیشنهاد های اولیه در جهت بهره برداری از امکانات و رفع محدودیت
های حوضه مورد نظر ارائه گردد.
روش تحقیق
روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی می باشد .در این زمینه ،از تحقیقات مستند و کتابخانهای ،جستجوهای اینترنتی ،مطالعه
نقشهها ،عکسهای هوایی ،دادههای هیدرولوژیکی و آمار مربوط به آب و هوا و منابع آبی استان تهران و حوزه آبخیز کن نیز
استفاده شده است .شایان ذکر است اطالعات و دادهها ی مربوطه از سازمان مدیریت منابع آب کشور ،شرکت سهامی آب
منطقهای تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران استخراج شده است.
مشخصات حوضه مورد مطالعه

حوزه آبخیز کن با مساحتی معادل با  22811هکتار و محیطی برابر با  60/99کیلومتر مربع در باالدست منطقه  22تهران قرار
دارد .این حوضه حد فاصل  81درجه  89دقیقه تا  81درجه  19دقیقه عرض شمالی و  10درجه  01دقیقه تا  10درجه 28
دقیقه طول شرقی واقع شده است  .رودخانه کن یک رودخانه دائمی بوده که از به هم پیوستن رودخانه های کشار ،رندان ،تالون،
سنگان ،هریاس و امامزاده داود (کیگا) تشکیل می گردد و تعدادی آبراهه های فصلی نیز به آن افزوده می شود.این حوزه آبخیز
از شمال ،شمال غرب و شمال شرق به حوزه آبخیز کرج ،از جنوب غرب به حوزه آبخیز چیتگر و از شرق به حوزه آبخیز فرحزاد
و حصارک محدود می شود .بلند ترین ارتفاع حوضه  8981متر ،کمترین ارتفاع منطقه  0291متر ،ارتفاع متوسط حوزه آبخیز
کن  2800متر از سطح دریا و شیب متوسط آن  88/1درصد می باشد (مقیمی و همکاران .)0868،در شکل  0موقعیت
جغرافیایی حوزه آبخیز کن نشان داده شده است.

1
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اقلیم حوزه آبخیز کن در گروه سرد قرار می گیرد ،ولی چون بارندگی حوضه از عوامل دیگری تبعیت می کند ،اثر ارتفاع در تراز
های یکسان برای تمام حوضه برابر نیست .خاک حوزه آبخیز کن بر اساس تقسیم بندی سازمان حفاظت خاک آمریکا و روش
های فائو ) ،(F.A.Oبه سه گروه  C ،Bو  Dتقسیم می شود (رستمی زاد و همکاران.)0862،

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز کن ( محمدی و احمدی)1931 ،

الزمه برخورد سیستمی و مدیریت یکپارچه منابع آب ،آشنایی به اصول برنامه ریزی میباشد .خصوصیات مشترک سیستمها
بهطور کلی و سیستمهای منابع آب بهطور اخص ،به این شرح میباشند که ( )0تمامی سیستمها دارای ساختار و سازماندهی
میباشند )2( .همگی یک شکل کلی ،خالصه شده و یا ایده آلی از دنیای واقعی میباشند )8( .بین اجزای سیستم ارتباطات
عملکردی و ساختاری وجود دارد )8( .رابطه بین ورودی و خروجی و مشخصات آنها از ویژگیهای مهم هر سیستم میباشند (
سید کالل و همکاران.)0899،
سیستمها را بهطور کلی میتوان به سیستمهای قطعی و تصادفی دسـته بنـدی کـرد .در سیستمهای قطعـی ،ورودیهای
یکسـان بـه سیستم ،خروجیهای یکسانی را به دست میدهند ولی در سیستمهای تصادفی رابطه بین ورودی و خروجی
بهصورت احتمـالی مشـخص میگردد نمونههایی از طبقه بندی سیستمها که شامل جزئیات بیشتری هستند بهصورت زیر
میباشند ( سید کالل و همکاران:)0899،

شکل  .2نمایی از سیستمهای گسسته ،پیوسته و تدریجی (سید کالل و همکاران)1931،
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سیستمهای طبیعی :ورودی و خروجی و متغیرهای موجود در سیستم قابل اندازه گیری بوده ولی قابل کنترل نمیباشند.
سیستمهای کنترل شده :در این سیستمها ورودی ممکن است هم قابل کنترل و هم قابل اندازه گیری باشد.
سیستمهای ساده :در این سیستمها هیچ گونه مکانیسم بازخورد وجود ندارد.
سیستمهای پیچیده :این سیستمها دارای یک ساختار بازخورد در داخل خود میباشند.
سیستمهای انطباقی :این سیستمها بر اساس اطالعات گذشته آموزش دیده و از این اطالعات جهـت بهبـود عملکـرد خـود
اسـتفاده میکنند.
سیستمهای پایدار :اگر ورودی به این سیستمها محدود باشد در این صورت خروجی نیز محدود خواهد بود و برعکس.
سیستمهای میرا:که خروجی این سیستمها با گذشت زمان کاهش مییابد.
یک سیستم میتواند بهطور همزمان یک یا چندین خاصیت از ویژگیهای فوق را دارا باشد بسیاری از سیستمهای
هیـدرولوژیکی و زیست محیطی از نوع سیستمهای پایدار هستند و بهسختی میرا میشوند.
نوع دیگری از طبقه بندی سیستمها میتواند شامل :
سیستمهای بسته :که به دلیل بسته بودن مرزهایشان ،در آنها هیچ نوع ورودی و خروجی صورت نمیگیرد.
سیستمهای باز :که در آنها ورود و خروج جریان انرژی ،مواد و اطالعات در جهت پایداری سیستم ،انجام میگیرد و در نهایت
سیستمهای نیمه بسته :که در این گونه سیستمها ،تبدیل جرم به انرژی صورت گرفته ،اما انتقال انرژی به جرم امکانپذیر
نیست ،باشند (رامشت و همکاران.)0896،
هر سیستم منابع آب متشکل از اجزای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی  ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و در برگیرنده ارتباطات
بین آنها میباشد .جهت مدل سازی ،الزم است سیستم مؤلفهها و اجزاﺀ آن تفکیک شده و مشخصات و ارتباطات بین اجزا
تعیین گـردد .این فرآیند تجزیه و تحلیل سیستم نامیده میشود  .ترکیب مجدد این اجزا جهت مدل سازی کل سیسـتم در
صـورت در نظـر گـرفتن مـوارد زیر بهراحتی امکان پذیر میباشد ( سید کالل و همکاران:)0899،
 )0قبل از اینکه سیستم به اجزا آن تجزیه شود الزم است روابط و تعامـل بـین اجـزا و نقـش آنها در کـل سیسـتم بهطور
کامـل شناسایی شود.
 )2راهکارهای استفاده برای مدل سازی اجزای مختلف سیستم باید سازگار باشند.
 )8اصطالحات فنی استفاده شده برای توصیف عملکرد اجزای مختلف سیستم باید روشن و شفاف باشند.
مر حله بعدی در تحلیل یک سیستم ،ترکیب اجزای مختلف آن جهت ارزیابی عملکرد کل سیستم است .به عبارت دیگر در
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای منابع آب ،عالوه بر عملکرد اجزاﺀ عملکرد کل سیستم نیز ارزیابی میگردد.
سیستمهای ژئوموفولوژیکی:

