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چکیده
حوضه های ییالقی پیرامون شهر تهران به دلیل دور بودن از آلودگی جوی و مظاهر شهری ،برای بسیاری از
افراد محل گشتوگذار و تفریح و برای عدهای دیگر محل کسب سود و درآمد از رستورانها و اماکنی است که
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صفحات119-112 :

گردشگران زیادی را به سمت خود میکشاند .سنگان ،یکی از درههای خوش آبوهوای شمال غرب تهران
است .در سالهای اخیر به دلیل پدیده شهر گریزی و فرار از آلودگی تهران و همچنین به دلیل دسترسی
آسان و فاصله کم از تهران (بهعنوان یک منطقه خوش آبوهوا) موردتوجه قرارگرفته ،بهگونهای که ساکنان
حاشیه رود اصلی احداث گردیده که وارد حریم قانونی رود شدهاند ،لذا بررسی کارآیی حریم و تعیین نواحی
مستعد وقوع سیالب ضرورت دارد .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از مدل  RAS HEC-RASپهنههای سیل
گیر با دوره بازگشتهای مختلف ( 2تا  100ساله) محاسبه گریده سپس جهت پهنه بندی سیالب ،نقشههای
رقومی  1:500و آمار دبی ایستگاههای سنگان ،ویژگیهای مورفولوژی بسترکه طی عملیات میدانی جمعآوری
گردیده استفادهشد.نتایج حاصل از این پهنهها نشان میدهد که درصد کمی از اراضی در پهنه سیلی با دوره
بازگشت  25سال قرار میگیرد؛ اما بررسی تصاویر تهیهشده از رودخانه سنگان درگذشته و مقایسه آن
بازمان حال نشان میدهد که کاربری زمینهای کناره رودخانه تغییر کرده و به دلیل ساختوسازهای غیرمجاز
و باغکاری در حریم رودخانه ،عرض بستر کاهش پیداکرده که این عامل سبب افزایش وسعت پهنه سیل گیر،
و افزایش خسارات میشود.
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آن قشالق را عمدتا در تهران و ییالق را در منطقه به سر میبرند .با توجه به اینکه سکونتگاههای چندی در

کلید واژگان :ژئومورفولوژی جریانی ،حریم رود ،سیالب ،HEC-RAS،رودخانه سنگان.
] [ DOI: 10.52547/jgs.21.63.119

