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  چکیده
  اند در آن گسترده شده یالبیو س ی، فصلیدائم يها از رودخانه ياگستردهشبکه  ازمربع  لومتریک 6/29213بر  بالغ یبا مساحتمرکزي  استان

 20692اي از استان مرکزي و قسمتی از استان قم و قسمت کمی از استان تهران با مساحتی بالغ بر محدوده مورد مطالعه شامل قسمت عمده
بر ی دروگرافیهشبکه بر اساس ها، ابتدا  رودخانه نیا ي عمومی ها یژگیبه منظور شناخت و .مشخص گردیدرودخانه و مسیل   836کیلومتر مربع با 

هاي عمومی  و ویژگیی فیتوصی و مکانو اطالعات  شد میتقسه ضحوزیر 14محدوده مطالعاتی به ) تماب(شبکه  و ،1 :250000 نقشهي رو
 هیکل ییضمن شناساها سازمان اطالعات دریافتی از نهادها و ها ورودخانه ریدر مس یطول شیمایبا پ یدانیم اتیدر عمل. دش نییها تع رودخانه

 نییعت Google Earthو  )GPS( ابی تیهر کدام به کمک موقع ییایجغراف تیو موقع دش ادداشتی و مشخص هارودخانه اطالعات عمومی
و  ArcGISي هاهیدر قالب ال یبه صورت بانک اطالعاتی و سنجش از دور، دانیمي ها اتیعملاز شده  ياطالعات جمع آور هیکل تیدر نها. شدند

 4467متر پیچانرود و  1118متر رودخانه مطالعه شده  6240و از . ها جوان و سیالبی هستندبیشتر رودخانه. ندشدمدون  Excelو  dbfي ها لیفا
ایستگاه  28وتعداد . باشددرصد می 5/2درصد و متوسط شیب  8/17بیشترین شیب  و 1/0و کمترین شیب . استمتر شریانی  662متر مستقیم و 

  . شدرومتري در استان شناسایی هید
  
  ArcGISسنجش از دور،  بانک اطالعات،، ها سازه ،ها رودخانه: يدیکل ياه هژاو
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   مقدمه
هاي بزرگ بشري همواره در کنار ها در کره زمین نقشی اساسی در تعادل محیط زیست و اکوسیستم ایفا نموده و تمدنرودخانه
نماید ولی با  گردد یا به داخل زمین نفوذ می می باز اتمسفر به ریتبخ بر اثر آب باران هر بارندگیدر ابتداي . اندها شکل گرفتهرودخانه

. کند شود که زمین قادر است جذب یابد و بارش بیش از مقداري می تدریج درصد تبخیر کاهش می افزایش سرعت و مدت بارندگی به
آب و یا تعداد زیادي از جویبارهاي بسیار  ازصورت قشر نازکی ه ها ابتدا باین آب. شود آب در سطح زمین جاري می زماندر این 

ه پیوندند و رودخانه اصلی را ب هم می ها مرتبا به این شاخه. شوند معینی متمرکز می یابند و سپس در مجاري کوچک و درهم جریان می
به سته ها ب ین رودخانها. اند فصلیها بیشتر موقتی و  است رودخانه که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد مناطق خشک در. آورند وجود می

معموال در این . باشند است فقط در خالل بارندگی و کمی بعد از آن یا فقط در طول فصول مرطوب سال آب داشته شرایط ممکن
طول یک سال بلکه از سالی به سال  دبی نه تنها در. تر از آن است که بتواند رودخانه را تغذیه کندپایین زیرزمینی آب مناطق سطح

ی عظیم و غیر متعارف هرچند سال یک بار ممکن است بر اثر سیل. بارندگی سالیانه است کند و علت آن تغییر میزان دیگر نیز تغییر می
 يرهای، آبگاچهی، درایدر يکه به سو نیزم یسطح يها آب یعیطب يرودخانه مجرا .به مقدار بسیار زیاد افزایش یابد خانهرود دبی
خانه براي حفاظت آن از اثرات مطالعه الگو و شکل پالن یک رود .)1373افشین، (باتالق و امثال آن روان باشد  ای ریکو کی یداخل