تقریباً تمامی سیستمهای ژئومورفولوژیکی موجود در طبیعت از نوع سیستمهای باز بوده و جریانی از تبادالت انرژی و مواد،
میان این گونه سیستمها و محیط حائل کننده آنان وجود دارد .بهمنظور آشنایی با انواع سیستم در ژئومورفولوژی ،نگاهی
اجمالی به سه سیستم مطرح در این علم ضروری به نظر میرسد:
الف) سیستمهای مورفولوژیکی :در این نوع سیستمها ،روابط متقابل آمـاری بـین دادههای حاصـل از بررسـی فرآینـدهای
زمـین شکلها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و معموالً ارتبـاط سـاختاری دقیقـی بـین عناصـر ،فرآیندها و فرمهای
حاصـله در ایـن نـوع سیسـتم وجـود دارد (مقیمی .)0899،برای مثـال در یک سیستم زهکشی حوزه آبخیز ،آبراهه اصلی از
ترکیب ردههای اول ،دوم ،سوم و ردههای بعدی تشکیل میشود .یکی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای مورفولوژیکی،
خاصیت سلسـله مراتبـی آنها است .هـر سیسـتم ویـژه ،حاصـل ترکیـب چنـدین زیرسیسـتم اسـت ،امـا هـر یـک از ایـن
زیرسیستمها  ،خود جزئی از یک سیستم کلی هستند و تغییرات در آنها میتواند بر کل سیسـتم اثر بگذارد (رامشت و
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همکاران.)0896،
ب) سیستمهای حامل و هادی (کاسکید) :در چنین سیستمهایی ،حرکت مواد و یا جریان انرژی در داخل چشم اندازهای
ژئومورفولوژیکی صورت میگیرد .مثالً حرکات اتمسفری به نزوالت جوی میانجامد و بارندگی بهصورت رواناب در میآید و در
داخل خاک نفوذ میکند .طی این مسیر ،مقادیری مواد سطحی نیز به درون قشرهای خاک وارد میشوند (علیجانی.)0898،
ج ) سیستمهای فرایند –پاسخ (روند – واکنشی) :این سیستم حداقل از تعامل یک سیستم مورفولوژیکی و یک سیستم
جریانات منتظم ماده و انرژی تشکیل شده است .عملکرد این سیستمها معموالً از طریق مکانیسمهای خود نظم صورت
میگیرد .یک نمونه از خود نظمی در متغیرهای مورفولوژیکی را ممکن است در ارتباطات معمولی آبراهههای یک دامنه پیدا
کرد .جابجایی مواد رسوبی بهوسیله فرآیندهای رودخانهای مثال روشنی از این مورد است( .مقیمی.)0899 ،
سیستمهای هیدرولوژیکی:

سیستمهای پیچیده میتوانند به زیر سیستمهایی که هر کدام دارای ورودی و خروجی باشند ،تقسیم شوند .سیستمهای کمـی
و کیفـی هیدرولوژیکی را میتوان بهعنوان زیر سیستمی از سیستم منابع آب در نظر گرفت که عملکرد فیزیکی سیستم را در
یـک منطقـه نشـان میدهند .این زیر سیستم ،منابع آب و دیگر ورودیها را با استفاده از فرآیندهای مختلف به خروجی تبدیل
میکند .برای مـدل کـردن سیستمهای هیدرولوژیکی میتوان از دو راهکار زیر بهره جست )0( :راهکار تئوری که بر اساس مدل
سازی خصوصیات فیزیکی سیستم استوار است )2( .روش تجربی که بر اساس مشاهدات تاریخی از اجزا مختلف سیکل
هیدرولوژیکی استوار است .استفاده از روش اول منجر به ایجاد مدلهای دقیقتر با خروجی بهتر میشود .بنابراین اطالعات
مناسبتری را از پدیدههای مختلـف هیدرولوژیکی ارائه میدهند .اگر چه در این نوع مدل سازی ،کمبود اطالعات دقیق در
مورد ورودیهای الزم و پیچیـدگی ارتباطـات بـین اجزاﺀ سیستم ،فرایند مدل سازی را مشکل میسازد ( سید کالل و
همکاران.)0899،
حوزه آبخیز از دیدگاه سیستمی:

از میان سیستمهای باز ،بسته و نیمه بسته ،سیستمهای باز در منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردارند .شاید بتوان یکی از
دالیل اصلی اهمیت سیستمهای باز را ،پویایی و فعل و انفعاالت سیستم طبیعت چه در مقیاس کالن و در حد تبادالت آن با
فضای کیهان و چه در مقیاسهای ریزتر و در حد تبادالت یک حوزه آبخیز با محیط پیرامون و به دنبال آن دریافت ورودیهای
خاص از محیط خود و خروج این ورودیها به شکل دیگری و باز هم به همان محیط احاطه کننده سیستم دانست (روهینا و
همکاران.)0868 ،
حوزه آبخیز ،بهعنوان چارچوب و واحد ژئومورفولوژیکی دربرگیرنده مورفوسیستم های رودخانهای است (زمردیان .)0890 ،که
شوم آن را منطقه وسیعی شامل زهکشهای تقسیم شده در محل تجمع آب و رسوبات ،مسیر کانال و درههای حوضه زهکش و
منطقه نهشته گذاری رسوبات همچون اقیانوسها تعریف میکند ) .(Bogarrt,2003در یک رتبه بندی دقیق ،استرالر،0
روشی را برای رتبه بندی شاخه رودها به کار گرفته است که بر اساس آن ،در یک سیستم زهکشی حوزه آبخیز ،آبراهه اصلی از
ترکیب ردههای اول ،دوم ،سوم و ردههای بعدی تشکیل میشود .تمامی ردههای آبراههای همراه با یک پیوستگی خاص و دقیق
در شکل گیری سیستم زهکشی آن حوضه ،دخیل هستند .در این روش ،شاخه رودهای کوچک میتواند در سرنوشت رتبه یا
زهکش اصلی که آبها را از منطقه خارج میکند مؤثر باشد (روهینا و همکاران.)0868 ،

-Strahler
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شکل  .9شمایی از حوزه آبخیز بهعنوان یک سیستم باز

