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  چکیده 

هـا در   مؤلفه یضرورت دارد تمام يا رودخانه يها ستمیاکوس یتیریمد يها برنامه نیتدو نیو همچن ها یدگیچیتمام پ یابیو ارز فیتوص يبرا

 ر،یپـذ  انعطاف کردیبا رو یاسیچند مق - یمراتب خصوص چارچوب سلسله نی. در ارندیقرار گ یمختلف مورد بررس یو زمان یمکان يها اسیمق

کـه بـه    ، ارائـه شـده اسـت    (REFORM(  "مـوثر حوضـه   تیریمد يرودخانه ها برا يبازساز "پروژه  یقابل توسعه در ط ومحور  ندیفرآ

 ییرا شناسا یکیدروموفولوژیه یاساس يها عوامل و محرك ندها،یفرآ شتریب اتییکمک کند تا با جز يا حوضه رودخانه رانیمتخصصان و مد

 يهـا  در حوضـه  تیریو چرخه برنامه مد یکیدرومورفولوژیه یابیچارچوب ارز یطورکل . بهندینما حیرتش اسیها را در هر مق آن يها یژگیو و

گذشـته   یکیدرومورفولوژیـ ه تیوضـع  یابی) ارز2 یمکان يواحدها اتیخصوص فیو توص ي) مرزبند1: یشامل چهار مرحله اصل يا رودخانه

اسـت. بـه    ایـ و اح یاقـدامات سـامانده   يساز ادهیو پ یتیریبرنامه مد نی) تدو4فشارها  يبند تیو اولو یی) شناسا3 ندهیآ شیتاکنون و گرا

رودخانـه و عوامـل    افتـه یبیتخر يبخش هـا و بـازه هـا    ییشناسا يبرا يدرومورفولوژیاز ه یاسیو چندمق يندیدرك فرآ جه،ینت کیعنوان 

تا بازه  زیآبخ اسیاز مق ایو اح یسامانده داریپا يکردهایتوسعه رو يبرا نیحوضه رودخانه و همچن یمکان يها اسیمق ریآنها در سا بیتخر

  است. ازین

  REFORM، چند مقیاسی - سلسله مراتبیرودخانه،  تیریمد ،يدرومورفولوژیهواژگان کلیدي: 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

 تیریو مد اءیو اح یکیدروموفولوژیدرك ه ها، ستیدرولوژیو ه ها ستیژئومورفولوژ ها، ستیو تالش اکولوژ قاتیبا توسعه تحق

اند را به  بازه داشته یکوچک مانند واحد مکان یمکان يها اسیمق يو صرفاً تمرکز رو یمهندس يباورها يرودخانه که تاکنون دارا

و  ییایمیش-یکیزیو ف یکیولوژیب ،یکیزیف ،یکیدرولوژیدر نظر گرفتن عوامل مهم ه او ب يا چند رشته يکردهایسمت رو

، HolmesوMainstoneو 2006و همکاران، Findlayداده است ( رییدر حوضه رودخانه تغ یاسیچند مق تیریمد نیهمچن

 اءیحفظ و اح نهاوهمچنی جهت استفاده مطلوب از خدمات رودخانه رو، نیازا). 2010

 تیمحور از وضع ندینیاز به مدیریت جامع و درك فرآ يا رودخانه ايه هایفیزیکیوشیمیاییآبوحفظاکوسیستم ویژگی

به  یاسید مقچن یمراتب خصوص چارچوب سلسله نیمختلف حوضه رودخانه است. در ا یمکان يواحدها یکیدرومورفولوژیه

حوضه رودخانه جهت  رانیاز مد یبانیپشت نیو همچن یکیدرومورفولوژیه یابیارز يبرا1انتها یو ب ریپذ انعطاف کردیرو کیعنوان 

 يها برا رودخانه يبازساز"توسط پروژه  داریپا يها راه حل نیو تدو یکیدرومورفولوژیه یتیریعلل مشکالت مد ییشناسا

