فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال هشتم ،شماره  ،3تابستان 7931
صص15 1- 129 :

نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه
و برنامه ريزي شهر ماکلوان
سعید کامیابی

1

دانشيار گروه جغرافیا ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت6931/ 04 / 31 :

تاریخ پذیرش139 6/ 06 / 28 :

چکیده
شهر ماکلوان در استان گیالن در خرداد ماه سال  ۱۳۹۱از تجمیع  ۲روستای ماکلوان پایین و ماکلوان باال مرکز بخش سردار جنگل ل
ل
شهرستان فومن به عنوان شهر ماکلوان به تقسیمات کشوری افزوده شد که به نظر می رسدبه نظر ساز و کار تبدیل نقاط روس یات ی هب    
شهرها آن جنان منع فط

به منافع ملی ،زیست محیطی و برنامه ريزي منطقه نیست .گسترش شهر در چند مرحله شکل گرفته اس و ت

باتوجه به رشد جمعیت ،توسعه فیزیکی آن به صورت افقی ودر جهت ش یقر

–غرب ادتما رد و ی د داج  ه ف  وووو ووووومن ماس هناخدور و هلو   

ماسوله رودخان است .گسترش مداوم ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانه سبب از بین رف و یزرواشک عرازم نت

باغغغها ای

اطراف شهر شده است با توجه به تغییراتی که در ساختارکالبدی و سازماندهی شهرماکلوان به وجود آمده است و خواهد آمد ،،ایننن
شهر را در مقابل سوانح بویژه سیالب آسیب پذیرتر کرده است .این امر به علت جمعیت روبه رشدشهر وگسترش بی رویه شهری و
توسعه فیزیکی آن بر روی مناطق پر خطر بوده که ثبات آنها را برهم زده استتت .جهتتت توس بیرخت زا یریگولج و رهش یتآ هع      

شدید زیست محیطی منطقه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برنامه ریزی و ارزیابی رودخانه شهر صورت گیرد تحقیق حاضر با
علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه شهر ماکلوان با روش توصیفی تحلیلی و با کمک

روش  swotتدوین شده است.

واژگان کلیدی :توان محیطی ،ماسوله رودخان ،توسعه پايدار شهری ،برنامه ريزي منطقهای ،،ماکلوان

( -1نویسنده مسئول) saeidkamyabi@gmail.com
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مقدمه
رودخانههای شهری میتوانند نقش مهمی به عنوان محور توسعه پایدار ش طیحم تسیز ،یره ی ،مسیروت هعسوت       ،
یو
توسعه اجتماعی -محلی و همچنین بهبود اوقات فراغت سالم شهروندان و ب صتقا ریگمشچ درکراک عبط ه اد ییییی ییییی
یو
برنامه ريزي منطقهای داشته باشد .در حقیقت محیط رودخانهها قطب جدی رد هجوت دروم و د رهش یاهاضف ییییی ییییی
یروند محورهای طبیعی شاخص شهرها نظیر رودخانههاا نه
منطقهای آنهم با اتکا بر طبیعت و زیست بوم به شمار م 
تنها با ابعاد اکولوژیکی ،زیباشناختی و اجتماعی خود نقش مهمی در استخوان بندی سازمان فضایی ،ارتقا کیفیتهای
اکولوژیکی و زیبا شناختی شهرها ایفا میکنند ،بلکه همواره به عنوان یکی از عوامل هویت بخش شهرها مطرح بو هد
و ترکیب فعالیتهای عمومی و منظر یادمانی این محورها تداعی گرحس خاطره جمعی در شهرها بوده است .در این
میان فضاهای عمومی رود کناری به می حت یدایز ناز ت س ریثأت  ی  و هناخدور یام ن نآ رتسب یحارط هوح

        

رارق

   

ی مح بوسحم اهرهش تسیز طی
دارندرودخانه های درون شهری به غیر از عنصر مهم س زا ,یراتخا س مر اایههای ی