مستقیم، . سه الگو براي رودخانه وجود دارد... جانبی دخالت بشر در رودخانه یا حریم آن، ار قبیل عملیات پل سازي و سدسازي و 
   .اشدي زیر مشابه بهاحالت از یکید از نقطه نظر تداوم جریان، با  توانمی آبریز حوضهدر  رودخانهشریانی، و پیچانرودي 

  .دارد وجودی مدت سال جریان آب متما در هارودخانه گونه این در: یمیدا هاودخانهر
   .است برقرارها در فصولی از سال جریان آب در این رودخانه :ي فصلیهارودخانه
برف بارش، در مدت یابند و پس از توقف در هنگام بارندگی و یا ذوب برف جریان می ها رودخانه گونه ینا: ي سیالبی خشکهارودخانه

  .دشوکوتاهی که تمام رواناب از حوضه گذشت رودخانه خشک و بی آب می
  

 مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

و  یقه شرقیدق 05درجه و  51قه تا یدق 58درجه و  48 ییایجغراف يها ن طولیهکتار ب 29213600بالغ بر  یبا مساحت يمرکزستان ا
. است یدشت -یکوهستان يا عرصهن استان یا. قرار دارد یقه شمالیدق 34درجه و  35قه تا یدق 23درجه و  33 ییایجغراف يها عرض

 .است) ساوه  يدر دشت مرکز( متر 950و ) جانیدر شرق شهرستان دل( 3465ب برابر یا به ترتیارتفاع آن از سطح در کمینهو  بیشینه
 متریلیم 2184برابر  یر و تعرقیگراد و تبخیدرجه سانت 47/13االنه آن متوسط س يمتر، دما یلیم 9/238ساالنه استان  یمتوسط بارندگ

لرستان و  يهالرستان و اصفهان و از غرب به استان يهاو از جنوب به استان هاي قزوین و کرجاستانشمال به استان مرکزي از . است
و  ین استان را مناطق دشتیهکتار سطح ا 735000. شود یمحدود م هاي قم، تهران و اصفهاناستانهمدان و از شرق هم به 

از مساحت کل کشور را به خود اختصاص  درصد 8/1ن استان یا. اندل دادهیتشک يا هیکوهپا و یکوهستان یهکتار آن را اراض 2205000
فراهان، خنداب،  ،محالت ،جانین، دلیان، سربند، خمیاراك، ساوه، تفرش، آشت يهاشهرستان به نام 12 يدارا ياستان مرکز .داده است

قان، شور، دز  و کرخه یر می، کويقره چا  قمرود، يهاو مهم به نام یز اصلین حوضه آبخیچند ين استان دارایا. است هیجان زرندیکم
 يهاز از دشتین نیدشت اراك، دشت شازند، دشت شراء و دشت خم  مانند دشت ساوه، دشت زرند، یکوچک و بزرگ يهادشت. است

اي از استان مرکزي و قسمتی از استان محدوده مورد مطالعه شامل قسمت عمده. هستنداستان  يکشاورز يباال يهالینسمهم و با پتا
و یا از  استاناز  ها آنرودخانه و مسیل که اغلب  836کیلومتر مربع با  20692قم و قسمت کمی از استان تهران با مساحتی بالغ بر 

محصور در استان است  41225تنها حوضه  ریزند وو در نهایت به حوضه آبریز دریاچه نمک می گیرندهاي همجوار سرچشمه میاستان
  محدوده مطالعاتی را نشان می دهد 1شکل . شودو به کویر میقان واریز می
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  زیرحوضه ها ورودخانه ها ومسیل هاي حوضه مورد مطالعه  - 1شکل