). مجموعه b2015و همکاران، Gurnellو  2016و همکاران، Gurnell)  ارائه شده است (REFORM( "موثر حوضه تیریمد

). 2015و همکاران، Gurnell(است  شده)، ارائه 1در شکل ( یاسیچند مق - به صورت سلسله مراتب یو زمان یمکان يواحدها

 تیریو مد یکیژئومورفولوژ يطبقه بند يرود برا لیاز جمله چارچوب است یقبل يها چارچوب ریاز سا یچارچوب مذکور با آگاه

و Frissellرودخانه ( يها ستگاهیز يطبقه بند يبرا ی)، چارچوب سلسله مراتب2005و همکاران، Brierleyرودخانه ( يبازه ها

 ستمی)، سHabersack ،2000( یکیاکولوژ ياه یابیارز يرودخانه بر مبنا اسیمق يبرا ی)، چارچوب مفهوم1986همکاران، 

)  Buffington ،1997و Montgomery( یکیمورفولوژ يپارامترها يبر مبنا یکوهستان يرودخانه ها يواحدها يطبقه بند

و همکاران، Rinaldi(MQIرودخانه یکیمورفولوژ ي)، چارچوب طبقه بند12محور رودخانه ( ندیفرآ يطبقه بند ستمیس

 نیاست؛ اما ا افتهیعه)  توسRosgen ،1994رودخانه رزگن  ( يژئومورفولوژ يو طبقه بند تیوضع یابی)، روش ارز2013

نقش پوشش  تی)  اهم1از جمله :  يمتفاوت کاربرد يها یژگیو نیچند يدارا یقبل يها چارچوب ریچارچوب نسبت به سا

عضو  ي) توسط کشورها3 ،یمکان يها اسیمق یدر تمام یعیطب يندهایاشکال و فرآ ،یانسان يفشارها یابی) ارز2 ،یاهیگ

)  لی/ تعدي(از لحاظ ماندگار یزمان اسیو مق یمساحت اسیمق يدارا ی) هر واحد مکان4 ت،شده اس رفتهیاروپا پذ هیاتحاد

اطالع از  ي. (براباشد یموجود م يها از مجموعه داده یخیتار لیچارچوب، تحل نیا یاصل یاما عنصر زمان باشد؛ یمشخص م

 يارهایمنحصربفرد و مع يها یژگیبر اساس و هباز یمکان يچارچوب، واحدها نی) در ا5رجوع شود). 6به منبع  شتریب اتییجز

 يها یژگیاز و يندیتا بازه) به منظور شناخت و درك فرآ زی(از آبخ یمکان ها اسیمق ری. ساشوند یم يبند ساده و مشخص طبقه

در  یکیدرومورفولوژیه راتییو روند تغ شیگرا ی) بررس6بازه است،  یمکان يمؤثر بر واحدها یو اثرات مداخالت انسان یعیطب

 ياحداث سازه ها در آبراهه) بر مبنا ایحذف  ،یاراض يکاربر راتییتغ ،یمیاقل راتییمختلف نسبت به (تغ یمکان يها اسیمق

 یمکان يواحدها ير برات و جامع حیصر یکی) استفاده از اصطالحات استاندارد ژئومورفولوژ7 ،يکاربرد يها شاخص

  ).2016و همکاران،  Gurnell(مختلف

  

                                                 
1- Open-ended 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

  ).2015و همکاران،  Gurnell(چند مقیاسی زمانی و مکانی  مراتب سلسله )1( شکل

  روش تحقیق -2

بـا هـدف افـزایش کـارایی و اثربخشـی       WFD)(1آب اتحادیـه اروپـا    بخشنامه چـارچوب ، در راستاي اجراي REFORMپروژه 

 دادهارائـه   ، راهنما و ابزارهـایی اقدامات ساماندهی و احیاي هیدرومورفولوژیکی و همچنین بهبود وضعیت اکولوژیکی رودخانه ها

اي شـامل سـه مرحلـه    هـاي رودخانـه   طورکلی چارچوب ارزیابی هیدرومورفولوژیکی و چرخه برنامه مـدیریت در حوضـه   بهاست. 