میشوند آنها در فراهم کردن منابع زیست محیطی شهر ,تنوع زیستی و شادابی و س یرثوم شقن یطیحم یگدنزر     
دارند .همچنین مجموعه رودخانهها و عوامل وابسته به آن در زمره عناصر خاص منظرس ارق زا ر    م ممیگیرنددد .ب لیلد
مداخالت انسانی در بستر و ساختار آنها رودخانهها همواره اکوسیستمی آسیب پذیر میباشند توسعه من و ینیمز عبا
آبی ،اثرات متفاوتی روی اکثر رودخانهها ،تعدیل جریان ،کیفیت آب ،مورفولوژي و عملک  در ففيزیک کیژولوکا و ی ی   
دارد .اثرات مستقیم روی کانالهای رودخانهای نتیجه ایجاد سد و کانال سازی هستند ،اثرات غی قیرط زا میقتسم ر    
فعالیتهایی در حوضه آبريز از قبیل توسعه کشاورزی ،شهری شدن و برنامههای زه کشی اعمال میشودد .م تیرید
سنتی روی نیازهای بشر با توجه كمي به شرایط فيزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی کانالهای رودخانهای ،متمرکز است.
یشوند .این بلوک اه ه   
کانالهای رودخانهای با استفاده از سدها ،آب بندها ،خاکریزها و دیگر ساختارها قطعه بندی م 
   

مانع انتقال مهم بین کانالها و دشت سیالبی میشودد .جریاننن تحری مه زا دننام دراد ینوگانوگ تارثا ،هدش ک   

گسیختگی زمان چرخه زندگی و کاهش وسعت و مدت سیالب .کانال سازی تنوع جان رد نکاس ناراد    کانالللهاای
رودخانه را کاهش میدهد به این معنی که گونههای کمی زنده میمانند .ارتباطات بین سالمت اکو سیستم و سالمت
بشر شناسایی شده و رشد محیطی موجب تغییر در مدیریت میشود .تکنیکهای جدید (نرم برای ک ذوفن رثا شها    
نتر وجود
کانالها) ،توسعه داده شدهاند .همزمان با نشان دادن نیازهای بشر اکنون نمونههای زیادی از رودخانهای پایی 
دارند که از طریق اعمال تکنیکهایی برای کمک به باز سازی حفظ شدهانددد .طراح ات تسا مزال قیقد ی

نانیمطا      

حاصل شود که این ساختارهای نصب شده برای کاربردهای خاص مناسب هستند .بر طبق یک مقیاس جه ینا

تأثثیر

نتایج و اثرات بر شرایط فیزیکی و شیمیایی رودها در حقیقت رو به افزایش است .نمونههای زی دیدش لزنت زا یدا    
محیطی موجود است و رودخانههای کمی توانستهاند در شرایط محیطی دست نخورده باقی بمانند .اگرچه در اواخر
قرن بیستم رشد آگاهی محیطی منجر به تغییر در مدیریت سابق گشته است و ای رد یهاگآ تفرشیپ اب عوضوم ن   
رفتار و عملکرد و تغییرات در مورد رودخانهها همراه بوده است .قانون مدیریت رود اکنون شامل چالشهای زی یدا
میشود ،یعنی هنگامی که توجه و مراقبتهای محیطی با توسعه و پیشرفت منابع آبی و مدیریت خطر مثل سیل باید
یطلبد .بهره ب و هنيهب يرادر
کامل شود .اکنون مدیریت رود خانه نظم و قانون حقیقی را م 

زا يلوصا

ط عبانم ب يعي      
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سرزمين و ساماندهي كاربري اراضي بررر اسااس تو لوكا( يعيبط نا و كيژ ييييييي ) آن ،نق ،طيحم تيريدم رد يمهم ش     
جلوگيري از تخريب محيط زيست در راستاي توسعه پايدار دارد .روستا شهر منبع با ارزش مهمی است که عالوه بر
یگیرد.
یشود ،خاطرات و هویت شهر و جامعه را در بر م 
اینکه با فضاهای سبز خود موجب تعدیل فضاهای شهری م 
یده رض ،د وری    است
حفظ و نگهداری از این میراث تاریخیـ طبیعی که بخشی از فرهنگ و هویت ما را شکل می ی
(نوش آفرین )81 : 1389 ،رودخانههای درون شهري به عنوان يكي از عناصر ساختاري و كريدورهاي طبيع يرهش ي   
در فراهم كردن منابع زيست مح يطي شهر نقش موثري داشته و از اكوسيستم شهرها نيز حفاظت مینمایند اما در عين
حال با توجه به وضعيت طبيعي آنها و وجود مسيرها يي با پيچ و خمهای گوناگون ،دائ و دنريسم رييغت لاح رد م   
موجب فرسايش و در عين حال بازسازي لبه خود میشوند از اين رو رودخانههاای ش لكش خيرات لوط رد يره     
گيري شهرها همواره مديريت انساني شدهاند تا ضمن كنترل جريان آب ،از وقوع خسارات احتمالي جلو رد و يريگ
برابر وقوع حوادث و سیالبهای احتمالي ايمن گردند در اين خصوص لزوم حفظ و اح ليسم ياي    رودخانههههاای
شهري با توجه به ايمني و امنيت آنها براي ساكنين شهرها در برابر وقوع س سسیالبهاا ،يژولوكا زا يكي ككككك ي زيست
مح يطي  ،طراحانه و با بهره گيري از ویژگیهای عمومي و طبيعي رودخانهها ،آنها را از حال ،تصرف هب ديدهت ت

