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 چکیده

 در اغلب غیره و استاندارد جاده، پل غیر، ساخت های معدناز جمله فعالیتها تخریب بستر و فعالیت در حریم رودخانه

حاضر به بررسي اثر  پژوهشدر  ،موضوعاین . با توجه به اهمیت شودمنجر به تشدید خطر وقوع سیالب مي موارد

ای از رودخانه هراز، سه راهي بلده محل الحاق نوررود تا ابتدای منطقه در بازه کمي های معدني بر تعیین حریمفعالیت

های معدني بررسي تغییرات سطوح فعالیت برایپرداخته شده است. در این راستا،  کیلومتر 41به طول جنگلي کلرد 

سازی رفتار هیدرولیکي رودخانه از مدل ای، برای شبیهاز تصاویر ماهواره 3111تا  3161های رودخانه در طي سال

استفاده شده  DLSRSمقایسه تغییرات حریم رودخانه در بازه زماني مطالعاتي از مدل  برایو  HEC-RASهیدرولیکي 

-ههای معدني بای زمین مرجع و تکنیك تفسیر بصری برای تعیین سطح فعالیتابتدا تصایر ماهواره ،ترتیب بدیناست. 

و  HEC-GeoRAS (GIS)یه بستر رودخانه در محیط الحاق 3:2111گرفته شد. سپس، نقشه توپوگرافي با مقیاس  کار

با برآورد پارامترهای  ،و در نهایت سازی رفتار هیدرولیکي رودخانه مورد استفاده قرار گرفتبرای شبیه HEC-RASمدل 

. دشتعیین  3111-3111سال در بازه زماني  31ي مقادیر حریم کمي رودخانه در فواصل زمان، DLSRSگانه مدل  پنج

-جایي و تنگید تغییرات ژئومتری بستر بازه مورد مطالعه از قبیل جابههای معدني موتغییرات سطوح فعالیتنتایج 

های انساني و تغییر رژیم جریان نتایج بررسي عوامل تغییرات حریم نیز نشان داد که افزایش فعالیتشدگي بوده است. 

قرن اخیر هجری شمسي سطح . نتایج پژوهش نشان داد که طي شودرودخانه، سبب افزایش حریم کمي رودخانه مي

توسعه آن در  بیشینهافزایش یافته است که  3111هکتار در سال  57/31به  15/1معادن در محدوده مطالعاتي از 

 3111متر در سال  37به  3111متر در سال  نهحریم کمي رودخانه از  ،هجری شمسي بوده است. در نتیجه 3111دهه

 افزایش یافته است.
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. استای و دخل و تصرف از بستر مصالح رودخانه