و  ییشناســا) 3 ارزیابیوضعیتهیدرومورفولوژیکیگذشتهتاکنونوگرایشــآینده) 2 مرزبندیوتوصیفخصوصــیاتواحدهایمکانی) 1:اصــلی

  ).2(شکل ی  است ستمیس کردیبا رو یتیریکردنبرنامه اقدامات مد فرموله

  

  ) چرخه برنامه مدیریت حوضه رودخانه2شکل (

  2هاي واحدهاي مکانی مرزبندي و توصیف ویژگی - 1- 2

                                                 
1- Water Framework Directive 
2- Delineation of Spatial Units 
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 استان اردبیل 

چنـد مقیاسـی، حوضـه مـورد     -مراتـب  واحدهاي مکانی عمدتاً یک رویکرد باال به پایین است. در چارچوب سلسله تفکیکفرآیند 

هاي مکانی: ناحیه جغرافیایی، حوزه آبخیز، واحد سیماي منظر، واحد بخـش رودخانـه و واحـد بـازه رودخانـه       مطالعه در مقیاس

هـا و همچنـین    لیستی از واحدهاي مکانی مختلف، معیارهاي تعیین هر یـک از آن  )،1د. در جدول (شو بندي و توصیف می طبقه

چنـد مقیاسـی خالصـه شـده اسـت      -مراتبـی  منابع اطالعات پایه مورد نیاز براي مرزبندي واحدهاي مکانی در چارچوب سلسـله 

)Gurnell  ،يقابل سنجش، روش و منـابع اطالعـات قابـل اسـتفاده بـرا      يها یژگیو) 2همچنین در جدول ()2014و همکاران 

  .  ی ارائه شده استمکان يواحدها فیتوص

  

و همکاران،  Gurnell(قابل استفادهکننده هر واحد و برخی از منابع اطالعاتی  واحدهاي مکانی مختلف، معیارهاي تعیین )1(جدول

2015(  

  واحدهاي مکانی  مکانی هر واحد کننده معیارهاي تعیین  قابل استفادهمنابع اطالعاتی 

  هاي مربوطه نقشه و اطالعات موجود از سایت و سازمان

(http://feow.org) 

  تفاوت در متغیرهاي اصلی آب و هوایی و تیپ غالب پوشش گیاهی در مقیاس ایران

 

  جغرافیایی  واحین

  

 DEM, SRTM,ASTERهاي رقومی ارتفاعی (مانند  مدل

GDEM(GIS  

  توپوگرافی و شبکه رودخانهتقسیمات 

  

  آبخیز

 

  )DEM( مدل رقومی ارتفاعی-1

  )Geological maps( شناسی نقشه سنگ-2

  )Land Cover( نقشه پوشش زمین -3

 Aerial photograph ،(Orthophotos( عکس هوایی -4

  Google Earthو 

شناسی (نوع سنگ و تکتونیک) معیارهاي  توپوگرافی (طبقات ارتفاعی، رلیف) و زمین

اقلیم، پوشش مانند واحدهاي سیماي منظر هستند، سایر فاکتورها ( تفکیکاصلی 

  تر حدود واحدهاي مذکور مورد استفاده قرار گیرند. زمین) در تعیین متناسب

 

  سیماي منظر

  