    

براي محیطهای شهري مبدل ساخت .لذا پايدارترين روش كنترل سيالب و حفظ سالمت اين رودخانهها ب هليسو ه   
برنامه ريزي همه جانبه و طراحي صحيح و پايدار محقق خواهد گرديد و در ا  ظفح تهج ني و يحا ا و رصانع ي    
سیستمهای طبيعي ،بهره گيري از اکوسیستمهای طبيعي و رفع نيازهاي انساني با توج و ينميا حطس شيازفا هب ه    
امنيت رودخانهها به و ژي ه در برابر سیالبها مورد اهميت میباشد و در اين خصوص طراحي ش رادياپ يهره    تأثثیر
تها و راهبردهاي مناسي در طراح ،ي
بسزا يي بر مديريت و كنترل سیالبهای شهري دارد .لذا با بهره گيري از سیاس 
سیالبها كنترل و بر سطح ايمني رودخانههای شهري افزوده خواهد شد بر ا  لوصا ساسا ني و هرايعم  ا يارب يي      
مديريت و كنترل سيالب شرودخانه هاي شهري با توجه به حفظ مسائل زيس حم ت ييي هب اهرهش يكيژولوكا و يط    
وسيله طراحي بدست آمده است (مویدی )01 :2931،توسعهی سریع فیزیکی شهرها در حوضههای آبخیز و گسترش
بی رویهی شهرها در حریم رودخانهها ،مسیلها در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته اس و اهدمایپ و ت تاراسخ    
ناشی از طغیان رودهای شهری نیز چند برابر شده است .اصو ًالًال رودخانهها و حتی خشکه رودها ب تروص ه   
طغیانی شده و اراضی اطراف و بسترهای استثنایی خویش را زیر آب میبرند؛ در این بین ،ش و یریگ لک

دورهای
شرتسگ    

شهرنشینی و به تبع آن تغییرات وسیع کاربری اراضی اطراف رودخانهها ،دورهی برگشت طغیانها و همچنین مق راد
یدهند( .کریمی و سلطانی .)293 :1 931،گس رت ششش
زمان تمرکز آبها در درون حوضههای آبریز را تا چند برابر کاهش م 
و توسعه روز افزون شهرها و افزایش دامنه فعالیتهای شهری ،حریم رودخانهها ،مسیلها و آبراهههایی که از داخل
محدوده شهرها ،عبور میکنند همواره در معرض خطر تغییر و تحولللهاای غی و یسدنهم ر

دراد رارق ینف ریغ و    

علیرغم تاکید قوانین موجود بر عدم هرگونه دخل و تصرف در حریم رودخانهها و آبراههها ،اف ای دار    س امزا نننهاای
مختلف به انحام گوناگون اقدام به ایجاد تغییراتی گاه عمده در حریم رودخانهها و آبراهههاای موجو م رد د حح حححدوده
یهای وسیع و وقوع سیل بس دایز رای   
ینمایند خطرات و خسارات ناشی از چنین تغییراتی در هنگام بارندگ 
شهرها م 
بوده و موجب ایجاد صدمات گاه جبران ناپذیری به تاسیسات شهری و مسکونی و جان و مال شهروندانی م ممیشودد
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که به نحوی با این آبراههها ارتباط دارند .لذا مطالعات جامع و به هم پیوسته اقلیم ،هیدرولیکی ،مهندس ،هناخدور ی   
    

