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  هاي هاي استان خراسان رضوي در زیرحوزه هاي عمومی رودخانه بررسی و شناخت ویژگی
  کویر مرکزي، کویر نمک و نمکزار خواف

  
  5، علی واحدي طرقی4زاده شیبانی  ، زهره3، علی باقریان کالت2، کاظم اسماعیلی*1سید حسین رجائی

  (h.rajaei@areeo.ac.ir)کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضويمرکز تحقیقات بخش تحقیقات آبخیزداري محقق  - 3و  1
  دانشگاه فردوسی مشهد –دانشیار گروه مهندسی آب  - 2

  کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداري مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي - 5و  4
  
  
  
  

  چکیده
هاي  در این تحقیق ضمن بررسی حوضه. هاي آبخیز یکی از الزامات مدیریت کالن منابع اب است ها در حوضه خانههاي رود بررسی و شناخت ویژگی

اطالعات بندي تماب در نیمه جنوبی استان خراسان شامل حوضه کویر مرکزي، کویر نمک و نمکزار خواف،  آبریز اصلی کشور بر اساس تقسیم
بندي وجود دارد که اطالعات به  زیر حوضه آبریز در این تقسیم 42تعداد . وین و استخراج شده استهاي موجود تد ها و مسیل عمومی رودخانه

بطور کامل براساس توپوگرافی زمین تدقیق شده و در  1:250000هاي مقیاس  ها بر اساس نقشه شبکه آبراهه. وین شددتفکیک براي هر زیرحوضه ت
درصد آبراهه  3/63از این مقدار . کیلومتر آبراهه وجود دارد 5/21204بر اساس نتایج حاصل در این سه حوضه مجموعاً . پردازش شد GISمحیط 

درصد  36ها جوان،  درصد آبراهه 9/55همچنین . ها آبراهه با مسیر پیچانرودي وجود ندارد در این حوضه. درصد آبراهه شریانی است 7/36مستقیم، 
 . هاي استان در این سه حوضه اصلی، رژیم فصلی و سیالبی است رژیم جریان رودخانه. درصد نیز آبراهه پیر هستند 1/8بالغ و 

  
  بندي رودخانه، فالت مرکزي پالن رودخانه، حوضه آبخیز، حوضه شرق ایران، طبقه :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
هاي مختلف  کننده آب در هر منطقه به عنوان شریان اصلی حیات در اکوسیستمترین منابع تأمین  ها به عنوان یکی از اصلی رودخانه

ي ها تیمسئول نیتر مهمها از  رودخانه میحرحراست از بستر و  نیهمچنو  ها آناز  نهیبهي بردار حفاظت و بهره. شوند محسوب می
ی را در اجتماعي و اقتصادی حفظ نشوند، خسارات مطلوب طور بهي خدادادمواهب  نیاچنانچه . استي آبخیز  برداران در یک حوضه بهره

، موجب ها رودخانهی هندسي ها یژگیوو  ها رودخانهی آب میرژي داریپا نیتأمضمن  تواند یمی عیطبی حفظ منابع طورکل به. ی داردپ
یکی از ). 1383تلوري، (د امکان ندار حیصح تیریمدي و زیر عمل جز با برنامه نیا. ی را فراهم کندعیطباز منابع  نهیبهي بردار بهره

. هاي خاص هر حوضه است هاي آبخیز، داشتن اطالعات مناسب و کافی و شناخت شرایط و ویژگی مهمترین عوامل در مدیریت حوضه
 گیري هاي موجود در یک حوضه در تصمیم هاي عمومی رودخانه ها و مسیل هاي آبخیز، ویژگی در خصوص مدیریت منابع آب در حوضه

در خصوص . ریزي در هر مسئله باتوجه به گستردگی حوزه مدیریتی متفاوت است سطح برنامه. ریزي مدیران بسیار اهمیت دارد و برنامه
 از. گیري است از الزامات تصمیمها  اي در هر استان لزوم شناخت کلی از وضعیت رودخانه ها در بعد کالن ملی و منطقه مدیریت رودخانه

 و طولی رخ مین هیدرولیکی، ابعاد کلی، شکل نظر از که است رودخانه سامانه شناخت رودخانه، مهندسی علم در مهم و عمده مباحث
 و تکتونیکی شناسی، زمین مانند عواملی دیگر عبارت به ،شود یم نامیده رودخانه شناسی ریخت آن، تغییرات مکانیزم روند نیز

 مبتنی و هوشیارانه کامالً باید رودخانه با برخورد .دارند ریتأث يا رودخانه تغییرات روند بینی پیش وها  رودخانه يمورفولوژ بر توپوگرافی
 محدوده در جدید تحوالت یکسري موجب رودخانه ساختار در موضعی هرچند تغییر هرگونه زیرا باشد، آن بر حاکم خاص قواعد بر

 .)1388عباسی، ( دشو بینی پیش آن به رودخانهالعمل  عکس اقدامی، نوع هر اعمال از قبل است الزم که بود خواهد آن از تري گسترده
 هاي ها و مسیل هاي رودخانه بررسی و شناخت ویژگی"هاي کشور طرح پژوهشی  ها و مشخصات رودخانه در راستاي شناخت ویژگی

هاي  ي ویژگی در قالب یک طرح ملی در استان خراسان رضوي به انجام رسید این پژوهش در چهار زمینه "خراسان رضوي استان
این در این مقاله سعی شده است در قالب بخشی از . ها، فرسایش و رسوب، پوشش گیاهی و سازه به انجام رسیده است عمومی رودخانه

تواند به  نتایج این پژوهش می. هاي استان خراسان مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد یلها و مس هاي عمومی رودخانه ویژگی طرح،
  .ها و کارهاي اجرایی کمک کند ریزي گیري بهتر مدیران در برنامه تصمیم