  
  روش تحقیق 
  :یافزار بانک اطالعات ها به نرم اطالعات، پردازش و انتقال داده يآور جمع 
 يها لیها و مس استخراج اطالعات مربوط به رودخانه مربوطه و يها استان 1: 25000 یتوپوگراف يها نقشه يآور و جمع هیته -1

  .مشاهده شده
مورد نظر با استفاده  يها لیو مس ها رودخانه يوجود بر روم يها انجام شده و سازه یاطالعات مربوط به اقدامات سامانده يآور جمع -2

  ها و برداشت از طریق پیمایش رودخانه .از اطالعات مندرج در گزارشات قابل دسترس
مورد نظر با استفاده از اطالعات مندرج در گزارشات قابل  يها لیو مس ها رودخانه يموجود بر روهاي پلاطالعات مربوط  يآور جمع -3

  و برداشت از طریق پیمایش رودخانه ها .دسترس
   ARCGISافزار  شده به نرم يانتقال اطالعات جمع آور -4

که اطالعات مربوط به یک  يشایان ذکر است در موارد .متر در نظر گرفته شود 1000طول بازه به صورت توافقی برابر با  شدمقرر 
هاي مختلف  متري، در ردیف 1000هاي  باشد، اطالعات مربوط به آن آبراهه، به صورت بازه آبراهه در طول چندین کیلومتر یکسان 

 FIDمربوطه، یک  dbfي مدنظر، در جدول  که هر بازه از آبراههیی الزم به ذکر است از آنجاهمچنین  .، تکرار خواهند شدdbfجدول 
مربوطه ابتدا کلیه  dbfدر جدول . گیرد، خللی در وارد نمودن اطالعات براي هر بازه به طور مجزا، ایجاد نخواهد کرد مستقل به خود می

، )divideبا انجام دستور (متري  1000هاي  و در ادامه با تقسیم آبراهه به بازه شداطالعات مربوط به خصوصیات کلی آبراهه وارد 
   .ها نیز وارد شد ه بازهاطالعات مربوط ب
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 Arc GISهمچنین از نرم افزار . تصویر المبرت باشند سامانههاي اطالعاتی تهیه شده، داراي  تمامی الیهه بود که مقرر شدهمچنین 
دریاچه نمک و کویر  زیآبر يحوضه ها ریدر زاستان  نیمورد مطالعه ا يمحدوده های کل به طور .شودها استفاده  سازي داده براي آماده

، 412221، 412211، 412243، 4122442، 4122441 ،4122443، 4113 ،4112:ها عبارتند از محدوده نیا. رندیگ یقرار م میقان 
  .41225و  41233، 4123421، 4123441، 412341، 412343 

  
  نتایج 

  هاي محدوده مطالعاتیها و مسیل تعداد و نوع و مشخصات کل رودخانه
ها،  مسیل ها و و متوسط شیب رودخانه بیشینه کمینه،ها،  مسیل ها وها از نظر رژیم جریان وکل رودخانه ها و مسیل نوع رودخانهتعداد و 

  .دشو مشاهده می 1هاي مطالعاتی را در جدول  هاي محدوده و کیفیت رودخانه
  

  هاي مطالعاتی هاي محدوده تعداد و نوع رودخانه - 1ل جدو

 مطالعاتی محدوده ردیف
 تعداد رودخانه

 کل سیالبی فصلی دائمی
1 4112 10 49 83 142 
2 4113 9 3 16 28 
3 412211 31 39 72 142 
4 412221 -  16 7 23 
5 412243 9 35 - 42 
6 4122441 3 1 2 6 
7 4122442 - - 9 9 
8 4122443 4 20 5 29 
9 41225 - 15 149 154 
10 41233 32 2 147 181 
11  412341  3  7  18  28  
12  4123421  -  2  4  6  
13  412343  -  7  25  32  
14  4123441  -  8  -  8  

  
  

  : ایستگاه هیدرومتري یا آب سنجی
ها عواملی چون دبی، رسوب  اند و در آن برداري قرار گرفته سیس و مورد بهرهأدر نقاط مختلف کشور ت وزارت نیرو وسیله بهها  این ایستگاه