شهرسازی ،مدیریت شهری ،مدیریت بحران و بیمه ،به منظور ایجاد الگو پ یارب هنیهب ی ی گش ی نیح تیریدم ،یر

بحران و جبران خسارات وارده ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .روستا شهر در بستر طبیع یط و ت   
یبایست در درجه نخست با اعتبار امکانات طبیعیاش و با ارزیابی صحیح
زمان شکل میگیرد ،از این رو هر شهری م 
تجارب کسب شده در زمینه استفاده از منابع و امکانات موجود و با توجه به تفکر شهرسازی حاکم به توسعه ج عما
و پایدار شهری دست یابد .امروزه توسعه ناموزون شهرها ،نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به س تم

پهنههههاای

تهای گسترده و رشد
آسیب پذیر ،نظیر حوزههای سیالبی و نیز شکل گیری محلههای حاشیه نشین به سبب مهاجر 
یکند.
سریع جمعیت ،ضمن اختالل در توازن و تعادل اکولوژیک ،از توسعه پایدار شهری جلوگیری م 

) .( sirvistava andGupta,2003:21توسعه و عمران در مناطق مختل تسب رد هک یتعنص و ییاتسور ،یرهش ف ر      
طبیعی قرار دارند همواره نیازمند مطالعه دقیق در ویژگیهای طبیعی آنهاست (ثروتی  .) 387 1 :14توانهای طبیعی هر
    

ی اقتص تسا هیحان نآ رد تیعمج عیزوت نینچمه و یدا
تهای ی
ناحیه مهمترین عام یعت ل ی عون هدننک ن      فعالیت ت

( .Mandal)،1989:169عوارض و پدیدههای طبیعی در مکان گزینی ،پراکن یگد  ،،حوزه هی نفو زیف هعسوت ،ذ یکی و
مورفولوژی شهر و امثال آن اثر قاطعی دارند .بدین معنی که گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی ب  تروص ه یک    
ی مختل عبانم ار ف   
یکنند (زمردیان .) 378:8 1،عوامل و عناص حاون هدنهد لیکشت ر یییی یییی
عامل منفی و بازدارنده عمل م 
طبیعی و یا اکولوژیکی می نامندکه شامل منابع فیزیکی و زیستی است و به صورت منفرد و ی هرهب دروم یبیکرت ا     
برداری انسان قرار میگیرد ،استفاده از سرزمین بدون در نظر گرفتن تفاوت اکولوژیک و پتانسیلهای محیطی ،باعث
پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست میشود که در نهایت ،منابع طبیعی را در معرض تهدید ق طیحم و هداد رار   
را از توسعه پایدار دور میکند (میرکتولی .) 1392،75 ،برای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه ری رب هیکت اب یز    
ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است .ارزیابی توان محیط زیست ( لوکا ناوت هچ و هچ یکیژ تو نا      
ی کش عترم ،یزروا   
اقتصادی اجتماعی آن) عبارت است از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای کاربریهای ی
داری ،جنگلداری ،پارک داری (حفاظت ،توریسم) ،آبزی پروری ،امور نظامی و مهندسی و توسعه شهری ،ص و یتعن
روستایی در چهار چوب استغاده های کشاورزی ،صنعت ،خدمات و بازرگ مودخم( تسا ینا  .) 25:1384 ،،،، ،،،س سسیلهاا
پديده طبيعي هستند كه در اثر بارش شديد و طغيان رود خانهها بوجود میآیند ،س سسیالبهاا م ممیتواننددد ب زا كمك ا   
ویژگیهای فرسايش خود باعث خرابي راهها ،شسته شدن خاك ريزها ،تخليه رسوبات نزدبك ديوارها حائل پلها و
فروريختن آنها شود و خطرات زيادي براي جريان رفت و آمد ايجاد كنند .علت اصلي س و يشكهز ،بالي

ياده تتت تتت
ت

نامناسب آبها و فرسايش خاك میباشد ،بنابراين مطالعه جهت مه گآ زا سپ راهم نيا رد باليس را ا رامآ زا يه

     