  )DEM(مدل رقومی ارتفاعی -1

  ها نقشه شبکه آبراهه -2

  Google Earthو  Orthophotosعکس هوایی -3

  پیوستگی طولی رودخانه نقشه موانع  -4

  اندازه گیري زیستگاه جوامع کنارزي  -5

  پیمایش میدانی -6

  هاي الحاق شده به رودخانه) ) تغییرات عمده در سطح حوزه آبخیز (بر اساس شاخه1

)شامل: محدودیتدرتغییرپذیریعرضیرودخانهتوسطدره( )درجهمحدودیتعرضیرودخانه2

  )Uنامحدود PC ،(3- )نسبتاً محدود C ،(2- )محدود (-1

  هاي عمده در شیب دره مانند سدهاي بزرگ ) ناپیوستگی3

  ) ورود حجم زیادي از رسوب به آبراهه اصلی4

  واحد بخش رودخانه

  

 Aerial( و عکس هوایی Google Earthبا استفاده از -1

photograph ،( یر تصاو -سنجش از دور چند طیفی

  )DEMمدل رقومی ارتفاعی (-3پیمایش میدانی -2.لیدار

  اندازه گیري زیستگاه جوامع کنارزي) -5

  )آمار دبی جریان و رسوب -6

بر عرض دشت  1(نسبت عرض مقطع پر آبراهه محدودیت جانبی رودخانه شاخص) 1

  سیالبی +آبراهه)

هاي آبراهه و دشت سیالبی  (بخصوص شکل پالن)، ویژگی مورفولوژي آبراهه) 2

هاي مصنوعی  (تغییرات در شیب بستر، قطر رسوبات، دبی جریان و رسوب)، ناپیوستگی

هاي بزرگ،  گذارد. (مانند سد، سازه که در تداوم طولی انتقال آب و رسوب تأثیر می

  کننده جریان آب و انتقال رسوب است) بندهاي اصالحی که کنترل

 

  واحد بازه رودخانه

  

سنجش  ، و عکس هوایی Google Earthبا استفاده از -1

  .یر لیدارتصاو -از دور چند طیفی

  پیمایش میدانی -2

واحدهاي ژئومورفولوژیکی عمدتاً توسط شکل، ساختار و قطر رسوبات/ ساختار سرعت و 

زي یا هاي بزرگ و پوشش گیاهی (مانند آبزي/ کناري  عمق جریان آب/ وجود چوب

  شوند. هاي سنی) در آبراهه و دشت سیالبی متمایز می رایپرین و کالس

 

  واحد ژئومورفیک

  

  

  )2015و همکاران،  Gurnell(قابل استفاده براي توصیف واحدهاي مکانی روش و منابع اطالعات ، هاي قابل سنجش ویژگی)2(جدول

قابل روش و منابع اطالعات 

  استفاده
  واحد مکانی  ها ویژگی نوع  هاي قابل سنجش ویژگی

هاي زیست اقلیمی و  نقشه ناحیه

  جغرافیاي زیستی ایران
  آب و هوا/ ناحیه جغرافیاي زیستی  اقلیم -3و هاي جغرافیاي زیستی ناحیه -2 ،حوضه یا حوضه رودخانه-1

ناحیه 

  جغرافیایی

                                                 
1-Bankfull 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

هاي رقومی ارتفاعی (مانند  مدل -

DEM, SRTM,ASTER GDEM(  

  .GISاستفاده از الگوریتم  -

شناسی، پوشش  پایگاه داده زمین -

  زمین، خاك، کاربري اراضی

  الیه آبراهه -

حداکثر، میانگین،  -3)؛ WFDهاي مساحتی ( کالس -2مساحت آبخیز؛  -1

  میانگین بارندگی و رواناب -6طبقات ارتفاعی؛  -5رلیف نسبی؛  -4حداقل ارتفاع؛ 
  یدرولوژیکیبیالن ه، مورفولوژي، رلیف