ها اشغال بخشي از منظور از تجاوز به حریم رودخانه

ها و دشت سیالبي آن برای ساختن فضای رودخانه

باشد و هدف اصلي مورد ها ميها و جادهشهرها و سازه

رفولوژی، هیدرولیکي و وهای ژئومتوجه قرار دادن جنبه

محیطي تجاوز به حریم رودخانه مثل فعالیت زیست

 ،. لذااستمعادن، طرح جاده احداثي در حریم رودخانه 

هم پیوسته مهندسي رودخانه،  مطالعات جامع و به

فعالیت معادن، خطرات سیالب، مدیریت بحران و 

منظور ایجاد الگوی بهینه برای پیشگیری، بهبیمه، 

ن بحران و جبران خسارات وارده، امری مدیریت حی

 ،Kamyabiرسد )ناپذیر به نظر ميضروری و اجتناب

فعالیت معادن در سراسر جهان برای ساختن   (.2138

باشد. از اثرات نشیني ميها و شهرها، جادهساختمان

های هوا، آب، توان به آلودگياستخراج معادن مي

)زمیني و آبزی( خاک، صوتي و تهدیدات تنوع زیستي 

درصد تمام  41تشدید وقوع سیل که  مهمتر و از همه

اشاره کرد  ،دهدهای دنیا را تشکیل ميبحران

(Mohammadkhan ،2136؛Kamboj  ،و همکاران 

(. آثار برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه را 2137

رفولوژیك، اکولوژیك و وتوان به سه دسته ممي

البته مسائل اکولوژیك  ،کرد بندیهیدرولوژیك تقسیم

و هیدرولوژیك مسائل عرضي هستند که در پي ایجاد 

تغییرات  ،دهند. همچنینتغییرات مرفولوژیك رخ مي

ترین و رایج مهمترینعنوان بهتوان رفولوژیك را ميوم

تغییرات ذکر کرد که عبارتند از: تخریب بستر 

مسلح  ثباتي کانال،رودخانه، تغییر در الگوی کانال، بي

های سیالبي  برداشت شن و شدن، تغییر در دشت

مدت در پایداری مدت یا بلندتواند اثرات کوتاهماسه مي

. بخش (Vide ،2131) پروفیل رودخانه داشته باشد

دلیل وجود آب و هوای مناسب،  بهشمالي کشور، 

های زیادی را های دائمي، جنگل و دریا، جاذبهرودخانه

و ساز مسکوني و ویالیي،  برای گردشگری، ساخت

های دسترسي به همراه دارد. حاشیه ساخت جاده

ها نیز پتاسیل زیادی برای این امور دارا رودخانه

برداری بیشتر از منابع آب و . لذا، میل بهرههستند

ها ها باعث دخل و تصرف آنخاک حاشیه رودخانه

شده است. این دخل و تصرف منجر به افزایش آلودگي 

ها، افزایش تشدید وقوع و خسارات سیالب ها،آب

ها و غیره شده است پذیری حاشیه رودخانهفرسایش

(Soltani  وJafari ،2133.)  

اولین گام برای حفاظت از این منابع ارزشمند، 

و انجام مطالعات ساماندهي تعیین حد بستر و حریم 

برداری بهینه، کاهش خطرات احتمالي منظور بهره به

-رودخانهسیالب و جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم 

 Issue 679 of Country Management andهاست )

Planning Organization ،2135 .) تعیین حد بستر و

اقدامات مدیریتي در  مهمترینها از حریم رودخانه

واسطه  بهکه  استها برداری از رودخانهحفاظت و بهره

عرض رودخانه برای عبور ایمن جریان  کمینهآن 

ساله مشخص شده و با  25سیالب با دوره بازگشت 

 و اعمال حاکمیت بر این عرض و محدودیت در ساخت

برداری از اراضي مذکور از خسارات ها و نوع بهرهساز

-های سیالبي پیشگیری و امکان بهرهمحتمل جریان

 Issue 307) شودها حاصل ميهبرداری بهینه از رودخان

of Country Management and Planning 

Organization ،2115).  وجود حریم کمي برای منابع

های ضروری مدیریت منابع آب و آب سطحي از نیاز

های متعددی زیست است. حریم کمي کارکرد محیط

توان به حفاظت اکوسیستم آبزی، دارد که از جمله مي

تخریب ساحل و بستر رودخانه، بهبود جلوگیری از 

گیاهان کنار آبزی و آبزی(،  وسیلهبهکیفیت آب )

ای، بهبود نقطه کاهش بار آلودگي ورودی از منابع غیر

مدیریت مخاطرات ناشي از حوادث و سوانح آلودگي، 

حریم کمي و دستورالعمل  ،ترتیباشاره کرد. بدین

تواند ميهای مختلف در این ناحیه استقرار کاربری

 Issue 430)باشد ابزاری موثر برای مدیریت منابع آب 

of Country Management and Planning 

Organization ،2135 .)Shayan  (2131)و همکاران 

رفولوژیکي رودخانه کشکان در وبا مطالعه تغییرات م

های فیزیکي رودخانه استان لرستان دریافتند، پارامتر

سنجش برای تبیین اثرات مورد  عواملترین اصلي

کاری در بستر رودخانه است. های معدنفعالیت

واسطه این فعالیت  بهتغییرات صورت گرفته در بستر 

منجر به تغییرات در مقادیر و اندازه برخي از 

شود که سنجش و پارامترهای فیزیکي رودخانه مي

های تواند اثرات فعالیتگیری آن در طي زمان مياندازه

 . کندری را بازگو کامعدن
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Asghari (2134 با مطالعه تاثیرات برداشت شن )