 . 1نویسندگان مقاله :تهران ،بزرگراه چمران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا
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مقدمه
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1 Paron
2 Hansson
3 Overeem
4 Chorley
5 Hill
6 Kneble
7 San Antonio
8 Fernandez and Lutz
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سیالب جریانهای شدید رودخانهها و طغیان در سیالبدشتهاست که بهعنوان یک پدیده طبیعی در تنظیم
چرخه بیوژئوشیمی سطح زمین و ذخیرهسازی آب نقش اساسی دارد ،اما وقوع آن در سکونتگاههای انسانی و در
زمان خاص میتواند ویرانگر باشد (پارون )36 :20151،حداقل یکسوم از همه خسارات ناشی از نیروهای
طبیعی را میتوان به جاری شدن سیل نسبت داد( .هانسون )465 :2008، 2در سالهای اخیر به دالیل
گوناگون ازجمله رشد جمعیت ،توسعه صنایع و همچنین عالقهمندی طیف وسیعی از مردم به داشتن ویال در
کنار رودخانهها  ،تجاوزهای گوناگون وسیعی به محدوده بستر و حریم فیزیکی آبراههها صورت گرفته است
(صادقی؛ .)65 :1385توسعه شهرنشینی ،بهویژه در حاشیه رودخانهها ،بر خسارات سیل در دهههای اخیر افزوده
است(.قهرودی تالی .)3 :1391،انسانها با تغییر کاربری اراضی در حوضههای آبخیز ،شهرنشینی ،احداث سدها
و ذخایر آب ،ساخت دیواره کناری رودخانه ،مستقیم سازی کانالها و تغییر اقلیم بر مورفولوژی و جریان
رودخانه تأثیر میگذارند(.اوریم  )828 :2013،3یکی از عوامل انسانی مؤثر در سیالبدشتها و طغیان آن از
بستر طبیعی رودخانه ،دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانههاست (رشیدی مهرآبادی)3 :1390،
که خسارات مالی و جانی زیانباری را به دنبال دارد ،لذا حفاظت از بستر و حریم رودخانهها خصوصی در مناطق
شهری به لحاظ توسعه نیازهای چندمنظوره و همچنین پیشگیری و کاهش خسارات کمی و کیفی از اهمیت
باالیی برخوردار است (رستم افشار ،نوروزی .)2 :1387،تعیین حد بستر و حریم رودخانهها از مهمترین اقدامات
حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها هست که بهواسطه آن حداقل عرض رودخانه برای عبور این جریان سیالب
با دوره بازگشت  25سال مشخصشده (داننده مهرو همکاران .)2:1390،در شرایط محیطی مختلف،
دستگاههای رودخانهای بسیار پیچیده بوده و به همین علت علوم مختلف ازجمله ژئومورفولوژی این دستگاهها را
از جنبه گوناگون موردبحث و بررسی قرار دادهاند(چورلی.)2 :1985،4
در خصوص پهنهبندی و شناسایی مناطق سیل گیر مطالعاتی صورت گرفته ازجمله :هیل )2001( 5قابلیت
مدل کامپیوتری  HEC-geo-RASرا در پهنهبندی خطر سیل و مزایای استفاده از نرمافزار  HEC-RASرا می
توان بیان نمود .همچنین نبل 6و همکاران ( )2005با استفاده از مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSو مدل
هیدرولیکی  HEC-RASدر حوضه سن آنتونیتو 7تکزاس مرکزی در آمریکا مدل منطقهای برای سیالب ارائه
کرد و مدل را با سیالب تابستان  2002مقایسه نمودند .فرناندرز و لوترز )2010(8به بررسی و تهیه نقشه ی
خطر سیالب در استان تامسان آرژانتین پرداختند .نتایج بررسی آن ها نشان می دهد که استفاده از نقشه های
خطر سیالب می تواند در مدیریت کاربری ارضی و کاهش سیالب بسیار موثر باشد.
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معرفی منطقه مورد مطالعه
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رودخانه فصلی سنگان یکی از شاخههای حوضه کن می باشد که به طول دوازده کیلومتر از دامنههای شرقی
کوه کرکو در  35کیلومتری شمال غربی تهران سرچشمه گرفته و پس از سیراب نمودن روستاهای سنگان باال،
سنگان پایین و ده باغ به رود کن میریزد .مختصات جغرافیایی این محدوده  39درجه  7دقیقه تا  39درجه 67
دقیقه شمالی و  52درجه  7دقیقه تا  52درجه  33دقیقه شرقی قرار دارد که در ارتفاع  1500الی 2000
متری از سطح دریا و در دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز واقعشده است .فاصله این منطقه از تهران حدود 17
کیلومتر است  .شکل()1
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روش تحقیق
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در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته از جمله تحقیق حاجی قلی زاده ( )1383که به بررسی نقش
دخالتها ی انسانی بر رفتار سیل در بخشی از رودخانه کن تهران با استفاده از نرمافزار هیدرولیکیHEC-RAS
پرداخت .نتایج پژوهش وی حاکی از تأثیر متفاوت دخالتهای انسان بر عمق و سطح سیل گیری بوده است
همچنین قمی اویلی و همکاران ( )105-115 :1389اقدام به پهنهبندی سیل با استفاده از  HEC-RASدر
رودخانه کارون حدفاصل بندر قیر تا اهواز کردند .برای این منظور آنها در مسیر موردنظر با استفاده از روش
هیدرولیک واحد و شاخص هیدرو گراف سیل خروجی در باالدست حوضه و زیر حوضههای موجود را به دست
آوردند و محدوده و میزان اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را در صورت وقوع سیل به مخاطره خواهد افتاد،
محاسبه کردند .غفاری و امینی ( )1389نیز به پهنهبندی خطر سیل با استفاده از امکانات مدل  HEC-RASو
نرمافزار  Arcviewدر طول بازهای به طول  4/5کیلومتر از رودخانه قزلاوزن پرداخته و دریافتند که 86/14
درصد کل سطح سیل گیر  200ساله را سیلهای زیر  25سال تشکیل میدهد .تورانی ( )1391با استفاده از
مدل  HEC-RASبه پهنهبندی سیل در باالدست طالقان رود پرداخته و نشان میدهد که کل مساحت در قلمرو
سیل  200ساله  88/16درصد مستعد سیل گیری توسط سیلهای با دوره بازگشت  25سال و کمتر از آن
است .تهران شهری است که از حوضه های متعدد شمالی و جنوبی تشکیل شده است .گسترش فیزیکی کالن
شهر تهران بویژه در شمال آن  ،با اشغال بخش های زیادی از حوضه های مذکور سبب شده است که تغییرات
شدیدی در حوضه های باالدست تهران رخ دهد( .قره چاهی )4 :1390،انسان بهعنوان یک عامل تشدیدکننده
در حوضه کن عمل میکند.
از بین زیر حوضههای کن ،زیر حوضه سنگان و رندان به دلیل چشمانداز مناسب و جذاب تحت تأثیر حداکثری
ساختوساز قرار دارند.با نظر به اینکه  ،ساخت و ساز ها بدون توجه به مسائل و مخاطرات طبیعی گسترش
یافته است ؛ و همچنین به دلیل حساس بودن منطقه و موقعیت مکانی ان نسبت به تهران  ،هدف ما دراین
تحقیق تعیین پهنه های سیلگیر رودخانه سنگان با دوره بازگشت های مختلف (2تا 100سال )و نقش فعالیت
های انسانی( ساخت و سازدر منطقه ) در افزایش سیل و خسارت است  .بنابر گفته های فوق ،هدف از این
تحقیق ،پهنه بندی سیالب با استفاده از مدل  HEC-RASو بررسی نقش انسان در تشدید آن در این حوضه
ییالقی است.
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داده و روش کار