اطالعات و توزيع زماني و مقدار سيالب ،مقدم بر هر نوع تصميم گيري اس ييايض( ت  .) 350:1380 ،،، ،،شهررر م ناولکا
استان گیالن در شکل گیری نظم مکانی آن که در واقع یک روستا شهر میباشد با دارا بودن جاذبههای کش و یزروا
طبیعی و اقتصادی تولید مازاد کشاورزی و با توجه به قرار گرفتن در مسیر توریستی فومن به ماسوله عامل گس شرت
آن به ویژه در دهه اخیر گردیده است ،این شهر جمله زیست بو مممهاایی اس  یشان تالضعم راچد هک ت ا مدع ز
حاکمیت نظام انضباطی بر منابع طبیع و تسا ی

   

 یشان تیعمج شیازفا ا دورو ابقاعتمو ماگنهدوز ندش رهش ز          
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گردشگران به این شهر که این خود منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه و تغییر زیاد در ساختار فضایی-کالب ید
شهرو گسترش آن در در زمینهای کشاورزی و باغات چایی شهرو همچنین توسعه نامناسب آن شده است ک نیا ه   
ب را دو
ی) مناسب ب
امر لزوم مدیریت ،برنامه ریزی ،هدایت آگاهانه ،سازماندهی اساسی و طراحی فضایی (برنام زیر ه یی یی
چندان نموده است .شهر ماکلوان از بافت خطی در حاشیه محور اصلی ماسوله به فومن تشکیل شده است اراضی که
در حاشیه محور اصلی درجه یک جهت ساخت و ساز واحدهای مس  زاسون یتسیروت و ینوک از ا یرتالاب تیمه      
برخوردارند.
در زمینه پیشینه تحقیق میتوان به تحقیقات ریچاردسون ،سیونرناکازاکی ،محمود ،استیونز ،که به بررسی اثرات ج هدا
سازی در حریم رودخانهها (  ) 1995وژئومورفولوژي رودخانهای روچارلتون (  ) 2007ب یهت فده ا ه لباق فیراعت       
دسترسی برای موضوعاتی در خصوص ژئومورفولو یژ

رودخانههههاستتت واس ون و راکمه و دل ا  ن (( ((( )0102ب فده ا   

"ارزیابی نظام مند توان سرزمین در هلند در سه دهه اخیر" نیکرت ( )0102با هدف "مقایسه تکنیکهای تعیین م زر

ی" ش راکمه و نی ا  ن (( (((  ) 2007باا
واحدهای زمین با هدف ارزیابی تو بونج یاقیرفآ یبرغ هغامد رد نیمزرس نا یییییی یییییی

هدف"ارزیابی اثر بخشی کاربری زمین در مقیاس منطقهای " مالچوسکی (  ) 2006با هدف "استفاده از روش ارزیابی
چند معیاری مبتنی بر  GISبه منظور تحلیل تناسب کاربری زمین" اش درک هرا  ... ..در داخ ابص روشک ل      1389نقش

تقويت و ساماندهي اراضي سبز حاشيه رودخانهها در توسعه پايدار شهري به هم رب هار ر زبس هيشاح يدروم يس

    

رودخانه زرجوب رشت وزمانی  1389بررسی مدیریت سیالبهای شهری تبریز و خسارات محتمل ناشی از دخل و
تصرف در حریم رودخانهها و آبراهههای شهرو پور احمد ( )1931در مناطق مستعد توسعه شهری ،شهرستان بابلسر
را با استفاده ازروش ارزیابی ند معیاره ( )MCEدرمحیط  GISبررسی کردهانددد ومس زا کی ره تحا

یاراد قطانم     

تناسب ضعیف و بسیار ضعیف ،تناسب متوسط ،تناسب باال و بسیار باالرا ،به صورت تفکیک شده جهت توسعه آتی
ی ای ار ننن و
ی ش ره ی ی
ی فض اها ی ی
شهر پیشنهاد نمودهاند .دیوساالر و همکاران ( )0931به تحلیل مقایسهای باززن زاس هد یی یی
یدارند که برای
تجارب جهانی موفق در حوزه مسیلها و رودخانههای شهری پرداختند .قنبران و جم ( )2931نیزبیان م 
رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه ریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است .افراخته
ی آن از روس هب ات   
ت سیاسی ی
در سال  3931معتقد به تشدید مخاطرات محیطی روستای ماکلوان به دلیل ارتقای موقعیت ت
شهر بود .حبیبی ومثنوی  4931اصول طراحی اکولوژیک منظر در مدیریت سیالب رودخانههای شهررر مو هعلاطم در   
قرار داد.
مبانی نظری
یباشد .كي
واژه رودخانهای برگرفته از واژه التینی  fluvialبه معنای رودخانه م 