رفولوژی رودخانه قرنقو در استان وو ماسه بر م

آذربایجان شرقي دریافت، مقدار مصالح برداشت شده، 

متناسب با نوع رودخانه و ساختار مرفولوژیکي و محل 

برداشت و میزان آورد بار رسوبي رودخانه و تجهیزات 

( با 2136)و همکاران  Rashidiتفاوت است. مکانیکي م

رفولوژی بستر رودخانه کارون در ومطالعه تغییرات م

دریافتند،  3114-3113شهر اهواز طي بازه زماني 

های بسیاری را جایيمسیر رودخانه تغییرات و جابه

های های معدني، ساخت جاده و پلدلیل فعالیت هب

است. این  متعدد در مسیر رودخانه متحمل شده

 ،تغییرات شامل تغییرات طولي، عرضي و همچنین

. استرفولوژی بستر رودخانه وتغییر در م

Honarbakhsh  ( با بررسي اثرات 2121)و همکاران

فولوژیکي کانال رومرفتار هیدرو برداشت شن و ماسه بر

رود فارسان دریافتند، برداشت شن و رودخانه خشکه

متری و تغییر  چهارکني شدید ماسه منجر به کف

تر شدن آن های رودخانه و عریضشدید شکل کناره

 اثر بررسي با Wo (2112) وHealy شده است. 

شني  بر بستر سد احداث و ماسه و شن استخراج

 که دادند نیوزیلند نشان درکشور وایکاتو یرودخانه

 تغییرات روند در اختالل ایجاد عمده از دالیل یکي

شن و  وایکاتو برداشت بستر رودخانه رسوبات بندیدانه

( با 2115و همکاران ) Rinaldi .بوده است ماسه

مطالعه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مالنیس 

در کشور ایتالیا دریافتند، برداشت معادن باعث ایجاد 

رفولوژیکي در رودخانه از قبیل بریدگي وتغییرات م

پایداری و نا دست رودخانهدست و باالبستر در پایین

های مناسب انتخاب محل ،. بنابراینشودها ميکناره

ای از اهمیت خاصي برداشت مصالح رودخانه برای

( با 2117و همکاران ) Liangwen برخوردار است.

رفولوژی ومطالعه تاثیرات برداشت شن و ماسه بر م

های پایین و رودخانه و حرکت جذر و مد در قسمت

انگ در کشور چین دریافتند، از دلتای رودخانه دونجی

با رونق اقتصادی در چین، تقاضای شن و  3181دهه 

ها زیاد شده است. چنین ختماسه برای زیرسا

وسط و پایین رودخانه بیشتر رخ هایي در  فعالیت

سری  دهد. برداشت شن و ماسه باعث ایجاد یك مي

های رودخانه، مشکالت از قبیل تخریب ارتفاع کناره

های پل و غیره آمدن سطح آب، تخریب پایهپایین 

( با 2131)همکاران  و Chaiwongsaenشود. مي

رفولوژیکي رودخانه پینگ در شمال ومطالعه تغییرات م

کشور تایلند دریافتند، تخریب بستر باعث تغییر 

و همکاران  Panahiشود. رفولوژی رودخانه ميوم

در تعیین  DLSRSبا بررسي کارایي مدل  (2131)

های کوهستاني دریافتند، حریم حریم کمي رودخانه

ها در هر بازه بر اساس هر یك از کمي رودخانه

 شوددر آن بازه تعیین مي DLSRSهای مدل شاخص

های مختلف یك که حریم کمي محاسباتي در بازه

تواند متفاوت باشد. ت نبوده و ميرودخانه لزوما ثاب

Danandehmehr نیز کارایي مدل ( 2133همکاران ) و

DLSRS های کوهستاني را در محاسبه حریم کمي بازه

های عارفي، کارده، تبارک، یدک و عمارت در رودخانه

محدوده استان خراسان رضوی مورد ارزیابي قرار 

دهد، مدل ند. نتایج مطالعات ایشان نشان ميا داده

DLSRS های مطالعه شده سازگار با شرایط حوضه

ز دقت کافي برای تامین شرایط کمال انتفاع بوده و ا

 های کوهستاني در منطقه برخوردار است. رودخانه

در بستر وجود معادن بسیار زیاد رودخانه هراز با 

های معادن در سطح کشور خاص بوده و برداشت ،آن

تجاوزات به بستر آن از طریق  ،موجود و همچنین

در بستر های معدني موجب تغییرات نامناسب فعالیت

رودخانه شده است. مطالعات تخصصي و مدوني در 

مذکور بر روی رودخانه هراز و  زمینه اثر این فعالیت

تغییرات در بستر و حد حریم آن انجام نشده است. 