  آبخیز
 رسانی آب/ هایتخلخلونفوذپذیري تفکیک حوزه آبخیز براساسویژگی -1

هاي نفوذپذیري  کالس -3هاي غالب؛  تیپ سنگ -2، )آکیفر،آکیکلودوآکیفوژ(

  خاك

  شناسی و خاك شناسی زمین

  پوشش زمین  ها و پوشش مختلف تفکیک سطوح آبخیز بر میناي کاربري

مدل رقومی ارتفاعی (مانند:  -

DEM ،SRTM, ASTER 

GDEM(  

  شبکه آبراهه -

  شناسی، پایگاهدادهزمین -

  خاکو پوشش زمین

پذیري  فاکتورهاي عامل فرسایش -

K در مدلUSLE برآورد کردن ،

، مدل PESERAفرسایش خاك

  )G2برآورد فرسایش خاك 

CORINE biotope 
  نقشهپوشش جنگل -

  نقشه پوشش رایپرین -

تصاویر گوگل ارث و سایر تصاویر  -

  Orthophotosاي / ماهواره

  .هاي مقادیر و رژیم بارندگی اي از ویژگی خالصه -1

هاي  (بارش، رلیف/توپوگرافی، آبخوان پتانسیل آبدهی

  سطحی تیپ پوشش زمین)

  سیماي منظر

  توزیع ارتفاع و شیب سطح زمین -3منحنی هیپسومتریک؛  -2تراکم زهکشی؛  -1

هاي عمده  هاینفوذپذیري بر مبناي تیپ هاي سطحی، کالس تعین محدوده آبخوان

  شناسی/ خاك زمین

 هاي جزیی تر تیپ پوشش زمین تفکیکواحد سیماي منظر بر مبناي کالس

  میانگین نرخ فرسایش خاك -2الیه نقشه فرسایش خاك؛  -
(پتانسیل تولید رسوبات ریزدانه و  تولید رسوب

-الیه نقشه گرادیان شیب -2الیه نقشه منابع پتانسیل رسوبات درشت دانه؛  -1  درشت دانه)

  پتانسیل تولید رسوبداراي منابع 

  آبی (موقعیت، نوع، ابعاد و ...) هاي برق الیه نقشه نیروگاه -1

  (موقعیت، نوع، ابعاد و ...)الیه نقشه سایر ساختارهاي نگهدارنده -2

نگهداشت  -1فشارهاي فیزیکی روي رژیم رسوب (

هاي بزرگ توسط  تمام یا بخشی از رسوبات و چوب

نگهداشت تمام یا بخشی  -2آبی و  هاي برق نیروگاه

هاي بزرگ توسط سایر سازه ها  از رسوبات و چوب

  (مانند سازه هاي کنترل سیالب)

  هیدرومتريآمار ایستگاه هاي -

مدل رقومی ارتفاعی (مانند: -

DEM ،SRTM, ASTER 

GDEM(  

  تصاویر گوگل ارث-

داده هاي سنجش از راه دور چند -

  طیفی.

Orthophotos-  

  داده هاي لیدار-

  اندازه گیري زیستگاه هاي فیزیکی

  اندازه گیري زیستگاه هاي ریپارین

  اندازه گیري ژئومورفولوژیکی

  الگوي ساالنه جریان هاي ماهانه -2تیپ مختلف،  9میناي تعیین رژیم جریان بر 

 -2طبقه بندي رژیم جریان و  -1رژیم جریان (

  ویژگی هاي جریان)

  بخش

ساله،  10 و 2 دبیمیانگینساالنهودبیبادورهبازگشت: جریانهایمعرفمورفولوژیکی -1

: جریانهایناگهانیمتاثرازمداخالتانسانی -3جریانهایحداکثر و  -2

  تعداد،بزرگیومدتزمانتداومجریان

 ویژگی هاي دره  درجهمحدودیترودخانه -3 درجهمحدودیتدره؛ -2 شیب؛-1

  قطررسوباتغالببستررودخانه -1

-3تحویلرسوباتجانبی و -2ابعادرسوب، -1رسوب(

  باروبودجهرسوب)