هاي اصلی از قبیل رودخانه  هایستگاه هیدرومتري در رودخان 28استان مرکزي با . ندشو تعیین می آبو کیفیت شیمیایی و فیزیکی 
  .آورده شده است 3ها در جدول  که مشخصات این ایستگاه 000چاي، قمرود، سه رود، تیره، خشکرود، اراك و قره
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  هاي مطالعاتی مسیل در محدوده ومتوسط شیب وتعداد رودخانه  کمینه، بیشینه  -  2ل جدو

 ردیف
 محدوده
 مطالعاتی

 شیب 
کل رود خانه و 

  مسیل
   متوسط حداکثر حداقل 

1 4112 3/0 10 22/2 142  
2 4113 2/0 4 2/1 28  
3 412211 4/0 8/17 7/3 142  
4 412221 6/1  8/12 9/4 23  
5 412243 2/0 2/18 6/6 42  
6 4122441 2/0 9/8 2/2 6  
7 4122442 1 11 6/4 9  
8 4122443 5/0 9 3/2 29  
9 41225 1/0 14 8/1 154  
10 41233 2/0 5/9 1/2 181  
11  412341  2/0  5/10  7/3  28  
12  4123421  2/0  8/4  2/2  6  
13  412343  9./  4/2  6/1  32  
14  4123441  7/0  7/3  2  8  

  
  هاي مطالعاتی هاي محدوده کیفیت رودخانه  -3لجدو

 ردیف
 محدوده
 مطالعاتی

تعداد کل    نوع آبراهه از لحاظ کیفی
  آبراهه

مساحت 
  حوضه 

  طول آبراهه ها
  کل   شریانی  مستقیم  پیچانرود  پیر  مسن  جوان

1 4112 123  10  9  142  25/3580  7/188  9/789  5/148  1/1120  
2 4113 16  3  9  28  9/1357  3/19  6/225  4/41  3/283  
3 412211 110  11  21  142  67/2176  8/96  8/533  9/65  5/697  
4 412221 13  10  -  23  81/424  3/57  7/87  -  145  
5 412243 23  21  -  44  4/1009  98  185  3/9  3/292  
6 4122441 3  3  -  6  4/79  7/23  8/15  -  5/39  
7 4122442 6  3  -  9  88/178  1/23  1/22  5/0  7/45  
8 4122443 18  11  -  29  31/300  2/49  9/73  3/5  4/128  
9 41225 148  6  -  154  97/5486  307  4/1220  7/53  2/1586  
10 41233 144  4  33  181  86/3764  9/173  9/909  1/209  2/1299  
11  412341  25  1  3  29  95/592  7/17  1/149  4/36  2/203  
12  4123421  6  -  -  6  78/170  2  36  5/19  5/57  
13  412343  26  6  -  32  24/1169  1/55  1/177  7/44  9/272  
14  4123441  9  -  -  8  36/427  3/6  3/40  5/24  1/73  
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  استان مرکزي  مشخصات ایستگاههاي هیدرومتري  - 4جدول 

یف
رد

 