رودخانه سنگان

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.63.119

برای انج ام دادن این تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت آن از روش کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی استفاده
شد .بدین ترتیب که در مراحل مختلف تحقیق ،بازدیدها و برداشت های میدانی از منطقه مورد مطالعه به عمل
آمد .همچنین جهت انجام تحقیق ،ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی  1:500سر شاخه سنگان که توسط
شرکت آب منطقهای تهران تهیهشده و همچنین نقشه 1:25000جهت نمایش بیشتر اراضی اطراف رودخانه؛
اقدام به تهیه مدل رقومی ( )DEMگردید ؛ و پس از تهیه نقشههای مذکور ،با توجه به اهداف تحقیق موردنظر
اقدامات زیر صورت پذیرفت:
الف :تعیین خصوصیات هندسی رودخانه

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

شکل( .)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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همچنین جهت تعیین ضریب مانینگ ،ابتدا با انجام عملیات میدانی ،کلیه خصوصیات بازهها و مقاطع عرضی در
کناره های چپ ،راست و بستر اصلی یادداشت و از آنها عکسبرداری صورت گرفت .شکل( .)3سپس با توجه به
خصوصیات مو رفولوژی و تغییرات مواد بستر و پوشش گیاهی رودخانه و کناره ها  ،با استفاده از روش کوان5
ضریب زبری تعیین شد(جدول  .)1مقدار  nمانینگ از رابطه ( )1قابلمحاسبه است:

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.63.119

1 stream
2 bank
3 falowpath
4 crossSection
5 kowan
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شکل ( .)2شمای رودخانه در HEC-RAS

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ب:تعیین هیدرو گراف سیالب در دورههای بازگشت مختلف
ج :تهیه نقشه پهنههای سیل گیر
داده های هندسی شامل :پالن رودخانه و تعیین مختصات و ترسیم مقاطع عرضی رودخانه (طول ،عرض و ارتفاع
هر نقطه در امتداد مقاطع) است .الیههایی که در این بخش تولید شدند :شامل الیه رودخانه  ،1کناره رودخانه
 ،2مسیر جریان 3و الیه سطح مقطع جریان 4هست .مقاطع عرضی در فواصلی که تغییرات قابلمالحظهای در
سطح مقطع یا شیب رودخانه صورت گرفته تهیهشده به این صورت که با برشهای عرضی عمود بر رودخانه بر
روی مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMمقاطع عرضی در محیط  HEC-geo-RASایجادشده و به محیط HEC-
 RASانتقال داده میشوند .شکل (.)2
بر اساس بستر ،رودخانه به سه قسمت تقسیمشده ،در باالدست و پاییندست که درهها عمق هستند و بستر
تنگشده بازه  Aو  Cدیده می شوند و در قسمت میانی که درهها کمی بازشده بازه  Bقابل تشخیص است.
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n= (n0+n1+n2+n3+n4) ms

