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  پژوهشی در مورفودینامیک حوضه آبریز لوندویل چاي به منظور مدیریت محیط

  

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا:دکتر حسین اصغري  -

  دانشجوي دوره دکتري جغرافیا دانشگاه دولتی باکو: اللهی گیتا عین -

  

  چکیده

ریت آن در جهت اسـتفاده بهتـر از زمـین،    هاي مورفودینامیک  حوضه لوندویل چاي و مدی به منظور شناخت ویژگی

بسـتگی موجـود بـین عوامـل      ها در چهار گروه مورفومتري، رابطه بین عوامل هیدرو مورفولوژیک، هـم  ابتدا این ویژگی

هـاي آمـاري محاسـبه و     هـاي تجربـی و روش   ژیک و فرسـایش و رسـوب شناسـایی و از طریـق فرمـول     .هیدرومورفول

در انتها بـا تجزیـه و تحلیـل ایـن عوامـل      . ار به صورت جدول و نمودار خالصه شدسپس حاصل ک. بندي گردید طبقه

مشخص گردید حوضه لوندویل چاي به دلیل برخورداري از پوشش گیاهی انبوه جنگلی فرسـایش متوسـطی داشـته،    

بـه عوامـل    در هـر صـورت توجـه   . ریزي کـرد  توان آن را کنترل نموده، در جهت استفاده بهینه از اراضی آن برنامه می

  .هاي مدیریتی آن ضروري است مورفودینامیک در طرح

  مورفودینامیک، هیدروژئومورفولوژي، مدیریت محیط، لوندویل چاي: واژگان کلیدي

  مقدمه 

هـاي تـالش بـه سـمت دریـاي خـزر روان        هاي شرقی کوه لوندویل چاي در زمره رودهاي متعددي است که از دامنه

هـاي طبیعـی بـه جهـت      و تنوع اشکال حاصل از آن، شناخت عوامل بازدارنده و پتانسیلمورفودینامیک ویژه . گردد می

  .هاي هیدرومورفولوژیکی حاکم بر حوضه سبب اصلی این مطالعه است مدیریت محیط و شناخت سایر پدیده

ري در گیـ  هاي هیدرومورفولوژیک و مورفودینامیک حوضه ارتباط زیادي با هیدرولوژي داشـته، بـراي تصـمیم    ویژگی

در این تحقیق کلیه عوامـل مـوثر   . هاي آمایش سرزمین و مدیریت محیط بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد طرح

اي نسـبت بـه هـم بررسـی      در مورفودینامیک حوضه لوندویل چاي شناسایی شده، در صورت لـزوم بـه طـور مقایسـه    

در رفتار هیدرولوژیکی حوضـه نقـش اساسـی داشـته،      دهد که این پارامترها نتایج حاصل از تحقیق نشان می. شود می

نادیده انگاشتن این عوامـل منجـر بـه    . هاي مربوط به مدیریت محیط به طور کمی دخالت داده شوند بایستی در طرح

  .گردد ها و عدم دستیابی به موفقیت کامل در مدیریت محیط می افزایش هزینه

ر تحقیقـات ژئومرفولـوژي کمـی در جهـان بـوده، در ایـران هنـر        آغـازگ ) 1959(، استرالر و موریساوا)1932(هورتن

بیشـتر  . هـاي دریاچـه نمـک روابطـی را ارائـه نمـوده اسـت        هـا در حوضـه   اي سیالب براي آنالیز منطقه) 1932(بخش

  ).2(اي توده سهند نیز به این روش مورد مطالعه قرار گرفته است هاي رودخانه حوضه

  :ت است ازاهداف این تحقیق به طور کلی عبار

  .هاي هیدرومورفولوژیک و مورفودینامیک حوضه لوندویل چاي تعیین ویژگی .1

 .هاي مدیریت محیط و آمایش سرزمین هاي مورفودینامیکی روي طرح تعیین اثر ویژگی .2
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ها یا راهکارهاي علمی و عملی جهت کاهش نقش عوامـل بازدارنـده محیطـی از دیـدگاه      حل ارایه راه .3