  
  مروري بر منابع

) Lane  ،1955(این رابطه در . ها بود ها ابتدا مبتنی بر درك مفاهیم اولیه هندسه و هیدرولیک رودخانه هاي رودخانه شناخت ویژگی
 انیب يبرا يتر مشابه و جامع يها گزارش. آب و رسوب را مطالعه نمود یدب رییاز اصالح آن و تغ یرودخانه ناش يمورفولوژ راتییتغ

و ) Maddock ،1953() .Schumm ،1971 و Leopold( لهیحاکم بر آن، به وس طیشرا رییرودخانه نسبت به تغ يها واکنش
ابعاد رابطه ، رسوب یآب و دب یدبدر خصوص روابط  یموارد عموم قاتیتحق یکل جهینت. است دهارائه ش) 1972، کایادوسانتوس و (

، رلئوپولد و میل(. کرد جریان و دبی، نسبت عمق و عرض جریان، رابطه دبی رسوب و شیب رودخانه و پالن مسیر رودخانه را بیان می
با  یدب کیها نشان دادند در  آن. دادندقرار  یمورد بررسرا فصلی  يها رودخانه ابیپا ياه بخش یهندس - یکیدرولیه تیوضع )1956

هاي همگن را در کانادا  انواع رودخانه) 1994، روزگن(. بر ابعاد هندسی پایین دست مؤثر است علقدوره بازگشت ثابت غلظت رسوبات م
هاي همگن تقسیم شد و با  ي مورفولوژیکی جریان در بازه عامل عمده هفتبندي براساس  در این طبقه. بندي کرد و نیوزلند طبقه

با مرور کلی ) 2002، پارسونز و همکاران( .بندي قرار گرفت ها مورد تقسیم طبقه بندي سلسله مراتبی، رودخانه سامانهاستفاده از 
ها همچنین توانایی انطباق  آن. رسی قراردادندطبقه بندي رایج در استرالیا را مورد بر سامانههاي ارزیابی فیزیکی رودخانه،  روش
پس از طبقه ) 2003، مکدول و هیوز(. هاي استرالیا را مورد ارزیابی قرار دادند هاي ذاتی ژئومورفولوژي و شرایط حاکم بر رودخانه سیما

بندي جدیدي  طبقه سامانه، هاي رقومی با پردازش داده GISهاي هوایی در محیط  اي و رقومی کردن عکس هاي رودخانه بندي کانال
موضوع را با رویکرد سیستمی جامع مورد بررسی قرار دادند و ) 2010،راموس و جوناس(ها  بندي رودخانه طبقهدر خصوص . ارائه کردند

موضوعات مختلف اعم از هیدرولیک جریان، فرسایش و رسوب، اکوسیستم رودخانه و مورفولوژي را دریک فرایند جامع ضامن موفقیت 
 10را در  »کشور يها لیها و مس رودخانه يها یژگیو یبررس«با عنوان  یقاتیطرح تحق کی، )1385، همکارانو  ینیحس( .دانستند

قرار دادند،  لیو تحل هیمورد تجز...و یشناس نیزم ،یتوپوگراف هیپا يدر مرحله نخست نقشه ها. دادنددر سه مرحله انجام استان کشور 
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رودخانه،  يمانند مورفولوژ ییها یژگیو بر اساس و یتخصص يها با در نظر گرفتن شاخص هشد يآور جمعدر مرحله دوم، اطالعات 
انجام  يها يدر مرحله سوم، بر اساس دسته بند. کردند يبند دسته... و لیرودخانه، س میرژ ش،یاطراف رودخانه، نوع فرسا یاهیگ پوشش

از مناطق مورد  کیرودخانه در هر  یمهندس ییو اجرا یقاتیتحق يها تیور، اولوکش يا توسعه يها يارذگ استیگرفته و با توجه به س
 ،انداز آینده آن ضمن بررسی رویکردهاي علم مهندسی رودخانه در گذشته و چشم) 1394، بوستانی و اسماعیلی(. ارائه دادند ،مطالعه

 در ها رودخانه رفتار شناخت براي آب مهندسی مرتبط با علوم عملی کاربرد عنوان به تواند می عموماً رودخانه کنند که مهندسی بیان می
 و فیزیکی هاي مدل روباز، مجاري هیدرولوژي، هیدرولیک نظیر علومی بر باید حاضر حال در حوزه این متخصصین .شود تعریف آینده

بندي  انواع طبقه) 2013، مونتگموريبافینگتون و (.باشند داشته کامل ي احاطه هیدرولیکی هاي ه ساز و هیدرولیک رسوب هیدرولیکی،
بندي موجود در گروه  هاي طبقه روش بیشترها  بر اساس نظر آن. ها را در دو گروه عمده توصیفی و فرایندي تقسیم کردند رودخانه

شود ولی فرایندي که مولد وضع  گیري انجام می هاي کمی و انداره ها بررسی هر چند در این روش. گیرند بندي توصیفی قرار می طبقه
انه را هاي مدیریتی در یک حوضه رودخ موضوع چالش) 2016، و همکاران Habersack(. گیرد موجود باشد مورد ارزیابی قرار نمی

در این تحقیق تغییرات مورفولوژیک رودخانه در طی . عنوان نمونه رودخانه دانوب را مبناي مطالعه قرار دادند بررسی کردند و به
ي رودخانه دانوب به چهار بازه مختلف تقسیم  محدوده باید ت ایجاد شدهتغییرا بر اساس نتایج نشان داد. شدبررسی هاي گذشته  سال

ها نیز ازجمله  هاي نوین در مدیریت رودخانه استفاده از دانش. شودهاي اجرایی تعریف  صورت جداگانه طرح هها ب ت آندر مدیری ود وش
اشاره ) Crosato ،2016و  Siviglia(توان به مطالعات  در این خصوص می. ها در یک حوضه است ها و مسیل مباحث مرتبط با رودخانه