مؤلفهها و المانهای حوزه آبخیز
 )1ورودیهای حوزه آبخیز :که عبارتاند از کلیه آنچه بهنوعی وارد سیستم میشوند و فعالیت سیستم را امکان پذیر میسازند.
در یک حوزه آبخیز ،ورودیها بهصورت انرژی حرارتی (از خورشید) ،انرژی جنبشی و پتانسیل (از بارش) ،انرژی پتانسیل (از
فعالیت تکتونیکی) و انرژی شیمیایی (در نتیجه فرآیندهای هوازدگی و تخریب سنگها) است (مساح و مرید.)0898،
 )2فرایند تبدیل :درون دادی که به سیستم وارد میشود ،طبق فرآیند سیستم ،در جریان تغییر و تبدیل قرار میگیرد .در
واقع ،در سیستم کاری انجام میشود و در دادهها تغییر پدید میآید .در درون سیستمهای جریانی نیز ،میتوان شاهد تغییر و
تبدیل صور مختلف انرژی بود .در واقع ،این سیستمها نیروی خود را از تبدیل شدن انرژی پتانسیل خورشیدی و نیروی جاذبه
به انرژی جنبشی و حرارتی میگیرند .بخش قابل توجهی از انرژی در اثر اصطکاک حاصل از تالطم و آشفتگی درونی جریان از
بین میرود ،اما  2تا  8درصد از کل انرژی پتانسیل جریان آب در جریان فرسودن بستر صرف فعالیتهای مکانیکی فرسایشی و
انتقالی میشود ) .(Bogarrt,2003به عبارت دیگر ،استفاده از انرژی در سیستم جریانی به دو صورت انجام میگیرد :بیش از
 61درصد ،صرف غلبه بر کشش اصطکاک حاشیه آبراهه میشود که میزان این انرژی ،بسته بهاندازه و شکل آبراهه و زبری بستر
و ساحل آن متغیر خواهد بود .در این حالت ،این انرژی مصرف شده به گرما تبدیل شده و از طریق تابش و رسانش (هدایت) از
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بین میرود .باقیمانده انرژی وارده به انرژی مکانیکی تبدیل شده و برای انتقال نهشتهها و فرسایش صرف میشود (رامشت و
همکاران.)0896،
)9خروجیهای حوزه آبخیز :که میتواند شامل روان آبها و رسوبات بهصورت های مختلف باشد.
 )4بازخورد :بازخورد را میتوان در حکم فرآیندی دانست که بهوسیله آن هرگاه تغییری در یکی از متغیرهای سیستم صورت
گیرد ،این تغییر ،سرانجام به سراسر ساختار سیستم انتقال مییابد .در مکانیسم بازخورد سیستمهای مکانیکی و سیستمهای
طبیعی به صور مختلف ،پیچیدگی وجود دارد .از جمله در سیستمهای باز که با محیط خارج از خود در حال نوعی داد و ستد
هستند ،مکانیسم بازخورد دیده میشود (مقیمی.)0899،
بازخورد بر دو نوع است )0( :بازخورد مثبت :که سبب افزایش آنتروپی در سیستم میشود .به عبارت دیگر بازخورد مثبت،
هنگامی رخ میدهد که تغییر در درون داد بر اثر عملکرد سیستم زیاد شود ،بهطوری که تأثیر آن تشدید شود یا ادامه یابد
(چورلی و همکاران )2( .)0891،بازخورد منفی :که بینظمی سیستم را کاهش میدهد و میل به حفظ وضع موجود دارد .به
عبارت دیگر ،در بازخورد منفی ،دریافت اطالعات موجود منجر به تقویت جریان ورودی و تحریک و ادامه رفتار سیستم در وضع
کنونی میگردد (چورلی و همکاران.)0891،
بهطور کلی بازخورد مثبت و منفی در داخل همه اکوسیستمهای طبیعی با هم کار میکنند تا تعادل الزم در اکوسیستم برقرار
گردد ،اما رسیدن به این تعادل ممکن است که در زمانی کوتاه و یا طوالنی صورت گیرد (مقیمی .)0899،از جمله فعالیتهای
تخریبی بشر در سطح این حوضه بهعنوان نوعی بازخورد مثبت که در جهت عدم تعادل در سیستم عمل میکند عبارتاند از:
( )0بهره برداری از معادن روباز ،همچون معادن سنگ ساختمانی (تراورتن) )2( ،بهره برداری از منابع شن و ماسه بستر و
کنارههای رود  )8( ،گود برداری و استفاده از نهشتههای دامنهای )8( ،افزایش رسوب دهی حوضه و تغییر شکل هیدرولوژیکی
از طریق افزایش سطوح نفوذ ناپذیر )1( ،تغییر در هندسه مجاری و ایجاد مخازن در اکثر نواحی منطقه و کوهپایهها
((شایان .)0896،با توجه به موارد ذکر شده ،میتوان دریافت که هرگونه تالش در زمینه رفع این بازخورد های مثبت که باعث
افزایش آنتروپی در سیستم جریانی مورد مطالعه گردیده است ،مستلزم انجام اقدامات مدیریتی سنجیده و منظم در سطح
منطقه است.
 )5محیط سیستم :هر سیستم بهطورکلی ،در محیطی قرار دارد .سیستم از عوامل محیطی تأثیر میپذیرد و بر آنها
تأثیر میگذارد .مشخص کردن مرز و محدوده هر سیستم بهویژه سیستمهای باز بسیار مشکل است (رامشت .)0891،در
سیستمهای باز ،امکان تبادل ماده و انرژی با محیط سیستم وجود دارد و در این صورت سیستم قادر است که از افزایش
آنتروپی جلوگیری نماید و از سوق یافتن بهسوی بینظمی که تقدیر سیستمهای بسته است جلوگیری کند .شبکههای زهکش
در یک حوزه آبخیز ،ضمن تعریف سازمندی و نحوه ارتباط در یک ناحیه ،وسعت و قلمرو آن واحد طبیعی را مشخص میکند و
مساحتی که بدین نحو تعریف میشود ،کمتر از یک تا چند کیلومترمربع را در بر میگیرد .به عبارت دیگر ،محدوده قلمرو یک
حوزه آبخیز ،گاه به یک منطقه و ناحیه کوچک محدود میشود و زمانی ابعاد ملی و یا قارهای به خود میگیرد (رامشت.)0898،
یافتهها
خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کن:

بررسیهای انجام شده در منطقه نشان میدهد که  8ایستگاه هیدرومتری در محدوده مطالعاتی نصب گردیده است .از این 8
ایستگاه تنها ایستگاه سولقان دارای طول دوره آماری مناسب میباشد و سه ایستگاه هیدرومتری کشار ،کیگا و رندان
جدیدالتأسیس بوده و یا آمار برداری پیوستهای از آنها صورت نگرفته است (مقیمی و همکاران.)0868،
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آمارها نشان میدهند که متوسط دمای روزانه فصل تابستان بین  21/8تا  81/8درجه سانتی گراد و در فصل زمستان بین 8/0
تا  01/1درجه سانتی گراد میباشد .حوزه آبخیز کن بزرگترین حوضه کوهستانی شمال تهران از سمت شمال غربی مشرف به
دشت تهران میباشد.
مقدار آب دهی متوسط سالیانه رودخانه کن بر اساس آمار  21ساله معادل  2/2متر مکعب در ثانیه و یا  96/8میلیون متر
مکعب در سال محاسبه شده است که میتوان آن را بهعنوان خروجی از سیستم حوزه آبخیز کن در نظر گرفت .دبی ساالنه
رودخانه کن بین حداکثر  8/96متر مکعب در ثانیه معادل  086/9میلیون متر مکعب در سال تا حداقل  1/69متر مکعب در
ثانیه معادل  81/6میلیون متر مکعب در سال متغیر بوده است .بررسی دوره تداوم در سال بهطور متوسط نشان میدهد که
بیش از  2ماه آب دهی رودخانه بیشتر از متوسط آب دهی بوده و میتوان حداقل سه متر مکعب از آن را مورد استفاده قرار داد.
این دو ماه بیشتر در ماههای اسفند تا اردیبهشت اتفاق میافتد (بزرگی و همکاران.)0898 ،
متوسط بارندگی ساالنه حوضه در دوره آماری  81ساله ( 808/08 ،)0899-0819میلی متر میباشد که از آن میتوان بهعنوان
مؤلفه و مقدار ورودی به حوضه اشاره نمود (غفاری و همکاران.)0862،
بررسی میـزان توزیع فصلی دبی جریان حائز اهمیت میباشد .با توجه به این مطلب در بهمن مـاه و اسـفند تغییـرات جزئـی
در جریـان رخ میدهد  .با نزدیک شدن فصل بهار و افزایش دما و افزوده شدن بر میزان بارندگی و از سوی دیگر ذوب برف در
حوضه از ماه اسفند به بعد دبی جریان افزایش یافته در فروردین ماه به حداکثر میرسد .میزان جریان در فصول تابستان و ماه
اول پاییز بـه حداقل میرسد .با توجه به تغییرات ماهانه دبی جریان تغییرات فصلی جریان نیز در این حوضه مورد بررسی قرار
گرفته اسـت ،که براین اساس  9/12درصد از جریان ساالنه در پاییز 28/9 ،درصد در زمستان و  98/9درصد در فصل بهار بوده
که حـداکثر میزان را به خود اختصاص داده است .در تابستان نیز این میزان به  2/8درصد میرسد که حداقل مقدار جریان در
این فصل بـه وقوع میپیوندد (حسین زاده.)0896،
در مطالعهای که توسط شرکت خدمات مهندسی جهاد انجام شد آمار به دست آمده از این قرار میباشد که میزان بارش حوضه
در طول سال از  811میلی متر تا  611میلی متر متغیر میباشد .میزان آب دهی ساالنه حوضه برابر با  2/99متر مکعب بر ثانیه
است .همچنین در حوزه آبخیز کن متوسط ارتفاع بارش برف در جنوب حوضه ( خروجی حوضه) حدود  080/8سانتی متر و در
ارتفاعات شمالی  991سانتی متر میباشد .دامنه تغییرات درجه حرارت حداقل و حداکثر در منطقه در حدود  91درجه سانتی
گراد است( ایستگاه ورامین با  -09/2و ایستگاه مهرآباد با  88درجه سانتی گراد) (شرکت خدمات مهندسی جهاد.)0890،
برآورد سیالب با دوره بازگشتهای مختلف به دست آمده از مطالعات این شرکت هم در جدول شماره  0آورده شده است.
جدول  .1برآورد سیالب حوزه آبخیز کن با دوره بازگشتهای مختلف ( شرکت خدمات مهندسی جهاد)1931،
حوزه
آبخیز

رودخانه
کن

دوره بازگشت
روش

211

011

11

21

01

1

2

888/9

299/8

229/9

090/8

029/1

68/18

11/8

آنالیز آماری دادههای
دبی لحظهای
208/9

099/8

098/9
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خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوزه آبخیز کن:

تشخیص محدودیتها در برنامه ریزی شهری بخشی اساسی از فرآیند برنامه ریزی را تشکیل میدهد .محدودیتها و موانعی
که فرآیندهای ژئوموفولوژیک برای توسعه شهرها و مکان یابی آنها ایجاد میکند را میتوان در دو گروه اصلی مشخص کرد:
 محدودیتهای توسعه شهر بر روی عوارض ژئومورفیک محدودیتهای حاصل از فرآیندهای ژئومورفیک برای توسعه شهر (حسین زاده.)0896،الف) محدودیتهای توسعه شهر بر روی عوارض ژئومورفیک:

توسعه شهر بر روی سطح زمینی صورت میگیرد که از مواد و اشکال ویژهای به وجود آمده است .این مواد و اشکال ممکن است
برای فعالیتهای خاص مناسب باشند اما ایجاد شهرها بر روی این مکانها همواره شهرها را در معرض مخاطرات زیادی قرار
میدهد .تشکیالت آهکی ،درهها ،باتالقها ،استخراج مواد معدنی و موارد دیگر از جمله این شرایط محسوب میشوند.
مهمترین اشکال این نوع از مخاطرات ژئومورفولوژکی مؤثر بر روی شهرها عبارت است از )0( :تشکیالت آهکی (شرایط خاص
آب شناختی و فرونشینی آنها) )2( .دشتهای سیالبی(بستر شکل گیری شهر) )8( .مخروط افکنه ها (روند تشکیل مخروط
افکنه ها و مخاطرات ناشی از سیالب) )8( .سواحل(تغییرات آب دریاها) )1( .دلتاها (تغییرات انرژی رودها و رسوب گذاری
آنها) )9( .نهشتههای یخچالی (حسین زاده.)0896،
ب) محدودیتهای حاصل از فرآیندهای ژئومورفیک برای توسعه شهر:

این نوع از محدودیتها ممکن است در بستر اولیه شهرها وجود نداشته باشد اما روند توسعه شهرها باعث اثر گذاشتن این نوع
از مخاطرات بر روی شهرها میشود .در واقع اثر شهرها بر روی فرآیندهای مؤثر این نوع مخاطرات را به وجود میآورند که
عبارتاند از )0( :فرآیندهای محدود کننده توسعه شهرها در نواحی بیابانی مانند حرکت ماسه ،شوری آبهای زیر زمینی و
هوازدگی نمکی(برداشت زیاد از آبهای زیر زمینی یا توسعه در اراضی نمکی) )2( .فرآیندهای دامنهای و مشکالت توسعه شهر.
( )8فرونشینی یا نشست زمین در اث ر تصرف اراضی حساس و عدم شناخت نوع زمین شناسی منطقه )8( .فرسایش خاک
تغییرات مجرای رودها و نهشته گذاری )1( .ناهمواری و امالح اتمسفری )9( .تحریک فرآیندهای حوزههای آبخیز (تجاوز به
حریم آبراههها) (روستایی و جباری.)0899،
گستره مورد مطالعه به لحاظ وضعیت زمین شناسی در حاشیه جنوبی البرز مرکزی واقع شده است و ناهمواریهای فعلی
منطقه ،حاصل فعالیتهای تکتونیکی دوران سوم و چهارم میباشد .خاکها عمدتاً بدون تحول پروفیلی و اغلب آنها دارای مواد
مادری رسوبی و آذرین هستند (غفاری و همکاران.)0862،
از نظر زمین شناسی این منطقه در طول دوران سوم بهشدت تحت تأثیر فازهای متوالی کوه زایی آلپی قرار داشته است .بهطور
کلی سازندهای زمین شناسی این حوضه بیشتر مربوط به دوران ائوسن بوده ولی میتوان تودههای نفوذی سینوگابرو تا مونزو
دیوریتی را احتماالً مربوط به اولیگومیوسن میباشد را مالحظه کرد .جوانترین سازند موجود در منطقه ،نهشتههای کواترنری
میباشد (بزرگی و همکاران.)0898 ،
مناطق با شدت فرسایش خیلی کم ،عمدت ًا منطبق بر سازندهای زمین شناسی  ،Edgشامل تودههای نفوذی نیمه عمیق
هستند که از نظر فرسایش پذیری دیرفرسا میباشند .این مناطق از نظر تیپ ژئوموفولوژی بیشتر شامل صخرهها و خط الراس
ها می باشند .مناطق با لیتولوژی سنگهای گدازهای همراه با توف نسبت به فرسایش نسبتاً مقاوم هستند و عمدتاً شامل
فرسایشهای برونزد سنگی همراه با فرسایش ورقهای و برون زد سنگی همراه با فرسایش خندقی محدود است .در کل
واحدهای سنگی با قابلیت فرسایش پذیری باال ،بیشترین درصد مساحت در حوزه آبخیز کن را تحت پوشش قرار داده است و
عمدت ًا شامل توف سبز با میان الیههای سیلتستونی ،ماسه سنگ همراه با توف سبز صخرهای ،کنگلومرا و  ...میباشد (غفاری و
همکاران.)0862،
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یکی از مشکالت موجود در حوزه آبخیز کن را میتوان بهره برداری از بستر رودخانه و حریم آن بر شمرد که دامنه بسیار زیادی
یافته است .این برداشتهای بیرویه ،تغییرات زیادی در رودخانه کن در محل برداشتها و نیز در پایین دست و باال دست بازه
معادن ،ایجاد کرده است .آمار مصالح برداشت شده ناقص و غیرقابل اعتماد است .بر پایه آثاری که بهصورت گودالهای بسیار
وسیع و ژرف در منطقه به وجود آمده است و محاسبه حجم گودالها از روی عکسهای هوایی ،میتوان حجم تقریبی نزدیک
بهیقین مصالح خارج شده از محدوده را برآورد نمود .بر این اساس در محدوده فوق ،حداقل 81میلیون مترمکعب از مصالح
برداشت شده است .وزن تخمینی این حجم از رسوبات درشت دانه ،که ذرات ریزدانه را نیز در میان دانههای خود جای داده
است ،با در نظر گرفتن وزن مخصوص  0/9گرم برسانتی متر مکعب ،در حدود  89میلیون تن است.
همچنین آمار به دست آمده از تحقیقات شرکت خدمات مهندسی جهاد در مورد بار رسوبی حوضه و میزان فرسایش در جدول
شماره  2نشان داده شده است .که با توجه به وزن رسوب در واحد سطح و همین طور مساحت حوضه به کیلومتر مربع به رقم
حدودی  001111تن در کیلومتر مربع در سال خواهیم رسید که میتوان آن را بهعنوان یکی از خروجی های حوضه در نظر
گرفت.
جدول شماره  . 2نسبت بار رسوبی خروجی و میزان فرسایش و جابجایی خاک حوزه آبخیز کن (شرکت خدمات مهندسی جهاد)1931،
حوزه آبخیز و شرکت مشاور

کن (خدمات مهندسی جهاد)

نسبت بار رسوبی خروجی و میزان فرسایش و جابجایی خاک
نسبت رسوب دهی

وزن رسوب در واحد سطح

DR %

Ton/km2/y

میزان فرسایش در خاک در واحد
Ton/km2/yسطح

89/81

101/62

0196/90

حفاریها در باالدست و پایین دست حوضه ،اثرات قابل مالحظهای بر ریخت شناسی بستر رودخانه گذارده است (روز رخش و
همکاران .)0891،در مسیر رودخانه کن احداث پل با دهانه کوچک ،سبب ایجاد فرسایش کناری در باالدست و فرسایش بستری
در پایین دست شده است .ساختن سازههایی نظیر اپی یا سازههای بتنی رسوب گیر ،به علت عدم طراحی مناسب ،سبب ایجاد
فرسایش در دراز مدت و تخریب دیواره رودخانه در پایین دست و باال دست تمام پلهای موجود شده است .این مسئله باعث
ایزوله شدن مسیر جریان و تغییر مسیر رودخانه بهصورت موضعی گردیده است .از سوی دیگر برداشت مصالح رودخانهای در اثر
ایجاد گودال در مسیر جریان ،سبب کاهش سرعت جریان ،انتقال فرسایش به کنارهها و تعلیق مواد رسوبی است.
با توجه به این که برداشت از مصالح رودخانه کن از تولید طبیعی این مواد در بستر رودخانه بیشتر بوده است ،باعث گسترش
به هم خوردگی در پروفیل طولی رودخانه شده است .این نوع دست یازی به حریم رودخانه ،سبب عمیق شدن بستر رودخانه و
انتقال پدیده ژرف شدگی به باالدست و پایین دست گردیده است .این آثار را بهصورت پائین افتادن بستر رودخانه و انتقال آن
به نقاط دیگر ،در بسیاری از مناطق حوضه میتوان مشاهده نمود (روز رخش و همکاران .)0891،بهره برداریهای فوق ،بستر
رودخانه را در باال دست ،دست خوش فرسایش شدید قهقرایی و حفر عمیق بستر نموده است .بهطوری که بستر رودخانه بیش
از01متر پایین افتاده است (شکل .)1
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شکل  .4حفر عمیق دره رودخانه کن در مجاورت برداشتهای بیرویه از بستر و حریم آن (روز رخش و همکاران)1935،

بهمنظور مهار آثار تخریب معادن رودخانهای و پایین افتادن بستر رودخانه با توجه به نگرش سیستمیک ،یک سازه کنترلی در
پایین دست پل راه آهن احداث گردیده است .این سازه نوعی آب شکن چندپله ای است و تا حدود زیادی توانسته است تحرک
و انتقال محور فرسایش و جا بجایی آن را به باال دست مهار نماید (شکل .)9

شکل  .5عملکرد آب شکن پایین دست پل خط آهن تهران -تبریز در حوزه آبخیز کن (روز رخش و همکاران)1935،

با این حال ،در پایههای بتنی پل جاده قدیم کرج ،اثرات پایین افتادن بستر را بهخوبی میتوان مشاهده کرد که این پائین
افتادگی مربوط به فعالیت رودخانه پیش از احداث سازه کنترل فرسایش است .در این محل ،مقطع جریان محدود گردیده و
مسیر رودخانه به کنار رانده شده است که در شکل  9مشاهده میشود .این پایین افتادگی  ،سازههای تقاطعی بسیار بااهمیت
خط آهن تهران -تبریز و جاده قدیم کرج را در باالدست بهشدت تهدید مینماید  .پلهای احداثی به فاصله کمتر از  011متر از
یکدیگر بر روی رودخانه کن ساخته شدهاند.
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شکل  .1پایین افتادگی بستر رودخانه کن در محل پل بزرگ راه آزادگان (روز رخش و همکاران)1935،

شکل  .3برش پایین افتادگی بستر رودخانه کن در مقطع پل جاده قدیم کرج (روز رخش و همکاران)1935،