 -3 سطوحناپایدارمتصلبهکانالو -2 تحویلخاکفرسایشیافتهبهکانال، -1

  تحویلرسوبازفرسایشکنارهها

  برآورد انتقال رسوب -1

وجود قلمرو  -1جوامع گیاهی کنارزي رودخانه (  پیوستگی -3مساحت،  -2متوسط عرض،  -1

 -3پوشش جوامع گیاهی کنارزي و   -2ریپارین، 

 پتانسیل تحویل چوب)

  نسبتدرختان،درختچهها، پوشش کوتاه و سطحلخت -2

 باالي کرانه ها زیر درختانبالغنسبتسطوح  -3

  سازه هاي مسدود کننده کانال -1

  سازه ها مسدود کننده جزیی در مقاطع عرضی -2
  فشارهاي فیزیکی (پیوستگی طولی)

Google Earth- 

Orthophotos-  

داده هاي سنجش از راه دور چند -

  طیفی.

مدل رقومی ارتفاعی (مانند: -

DEM ،SRTM, ASTER 

GDEM(  

  هاي لیدار داده-

  پایگاه داده هاي پوشش گیاهی-

شاخص سینوسی  -3مقطع پر، عرض ریان پایه و جعرض کانال با  -2شیب و طول بازه،  -1

  گینشاخص آنابرنچ -5شاخص شریانی،  -4جریان پایه،  عرضکانال مقطع پر و 
  ابعاد کانال (عرض، پلنفرم و شیب)

  بازه

  انرژي رودخانه  میانگین تنش برشی بستر -3جریان،نیروي ویژه  -2نیروي کل جریان، -1

  میلی متر 64نسبت رسوبات بزرگتر از  -2سنگ بستر در معرض دید، -1

  میلی متر 64نسبت رسوبات کوچکتر از  -3
  رسوبات بستر و کرانه ها (ابعاد رسوبات)

  گونه ها - 4،وضعیت پراکنش و پیوستگی -3ساختار عرضی، -2ساختار سنی، -1

  وجود و فراوانی گونه ها -3پراکنش و پیوستگی، - 2گسترش،  -1  جوامع گیاهی آبزي و کنارزي  و چوب بزرگ

  وجود و فراوانی چوب بزرگ

مسدود و دفن بستر  -2مسلح سازي (عملیات حفاظتی) بستر رودخانه،  -1

  آرماتور) افزایش استحکام بستر (مانند بتن و -3(رودخانه ها با بستر گراولی)، 

برداشت یا حذف پوشش گیاهی،  -5تعداد ساختارهاي مسدود کنند کانال،  -4

  چوب و رسوب

وضعیت بستر رودخانه،  -1فشارها و اثرات فیزیکی (

 -3وضعیت کرانه ها و پیوستگی جانبی و  -2

  لبه کرانه رودخانهخاکریز/دیواره خاکی  -2مستحکم سازي قوي کرانه ها،  -1  پیوستگی و وضعیت قلمرو ریپارین

  فعال کردن فرسایش حاشیه رودخانه -4زیرساخت ها در باالي کرانه ها،  -3

  تعداد سازها در مقاطع عرض -6عرض کریدور فرسایش پذیر،  -5
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  دشت سیالبی که در معرض سیالب قرار دارد -1

  قلمرو ریپارین که در معرض سیالب قرار دارد -2

  تاثیر فعالیت هاي مدیریت جنگل قرار می گیردقلمرو ریپارین که تحت  -3

  فراوانی گونه هاي گیاهی مهاجم و خارجی -4

  وسعت پوشش غیرقابل نفوذ، تراکم شدید خاك/ حفاري/استخراج/پر کردن -5

  

  

  

 آینده نوگرایش و تاکن گذشته هیدرومورفولوژیکی وضعیت ارزیابی- 2- 2

. ارائـه مـی شـود   با آنالیز زمانی چگونگی تغییرات و پیامدهاي هیدرومورفولوژیکی در مقیاس هاي مکـانی مختلـف    بخشدراین 

ارزیابی تغییرات زمانی از بزرگترین مقیاس مکانی شروع می شود و تا مقیاس هاي کوچکتر ادامه می یابـد. بـا توجـه بـه اینکـه      

هـایی کـه از    دارند در نتیجه آنها با هم مورد بررسی قرار می گیرند. ویژگی هاي مقیاس آبخیز با سیماي منظر هم پوشانی ویژگی

منابع مشابه استخراج می شوند و یا مربوط به فرآیندهاي مشابه هستند نیز در یـک واحـد مکـانی بـا هـم مجتمـع مـی شـوند.         