هاي مورفودینامیکی  مدلها  آن. سازي مورفودینامیک رودخانه را مورد ارزیابی قرار دادند هاي عددي در مدل کرد که موضوع روش
ها به  نیاز این مدلها  آن. هاي مورفودینامیکی هنوز وجود دارد عدم اطمینان در نتایج مدلها  بر اساس نظر آن. موجود را بررسی کردند

تغییرات ) Chakraborty ،2017( .بیان کردند ودي مدل را علت این امرور طیف وسیعی از اطالعات زمانی و مکانی اولیه به عنوان
پیرامونی رودخانه کوما در کیوشو ژاپن را مورد بررسی قرار داد و نشان داد تغییر سبک زندگی از حالت سنتی به زندگی مدرن در 

انه و همچنین حاشیه و مورفولوژیک رودخانه هاي گذشته چه تغییراتی در شرایط اکوسیستمی رودخ حوضه رودخانه کوما در طی دهه
عنوان  عنوان رویکرد نوین مهندسی رودخانه بیان و به موضوع مدیریت یکپارچه رودخانه را به) Cooke ،2017 و Veale( .داشته است

و چهار دوره  اشتندتا کنون را به بحث گذ 1930 در جنوب آنتاریو از دهه (Grand River) نمونه روند تاریخی مدیریت رودخانه بزرگ
  .اصلی در مدیریت این رودخانه در کانادا را بیان کردند

نگري در همه ابعاد است و در این  ها نیازمند جامع ها و مسیل برداري از رودخانه دهد مدیریت و بهره آنچه تاکنون بیان شد نشان می
در تحقیق حاضر با . هاي مختلف مرتبط با رودخانه از ضروریات است اطالعات کافی و بانک جامع اطالعات در زمینه نخصوص داشت

هاي استان بر اساس مفاهیم پایه بررسی شود و بانک اطالعاتی  هاي کلی رودخانه هاي قبلی سعی شده است ویژگی نگاه کلی به روش
قطعاً این تحقیق نیاز به تکمیل  .هاي مختلف از آن استفاده شود ه به اهداف پژوهشتا در تحقیقات آتی بست شودمربوطه فراهم 

ها و  هاي عمومی رودخانه در این مقاله ویژگی. هاي استان خواهد داشت ها و فرایندهاي مرتبط با رودخانه اطالعات در سایر بخش
کویر مرکزي، کویر نمک و نمکزار خواف آبریز در سه حوضه  هاي استان در نیمه جنوبی استان که از نظر اقلیمی مشابهت دارند مسیل

  .ارائه شده است
  

  ها مواد و روش
هاي اصلی آبریز کشور طی دو مرحله انجام شده  هاي استان خراسان بر اساس تقسیمات حوضه ها و مسیل هاي رودخانه شناخت ویژگی

انجام شد و در مرحله دوم مابقی مساحت استان که  1385در سال  قوم و حوضه اترك در مرحله اول مطالعات در حوضه آبریز قره .است
هاي آبریز  در ابتدا مبناي تقسیمات حوضه .هاي آبریز فالت مرکزي و حوضه شرق کشور منطبق بود مورد مطالعه قرار گرفت با حوضه
هاي اصلی آبریز ایران به شش  ، حوضه)تماب(موسسه تحقیقات منابع آب کشور  وسیله بهبندي انجام شده  بر اساس تقسیم. شود ارائه می

ه آبریز زحو -3ه آبریز خلیج فارس و دریاي عمان، زحو -2ه آبریز دریاي مازندران، زحو -1حوضه تقسیم شده است که عبارتند از 
این شش حوضه در . )سرخس(قوم ه آبریز قرهزحو -6ه آبریز شرق کشور و زحو - 5ه آبریز فالت مرکزي، زحو -4دریاچه ارومیه، 

  .دهد را نشان می 2و رتبه  1رتبه  وضعیت این شش حوضه 1شکل  .دیگر تقسیم شده استزیرحوضه  30بندي رتبه دو به  تقسیم
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  )ب(                                                      )           الف(

  هاي رتبه دو حوضه) ب(رتبه یک، گانه  هاي شش حوضه) الف( - 1شکل 
  

بندي  در آخرین تقسیم. تر تقسیم شده است واحد مطالعاتی کوچک 609ها به  ي آبراهه ها بر اساس شرایط توپوگرافی و شبکه این حوضه
مبناي . هاي مطالعاتی تفکیک شده است هاي کشور است، در این واحد حوضه آبریز مستقل که عمدتاً منطبق بر دشت 1117

هاي اجرایی در مقیاس  در فعالیت. گانه است 1117هاي  اي در خصوص مسائل آب بر مبناي این حوضه هاي ملی و منطقه ریزي رنامهب
استان خراسان رضوي بر اساس این  .شود هاي آبریز کوچکتر تعریف و مطالعه می محلی و شهرستانی متناسب با موضوع، حوضه

نمکزار خواف  -5کویر نمک و  -4کویر مرکزي،  -3اترك،  -2قره قوم،  - 1ریز رتبه دو شامل هاي آب هزتقسیمات با پنج حوضه از حو
  .دهد ها را نشان می مساحت هریک از این بخش 1خصوص و جدول  وضعیت استان در این 2شکل . تالقی دارد

    

  
هاي آبریز اصلی کشور در استان  وضعیت حوضه -2شکل 

  خراسان رضوي

      
  هاي آبریز در استان مساحت حوضه - 1جدول    

    (Km2)مساحت حوضه   نام حوضه
    79/1812 اترك

    42/43764  قوم قره
    79/35087  کویر مرکزي
    09/23085  کویر نمک

    2/11777  نمکزار خواف

  

  
هاي کویر مرکزي، کویر نمک و نمکزار خواف  حوضهدر این مطالعه بخش جنوبی استان که از نظر اقلیمی مشابه یکدیگر هستند و شامل 