 .ر ساختن نواحی پایدار جهت توسعههیدرومورفولوژي و آشکا

  معرفی حوضه لوندویل چاي 

انزلی است که در جنوب و جنوب غـرب شهرسـتان آسـتارا    هاي مستقل زیر حوضه تالش ـ   لوندویل چاي از رودخانه

ده، گري، آبگرم، آنگـوال  هاي باغچه متر سرچشمه گرفته، آبادي 2121این رود از کوه خان بالغی با ارتفاع . جریان دارد

محدوده مطالعـه بـا   . ریزد آسیاشم، باش محله، بهرام و لوندویل را مشروب ساخته، در غرب لوندویل به دریاي خزر می

 30ًاین حوضه بـین   . کیلومترمربع بخشی از حوضه دریاي خزر بوده، از سمت غرب به شرق جریان دارد 37مساحت 

کیلـومتر و   18عـرض شـمالی قـرار گرفتـه، طـول آن       38ْ 22َ 20ًتـا    50ً17َ38ْطول شرقی و  48ْ 50َ 30ًتا   48ْ 41َ

کربناتـه و سـازندهاي سـیلیکاته     رود اصـلی بیشـتر روي نـواحی بـی    ). 5و4(باشد درصد می 13شیب آن در کوهستان 

متـر   100متـر و کمینـه آن در حـدود     2000ارتفاع بیشـینه بـاالتر از   ). 6(کربناته جریان دارد کربناته و سولفاته بی بی

  .پیوندد است که به جلگه ساحلی دریاي خزر می

نقشـه یـک   ) 11(ها جابجا شـده اسـت   هاي آستارا و نئور بوده، همراه با فعالیت آن از نظر تکتونیکی تحت تاثیر گسل

  .دهد هاي منطقه را نشان می گسل

  در منطقه) تالش(نقشه شماره یک ـ گسل آستارا

  
  

، تـوف و ماسـه سـنگ تـوفی آنـدزیت، بـرش،       )سازنده فجن(ي پلی ژنیکهاي کنگلومرا از نظر چینه شناسی سازنده

منطقه از نظر پوشش گیاهی غنـی و در  ). 7(توان مشاهده نمود شیل، ماسه سنگ و مگاپورفیر آندزیت را در حوضه می

هـاي مرتفـع    هاي لرگ، توسکا، نمدار، انجیلی، ممـرز، بلـوط و راش پوشـیده شـده، در قسـمت      بیشتر نواحی از جنگل

  ).10(گردد حوضه به مراتع بسیار خوب تبدیل می
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  ها مواد و روش

ــک حوضــه   ــی مورفودینامی ــط        در بررس ــی و رواب ــطحی و خط ــوارض س ــی همچــون ع ــاي فیزیک ــا پارامتره ه

هـاي   گونه سنجش به کمک مدل بدیهی است این. گیرد گیري و تحلیل قرار می هیدرومورفولوژیک مورد سنجش، اندازه

ضـرورت  ... شناسی و توپوگرافی و  ها، داشتن اطالعات زمین است و در آن نیاز به یک سري دادهریاضی و آماري عملی 

جـدول  (هاي هیدرومورفولوژیک حوضه مطالعه در جـدولی خالصـه شـده اسـت     بنابراین ابتدا کلیه ویژگی). 8(تام دارد

. ایج قابل قبولی دست یافتـه اسـت  ها به نت سپس با تحلیل این روابط و تعیین همبستگی و رگرسیون برخی داده). یک

  :گردآوري اطالعات طی چند مرحله به شرح زیر انجام گرفته است

  .هاي تهیه شده اي و استفاده از گزارشات و مطالعات قبلی و نقشه مطالعات کتابخانه .1

 .ها و کارتوگرافی اي، تهیه نقشه هاي هوایی و ماهواره عملیات کارگاهی مانند تفسیر نقشه و عکس .٢

 .دیدهاي مستقیم میدانیباز .٣

در این تحقیق پس از به دست آوردن آمارهاي خام با استفاده از روابط تجربی به مقایسه پارامترها پرداختـه، میـزان   

  .شود اثر هر عامل روي کل حوضه تعیین و به صورت نقشه و نمودار نشان داده می

از )] 1n(به تعداد نهرهاي رتبـه بـاالتر  ) n(تعداد نهرهاي یک رتبه مشخص[ها شاخه  براي بدست آوردن نسبت