(:)1

جدول ( .)1نتایج حاصل از تعیین ضرایب زبری رودخانه سنگان
محل مقاطع

ضریب زبری
کناره راست

بستر

کناره چپ

5235

0/082

0/078

0/083

4214

0/075

0/073

0/076

2737

0/070

0/066

0/072

1512

0/064

0/062

0/065
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در دو سوی بازه مورد مطالعه در باالدست و پاییندست ،باید شرایط مرزی تعیین شود .نحوه اعمال شرایط
مرزی بستگی به نوع جریان از نظر دائمی یا غیر دائمی بودن و فوق بحرانی یا زیر بحرانی بودن آن دارد .در این

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

شکل ( .)3بستر رودخانه سنگان از باالدست به پایین
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 =n0مقدار پایه که معموالً بر اساس اندازه ذرات است
 =n1درجه بینظمی سطح آبراهه و یا سیالبدشت
 =N2تغییر در مقاطع عرضی
 =N3موانع آبراهه اصلی و سیالبدشت
 =N4پوشش گیاهی آبراهه اصلی
 =Msضریب پیچانرودی آبراهه اصلی
هر یک از این مؤلفهها برای کل بازه قابل ارزیابی و محاسبه هستند و فقط به مقاطع عرضی منتهی نمیشوند.
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مطالعات با فرض دائمی بودن و به دلیل تغییرات ناگهانی شیب رودخانه سنگان و امکان تشکیل جهش
هیدرولیکی ،شرایط ترکیبی به مدل معرفی گردید .بدین منظور از روش عمق نرمال استفاده گردید که مستلزم
وارد کردن شیبخط انرژی و همچنین دبی دادهشده در محل موردنظراست .چنانچه شیبخط انرژی موجود
نباشد ،میتواند از شیب کف رودخانه استفاده کرد ،بنابراین از روی پروفیل طولی در باالدست و پاییندست
رودخانه این شیب بهدستآمد .شکل (.)4

شکل ( .)4نمایی از پروفیل طولی رودخانه بهمنظور تعیین شیب کف بستر

نتایج

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.63.119

در شکل های ( 5تا  )7خروجی حاصل از مدلسازی سیالب با نرم افزار HEC-RASنشان داده شده است.
سطح آب در دوره بازگشت های مختلف در هریک از مقاطع نمایش داده شده است.جهت مقایسه بهتر بازه
مورد مطالعه به سه بخش تقسیم شده و از هر بخش نمونه ای از مقاطع نمایش داده شده است.
خروجی حاصل از محاسبات سطح آب در دوره بازگشتهای گوناگون درمدل  HEC-RASبه  ARC GISمنتقل
گردید و پهنههای سیالبی و مساحت آن در هر دوره ترسیم شد .شکل ( .)8نتایج حاصل از این پهنه نشان
میدهد که سیلهای با دوره بازگشت  2و  10سال فقط از بستر رودخانه عبور کرده و نمیتواند جندان پهنه
سیالبی ایجاد کند؛ اما با افزایش دوره بازگشت ،تعداد بازههای تحت تأثیر سیل و وسعت اراضی سیل گیر
افزایش مییابد ،بهطوریکه سیلهایی با دوره بازگشت بیشتر از  50سال (100و )200بخش زیادی از مناطق
مسکونی و زراعی حاشیه رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهند .اشکال( 5تا .)7