باتوجه به عدم . هاي آبریز انجام شده است هزبندي نتایج مطالعات نیز بر اساس کوچکترین تقسیمات حو تقسیم. شود، ارائه شده است می
ها در داخل مرز سیاسی  درصد مساحت آن 50هایی که بیش از  هاي آبریز با حدود تقسیمات کشوري استان، حوضه هزانطباق مرز حو

حوضه آبریز منطبق بر محدوده مطالعات  42بر این اساس تعداد . استان خراسان رضوي قرار داشته است مورد بررسی قرار گرفته است
کدهاي ارائه شده در جدول و نقشه بر اساس کدبندي . ارائه شده است 3ها در شکل  و نقشه محدوده 2بود که به تفکیک در جدول 

  .ها در تقسیمات تماب است حوضه
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  هاي آبریز مطالعاتی کد حوضه -2جدول                

 نمکزار خواف کویر نمک کویر مرکزي
47424 4764262 47521 475421 475443 51111 

476421 4764271 47522 475422 475511 51112 
476422 4764272 4753 475431 475512 511131 
476423 476428 475411 475432  475521 511132 
476424 476441 475412 475433 475522 511133 
4764251 476442 4754131 475441 475531 51114 

4764252 476443 4754132 475442 475532  

4764261      

  
  
  

  هاي آبریز بر اساس تقسیمات تماب در مطالعه حاضر نقشه تطابق حوضه - 3شکل 
  

  ها شبکه آبراهه
اساس وجود و سطح کار، مقیاس مطالعه برهاي م ي آبراهه مطالعات باتوجه به گستردگی شبکهي  پس از مشخص شدن محدوده

هاي رقومی در این مقیاس موجود است ولی باتوجه به فرایند رقومی  نقشه. برداري انتخاب شد سازمان نقشه 1:250000هاي  نقشه
که هاي فعلی داراي اشکاالت متعددي است  هاي رقومی نقشه شبکه آبراهه فایل. سازي نقشه هاي مذکور نیاز به اصالحات زیادي دارد

  .زیر استها به شرح  برخی از آن
  

  اشکاالت موجود
هاي آبخیز کشور و  هاي مختلف اجرایی و مدیریتی کشور در خصوص تکمیل اطالعات حوضه تالش بخش باوجوددر شرایط فعلی 
هاي اطالعاتی تهیه شده داراي نواقص  ها و الیه ها، به دلیل گستردگی و حجم زیاد کار عمالً بسیاري از نقشه ها و آبراهه وضعیت رودخانه

برخی از این موارد دررابطه با الیه . کند برداران و خصوصاً مهندسین طراح و مشاور را دچار مشکل می و ایراداتی است که همواره بهره
ها، عدم  عدم پیوستگی آبراهه: شود عبارتند از هاي آبریز مشاهده می هاي کشور که تقریباً در تمامی حوضه ي آبراهه اطالعاتی شبکه
ها از مرز حوضه، انشعاب  ها با آبراهه اصلی، عبور برخی آبراهه ها با توپوگرافی زمین، عدم اتصال سرشاخه خی آبراههتطابق مسیر بر

ابتدا در این مطالعه  این موارد موجب شد .هاي آبریز هزدست، ابهام در مسیرهاي شریانی، اشکاالت مرزي حو رودخانه به سمت پایین
  . هاي استان تهیه شود پارچه شبکه آبراهه پایه و یک نقشهشود و نسبت به رفع نواقص موجود اقدام 

  
  هاي استان اصالح الیه اطالعاتی شبکه آبراهه

تدقیق  برايهاي طبیعی رودخانه دارد،  ها بعضاً اختالفاتی با مسیر هاي مذکور مسیر آبراهه که در نقشه در این خصوص با توجه به این
 1:25000هاي رقومی  ي اطالعاتی با نقشه استخراج شد و سپس این الیه 1:250000ي با مقیاس  ها از نقشه ي رودخانه ها، کلیه مسیر

باتوجه سپس  .مجدداً استخراج شد 1:25000هاي  ي اطالعاتی مربوط به نقشه شد و مسیرهاي موجود از روي الیه موجود مطابقت داده
به کمک اطالعات موجود ابتدا براي  ،(shift)ها  نظیر برخی جابجایی 1:25000هاي  مربوط به الیه رقومی نقشه به برخی اشکاالت

سپس با ترکیب . متر تهیه شد 30سایز  با دقت پیکسل SRTMي راداري  هاي ماهواره براساس داده DEMي  ي سطح استان نقشه کلیه
همچنین باتوجه به وضعیت شیب، مرزهاي . کرد اصالح شد القعر عبور نمی از محل خطها، مواردي که مسیر آبراهه  نقشه شبکه آبراهه

ي  ها به مسیر اصلی باتوجه به نقشه درخصوص محل اتصال سرشاخه. الراس منطبق نبود اصالح شد هایی که بر خط حوضه در محل
DEM اصالح مسیر آبراهه نیز به  براي. شد شتی مشاهده میاین امر بیشتر در نواحی د. ي نقاط اتصال اصالح گردید و شیب آبراهه کلیه

سیر اصلی  ي رقومی مسیر آبراهه بر روي آن، مسیر صحیح و خط و قرار دادن الیه Googel Earthافزار  کمک تصاویر ماهواره در نرم
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در . ها نیز اصالح شد هاي مختلف رودخانه ها و نحوه اتصال شاخه ي آبراهه همزمان در این مرحله پیوستگی کلیه. آبراهه مشخص شد
هاي آبریز فالت مرکزي و حوضه شرق ایران با رعایت تطابق با  هاي استان در حوضه ها و مسیل پایان این مرحله شبکه کامل رودخانه