حد بستر رودخانه هراز در طول  ،آنچه مسلم است

جز در موارد خاص )وجود بستر مرده یا تغییر  زمان به

بلکه  ،دکننميانسان( تغییر  لهوسیبهمسیر رودخانه 

گیرد. اما، بستر اشغال یا مورد تجاوز و تصرف قرار مي

حریم رودخانه با توجه به شرایط رودخانه تغییر 

نماید )تغییرپذیری حد حریم در طي زمان مطالعه  مي

اثرات بررسي حاضر  پژوهش هدفنشده است( که 

رودخانه هراز  حد حریم  تعیینهای معدني در فعالیت

 باشد. مي

 

 هامواد و روش

-رودخانه هراز با رژیم برفي: معرفي رودخانه مطالعاتي

 ،های بهار باراني منظم و دوره پرآبي در طول ماه
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دریای خزر پس از ه ضحوترین رودخانه در  پرآب

های کوه های شمالي رشتهسفیدرود است که از دامنه

سرچشمه گرفته  ،البرز و قله دماوند در جنوب حوضه

این رودخانه به موازات جاده هراز با جهت  .است

عمومي جنوب به شمال تا شهر آمل امتداد دارد و 

)شکل  ریزدمي خزررود به دریای در شهر سرخ ،سپس

 5111 حدود رودخانه هرازحوضه . مساحت (3

 .استکیلومتر  317نیز  رودخانهمربع و طول  کیلومتر

متری از رودخانه ولیک 41ای حاضر در بازه تحقیق

که یك منطقه  سه راهي بلده محل الحاق نوررود ،هراز

انجام تا ابتدای منطقه جنگلي کلرد  کوهستاني است

شده است. ویژگي بارز این بازه تمرکز معادن شن و 

 باشد.ميماسه و واریزه کوهي 

 

 
 هراز در ایران رودخانهموقعیت بازه مطالعاتي  -1شکل 

 

حاضر در سه بخش  پژوهش: پژوهشروش انجام 

سازی شامل مطالعات سنجش از دور، مطالعات شبیه

رودخانه و تعیین حد بستر رودخانه  رفتار هیدرولیکي

تعیین حریم رودخانه هراز صورت پذیرفته  ،و در نهایت

 است.

)مطالعات  يمعدن یها تیفعال سطح نییتع

ای مختلف از تصاویر ماهواره، ابتدا :(دور از سنجش

TM ،ETMشامل  مورد مطالعهبازه 
+ ،IRS-PAN ،

ASTER و QuickBird  برای بازه مطالعاتي تهیه

سازی  مرجع زمین شدند. سپس، بر روی تصاویر مذکور

 ،انجام پذیرفت. در مرحله بعدو تصحیحات هندسي 

های معدني و مسیر گستره  فعالیتتعیین سطح و 

 3111تا  3161سال ز ا ساله فواصل پنجسازی در جاده

 برایفسیر بصری تصاویر و مطالعات میداني تاز طریق 

شناسي پارامترهای ریخت همچنین، تدقیق انجام شد.

بستر رودخانه در طول زمان )مقاطع زماني مختلف( 

شامل طول قوس و میزان انحناء، عرض بستر ظاهری 

صورت کمي بر هب های رسوبيپشتهوجود  و رودخانه

های رقومي بستر ای و نقشه ماهوارهاساس تصاویر 

 رودخانه بررسي شدند.

 نیی)تع رودخانه يکیدرولیه رفتار یساز هیشب

و حریم حد بستر  نیتع یبرا: (رودخانه بستر حد

سازی هیدرولیکي، مطالعات نتایج مدل به رودخانه نیاز

-هبا ب ،ابتدا .باشدمي میداني و نتایج سنجش از دور

( بستر 3:2111های توپوگرافي )هکارگیری نقش

 HEC-GeoRAS (GIS) هراز و الحاقیه رودخانه

اراضي  شکل هندسي بستر رودخانه هراز وژئومتری یا 

سازی شد. سپس، ژئومتری بستر اطراف آن شبیه

وارد شد و  HEC-RASرودخانه به مدل هیدرولیکي 

ع کنترل، یین مقاطتعبا مدل هیدرولیکي رودخانه هراز 

 انینگ هر مقطع، رژیم جریان مختلطضرایب زبری م

(Mixed و دبي )دبي  عنوانبهساله  25ای لحظه بیشینه

 بیشینههای ه شد. دبيئاراطرح برای تعیین حد بستر 

ای لحظه بیشینهای هاساس آمار دبي برای لحظه
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سنگ در باالدست بازه کرههیدرومتری ه ساالنه ایستگا