رابطه 
)1( 




n

n
Rb 12(شود استفاده می.(  

نیز از رابطه  Raنسبت مساحت نواحی
)1( 


U

a
A

uA
R    آیـد کـه در آن    بـه دسـت مـیAu     متوسـط مسـاحت حوضـه

  .است uهاي رتبه  شاخه

1)1(بین رتبه و شـیب رود از فرمـول    رابطه  usu RSS   شـود امـا قبـل از آن بایـد نسـبت شـیب        حاصـل مـیRs  را

])/[(: محاسبه نمود 1 uus SSR  

خط رگرسـیون بیـانگر شـدت و    . شود  استفاده می y=ax+bبراي محاسبه و ترسیم خط رگرسیون از معادله خطی 

xayb: دباش ضعف همبستگی و نوع آن می                   
2)(

))((

xxi

yyixxi
a




  

هاي تجربـی مختلـف اسـتفاده شـده      در بقیه موارد و محاسبات مورفومتري و فرسایش و رسوب حوضه نیز از فرمول

  )1و9و3(است

  ها یافته

بسـار جـوان بـوده، تـا     نشان می دهد حوضـه لونـدویل چـاي    ) جدول یک(هاي مورفومتري حوضه بررسی ویژگی. 1

ضرایب شکل و کشیدگی، شیب، تراکم زهکش، نسبت انشـعاب  . رسیدن به تکامل نهایی خود فاصله بسیار زیادي دارد

بنـابراین پتانسـیل فرسـایش آن بسـیار بـاال و تـوان انتقـال رسـوبات         . و سایر پارامترها روشن کننده اسن مسئله است

که عمالً چنین چیزي مشاهده نشده، فرسایش بسـیار کمتـر از حـد مـورد      فراوانی را به خروجی حوضه دارد در حالی

در واقع پوشش گیاهی انبوه جنگلی و خاك ضخیم فرسـایش را کنتـرل و تعـدیل کـرده، امکـان تخریـب       . انتظار است

  .دهد العاده را به رود نمی فوق
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  هاي مورفومتریک حوضه لوندویل چاي ویژگی ـ 1جدول شماره
  

  رمقدا  عامل  ردیف
  km2(  37(مساحت حوضه  1
  km(  34(محیط حوضه   2
  km(  3/12(طول آبقراهه اصلی  3
  km(  76/82(ها  مجموع طول آبراهه  4
  53/4  نسبت انشعاب حوضه  5
  m(  2121(ارتفاع بیشینه از سطح دریا  6
  m(  100(ارتفاع کمیته از سطح دریا  7
  4  رتبه رود در خروجی  8
  km/km2(  23/2(تراکم زهکش  9
  56/1  ضریب گراویلیوس  10
  17/0  ضریب هورتن  11
  40/0  ضریب میلر  12
  47/0  ضریب شیوم  13
  km(  35/14(طول مستطیل معادل  14
  km(  56/2(عرض مستطیل معادل  15
  36/16  شیب ناخالص حوضه به درصد  16
  63  شیب خالص حوضه به درصد  17
  43/16  شیب میانه حوضه به درصد  18
  m(  1060(وضه ارتفاع میانه ح  19
  03/14  )ساعت(زمان تمرکز به روش کرپیچ  20
  77/15  )ساعت(زمان تمرکز به روش کالیفرنیا  21

22  
ضریب ثابت نگهداشت 

  )km/km2(کانال
4/8  

  21/3  هاي رود فراوانی شاخه  23

  

  رابطه بین عوامل هیدرومورفولوژیک. 2

نمودارهـاي  . اسـت  58/4به دست آمده و متوسـط آن   2هاي متوالی به شرح جدول شماره  ها بین رتبه نسبت شاخه

  .دهد ها در حوضه لوندویل چاي و عدم تحول کامل آن را نشان می شماره یک و دو ناهمگونی نسبی نسبت شاخه

  

  