  . شدتوپوگرافی زمین و پیوستگی مسیرها حاصل 
  

  ها تکمیل اطالعات رودخانه
  ها مشخصات عمومی حوضه - الف

  :ه آبریز اطالعات زیر استخراج شدزدر این بخش براي هر حو
ي مطالعاتی این طرح در خراسان رضوي با  هاي ششگانه است که محدوده ي اصلی کشور از حوضه به نام حوضه :نام حوضه اصلی -

  . ي آبریز شرق کشور منطبق است هزمرکزي و حوفالت ي  حوضه
در حوضه اصلی فالت مرکزي، دو زیر حوضه کویر مرکزي و کویر نمک و در حوضه شرق کشور، زیرحوضه  :2ه آبریز رتبه زنام حو -

  .نمکزار خواف قرار داشت
  .این کد منطبق بر جدول کدگذاري تماب است :ه آبریززکد حو -
هاي حوضه  ، مجموع طول آبراهه)برحسب کیلومتر مربع(اطالعات عمومی شامل مساحت حوضه  در این بخش :ها مشخصات هندسی حوضه -
برحسب (آبراهه در حوضه  بیشینهو  کمینه، شیب )متر -ارتفاع از سطح دریا(آبراهه در حوضه  کمینهو  بیشینه، رقوم )برحسب کیلومتر(

  .ارائه شده است 4 ها به تفکیک تهیه شده است که نمونه آن در شکل هاي آبریز نقشه کامل شبکه آبراهه براي کلیه حوضه ).درصد
  ها مشخصات مورفولوژیک رودخانه - ب

  :شود است، البته این اطالعات نیاز به تعریف و ارزیابی داشت که در ادامه بیان می در این رابطه اطالعات زیر استخراج شده
اي و کنترل میدانی وضعیت آبراهه مشخص  در این خصوص با بررسی تصاویر ماهواره ):جوان، بالغ و پیر(نوع آبراهه از لحاظ کیفی  -

ي جوان و  قرار داشتند آبراهه 1ي  بندي در رتبه ها بر اساس روش استرالر از نظر رتبه هایی که در شبکه آبراهه ي آبراهه عمده. شد
هاي اصلی  و همچنین خروجی حوضهها  هاي انتهاي دشت  ي بالغ و آبراهه بودند آبراهه حد کوه و دشت واقع شدههایی که در  آبراهه
هاي بالغ  هاي جوان داراي شیب طولی بیشتري نسبت به آبراهه از نظر شکل با توجه به بازدیدهاي میدانی آبراهه. ي پیر بودند آبراهه

هاي پیر  آبراهه. انگلیسی هستند Uصورت حرف  ههاي بالغ ب و آبراهه Vصورت حرف  هان بهاي جو همچنین شکل مقطع آبراهه. هستند
. درصد است سهتا  دوشیب طولی آبراهه در حالت پیر کمتر از . هستندتر  هاي بالغ هستند ولی در عرض رودخانه کشیده مشابه آبراهه

  .هاي جوان، بالغ و پیر محاسبه شده است در این خصوص در هر حوضه مجموع طول آبراهه

 
  )آباد منطقه فیض( 475531ه آبریز با کد زحو هاي نقشه شبکه آبراهه -4شکل 
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بندي آبراهه بر اساس طول مستقیم، طول پیچانرودي و  در این خصوص تقسیم :)مستقیم، شریانی و پیچانرودي( پالن طولی آبراهه -
پذیر در  باتوجه به تعاریف موجود چنانچه به دلیل عبور مسیر رودخانه از مسیرهاي فرسایش. همچنین طول شریانی انجام شده است

هاي  صورت متوالی و در بازه هها ب ها و انحنا قوس شود و این هاي پیچانرودي تبدیل می صورت حلقه هاراضی با شیب کم، مسیر آبراهه ب
ي  نکته. شود ها تشکیل می ها در نزدیکی دریاها و دریاچه ها و مصب رودخانه پیچانرودي عمدتاً در جلگه. شوند زمانی مختلف جابجا می

مکن است در یک مسیر عنوان مثال م به. شود قابل توجه در این خصوص این است که هر انحنایی یک پیچانرود محسوب نمی
صورت  هکوهستانی به دلیل قرار گرفتن دو یا چند کوه در مسیر رودخانه و عبور آن در بین این ارتفاعات مسیر رودخانه در پالن ب

کند و ثابت است  شود، چرا که این مسیر در طول زمان تغییر نمی یک مسیر پیچانرودي محسوب نمیاین انحناها . منحنی مشاهده شود
ي  عموماً در محدودهنیز مسیرهاي شریانی  .رتی که جابجایی حلقه پیچان در طول زمان از مختصات تعریف پیچانرودي استدرصو
هاي کم  از مشخصات عمومی این نوع آبراهه عبور رودخانه در یک بستر عریض با ارتفاع دیواره. شوند ها با بستر آبرفتی مشاهده می دشت

این نوع آبراهه معموالً در خروجی حد کوه و دشت قبل از رسیدن آبراهه به مسیر اصلی زهکش . ستپذیر ا و همچنین بستر فرسایش
ها نیز در تمام  مسیر مستقیم آبراهه. شناسی قرار دارند هاي دوران چهارم زمین این مسیرها برروي مخروط افکنه. شود دشت مشاهده می

ها بر اساس مستقیم یا  در هر حوضه مجموع طول آبراهه .ولیه نداردي خاصی در تفکیک ا و مشخصه. شرایط قابل مشاهده است
 .هاي مورد مطالعه رودخانه شریانی مشاهده نشد بنابه تعاریف موجود در حوضه. بودن ارائه شده است شریانی

. شوند ی تقسیم میهاي موجود از نظر رژیم هیدرولوژیکی به سه صورت دائمی، فصلی و سیالب رودخانه :رژیم هیدرولیکی رودخانه -
ها به سه حالت دائمی، فصلی  بسته به طول مدت جریان در طی سال آبراهه. شرایط جریان در طی یک سال بر روابط طراحی تأثیر دارد

شناسی آمریکا  سازمان زمین وسیله بهدر ادامه تعاریف ارائه شده . مفاهیم فوق داراي تعریف مشخصی نیست. شوند و سیالبی تقسیم می
)USGS( شود ارائه می .  