 نام ایستگاه
نام 

 رودخانه
 کدایستگاه نام زیرحوضه

تاریخ 
 تاسیس

ارتفاع از  .U.T.Mمختصات 
سطح 
 دریا

 تجهیزات ایستگاه

X Y لیمینگراف تلفریک اشل 

 د د د 1835 3768799 348017 1355 41 -  031 قره چاي شراء پل دوآب 1

 د د د 1680 3810748 329585 1367 41 -  033 قره چاي شراء جوشیروان 2

 ن د د 1900 3767390 341314 1376 41 -  029 قره چاي نهرمیان توره 3

 ن ن د 1950 3756125 351935 1355 41 -  203 قره چاي شازند ازنا  4

 ن ن د 2050 3749266 364108 1375 41 -  032 قره چاي بازنه بازنه 5

 د د د 1175 3861131 411927 1349 41 -  055 قره چاي قره چاي جالیر 6

 د د د 1080 3863639 421934 1326 41 -  057 قره چاي قره چاي بندعباسی 7

 د د د 1290 3876840 409891 1349 41 -  059 قره چاي مزلقان رازین 8

 تفرش 9
أب 
 کمرد

 ن ن د 1895 3839421 409473 1356 41 -  131 قره چاي

 ن ن د 1810 3910707 405292 1374 41 -  859 سه رود سه رود رازقان 10

 ن ن د 1125 3908533 478417 1354 41 -  133 سه رود سه رود پیک زرند 11

 کرهرود 12
قره 
 کهریز

 ن ن د 1810 3769419 374254 1373 41 -  851 کویرمیغان

 ن ن د 1920 3718918 399390 1374 41 -  853 قمرود ریحان نیشهر 13

 ن ن د 1980 3716759 408958 1374 41 -  855 قمرود خشکرود حشمتیه 14

15 
گوشه 

 محمدمالک
 ن ن د 1900 3718394 402868 1374 41 - 863 قمرود ریحان

 ن ن د 1800 3722602 414196 1352 41 - 867 قمرود خمین احمدآباد 16

 ن د د 1700 3727199 433750 1360 41 -  247 قمرود فشاررود شاقو 17
 ن د د 1515 3749591 456683 1368 41 -  022 قمرود قمرود باقرأباد 18

 د د د 1350 3778078 459617 1326 41 -  279 قمرود قمرود دودهک 19

 ن ن د 2100 3822133 408352 1379 41 -  042 کویرمیغان أشتیان أشتیان 20

21 
سدپانزده 

 د د د 1424 3771404 463534 1375 41 -  507  قمرود  قمرود  خرداد

ي ها سرشاخه بزرگ  حسن آباد 22
 ن د د 1825 3724260 341332  41 -  509  دز

هاي  سرشاخه قلعه نو  کمال صالح 23
 ن ن د 1820 3722796 341473  41 - 276  دز

هاي  سرشاخه تیره  دوآب  24
 د د د 1798 3723004 338540  41 -  735  دز

 ن ن ن 1488 3863730 371151 1382 41 - 565  چاي قره قره چاي  وسمق 25

 - 1662 3723050 437645 1381 41 -  288  خمین قمرود جلماجرد  26

 ن ن د 1664 3728521 437853 1381 41 - 286  گلپایگان قمرود جلماجرد  27

آب   ..گداریدا 28
 ن د د 1921 3839561 409830 1381 41 -  557  تفرش  کمرد
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  ها بر اساس رژیم جریان رودخانهبندي طبقه
بررسی و  ها آني ها  یژگیوشناسایی و   7/6239به طول آبراهه   836مطالعاتی و  محدوده 14چنانچه اشاره شد استان مرکزي به 

رودخانه و مسیل سیالبی داراي بیشترین  147رودخانه فصلی و  دورودخانه دائمی و  32 با بیشترین آبراهه و 4233حوضه  .دشتعیین 
چاي با طول حدود  و رودخانه قره آبراهه سیالبی بیشترین آبراهه سیالبی را به خود اختصاص داده است 149با  41225حوضه  آبراهه و

هاي اخیر از دبی پایه این  لت خشکسالیاین رودخانه دائمی بوده که به ع. گیردمطالعاتی سرچشمه می محدودهکیلومتر از این  540
هاي دائمی است که در این محدوده مطالعاتی قرار دارد رودخانه شور یکی از رودخانه قمرود یکی از رودخانه. رودخانه کم شده است

ي، آب کمر، خشکرود، رود، مزلقان چا هاي مهم از قبیل سه و رودخانه. هاي دائمی است که در این محدوده مطالعاتی قرار دارد رودخانه
به علت عدم بارندگی و خشکسالی ها در چند سال اخیر . تی قرار دارندادر این محدوده مطالع...  لعل بار، ازنا، شهرآب، اراك، آشتیان و 