اس واحـد ژئومورفیـک از منـابع    کوچکترین مقیاس مورد بررسی، مقیاس بازه است. این به علت دشواري استخراج اطالعات مقی

اما براي دوره هاي کوتا مدت از طریق عکس هاي هوایی و تصاویر ماهواره اي با قدرت تفکیک مکانی بـاال ویژگـی    تاریخی است.

هر واحد مکانی براي بررسی تغییرات زمـانی آنهـا   به ها و فرآیندهایی مربوط  ویژگیهاي واحدهاي ژئومورفیک قابل استخراج است

  ) ارائه شده است.3دول (در ج

  

  برایبررسیتغییرات زمانیهیدرومورفولوژیکی در مقیاس هاي مکانی مختلف ویژگی ها و فرایندهاي)، 3جدول (

  مقیاس مکانی  ویژگی ها  فرآیندهاي کلیدي

  آبدهی و تولید آب

  تولید رسوبات درشت دانه

  تولید رسوبات ریزدانه

  پوشش زمین/کاربري اراضی

  منظرآبخیز/سیماي 
  تولید رسوبات درشت دانه

  تولید رسوبات ریزدانه

توپوگرافی زمین (تکتونیک/ فعالیت لرزه اي، 

  حرکات توده اي)

  بارش و آب زیرزمینی  آبدهی و تولید آب

  رودخانه هاي جریانسطوح و   جریان آب

  واحد بخش رودخانه

  تحویل رسوب  جریان رسوب

  انتقال رسوب  جریان رسوب

  درهساختار یا وضعیت ظاهري   مورفولوژي رودخانهتعدیل 

  شیب کانال  تغییرات کانال

  تعدیل مورفولوژي رودخانه

  توالی پوشش گیاهی

  تحویل چوب

  قلمرو رایپرین و چوب

Channel self-mainte 

  کانال/ مهاجرت  پلنفرم  تغییر کانال

  هندسه کانال  تغییر کانال  واحد مکانی بازه

  قطر رسوبات بستر  تغییر کانال
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  کردن برنامه اقدامات مدیریتی با رویکرد سیستمی فرموله وشناسایی  -2-3

 نیو همچن یاسیچند مق یسلسله مراتب کردیدر چارچوب رو یو زمان یمکان يواحدها فیو توص تیموقع نییپس از تع

. به طور شود یم یتیریو فرموله کردن برنامه اقدامات مد ییحوضه رودخانه، اقدام به شناسا تیوضع یکیدرومورفولوژیه یابیارز

حوضه  یو سامانده تیریمد يزیچرخه برنامه ر لیتشک تیو در نها یتیریدبرنامه اقدامات م نیتدو يمراحل و ابزارها یکل

 :)3است (شکل شماره  ریرودخانه شامل مراحل ز

  ،DPSIRریزي  شناسایی پروژه، شامل ابزار برنامه -الف)

RRC، 3، رویکرد چارچوب منطقی2تحلیل و تجزیه درخت مشکل، شامل ابزارهاي 1کردن پروژهتدوین و فرموله -ب)
4 ،

SMART objectives6تعیین حدود مبنا و نقاط نهایی، 5چندمعیاره  ، تجزیه و تحلیل تصمیم،  