برداشت بیرویه و غیر فنی مصالح از رودخانه کن که نوعی دخل و تصرف در آن به شمار میآید ،آثـار منفی فراوانی را به دنبال
داشته است .برداشت شن و ماسه رودخانهای از بسـتر رودخانـه کـن و حـریم آن ،در چندین دهه انجام شده است .از جمله
اثرات منفی آن میتوان بهطور خالصه به موارد زیر اشاره نمود:
 ایجاد به هم ریختگی در رسوبات بستر رودخانه :در این حوضه ،برداشت غیراصولی و بدون برنامه از مواد آبرفتی بستررودخانه ،سـبب ایجـاد گودالهای طویل یا بیشکل و برجستگیهای شبیه تپه ماهور در بستر و کنارههای آن شده است .چنین
ریختهایی در برابـر آب سیالب دوام زیادی ندارند و توسط آب جابجا شده و غرقاب میگردند .ایـن مکانیسـم ،تخریـب
دیوارهها و تعریض رودخانه را در این مقطع در پی داشته است (روزرخش و همکاران.)0896،
 کاهش سطح مقطع جریان :ایجاد انباشتگی و دپوی رسوبات رودخانه در حجم زیاد در این محل ،سبب کوچک شـدن سـطحمقطـع جریان گردیده است .این انباشتگیها اغلب دارای موقعیت ثابتی نیستند و بسته به شرایط رودخانه و نهشتههای جدید
آن تا حدودی جابجا میشوند .با وجـود چنـین موانعی در مسیر رودخانه و نیز محدودیتهای دیگری مانند ایجـاد و گسـترش
تراسهای مصـنوعی در کرانـه مقابل ،آب رودخانه کن در مواقع غیر سیالبی در بستری با مقطع جریان کوچک جاری میشود.
اما جریانهای با دبی زیاد ،از این مقطع نمیتواند بهآسانی عبور کند و با پس زدن آب سیالب در این مقطع مواجه میگردد.
 تخریب بستر رودخانه در باالدست :برداشت بیرویه شن و ماسه از مقاطع مختلف رودخانه کن و ایجـاد گودالهایی درمسـیر جریـان و انتقال اثرات تخریبی آن در طول سه دهه که از بهره برداری این کارگاه میگذرد به باالدست ،سبب شده است
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که بستر رودخانه بیش از دو متر پایین بیفتد و سازههای رودخانهای هدایت آب ،نظیر کف بند های پایین دسـت پـل رسالت،
عمالً کارایی خود را از دست بدهند و از سوی کناره چپ خود دچار تخریب گردند و رودخانه بـا دور زدن این دو سازه در عمل
توانسته است فرسایش و تخریب را به باالتر از کف بندها منتقل نماید .ایـن عمـل باعث شده تا این سازهها کارایی خود را که
با هدف کنترل فرسایش بستر رودخانه و نگهداری پایههای پل رسالت بوده است ،از دست بدهد .به همین دلیل بستر رودخانه
کن در زیر پل نیز تخریب شده و پایین افتاده است.
 تغییرات مرفودینامیکی رودخانه کن :حفـاری در حاشیه رودخانه نیز موجب انحراف آب به این قسمت و فرسایش کنارههایرودخانه شده اسـت .تغییـرات فـوق پارامترهایی نظیر شیب بستر و عمق جریان را دست خوش تغییر کرده و موجب ایجـاد
تغییـرات مرفودینـامیکی در رودخانه کن شده است .
 تخریب زونهای حاشیهای :فعالیت استخراج شن و ماسه به شیوههای متعددی به زون حاشیههای رودخانه آسیب رساندهاست .تخریب زونهای حاشیه رودخانه کن ،در طول دوره عملیات استخراج ،سبب تخریـب دیـواره ،سـاحل رودخانـه ،گیاهـان
حاشیهای و پوشش گیاهی سواحل کنارهی رودخانه گردیده است.
 کاهش تراوایی موضعی :استقرار تجهیزات سنگین ماشین آالت تولید شن و همین طور انبار کـردن مصـالح بهصورت پشـتهسبب فشردگی ،کاهش نفوذپذیری و در نتیجه ایجاد جریانهای سـطحی در روی زمـین شـده اسـت.
همچنین در حوزه آبخیز کن تجاوز باغات و منازل مسکونی به حد بستر و حریم رودخانه دیده میشود .آورد رسوبات این
رودخانه بسیار زیاد است و جریانهای سیالبی در سالهای اخیر در آن رخ داده است .این جریانها عالوه بر رسوبات رودخانهای
تنه درختان را از باالدست حمل نموده ،منجر به مسدود شدن مسیر جریان میشوند .وضعیت آلودگی رودخانه بر اثر دفع
فاضالب به شرح جدول  0است .عالوه بر این به دلیل ورود زه آبهای کشاورزی (آلوده به کودهای شیمیایی) ،آب این رودخانه
آلوده میشود (اسحاقی و همکاران.)0862،
جدول  .1وضعیت دفع فاضالب در رودخانه کن (روستای سنگان)
فاضالب تولیدی(لیتر در روز)
100-180

وضعیت دفع فاضالب

میزان بار آلودگی(کیلوگرم در روز)

توالت

استحمام و شستشو

نیترات کل

فسفات کل

BOD

اکثراً بهطور خام وارد
رودخانه میشوند

اکثراً بهطور خام وارد
رودخانه میشوند

6/98

0/1

88/90

شکل  .3تجاوز باغات و مناطق مسکونی به حد بستر رودخانه کن در روستای سنگان (اسحاقی و همکاران.)1932،
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البته با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص شده است که در سالهای اخیر بررسیها و فعالیتهای اجرایی جامعی
توسط معاونت آبخیزداری استان تهران و اداره آبخیزداری شمیرانات در این حوضه صورت گرفته است که در جدول  2نشان
داده شده است.
جدول  .2توزیع فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز کن (درصد) ( عباسی و همکاران)1933،

در تحقیقی که توسط عباسی و همکاران انجام شده است ،تأثیر عملیات آبخیزداری بر روی ویژگیهای هیدروگراف سیالب در
دوره بازگشتهای مختلف در حوزه آبخیز کن ،مورد بررسی قرار گرفته است که شرح آن در جدول شماره  8قابل مشاهده
میباشد .همانطور که مالحظه میشود این بررسیها نشان از تأثیر مثبت عملیات آبخیزداری بر روی خصوصیات هیدروگراف
سیالب دارد.
جدول  .9ویژگیهای هیدروگراف سیالب برای کل حوضه در شرایط پیش و پس از عملیات آبخیزداری ( عباسی و همکاران)1933،

بحث و نتیجهگیری
متخصصان و پژوهشگران بهطور معمول با چالشهای آبخیزداری ،از جمله ،بهعنوان مثال )0 ،اصالح اکوسیستمهای تخریب
یافته ،برای رسیدن به یک تعادل بین انسان و طبیعت )2 ،حل و فصل درگیریها بر سر مسئله حفاظت از فضای باز و کیفیت
زیست محیطی و منافع توسعه ،و بهطور کلیتر  )8آب مورد نیاز برای مواد غذایی ،انرژی ،و محیط در چهارچوب حوزه آبخیز،
مواجه هستند .پرداختن به این مسائل و دیگر چالشها ،نیازمند توسعه مفاهیم ،روشها ،الگوریتمها و سیستمهای نوآورانه ،برای
مدیریت مؤثر حوزه آبخیز است که میتواند هم به پایداری اجتماعی -اقتصادی و هم پایداری زیست محیطی منجر شود ( Cai
.)et al,2013