جریان دائم با تراز و دبی متغیر در طول سال مشاهده . صورت دائم در رودخانه همواره برقرار است هجریانی است که ب :جریان دائم
ها یا سایر منابع نظیر ذوب  یک جریان در رودخانه است که در بخشی از فصول سال از منبع چشمه :جریان فصلی یا متناوب .شود می

یک جریان است که صرفاً پس از وقوع بارندگی مشاهده  :جریان سیالبی یا خشکه رود .شود برف در مناطق کوهستانی تأمین می
ي مطالعاتی خراسان رضوي با توجه به تعاریف فوق در  در محدوده .شود و در سایر اوقات سال جریانی در مسیر کانال وجود ندارد می

هاي استان بصورت  ي رودخانه عمده. شود هاي کویر مرکزي، کویر نمک و نمکزار خواف رودخانه با جربان دائم مشاهده نمی زیرحوضه
 .فصلی و سیالبی است

  
  نتایج و بحث

ها در مقیاس نقشه  ي موجود در استان خراسان، منطبق بر شبکه آبراهها هاي انجام شده مجموع طول آبراهه باتوجه به بررسی
این شبکه آبراهه مجموعاً در مساحت . کیلومتر است 54/21204ي شرق کشور معادل  هاي فالت مرکزي و حوضه در حوضه 1:250000

 کمینهو رقوم  بیشینه، رقوم کمینه، شیب بیشینهمقادیر شیب . کیلومتر مربع از سطح استان خراسان رضوي قرار دارد 70/74068
  .است  3صورت جدول  ههاي آبریز اصلی ب هزر حودتفکیک آبراهه به 

  هاي اصلی مشخصات عمومی حوضه -3جدول 
 بیشینهرقوم 

 (m)آبراهه
 کمینهرقوم 

  (m)آبراهه
 بیشینهشیب 
 )درصد(آبراهه

 کمینهشیب 
 )درصد(آبراهه

طول کل 
 (Km)ها آبراهه

 حوضهمساحت 
(Km2) 

 نام حوضه اصلی نام زیر حوضه

 فالت مرکزي کویر مرکزي 31472.85 8677.20 0.1 18.9 791 2965

 فالت مرگزي کویر نمک 25391.99 8466.89 0.1 26.4 798 2472

 حوضه شرق کشور نمکزار خواف 17203.87 4060.45 0.1 21.1 598 2373

 مطالعاتکل محدوده  74068.70 21204.54 0.1 26.4 598 2965

  
دصد  36هاي مورد مطالعه جوان،  درصد طول آبراهه 9/55از نظر کیفی توان گفت  ها می درخصوص مشخصات مورفولوژیکی رودخانه

ها  درصد طول آبراهه 3/63همچنین  .ها در بین سه زیرحوضه چندان تغییر نمی کند این نسبت .ها پیر هستند درصد آبراهه 1/8بالغ و 
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درصد مسیر  7/54در این بین حوضه نمکزار خواف با . درصد نیز داراي وضعیت شریانی هستند 7/36نظر پالن طولی مستقیم و  از
. ها مسیر مئاندري مشاهده نشد در این حوضه. درصد کمترین مسیر شریانی را دارد 16شریانی بیشترین مقدار و حوضه کویر مرکزي با 

نتایج این بخش به تفکیک . ردهاي مورد مطالعه رودخانه داراي رژیم دائم وجود ندا در حوضههاي موجود  در مجموعه رودخانه
  .ارائه شده است 4هاي اصلی در جدول  حوضه

  
  هاي آبریز ها در حوضه وضعیت مشخصات مورفولوژیک رودخانه -4جدول 

 پیر بالغ جوان طول مسیر شریانی طول مسیر مستقیم  اصلینام حوضه  نام زیر حوضه (Km)ها از نظر کیفی طول آبراهه (Km)پالن طولی آبراهه

 فالت مرکزي کویر مرکزي 661.25 3365.40 4650.55 1391.86 7285.36

 فالت مرگزي کویر نمک 758.93 2839.33 4868.63 4167.01 4299.88

 حوضه شرق کشور نمکزار خواف 298.08 1434.35 2328.02 2221.94 1838.52

 کل محدوده مطالعات 1718.26 7639.08 11847.20 7780.81 13423.75

  
جنوب غرب  -دهد در مجموع محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوي، در امتداد شمال شرق نشان می 4و  3مقایسه جداول 

باتوجه . یابد ها کاهش می آبراهه بیشینهو  کمینهشوند و اختالف  گونه می رفته و فالت هاي آبریز به سمت کاهش ارتفاع پیش هزاست، حو
هاي آبریز، سهم مسیرهاي شریانی افزایش  هها نسبت به مساحت کوهستانی در حوز به کاهش ارتفاع و افزایش سهم مساحت دشت

همچنین مقایسه  .ارائه شده است 7تا  5در جداول بندي نهایی تهیه شده است که  ي آبریز در تقسیم هزنتایج مربوط به هر حو. یابد می
  .ارائه شده است 7تا  5هاي  هاي آبریز در شکل هزهاي موجود در حو طول آبراهه

  
  هاي حوضه کویر مرکزي هاي موجود در زیرحوضه طول آبراهه - 5شکل 

  
  هاي حوضه کویرنمک هاي موجود در زیرحوضه طول آبراهه - 6شکل 
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  حوضه کویر مرکزي - 5جدول 
کد واحد 
 مطالعاتی