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

در ادامه بهمنظور تهیه هیدروگراف سیل در دورههای بازگشت مختلف و تعیین دبی پیک ،از نتایج شرکت آب
منطقهای تهران استفاده گردید .همچنین از مقادیر سیالب حداکثر لحظه ای در دوره بازگشت های مورد نظر
در محل مطالعه از روش کریگو استفاده شد .در نهایت پس از واردکردن دادههای هندسی و دادههای جریان،
پروفیل سطح آب در حالت جریان ماندگار محاسبه و خروجی آن به شکل تعیین سطوح آب در مقاطع عرضی با
دوره بازگشت های گوناگون ،پروفیل طولی مسیر رود همراه با ارتفاع آب در هر دوره تهیه و ترسیم گردید.
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شکل ( .)7ارتفاع سطح سیل گیر به ازای دوره بازگشتهای گوناگون در بازه C
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البته تفاوت در گسترش پهنه سیالب گیر در درجه اول ناشی از ویژگی های توپوگرافی مسیر دره می باشد.
رودخانهی موردنظر در باالدست و پاییندست در درههای تند قرارگرفته اما در قسمت میانی دره کمی بازشده
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آنچه بر اهمیت سیل میافزاید استقرار مراکز انسانی و شهری در محدودهی سیالبی است ،که خسارات جانی و
مالی زیادی را به همراه دارد .گسترش شهرها با توجه به ارزش باالی اراضی شهرها بدون در نظر گرفتن
دورههای بازگشت چندساله موجب افزایش خسارت میشود .بنابراین با توجه عوامل طبیعی از جمله کوهستانی
بودن منطقه ،شیب زیاد ،وجود دامنه های تند ،برونزدگی سنگی و در نتیجه نفوذپذیری ضعیف خاک باعث
بروز سیل در منطقه می شوند .اما آنچه در نوسان سیالب یا تشدید آن نقش بسزایی دارد ،دخالت های انسانی
از قبیل تجاوز به حریم رودخانه ،احداث ابنیه و باغات ،اعمال عملیات دیواره سازی کناره ها ،جاده سازی بدون
رعایت اصول و قواعد است .چنان که شکل  9نشان داده شده ،حاشیه رودخانه به طور کامل توسط باغ ها و
خانهسازی اشغال شده است .با توجه به اینکه تعداد زیادی از بناهایی مسکونی و باغات بهطور دقیق در کناره
رودخانه واقعشدهاند امکان خطر سیل برای این ابنیه در سیالبهایی با دوره  25سال وجود داشته و احتمال
سیل گیری این اراضی بسیار محتمل است .شکل(.)9

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

شکل ( .)8پهنه بندی سیالب در رودخانه سنگان
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که علت آن جنس سنگهای منطقه می باشد که شیل سست است و این منطقه مرکز انشعابات متعدد است و
مانند یک میدان عمل میکنند که انشعاب به آن میرسد ،به همین دلیل دره بازتر شده و عرض دشت سیالبی
بیشتر است در نتیجه خانهسازی در این مناطق نسبت به باالدست و پاییندست بیشتر می شود .در نهایت با
توجه به بررسی های انجامشده مساحت کل اراضی اشغالشده در حدود  1/9487کیلومترمربع است .همچنین
درصدی از این اراضی که زیر سیالبی با دوره بازگشت  25سال قرار میگیرد در حدود  0/371616است که در
حدود  20/81درصد کل اراضی ر ا شامل میشود .شکل(.)8
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بررسی تصاویر تهیهشده از رودخانه سنگان در سال  1334و مقایسه آن با زمان حال نشان میدهد که بستر
رودخانه سنگان در بازه مطالعاتی بدلیل شرایط توپوگرافی تغییر چندانی نداشته و عمده تغییرات مربوط به
تغییر کاربری زمین های اطراف رودخانه به باغ ،باغچه و ویال سازی و در نتیجه تجاوز به بستر رودخانه می
باشد .چنان که از شکل ( )10پیداست ،تعداد خانهها درگذشته اندک بوده اما در سالهای اخیر به دلیل افزایش
قیمت اراضی با توجه به نزدیکی به تهران برای گسترش خانههای دوم و ییالقی این منطقه مورد توجه
قرارگرفته و تعداد خانهها تقریباً سه برابر شده است و روستاها نیز گسترش چشم گیری پیداکرده در نتیجه وارد
حریم و بستر رودخانه شده ،لذا بستر کنونی نسبت به بستر قبلی کاهش یافته است .بنابراین اگر سیلی با دوره
بازگشت باال رخ دهد ،این مناطق را به طور جدی تهدید کرده و خسارت جانی و مالی بسیار زیادی را به بار
میآورد .به عنوان نمونه می توان به وقوع سیل مرداد ماه  1394اشاره کرد که منجر به کشته شدن  9تن و
بروز خسارات عمده به باغات و خانه های روستایی گردید .همجنین رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای
شهر تهران ساخت و سازهای غیر قانونی و همچنین تجهیزات کارگاه (آزادراه تهران –شمال) در مسیر رودخانه
را از عوامل اصلی و طغیان رودخانه بیان کرده که این میزان خسارت نتیجه بی توجهی انسان به حریم آبراهه
است .شکل (.)11