 IIIمطالعاتي از طریق توزیع آماری لوگ پیرسون نوع 

 ،مترمکعب بر ثانیه برآورد شد. در نهایت 161حدود 

ساله در شرایط  25پهنه سیالب با دوره بازگشت 

دهي طبیعي و ژئومتری طبیعي بستر رودخانه  آب

 عنوان حد بستر رودخانه هراز تعیین شد. به

، دخانهرو میحر: رودخانه میو حر بسترحد  نییتع

کارگیری مدل هبا ب حریمتعیین حد  فاصله یا بازه

DLSRS  اولین مدل ریاضي محاسبه حریم کمي

 ها بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشوررودخانه

(Issue 679 of Country Management and 

Planning Organization ،2135)  و پرسش از شرکت

بازدید میداني و اطالعات مردم ، ای مازندرانآب منطقه

 3111تا  3111از سال  ساله 31فواصل  دربومي 

متر  21تا  یك. حد حریم در ایران از پذیرفتانجام 

که بسته به  شودميبعد از حد بستر رودخانه تعیین 

پذیری رودخانه عوامل مدل مذکور و میزان آسیب

 زیر شامل موارد DLSRS مدلهای متغیر است. پارامتر

تا  3 که هر یك از عوامل جداگانه مطابق جداول بوده

بر اساس  ساله 25دبي  ،D. شدنددهي برآورد یا امتیاز 5

 آمد. دست هسازی هیدرولیکي در هر مقطع بنتایج مدل

L،  ها و موقعیت بازه بر اساس نقشه ،موقعیت()مکان

بر اساس  ،پایداری بستر و کناره ،S .شدبرآورد 

ش از دور و مطالعات میداني های مطالعات سنج داده

سازی  مدلبر اساس نتایج  ،رژیم جریان ،R .شدتعیین 

تنش  ،S دست آمد.ههیدرولیکي در هر مقطع ب

بر اساس طرح دعاوی حقوقي و تمرکز  ،اجتماعي

حریم کمي رودخانه ، نهایتدر  .شدها تعیین سکونتگاه

 .شدن تعی DLSRS هراز به روش
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 وزن شاخصWi، حریم کمي رودخانهFآن، در که

i مطابق جدول  شاخص با توجه به اهمیت آن )وزن هر

 قدار حریمم fiو  گیرد( قرار مي 7/1 و -1/1بین  3

  .باشد مي i شاخص
 

 نتایج و بحث 

های معدني و های مربوط به سطوح فعالیتنقشه

مسیر جاده بازه مورد مطالعه رودخانه هراز در مقاطع 

شد. در تهیه  3111تا  3161زماني مختلف از سال 

های معدني بازه مورد سطوح فعالیت 1تا  2 های شکل

ترتیب سال ارائه شده است.  مطالعه رودخانه هراز به

های مذکور با مقیاس مشابه تهیه و با مطالعات نقشه

اند. در حقیقت توسعه میداني بررسي و تدقیق شده

های معدني در بستر رودخانه هراز و اراضي فعالیت

ی مذکور نمایش داده شده هاواسطه نقشه هاطراف آن ب

های معدني مربوط به سال است و بیشترین فعالیت

بوده است. همچنین، حد بستر و حریم بازه  3111

مطالعاتي رودخانه هراز در شرایط موجود )سال 

های و مساحت سطوح فعالیت 31( در شکل 3111

 7در جدول  3111-3111های معدني در طي سال

 شده است.ارائه 

 
گانه های پنجهای نسبت داده شده به شاخصوزن -1جدول 

 DLSRS (Issue 679 of Country Management andمدل 

Planning Organization ،2135) 

 وزن پارامتر

 7/1 (D)ساله  25دبي 

 15/1 (L)مکان 

 1/1 (S)پایداری بستر و کناره 

 -15/1 (R)رژیم 

 -1/1 (S)شرایط اجتماعي 

 
 DLSRS (Issue پارامتر مدل (D)ساله  25شاخص دبي  -2جدول 

679 of Country Management and Planning Organization، 

2135) 