شاید در حال حاضر بیش از هر زمان ،روش سیستمی برای حل مشکالت مدیریت حوزه آبخیز به علت ظهور نگرانیهای متعدد
جدید مربوط به مشارکت ذینفعان ،اخالق زیست محیطی ،آنالیز چرخه حیاتی ،پایداری ،اکولوژی صنعتی و طراحی برای
انعطاف پذیری اکولوژیکی (در مقابل مهندسی) مورد نیاز است ) .(Dobson and Beck,1999دیدگاه سیستمی نوعی طرز
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نگرش و تفکر سیستمی است که امکان تشخیص بهتر مسائل ،مشکالت و معایب را فراهم میکند و درک و تجزیه و تحلیل را
تسهیل مینماید .دیدگاه سیستمی در تقابل با دیدگاه جزئینگری بوده و درصدد بررسی اهداف مجموعهها و سیستمها به کمک
مدل و مدل سازی و استفاده مؤثر از ابزارهای اطالعاتی و مدیریتی است (کارآموز و همکاران.)0891،
بررسیهای فیزیوگرافی انجام شده به همراه مطالعات میدانی نشان داده است که حوزه آبخیز کن قابلیت سیلخیزی دارد.
همچنین آبراهه کن به لحاظ پهنههای سیالبی در قسمتهای از بستر دچار مشکل است .این موضوع را میتوان این گونه
تفسیر کرد که به علت افزایش شیب و برش بستر رودخانه ،پادگانههای رودخانه در ارتفاع نسبت ًا باالی از سطح بستر قرار
گرفتهاند .بهطور کلی افزایش عمق بستر باعث شده که بیشتر سیالبهای که اتفاق افتاده در داخل بستر مهار گردد .اما باید در
نظر داشت که توسعه بر روی چنین پادگانههای که امکان آب شستگی سواحل رودخانه وجود دارد ،باید با دقت بیشتری صورت
گیرد .با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان عنوان کرد بهترین و مناسبترین راه برای کاهش اثرات سیالب در حوزه آبخیز
کن و دیگر مناطق شهری مدیریت مناسب کاربری اراضی منطقه است .چراکه با مدیریت و جانمایی کاربریهای مناسب با
رودخانه همچون فضای سبز از بسیاری هزینهها که بعداً درنتیجه وقوع سیالب ایجاد خواهد شد ،جلوگیری میگردد (مقیمی و
همکاران .)0868،با توجه به نقشه خطر ،در منطقه غرب آبراهه کن به لحاظ وسعت بیشتر مناطق مسکونی ،خسارت به اراضی
مسکونی بیشتر میباشد .این در حالی است که در شرق آبراهه خسارت به باغات و اراضی کشاورزی بیشتر است .این میزان
خسارت نتیجه بیتوجهی انسان به حریم آبراهه است با مدیریت کاربری اراضی میتوان تا حد زیادی از به وقوع پیوستن
خسارات جلوگیری کرد (حسین زاده .)0896،نقش دخالتهای انسانی از قبیل احداث سازههای عرضـی ،تجاوز به حریم
رودخانهها و ایجاد تأسیسات و توسعه اراضی کشاورزی از طریق تغییر در مقطع رودخانه ،سرعت جریـان و تغییر در مناطق
ذخیرهای سیالب متجلی شده که بهنوبه خـود میتواند بر بروز یا تشدید سیل تأثیر بـسـزایی داشـته باشـد
) .(Sadeghi,2004عوامل زیادی بر روی شرایط جریان یک رودخانه مؤثر میباشند .وجود یک نگرش جامع نسبت به آنها
باعث میشود تا طراحی پروژه احیا و اجرای آن در جهت صحیح نیل به اهداف اولیه عمل نماید .اهم این پارامترها عبارتاند از:
( )0مشخصات ژئومورفولوژیک :برای مؤثر واقع شدن یک طرح احیای رودخانه ،ابتدا وضعیت مورفولوژیکی آن میبایست
مشخص گردد و بر اساس آن شرایط پایدار مورفولوژیکی تشخیص داده شود .برای تشخیص شرایط پایدار ،بهترین روش ،یافتن
بازههای دست نخورده در رودخانه مورد مطالعه و یا در حوزه آبخیز است .البته در این انتخاب باید احتیاطهای الزم صورت
گیرد .زیرا بهعنوان نمونه ،ممکن است بازه ناپایدار مورد مطالعه در قسمت آبرفتی جریان داشته باشد ،در حالی که بازه مرجع
دست نخورده از قسمتهای کوهستانی انتخاب شده باشد.
( )2پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی :پارامترهایی از قبیل سرعت جریان ،ارتفاع سطح آب ،تنش برشی کنارهها و کف از
خصوصیات هیدرولیکی میباشند .از پارامترهای هیدرولوژیکی میتوان به بارندگی ،تبخیر و تعرق ،نفوذ ،رطوبت خاک ،سطح آب
زیر زمینی و آبهای سطحی جاری در سطح حوزه آبخیز اشاره نمود.
( )8ظرفیت رسوب :دادههای رسوب ،مانند دانه بندی ذرات رسوبی ،حجم رسوبات بستر و غلظت رسوبات (معلق) ،از اندازه
گیریهای میدانی از پشتههای رسوبی و مصالح بستر به دست میآیند .ظرفیت انتقال رسوب بهصورت بار بستر و بار معلق از
توابع تجربی قابل محاسبه میباشد .تغییر در ابعاد کانال ،شکل و پروفیل بهصورت تغییر در پارامترهای هیدرولیکی پدیدار
میشود.
( )8پارامترهای زیست محیطی :عوامل فیزیکی (از قبیل پسماندهای زباله شهری ،نخالههای ساختمانی و غیره) و شیمیایی (از
قبیل پساب کارخانهها ،پساب پرورش ماهی ،پساب زه کش های کشاورزی و غیره) آلوده کننده رودخانه باید مشخص گردد .از
طرف دیگر شناخت فون و فلور در منطقه مورد مطالعه حائز اهمیت است و در کنار آنها زیستگاههای از بین رفته بر اثر دست
خوردگی رودخانه و راهکارهای احیای آنها باید مدنظر قرار گیرد (اسحاقی و همکاران.)0862،
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روشهای احیای رودخانه کن به سه دسته کلی روشهای سازهای ،روشهای غیر سازهای و روش مدیریت حوزه آبخیز قابل
تقسیم بندی میباشند.
( )0روشهای سازهای :برخی از این سازهها ،در روش سنتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند ،اما در بحث احیای رودخانه کن با
مد نظر قرار دادن نقش آنها در کل رودخانه و حوزه آبخیز قابل استفاده میباشند .در حقیقت در طراحی و پیشنهاد سازهها
بیش از یک هدف باید مد نظر قرار گیرد .بهعنوان نمونه در صورت پیشنهاد یک سازه کنترل شیب ،نقش آن در فرسایش و
رسوبگذاری رودخانه در بازه طولی و زمانی و همچنین تأثیر آن بر محیط زیست بستر و سیالب دشت نیز حائز اهمیت