مساحت 
واحد 

 مطالعاتی

طول کل 
  ها آبراهه

رقوم 
 بیشینه
 آبراهه

رقوم 
 کمینه
 آبراهه

شیب 
 بیشینه
 آبراهه

شیب 
 کمینه
 آبراهه

طول مسیر 
 مستقیم

طول مسیر 
 شریانی

طول 
هاي  آبراهه

 جوان

طول 
هاي  آبراهه

 بالغ

طول 
هاي  آبراهه
 پیر

47424 2529.57 590.17 1881 817 4 0.1 467.40 122.77 280.41 274.13 35.63 

476421 1943.79 479.60 2098 791 13.1 0.1 413.02 66.58 230.80 212.06 36.74 

476422 716.05 160.59 1313 833 3.6 0.1 60.52 100.07 74.01 86.58 0 

476423 2202.98 662.32 1994 824 5.7 0.1 476.76 185.55 398.92 236.35 27.05 

476424 3565.93 963.52 1912 839 7.9 0.1 747.46 216.06 492.33 379.85 91.34 

4764251 2265.11 756.28 2573 1000 16.9 0.1 635.39 120.89 388.12 274.34 93.82 

4764252 1238.04 329.12 2092 1268 8.1 0.4 328.11 1.02 204.47 107.33 17.33 

4764261 5131.90 1283.06 2965 1058 18.9 0.1 1178.94 104.12 769.31 424.33 89.42 

4764262 570.38 312.96 2056 1094 7.9 0.4 253.35 59.61 212.14 100.82 0.00 

4764271 355.88 129.64 1569 1161 3 0.4 121.48 8.16 41.97 66.29 21.37 

4764272 1522.54 496.35 2431 1292 11.4 0.1 450.84 45.50 240.03 256.32 0.00 

476428 1804.49 618.74 2446 1161 18 0.1 617.14 1.60 359.12 243.50 16.12 

476441 4217.13 1088.88 2523 876 17.9 0.1 784.68 304.20 520.06 412.85 155.97 

476442 1890.34 408.43 2007 1114 9.7 0.1 362.11 46.33 218.62 141.80 48.01 

476443 1518.71 397.54 2739 1149 7.1 0.4 388.16 9.38 220.23 148.87 28.44 
 661.25 3365.40 4650.55 1391.86 7285.36 0.1 18.9 791 2965 8677.20 31472.85 کل حوضه

  
  حوضه کویر نمک -6جدول 

کد واحد 
 مطالعاتی

مساحت 
واحد 

 مطالعاتی

طول کل 
 ها آبراهه

رقوم 
 بیشینه
 آبراهه

رقوم 
 کمینه
 آبراهه

شیب 
 بیشینه
 آبراهه

شیب 
 کمینه
 آبراهه

طول مسیر 
 مستقیم

طول مسیر 
 شریانی

طوا 
هاي  آبراهه

 جوان

طول 
هاي  آبراهه

 بالغ

طول 
هاي  آبراهه
 پیر

47521 474.81 144.11 985 804 1.2 0.1 85.78 58.33 70.54 19.51 54.06 

47522 2922.57 793.15 2262 815 5 0.1 385.66 407.49 511.39 215.39 66.37 

4753 3971.73 1432.28 1908 798 3.4 0.1 445.45 986.82 878.85 413.08 140.34 

475411 293.94 43.21 828 806 0.05 0.05 0.09 43.12 0 0 43.21 

475412 1472.92 565.05 1544 806 3 0.1 134.47 430.58 352.31 125.74 86.99 

4754131 662.55 344.34 1219 810 1.5 0.1 129.21 215.14 134.36 209.98 0 

4754132 692.75 290.09 1809 879 5.2 0.5 267.50 22.58 140.17 149.92 0 

475421 1384.27 513.87 1577 842 2.6 0.1 116.43 397.44 260.55 209.08 44.24 

475422 1881.41 612.91 2126 916 5.4 0.4 245.02 367.90 443.48 169.44 0 

475431 352.62 104.57 1114 848 1.2 0.1 3.23 101.35 32.57 22.91 49.09 

475432 724.46 207.89 1273 960 1.4 0.2 158.39 49.50 130.27 63.17 14.45 

475433 450.59 124.12 2400 1129 26.4 0.7 124.12 0 58.17 65.95 0 

475441 1073.44 325.04 1116 847 1.7 0.1 24.90 300.15 212.46 57.01 55.58 

475442 1653.66 464.85 1773 907 10 0.2 333.61 131.24 234.98 153.88 75.99 

475443 2055.73 654.93 2324 1235 8.2 0.1 590.48 64.45 436.80 210.12 8.01 

475511 2047.04 532.65 1906 801 14.7 0.1 433.05 99.60 254.54 200.06 78.04 

475512 637.88 292.68 2286 1277 12 0.6 292.69 0 197.28 95.40 0.00 

475521 660.15 244.21 1067 801 3.1 0.1 59.41 184.80 118.44 83.23 42.54 

475522 526.97 159.01 1727 967 3.7 0.6 131.89 27.12 126.75 32.26 0 

475531 812.13 284.54 1439 805 1.5 0.1 117.97 166.56 103.23 181.31 0 

475532 640.37 333.38 2472 810 11.9 0.5 220.54 112.85 171.50 161.89 0 
 758.93 2839.33 4868.63 4167.01 4299.88 0.05 26.4 798 2472 8466.89 25391.99 کل حوضه
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  هاي حوضه نمکزار خواف هاي موجود در زیرحوضه طول آبراهه -7شکل 