  ،9تجزیه و تحلیل اثربخشی هزینه، 8منفعت- شامل ابزارهاي تجزیه و تحلیل هزینه، 7و سود هزینهتجزیه و تحلیل  -ج)

  ،PRAGMOشامل ابزار  ،10اجراي پروژه - د)

  و )BACI, BA, CI( Endpoint، شامل ابزارهاي 11پایش پروژه - ه)

  Endpoint. و  SMART objectives، شامل ابزارهاي 12ارزیابی پروژه - و)

  

) مشاهده 3طور که در شکل ( ارائه شده است. همان )3(ابزار و مراحل رویکرد جامع مدیریت حوضه رودخانه در شکل 

PDCAشود چرخه پروژه داراي یک ساختار پایه  می
اجراي  مربوط به سه مرحله اول است و بخش ریزي است، بخش طرح 13

  ترتیب مربوطه به سه مرحله نهایی است. شایان ذکر است این چرخه پویا است و تداوم دارد. ، کنترل و اقدام بهاولیه

  

  

  

  

  

  

  

  ي مدیریت حوضه رودخانهزیر برنامهرویکرد جامع   ابزار

                                                 
1- Project formulation 
2- Problem Tree Analysis 
3- Logical Framework Approach (LFA) 
4- River Restoration Center 
5- Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) 
6- Benchmarking and Endpoint 
7- Financing 
8- Cost-Benefit Analysis (CBA) 
9- Cost-Effectiveness Analysis (CEA) 
10- Project implementation 
11- Post-project monitoring 
12- Post-project evaluation 
13- Plan, Do, Check, Act (PDCA) 
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  حوضه رودخانه تیریجامع مد کردیابزار و مراحل رو )3(شکل 

  نتیجه گیري. 3

ین امکان فراهم ا چند مقیاسی انجام شود، - مراتبی اگر ارزیابی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه در چارچوب سلسله

اثرات هیدرومورفولوژیکی ناشی از هر فشار طبیعی و انسانی را شناسایی و روند اثرات آنها به طور سلسله مراتبی در  که شود یم

مقیاس هاي مکانی مختلف ردیابی نمود. بخصوص در واحد مکانی بازه به عنوان مقیاس کلیدي سیستم رودخانه، اثرات 

راین به منظور ارزیابی و مدیریت پایدارسیستم رودخانه ضرورت دارد یت هستند. بنابقابلرؤفشارهاي طبیعی و انسان ساخت 

هاي مکانی کوچک مانند واحد مکانی بازهرا به سمت رویکردهاي چند  باورهاي مهندسی و صرف تمرکز روي مقیاسرویکردها و 

  .ه رودخانه تغییر دادچند مقیاسی در حوض - مراتبی سلسله و همچنین مدیریت هیدرومورفولوژیکیفرآیند محور اي و  رشته
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The introduction of a "hierarchical multi-scale framework" for 
effective watershed management 

 
 

Abstract 
To characterize and to assess all the complexities and to develop river ecosystem management 
plans, it is needed that all components at different spatial and temporal scales to be 
considered. In this regard, a hierarchical multi-scale framework has been applied as a flexible, 
open-ended approach to conduct hydro-morphological assessment and also to support river 
basin managers through exploring the causes of hydro-morphological management problems 
and devising sustainable solutions. The framework has been suggested by REFORM Project 
(REstoringrivers FOR effective catchment Management). Generally, the hydro-morphological 
assessment framework and management plan cycle in river basins consists of four main steps 
as: 1) Delineation and characterization of spatial units; (2) Hydro-morphological assessment 
of past, current and future trends; 3) Identification and prioritization of pressures and 4) 
Developing management plan and  implementing measures for restoration and rehabilitation. 
As a result, a process-based, multi-scale understanding of hydro-morphology is essential for 
identifying degraded segments and reaches of river and for developing sustainable restoration 
approaches from watershed to reach scales. 
 

Keywords: Hydro-morphology, River management, hierarchical multi-scale, REFORM  
 