 )متر(حریم  )مترمکعب بر ثانیه(محدوده دبي 

1-31 3-1 

31-51 1-6 

51-311 6-31 

311-211 31-35 

211-111 35-37 

111-611 37-21 

611< 21 
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 DLSRS (Issue 679 ofپارامتر مدل  (R)شاخص رژیم  -3جدول 

Country Management and Planning Organization ،2135) 
 

 )متر(حریم  عدد فرود میانگین بازه

3/2≤Fr 21 

3/2 > Fr > 3 31 

3≥Fr 1 

 
 DLSRS (Issue 679پارامتر مدل  (S)شاخص پایداری  -4جدول 

of Country Management and Planning Organization ،2135) 

 )متر(حریم  وضعیت

 3 پایدار و متعادل

 31 پایدار نیمه

 21 ناپایدار و نامتعادل

 

 DLSRS (Issue 679مدل پارامتر  (L)شاخص مکان  -5جدول 

of Country Management and Planning Organization ،2135) 

 موقعیت آبراهه
اهمیت 

 مکاني

 حریم

 )متر(

های مرزی )در محل  مسیلو  ها رودخانه

 مرز مشترک(
 21 ویژه

های  ها و مسیل بازه داخلي رودخانه

 های بین المللي مرزی و رودخانه
 35 خیلي زیاد

 31 زیاد ها ها و مسیل بازه شهری رودخانه

ها و  ها و مسیل بازه روستایي رودخانه

 و باالتر 1سرشاخه های با رده 
 5 متوسط

 3 کم 2و  3های با رده  سرشاخه

 

 DLSRSپارامتر مدل  (S)شاخص تنش اجتماعي  -6جدول 

(Issue 679 of Country Management and Planning 

Organization ،2135) 

 )متر( حریم وضعیت تنش اجتماعي

 1 تنش بي 1

3/1≤ T>1 5 کم تنش 

2/1T ≤>3/1 31 تنش متوسط 

4/1T ≤>2/1 35 تنش زیاد 

4/1≤ T 21 تنش خیلي زیاد 

 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنيسطوح فعالیتنقشه  -2شکل 

 3161هراز در سال 

 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنيسطوح فعالیتنقشه  -3شکل 

 3168هراز در سال 

 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنيسطوح فعالیتنقشه  -4شکل 

 3171هراز در سال 
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های معدني بازه مطالعاتي رودخانه سطوح فعالیتنقشه  -5شکل 

 3178هراز در سال 

 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنيسطوح فعالیتنقشه  -6شکل 

 3181هراز در سال 
 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنيسطوح فعالیتنقشه  -7شکل 

 3188هراز در سال 

 

 
های معدني بازه مطالعاتي نقشه سطوح فعالیت -8شکل 

 3111رودخانه هراز در سال 

 

 
بازه مطالعاتي رودخانه  های معدنينقشه سطوح فعالیت -9شکل 

 3111هراز در سال 
 

 
مطالعاتي  حد بستر و حریم بخشي از بازهنقشه  -11شکل 

 (3111رودخانه هراز در شرایط موجود سال )
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 بر حسب هکتار 3161-3111های معدني بازه مورد مطالعه رودخانه هراز در مقاطع زماني مساحت سطوح فعالیت -7جدول 