  ها در لوندویل چاي نسبت شاخه ـ 2جدول شماره

  
رتبه 

U 
ها  نسبت شاخه  Nuها  تعداد شاخه

RB 
1  95   -  
2  19  5  
3  4  75/4  
4  1  4  
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  )لگاریتمی(ها و رتبه رود ـ رابطه بین تعداد شاخه1نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )غیرلگاریتمی(ها و رتبه رود ـ رابطه بین تعداد شاخه2نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظمـی در رونـد افـزایش مسـاحت      بدست آمده؛ اندکی بـی  3نسبت مساحت حوضه به شرح جدول و نمودار شماره 

  .دهد نشان میها را  رتبه
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  ها در لوندویل چاي  نسبت شاخه ـ2جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  ـ رابطه بین رتبه و مساحت حوضه 3نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. شود زیرا نیمرخ بستر رود منحنی کاوي به طـرف پـایین اسـت    می معموالً با افزایش رتبه از شیب کانال رود کاسته

 4نسبت شـیب حوضـه لونـدویل چـاي بـه شـرح جـدول شـماره        . شود ها عکس آن مشاهده می البته در برخی حوضه

  .محاسبه شده است

  هاي رود در لوندویل چاي ـ نسبت شیب رتبه 4جدول شماره
  

رتبه 
U 

  uSها  تعداد شاخه
ها  نسبت شاخه

RS 
1  52%   -  
2  42%  80/0  
3  39%  92/0  
4  17%  43/0  

  

رتبه 
U 

ها  نسبت شاخه  KM2ها  تعداد شاخه
RA  

1  2/2   -  
2  1/3  58/2  
3  10/12  76/5  
4  37  33/3  
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  همبستگی بین عوامل هیدرومورفولوژیک. 3

آمده، رگرسـیون بـین آنهـا     5میزان همبستگی موجود بین برخی عوامل هیدرومورفولوژیک حوضه در جدول شماره

  ).4نمودار(ترسیم شده است

  

  امل هیدرومورفولوژیک حوضه لوندویل چاي ـ ضریب همبستگی بین عو 5جدول شماره
  

 )R(ضریب همبستگی رابطه بین عوامل هیدرومورفولوژیک

  - 52/0  ها و مساحت طول شاخه

  - 88/0  رتبه و شیب رودها

  199/0  ها تعداد و طول شاخه

  

  ها و مساحت لوندویل چاي ـ رگرسیون بین طول شاخه 4نمودار شماه

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ رگرسیون بین رتبه و شیب حوضه 5نمودار شماره
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  ها ـ رگرسیون بین تعداد و طول شاخه 6نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرسایش و رسوب. 4

هـاي آبریـز را    هاي مورفومتریک و چگونگی ارتباط عوامل هیدرومورفولوژیک میزان فرسایش و رسوب حوضـه  ویژگی

 6ن میزان فرسایش و رسوب حوضه لونـدویل چـاي پـس از محاسـبه در جـدول شـماره      برآورد و تخمی. کند تعیین می

  .خالصه شده است

  برآورد مقادیر فرسایش و رسوب حوضه لوندویل چاي  ـ 6جدول شماره

  
 مقدار  عامل ردیف

13  حداکثر شدت رواناب  1
max 7098  smQ  

  %26/17  درصد حمل رسوب  2
  SDR Ton/year629زان رسوب حمل شده می  3
 E.P.M(  0/69/0 =zمدل(شدت فرسایش خاك  4
  =year/Km2/m35157Wsp  فرسایش ویژه  5
 =30Ru  دهی ضریب رسوب  6
  =year/Km2/m3153081Gsp  ضریب دبی رسوبی ویژه  7
  =year /m35663997Gs  کل رسوب حوضه  8

  میزان فرسایش به روش پسیاك  9
year/Km2/Ton 100)1000-

500(  

  

حوضه لوندویل چاي با وجود این که از نظر شرایط مورفومتریک مستعد فرسایش بسیار شدید است اما چون موانـع  

اي در راه خیز برداشتن آب و افزایش ضریب رواناب وجود دارد فرسایش آن تا حد زیادي تعدیل شده، به یمـزان   عمده

پوشش گیاهی انبوه جنگلی و خاك ضخیم مهمتـرین موانـع افـزایش روانـاب در حوضـه بـه       . کنونی خود رسیده است

محاسبات حاکی از آن است که میزان فرسایش در حوضه لوندیول چاي با وجود بارش زیاد، شیب تنـد،  . رود شمار می