میباشند .این روشها شامل ،سازههای طولی (گوره ،دیوار سیل بند ،پوشش حفاظتی بستر و کناره) ،سازههای عرضی (آبشکن،
سازههای کنترل شیب ،سرریز ،صفحات مستغرق) میباشند.
( )2روش غیر سازهای :روشهای غیر سازهای غالب ًا دوست دار محیط زیست میباشند .در این روشها همواره سعی بر آن است
که رودخانه بهطور طبیعی ساماندهی شود  .هزینه اجرای این روشها پایینتر از روشهای سازهای بوده و در برابر بالیای طبیعی
انعطاف پذیری بیشتری دارند .در عین حال مدیریت و نظارت بر آنها نسبت به روشهای سازهای آسانتر است .در روشهای
غیر سازهای رودخانه بهطور تدریجی اصالح میگردد و بدیهی است که اصالح تدریجی رودخانه شرایط پایدارتری را به دنبال
خواهد داشت .این روشها عبارتاند از :پوشش غیر سازهای (پوشش گیاهی ،پوشش ژئوسنتتیک) ،بازیافت (حوضچههای
نگهداری آب ،سنگ فرشهای متخلخل،حوضچههای متخلخل ،ترانشه های پر شده با مصالح شنی(.
( )8مدیریت حوزه آبخیز :مدیریت حوزه آبخیز برای تعیین پتانسیل فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ،بهبود وضعیت فعلی و
برقراری مجدد شبکه آبراههای میبایست انجام شود .در مدیریت حوزه آبخیز الف) باز نگری تاریخچه کاربری اراضی و دورههای
زمانی تغییرات رودخانه ،ب) مشخص نمودن دالیل اولیه ناپایداری ،پ) جمع آوری و تحلیل دادههای میدانی برای تعیین
پارامترهای رسوب گذاری؛ هیدرولیکی و مورفولوژیکی و ت) کمی کردن تغییرات رژیم جریان و رسوب؛ میبایست انجام شود
(بردبار و احمدی.)0860،
با توجه به توضیحات ارائه شده در پیشنهاد طرح احیای رودخانه کن مواردی که میبایست مد نظر قرار گیرند عبارتاند از:
( )0تجاوز باغها و ساختمانهای مسکونی به حد بستر و حریم رودخانه ( )2آلودگی آب رودخانه در اثر ورود فاضالب و زه آبهای
باغات و روان آب های شهری ( )8وجود جریانهای سیالبی ( )8صلب شدن کنارههای رودخانه به دلیل تبدیل آن به کانال در
مجاورت ساختمانهای مسکونی و باغها ( )1فرسایش پذیری جریان ( )9برداشت بیرویه شن و ماسه .که روشهای پیشنهادی
برای احیای رودخانه را میتوان به شرح زیر عنوان نمود:
 .0بازگرداندن بستر طبیعی رودخانه و تخلیه مناطق مسکونی و باغها از حاشیه رودخانه
 .2تعبیه سیستم دفع فاضالب روستا برای عدم ورود فاضالب به داخل رودخانه
 .8ایجاد پوشش کناره :پوشش کناره میتواند به دو صورت پوشش گیاهی و پوشش ژئوسنتتیک انجام پذیرد .پوششهای
ژئوسنتتیک بهصورت ترکیبات زنجیرهای پلیمری میباشند .این پوششها میتوانند در ایجاد پایداری شیب کناره رودخانه،
زهکشی آب ،ایجاد بستری جهت کاشت گیاهان در شیب و تقویت کننده خاک مورد استفاده قرار گیرند.
 .8استفاده از حوضچههای نگهداری آب در باال دست :این حوضچهها قادرند تا رواناب دائمی و موقت را ذخیره نمایند .دارای یک
سازه خروج آب بوده که رواناب ورودی را نگهداری کرده و کاهش میدهد .به کمک جانمایی مناسب ،میتوان از آنها برای
مدیریت مقادیر جریان استفاده نمود .حوضچههای نگهداری آب عالوه بر کنترل جریان میتوانند باعث ته نشین شدن آلودگیها
شوند .همچنین از آنجا که دریاچهای همیشه پر از آب هستند ،میتوانند بهعنوان منابع تفریح و سرگرمی مورد استفاده قرار
گیرند.
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 .1استفاده از ترانشه های پر شده با مصالح شنی :خندقهایی هستند که آبهای سطحی را به آبهای زیر زمینی هدایت
میکنند .و با عبور دادن آالیندهها از بین مصالح شنی باعث از بین رفتن آالیندهها و تا حدی تصفیه آب نیز میشوند .آب بین
خلل و فرج مصالح ذخیره میشود و آرامآرام به سطح زیرین نفوذ میکند.
 .9پره رودخانهای عرضی :1در روشهای احیای رودخانهها برای کنترل شیب رودخانه از سرریزهایی موسوم به پره عرضی
رودخانهای استفاده میگردد .نکته جالب توجه در رودخانه کن آن است که فرم طبیعی رودخانه بهصورت پلکانی 2بوده و پره
عرضی رودخانهای بهطور طبیعی در آن تشکیل شده است.
 .9تهیه و اجرای طرح جامع حفاظت از رودخانههای کشور و رودخانه کن و تبعیت دستگاههای اجرایی از آن.
 .9تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای بهره برداری از منابع رودخانهای و حریم آنها بهویژه استفاده از مصالح شن و ماسه.
 .6توقف تمام بهره برداریها و انتقال آنها از بستر و حریم رودخانهها.
در نهایت به طور خالصه می توان گفت که در آنالیز سیستم یک حوزه آبخیز مثل کن ،بارش به صورت باران و برف و انرژی
خورشیدی با مقادیر ذکر شده در فوق ،مولفه های ورودی سیستم بوده و مقدار دبی جریان و رسوب با مقادیر ذکر شده و
محصوالت تولید شده به عنوان مولفه های خروجی سیستم مطرح هستند .در سیستم حوزه آبخیز ،هر تغییری در ورودی های
حوضه منجر به تغییر در خروجی سیستم می شود و بازخوردهای متفاوت اعم از مثبت و منفی ایجاد می کند .به این ترتیب که
با تغییر کاربری و افزایش بهره وری از خاک های مناطق شیب دار حوضه به صورت کاربری های مختلف کشاورزی و  ...هر چند
تولید محصول ممکن است افزایش یابد و بازخورد مثبت داشته باشد ولی مسلم است که این بازخورد مثبت در درازمدت باعث
ناپایداری و عدم تعادل سیستم شده و مشکالتی اعم از افزایش میزان رسوب خروجی ،آلودگی ،کاهش نفوذپذیری ،سیالب و
سایر مشکالت عنوان شده را به وجود می آورد ،در مقابل ،در صورت رعایت اصول و مدیریت جامع آبخیزداری و حفاظت از آب
و خاک هر چند ممکن است بازخورد منفی از قبیل تولید محصول کمتر ایجاد کند اما این بازخورد منفی در درازمدت باعث
پایداری و تعادل حوضه می شود.
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