 3111 3111 3188 3181 3178 3171 3168 3161 معدن فعال

3 46/38  46/38  13/31  13/31  85/31  11/23  15/23 15/23  

2 18/14  18/14  18/14  18/14  18/14  18/14  18/14  18/14  

1 11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  

4 42/21  32/27  32/27  32/27  32/27  32/27  32/27  32/27  

5 15/2  15/2  15/2  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  

6 11/31  11/31  11/31  52/31  11/34  11/34  52/37  52/37  

7 12/5  12/5  12/5  12/5  12/5  12/5  12/5  12/5  

8 31/1  31/1  31/1  31/1  31/1  31/1  12/31  12/31  

1 - 21/31  11/31  41/31 51/34  13/35  22/35  22/35  

31 - 53/6  45/7  45/7  45/7  45/7  45/7  45/7  

33 - 13/1  13/1  13/1  13/1  13/1  61/1  61/1  

32 - 33/1  33/1  33/1  33/1  33/1  33/1  33/1  

31 - 62/1  62/1  62/1  62/1  62/1  71/1  21/3  

34 - 11/1  31/1  31/1  31/1  31/1  13/1  13/1  

35 - - 13/31  13/31  13/31  13/31  11/25  11/25  

36 - - 52/31  52/31  52/31  52/31  52/31  52/31  

37 - - 41/25  41/25  41/25  41/25  41/25  41/25  

38 - - 32/31  32/31  32/31  32/31  17/34  11/36  

31 - - 11/31  11/31  11/31  11/31  11/31  11/31  

21 - - 25/1  81/1  81/1  81/1  85/1  85/1  

23 - - - 27/8  27/8  27/8  13/1  13/1  

22 - - - 11/34  11/34  11/34  11/34  11/34  

21 - - - 71/31  71/31  71/31  81/37  81/37  

24 - - - 15/2  15/2  15/2  15/2  15/2  

25 - - - 11/7  11/7  11/7  14/1  14/1  

26 - - - - - - 41/25  41/25  

27 - - - - - - 44/42  44/42  

28 - - - - - - 68/27  68/27  

21 - - - - - - 81/2  81/2  

11 - - - - - - 21/3  21/3  

13 - - - - - - 22/37  22/37  

12 - - - - - - 15/2  15/2  

15/1 میانگین  56/1  51/7  11/8  17/1  31/1  52/31  57/31  
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حد حریم و تغییرات  ،8مطابق جدول  ،در نهایت

های آن در بازه مورد مطالعه رودخانه هراز در طي سال

ساله با روش مدل  31به فواصل  3111-3111

DLSRS .تعیین شد 

 
 Issue 679 of Country Management) بر حسب متر DLSRSمطابق مدل  3111-3111های حد حریم و تغییرات آن در طي سال -8جدول 

and Planning Organization ،2135) 

 زیر بازه سال
 25دبي 

  (D)ساله 
  (L)مکان 

پایداری 

بستر و 

 (S)کناره 

 (R)رژیم 
شرایط 

اجتماعي 
(S) 

مقدار نهایي 

 (F)حریم 

مقدار نهایي 

حریم گرد 

  (F)شده 

3111 
37/1 2 1 3 5 37 اول  1 

54/8 2 21 3 5 37 دوم  5/8  

3141 
41/31 1 1 2 5 37 اول  5/31  

11/1 1 21 2 5 37 دوم  1 

3151 
61/33 5 1 4 5 37 اول  5/33  

21/31 5 21 4 5 37 دوم  5/31  

3161 
33/32 4 1 5 5 37 اول  32 

73/31 4 21 5 5 37 دوم  5/31  

3171 
23/34 7 1 8 5 37 اول  34 

83/32 7 21 8 5 37 دوم  31 

3181 
57/37 32 1 31 5 37 اول  5/37  

37/36 32 21 31 5 37 دوم  36 

3111 
11/37 31 1 34 5 37 اول  38 

51/36 31 21 34 5 37 دوم  5/36  

3111 
83/38 35 1 36 5 37 اول  31 

43/37 35 21 36 5 37 دوم  37 

 

 3111-3111های در طي سالکمي رودخانه هراز  صد تغییرات حریمدر -9جدول 

 3111 3141 3151 3161 3171 3181 3111 3111 

67/36 - اول  52/1  15/4  67/36  11/25  86/2  56/5  

88/5 - دوم  67/36  11/1  83/21  18/21  31/1  11/1  

 

بازه  در ،اندداده نشان یاماهواره ریتصاو که طورآن

از  شتریبرداشت مصالح ب رودخانه هراز مورد مطالعه

 راتییتغ صدآغاز شده است. متوسط در ریاخ یهادهه

 انتخاب يزمان مقاطع در زین يمعدن یهاتیفعال سطوح

 در يمعدن یهاتیفعال سطوح رشد دهندهنشان ،شده

 یطور به. استنسبت به پنج سال قبل از آن  سال هر

نیبدمعادن بازه مورد مطالعه رودخانه هراز  تیفعال که

درصد  42/31 مساحتبا متوسط  3161از سال  بیترت

 31/4 رشدبا متوسط  3168آغاز شده است و در سال 

با متوسط  3171 سال در ،3161نسبت به سال  صددر

با  3178 سالدر  ،3168به سال  نسبت 17/1 رشد

 سالدر  ،3171نسبت به سال  75/2 رشدمتوسط 

در  ،3178 سالنسبت به  76/1 رشدمتوسط  با 3181

 سال به نسبت 18/1 رشدبا متوسط  3188 سال

نسبت  16/31 رشدبا متوسط  3111 سالدر  ،3181

متوسط  با 3111 سالدر  ،تینها در و 3188 سالبه 

خود ادامه  تیبه فعال 3111 سالبه  نسبت 11/3 رشد

  داده است.