  .باشد در حد متوسط بوده، قابل کنترل می... کشیدگی حوضه و 
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ریزي و مدیریت حوضه لوندویل چاي را به روشنی نشـان   یدرومورفولوژیک روي برنامهاین تحقیق تاثیر فاکتورهاي ه

  :داده، به نتایج زیر دست یافته است

  .قابلیت فرسایش حوضه، متوسط و با کمی توجه مهارشدنی است -

هـاي   هاي رود ارتباط منظمی وجود داشته، با افـزایش زتبـه از تعـداد شـاخه     بین رتبه و تعداد شاخه -

 .شود می رود کم

بین رتبه و مساحت نیز ارتباط تقریباً منظمی وجود داشته، با افزایش رتبه بر میزان مسـاحت افـزوده    -

هـاي قبلـی کمتـر از     در عین حال باید توجه داشت که مساحت ویژه هر رتبه بدون احتسـاب رتبـه  . گردد  یم

 .باشد مساحت رتبه قبل خود می

ی دهد هر قدر حوضه افـزایش یابـد شـیب حوضـه کمتـر      رابطه بین رتبه و شیب حوضه نیز نشان م -

 . شود می

 .اند گیري شده طبیعی و در حد قابل انتظار اندازه) 6و 4،5نمودارهاي شماره(ها همبستگی -

  نتایج

  :شود هاي آمایش سرزمین و مدیریت حوضه پیشنهادات زیر ارائه می باتوجه به موارد فوق جهت برنامه

زیـرا مـواد سـطحی ریزدانـه، بارنـدگی زیـاد و       (اي به خصوص لغزش راي حرکات دامنهبه دلیل استعداد منطقه ب. 1

در . سعی شود سطح زمین عاري از پوشش گیاهی نشده، الیه پوششی خاك حفـظ گـردد  ) شیب توپوگرافی تند است

. گـردد  برداري از زمین و توسعه ساخت و ساز حتمـاً از زهکشـی سـطحی و زیرزمینـی اسـتفاده      صورت نیاز براي بهره

در صورت کوچک بودن ناحیـه خطـر   . شود هاي بارباکان به این منظور پیشنهاد می هاي تخلیه زیرزمینی و یا لوله تونل

  .توانس طح زمین را محافظت نمود با زدن گابیون می

رویه درختـان جنگلـی در حوضـه، صـرف نظـر از پایـدار        حفظ و نگهداري پوشش گیاهی و جلوگیري از قطع بی. 2

  .گردد ها در مقابل حرکات لغزشی سبب ماندگاري و حفظ خاك می دامنه نمودن

هـاي سـنگین    ها نسبتاً ضخیم و غنی از مواد آلـی اسـت بنـابراین بـاوقوع بارنـدگی      خاك حوضه در بیشتر قسمت. 3

توان با احداث بند و یـا سـدهاي کوچـک     لکن می) در صورت حفظ وضع موجود(هاي ویرانگر کم است احتمال طغیان

  .هاي بارندگی را مدیریت کرده، به طور صحیح و بدون اتالف به مصرف کنندگان رساند تنظیمی آب

هـاي آبرسـانی مـدرن،     براي کنترل، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب موجود بایستی ضمن ایجـاد کانـال  . 4

با این کار هـم از شـدت فرسـایش    . هاي سنتی آبرسانی پرداخت سیمانی و سرپوشیده به ترمیم و تغییر وضعیت کانتل

  .شود خاك کاسته شده، هم از اتالف آب جلوگیري می

هـا اجتنـاب و از زدن    هـاي ارتبـاطی بایـد از سـاخت و سـاز روي دامنـه       در توسعه مراکز جمعیتی و ساخت جاده. 5

  .ترانشه قائم جلوگیري نمود

  .ها توجه کافی مبذول گردد هاي توسعه منطقه به پایداري دامنه در ساخت و سازها و طرح. 6
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بدیهی است در صورت عدم توجه به مـوارد فـوق تغییرحالـت از شـرایط بیوسـتازي بـه رگزیسـتاري دور از انتظـار         

هـاي ویرانگـر رودهـا     هاي استان گلسـتان روي داد و هـر چنـد شـاهد طغیـان      مانند وضعی که در جنگل(نخواهد بود
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