  
  حوضه نمکزار خواف -7جدول 

کد واحد 
 مطالعاتی

مساحت 
واحد 

 مطالعاتی

طول کل 
 ها آبراهه

رقوم 
 بیشینه
 آبراهه

رقوم 
 کمینه
 آبراهه

شیب 
 بیشینه
 آبراهه

شیب 
 کمینه
 آبراهه

طول مسیر 
 مستقیم

طول مسیر 
 شریانی

طوا 
هاي  آبراهه

 جوان

طول 
هاي  آبراهه

 بالغ

طول 
هاي  آبراهه
 پیر

51111 3551.21 1047.31 2077 598 18.2 0.1 370.04 677.28 545.29 428.72 73.30 

51112 5131.90 306.16 1986 603 9.2 0.2 89.22 216.94 140.77 126.81 38.58 

511131 2337.83 822.69 1554 668 3.4 0.1 407.88 414.82 585.91 136.32 100.46 

511132 1606.82 593.10 2373 823 21.1 0.1 463.27 129.84 286.00 260.73 46.38 

511133 4004.06 1075.38 1669 830 5.2 0.1 401.76 673.62 665.34 374.51 35.54 

51114 572.03 215.80 1238 678 3.8 0.2 106.35 109.45 104.70 107.27 3.82 
 298.08 1434.35 2328.02 2221.94 1838.52 0.1 21.1 598 2373 4060.45 17203.87 کل حوضه

  
و  درصد بیشترین طول مسیر مستقیم 7/99با  476428و  4764252هاي  ه آبریز کویر مرکزي، زیرحوضهزدهد در حو ج نشان مینتای

درصد آبراهه  8/67با  4764262از لحاظ کیفی زیرحوضه . درصد بیشترین طول مسیر شریانی را دارد 3/62با  476422زیرحوضه 
درصد آبراهه پیر، رکورددار کیفی در سطوح  5/16با  4764271هه  بالغ و زیر حوضه درصد آبرا 9/53با  476422جوان، زیرحوضه 

درصد بیشترین طول مسیر مستقیم و  100با  475512و  475433هاي  زیرحوضهحوضه آبریز کویر نمک  صدر خصو. دمختلف هستن
درصد آبراهه  4/72با  475422از لحاظ کیفی زیرحوضه . درصد بیشترین طول مسیر شریانی را دارد 8/99با  475411زیرحوضه 

کیفی در سطوح شرایط مختلف هه پیر، درصد آبرا 100با  475411درصد آبراهه  بالغ و زیر حوضه  7/63با  475531جوان، زیرحوضه 
درصد بیشترین طول  1/78با  511132ي  در حوضه نمکزار خواف این نتایج بدین صورت است که زیرحوضه. هستندرا دارا مختلف 

 2/71با  511131زیرحوضه  در از لحاظ کیفی. درصد بیشترین طول مسیر شریانی را دارد 9/70با  51112مسیر مستقیم و زیرحوضه 
باالترین میزان هر یک درصد آبراهه پیر،  6/12با  51112درصد آبراهه بالغ و زیر حوضه  7/49با  51114درصد آبراهه جوان، زیرحوضه 

   .شود ها مشاهده می از کیفیت
قرارگیرد،  هاي متولی امر مورد توجه الزم است به این نکته اشاره شود که نتایج این مطالعه و مطالعاتی نظیر آن، چنانچه در بخش

هاي آبخیز  هزمتاسفانه در حال حاضر یک نگاه جامع به حو. سازي منابع و تخصیص اعتبارات اجرایی خواهد بود کمک مناسبی در بهینه
بودن و مشابهت بیش  توان در تکراري نگري را می نبود این جامع. مواجهه با یک رودخانه مشخص شود راهبردوجود ندارد تا براساس آن 

. ري و مهندسی رودخانه مشاهده کرداهاي آبخیزد هاي پیشنهادي از سوي مهندسین مشاور در طرح هاي اجرایی و پروژه وصیهاز حد ت
هاي  درصد طرح 90دهد بیش از  هاي آبخیزداري انجام شود که نشان می کافیست یک بررسی ساده در دفترچه مطالعات طرح

  .ها و مصالح باشد ابعاد سازهاختالف ممکن است در  بیشینهیکسان است و تکراري و ، شده هاي توصیه پیشنهادي و نوع سازه
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. هاي مدیریتی و اجرایی است ریزي ها از نگاه موفولوژیکی یکی از الزامات برنامه تفکیک مسیر آبراههتوان گفت  باتوجه مباحث فوق می
ودخانه که از نظر کیفی در وضعیت آبراهه جوان قرار دارد با باید توجه نمود که در یک پروژه مدیریتی و یا اجرایی نوع مواجهه با یک ر

هاي مطالعاتی چه در زمینه ساماندهی رودخانه و چه در زمینه آبخیزداري به  متاسفانه در کلیه طرح. یک آبراهه بالغ یا پیر متفاوت است
صورت فرسایش کناري است که موجب عریض شدن  ههاي پیر فرسایش عمدتاً ب عنوان مثال در آبراهه به. شود ها توجهی نمی این تفاوت

در شرایط . هاي حفاظتی غالباً باید به شکل حفاظت سواحل و تثبیت کناره رودخانه باشد شود، در این حالت نوع سازه رودخانه می
توان گفت  دیگر می از منظري. آبراهه جوان باتوجه به شیب تند مسیر نوع غالب تثبیت آبراهه، تثبیت بستر و کنترل شیب خواهد بود

دسی رودخانه به شکل عملیات آبخیزداري در باالدست نها جوان است باید عملیات اجرایی و مه آبراهه بهایی که فرم غال در حوضه
پذیر  تواند توجیه هاي پخش سیالب می هاي آبخوانداري و طرح است، فعالیتهاي غالب پیر  هایی که وضعیت آبراهه باشد و در حوضه

اطالعات . تواند در نوع نگاه مدیریتی آبراهه مؤثر باشد مچنین وضعیت پالن طولی رودخانه از نظر شریانی یا مستقیم بودن میه .باشد
تري نسبت به  هاي استان نگاه جامع هاي مرتبط با رودخانه کند تا در ارزیابی طرح تدوین شده در این مطالعه به متولیان امر کمک می

  .ز سوي مهندسین مشاور و طراح داشته باشندپیشنهادات ارائه شده ا
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