تغییرات حد حریم نشان داد  ،8 همچنین جدول

رفتار هیدرولیکي یا رژیم جریان که متفاوت بودن 

در طول بازه مورد مطالعه  (عدد فرودرودخانه )

رودخانه هراز موجب تقسیم بازه به دو زیر بازه شده 

که کاهش عدد فرود سبب افزایش حریم طوریهاست. ب

از سال  ،است. از طرفي دیگر شدهنهایي و بالعکس 
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دلیل تجاوزات انساني صورت گرفته  به بعد به 3181

باشد. ميتنش اجتماعي در هر دو زیر بازه زیاد 

های رودخانه دارای فرسایش ترتیب بستر و دیواره بدین

رودخانه از لحاظ فرسایش و رسوبگذاری  ،شدید بوده

ناپایدار و نامتعادل است و حریم نهایي نیز در فواصل 

داری افزایش یافته است. سال به مقدار معني 31زماني 

 نهدر بازه اول  3111که حریم نهایي در سال طوریهب

اما در سال  ،متر بوده است 5/8ر و در بازه دوم مت

درصد و در بازه دوم  56/5در بازه اول به مقدار  3111

افزایش  3111درصد نسبت به سال  11/1به مقدار 

 یافته است.

بر اساس نتایج مطالعات، حریم کمي  ،ترتیببدین 

متر در  37به  3111متر در سال  نهرودخانه هراز از 

افزایش یافته است که دالیل اصلي افزایش  3111سال 

های  فعالیتحریم کمي، افزایش تنش اجتماعي )

انساني در بستر و اطراف رودخانه( و تغییرات در رژیم 

واسطه تغیرات شدید در ژئومتری  هجریان رودخانه ب

 .استعرض بستر(  و بستر )شیب بستر، جنس بستر

و همکاران  Rashidiاین قسمت از نتایج با تحقیقات 

(2136 ،)Panahi ( 2131و همکاران ،)Vide (2131 ،)

Chaiwongsaen ( در رابطه با 2131و همکاران )

رفولوژی وافزایش حریم کمي رودخانه در اثر تغییرات م

 های انساني مطابقت دارد.واسطه فعالیت هبستر ب

حاصل از آشکارسازی تغییرات  تحقیقهای یافته

بازه مورد مطالعه رودخانه  های معدنيسطوح فعالیت

ید تغییر ظاهری مو 3111تا  3161زماني  هراز در بازه

بستر بازه مورد مطالعه رودخانه هراز از قبیل 

شدگي مسیر رودخانه بوده است. این جایي و تنگ جابه

های مورد بررسي تغییرات نیز شامل تمام زمان

لیل د به بعد به 3111سال شود. منتهي از رودخانه مي

های معدني و تجاوز به بستر رودخانه فعالیت افزایش

عنوان یك عامل مهم در ریزش بهشدت یافته است و 

و تشدید خطر  سواحل و فرسایش کناری رودخانه

موثر هستند. این  سیالب و افزایش پهنه سیالب

و همکاران  Marstonقسمت از نتایج با تحقیقات 

(2111 ،)Arthun ( 2131و همکاران ،)Binhusri  و

(، 2138و همکاران ) Philip(، 2135همکاران )

Gibson ( در رابطه با بررسي 2121و همکاران )

تغییرات کناری و پهنای عرضي رودخانه با استفاده از 

وقوع  ،ای و همچنینسنجش از دور و تصاویر ماهواره

 فرسایش کناری ،وجود آمده سیل ناشي از تغییرات به

 رودخانه مطابقت دارد.

 

 گیری نتیجه

تنش  ریاخ یهادر دهه يمعدن یهاتیلافع لیدل به

 ریگ چشم شیرودخانه افزا یهايآلودگ و ياجتماع

طور هب هراز رودخانه میحر ،جهیداشته است و در نت

 آن يطیمح ستیزحفاظت  نیتضم برای ریگ چشم

، برای مطالعات آتي انجام رواز این است. افتهی شیافزا

های اقتصادی فعالیتارزیابي در خصوص تحقیقي 

 . شودپیشنهاد مي معدني در بستر و حریم رودخانه
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