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

شکل ( .)9تصاویری از تجاوز به بستر رودخانه
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شکل( .)10نقشه تغییرات مناطق مسکونی از گذشته تاکنون
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گردیده است .با توجه به نتایج بدست آمده درصد کمی از اراضی در پهنه سیلی با دوره بازگشت  25سال قرار

] [ DOI: 10.52547/jgs.21.63.119

میگیرد ،اما توسعه نامناسب ساختوسازها و باغکاری اخیر در بستر رودخانه سبب شده بستر کنونی نسبت به
بستر قبلی کاهش پیدا کند ،و مسیر عبور جریان آب را مسدودمی کند که این امر سبب میشود هنگام وقوع
سیل خسارت زیادی به بار آید .چنان که هروی و همکاران در سال  1394با مطالعه بر روی سیالب شهری در
مناطق شمال غرب تهران ،به همین نتیجه رسیدند و عنوان کردند که گسترش ناهمگون شهرها بدون توجه به
معیارهای جامع شهرسازی و ویژگی های فیزیکی بستر آن  ،عدم رعایت حریم رودخانه و تجاوز به قلمرو
فعالیت آن بدون در نظر گرفتن دوره های بازگشت چند ساله  ،به محدود شدن بستر و سطح مقطع مسیل ها
منجر شده است و سبب جاری شدن سیل می شود .بنابراین با توجه به سیلخیزی مناطق شمالی تهران ،دخل
و تصرف در حریم و بستر رودخانهها و مکانیابی نادرست ساختوسازهای شهری ،آسیبپذیری و تخریب این
اماکن دور از انتظار نیست .این تحقیق نیز نتایج فوق را تأیید می نماید .لذا توصیه میشود در زمینهی حریم
رودخانه اعمال قانونهایی(آزاد سازی حریم) صورت بگیرد و به تعرضکنندگان اطالع داده شود.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1400.21.63.7.9

با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که بیشتر سیالب ها بالیایی با منشأ طبیعی هستند اما تغییراتی که
انسان در کانالهای رودخانه و شهرنشینی در کف درهها ایجاد کرده به نوسانات و شدت بسیاری از سیلها
افزوده است .بهعبارتی دیگر این مخاطرات با عامل انسانی مطرحاند .منطقه سنگان با آبوهوای ییالقی تا قبل
از احداث جاده آسفالته کمتر مورد هجوم شهرستان تهران قرار داشته است .اما در سالهای اخیر به دلیل پدیده
شهر گریزی و فرار از آلودگی تهران و همچنین به دلیل دسترسی آسان و فاصله کم از تهران (بهعنوان یک
منطقه خوش آبوهوا) این منطقه موردتوجه قرارگرفته بهگونهای که روستای با اقتصاد کشاورزی – باغداری و
سیمای خشت و گل بهتدریج در حال تبدیلشدن به روستای با اقتصاد خدماتی و سیمای شهر گونه میباشد.
رودخانه موردمطالعه از ابتدا تا انتهای آن به دلیل شرایط توپوگرافی ،تغیر چندانی نداشته و عمدهی تغییرات در
مسیر آن ناشی از فعالیتهای انسانی بوده است که این عملیات در برخی نقاط باعث تنگشدگی عرض بستر
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شکل( .)11تصاویری ازعملیات ساخت تونل در مسیر
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