ی است و ها از نوع سیالب هاي فصلی به سیالبی تبدیل شده است بیشتر رودخانه هاي دائمی به فصلی ورودخانه ها ومسیل بیشتر رودخانه
ارائه شده  2 شکلهاي هر محدوده در  رود تعداد و نوع رودخانه هاي دائمی نیز خیلی کم شده است و رو به خشکی می آب رودخانه

 .است
  

  
  )تعداد(هاي مطالعاتی در زیرحوضه ها  هاي محدوده نمودار رژیم جریان رودخانه -2شکل 

  
  ها بر اساس شیب و موقعیت آبراهه در حوضه  طبقه بندي رودخانه

هاي  بیشترین شیب و حوضه 2/18با  412243و حوضه  8/17با  412211درصد شیب کمترین و حوضه  1/0با  4122442حوضه 
ها  ین حوضهبه علت کوهستانی بودن وعدم وجود دشت در ا 6/4با متوسط  412221درصد و حوضه  6/6با متوسط شیب  412243

  .دهد هاي مطالعاتی را نشان می و متوسط در محدوده کمینه، بیشینه 3شکل اند و  بیسترین متوسط شیب را به خود اختصاص داده
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  )در صد(ها در زیرحوضه ها مسیل ها و متوسط شیب رودخانه وبیشینه   کمینه،نمودار  - 3شکل 

  
  ها از لحاظ کیفی  بندي رودخانه طبقه

بیشترین  2/1586با طول  41225هاي و حوضه  از رودخانه 7/6239و طول  836مطالعاتی تقسیم و  محدوده 14استان مرکزي به 
 1/1118ها مستقیم و  بیشتر رودخانه. کمترین طول آبراهه ها را به خود اختصاص داده است 7/45با طول  4122442طول و حوضه 

در این  محدوده شناسایی و . متر از طول رودخانه را جریان شریانی تشکیل می دهد 8/661متر مستقیم و  4/4467متر پیچانرود و 
آبراهه کمترین آبراهه  ششبا  4123421ه  ضآبراهه بیشترین و حو 182با  41233ه ضو حو .بررسی و تعیین گردید ها آني ها یژگیو

ها با توجه به مشاهدات  ز عوامل مهم در لحاظ کیفی رودخانهیکی ا. ها جوان هستند بیشتر رودخانه. را به خود اختصاص داده است
ها شخم  کشاورزان است و بیشتر رودخانه وسیله بهصحرایی که بر اثر عدم بازندگی اتفاق افتاده عدم رعایت حریم رودخانه در دشت ها 

ها در این تحقیق جوان در نظر  تمامی این آبراهه اند گیرد و مسیر رودخانه را از بین برده ها کشاورزي دیم صورت می آن در اند و زده شده
به همین دلیل بیشتر  و. اتفاق افتاده است  412341، و 41233، 4112، 41225هاي  این اتفاق بیشتر در حوضه. اند گرفته شده

 4122441ه ضکیلومترمربع بزرگترین و حو 97/5486مساحتی برابر  41225ه ضجوان ذکر شده است و حو 41225هاي حوضه  آبراهه
ه ضکیلومتر و حو 4/1579با  41225ه ضحو .استتی اه در این محدوده مطالعضکیلومترمربع کوچکترین حو 4/79با مساحتی برابر 

مسیل در  تعداد رودخانه  متوسط و و بیشینه کمینه، لجدوو  هستندهاي را دارا  کمترین طول رودخانه کیلومتر 5/39با   4122441
  .دهد ی را نشان میهاي مطالعات محدوده
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  )تعداد(ها  ها در زیرحوضهمسیل ها و نمودار جوان و مسن و پیري  رودخانه -4شکل 

  

  
  )کیلومتر( ها ها در زیرحوضهمسیل ها و نمودار وضعیت رودخانه - 5شکل 
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