سيستم مجموعهههای از موضو و تاع

فرآيندهاي مرتبط میباشد كه فرآيندها را به كي ديگر وصل میکند .در داخل سيستم رودخانهای موضوعااتي از قب لي
شيب تپهها ،شبكه كانال و دشتهاي سيالبي با كي ديگر توس بآ هك يياهدنيآرف ط و

ار بوسر

نيب اهنآ

تكرح

     

میدهند ارتباط میدهد .معمو ًالًال با ديگر سیستمها ،سيستم رودخانهای ،سلس يبتارم هل    م ممیباشددد ريز تايلمع هك    
یخورد د هنگ ما کشا حیرشتو حیضوت ا انوگ ل گون نک  ون یاهلاناک ی        
سیستمها در داخل آنها به دنويپ رگيدكي    م مم 
رودخانهای ،نباید نقش رویدادهای طبیعی گذشته را ازنظردورداشت .چراکه این حوادث نقش بسزایی درشکل کنونی
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کانالهای رودخانهای دارند مدتهاست که انسان در کانالهای رودخانهای دخالت دارد که ب زیخلصاح یار ی کاخ     
ودشت های سیالبی و ماهیگیری و وسایل بالقوه و دریانوردی منبع و نیروی آبی تهی دنک ه  ... ..رودخانههههاا همچن نی
میتوانند خطرناک باشند و مناطق شهری که رو به گسترش به سمت دشت سیالبي هستند در معرض خطر سیل قرار
ی
دارند .وجود سیالبهای بزرگ که در انتها با مزارع پیوند میخورنددد ب ز یار هههکش اتخرد عطق ای و ی نننن ننننن در ب الا ی ی
رودخانه در زهکشی و توسعه شهری میتواند خطر سیل را در پایین رودخانه زیاد تشدید کند .کنت لثم بالیس لر    
ایجاد کانالهای مصنوعی عریض ،خاکریزی ،صاف کردن کانالها و برداشتن خاشاک و دیگ اهنآ زا عناوم ر  ،،،، ،،،کارساززز
است.

شكل :)a(1.کانالهای با بستر سنگي به طور مستقيم در بستر سنگي اليه ز  .تسا هدش رفح نيري (((( ((((( )bکانالللهاای
آبرفتي در رسوبات آبرفتي شكل گرفتهاند كه در بستر دره در كانالهاي آبرفتي رسوب کردهاند )c( .رودخان كي رد ه   
شكل پيوسته بستر سنگي به آبرفت وجود دارند و همچنين كانالهاي با بستر سنگي تركيبي وجود دارد .اين فقط كي
نمونه میباشد .كه كي

سطح متقاطع را از محدوده كانال تر يك بي نشان میدهد .موان هلاناك لخاد رد ار نايرج ع اي     

متعدد جدا میکنند .هر مانع كي

هسته بستر سنگي دارد كه توسط رسوبات آبرفتي با پوش هدش هديشوپ يهايگ ش     

است )c( .اصالح شده از van Niekirk et al. (1999).

شكل  .2حوضه زهكشي محدودهای از زمين زهكش شده توسط هر رودخانه
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روشهای مختلف تجاوز به حریم رودخانهها:
منظور از تجاوز به حریم رودخانه 1اشغال بخشی از فضای رودخان بالیس تشد و ه ی نآ 

س یارب ا  اهرهش نتخ و     

سازهها میباشد .در این تحقیق هدف مورد توجه قرار دادن جنبههای ژئومرفولوژی ،آبرفت کیلوردیه ،ی ی و 

تسیز    

محیطی تجاوز به حریم رودخانه ماسوله مثل احداث پل ،عملیات ساختمانی مساکن و آپارتمانها ،تجاوز ط هداج حر   
احداثی در حریم رودخانه ،کارهای تثبیت و اصالح و جادههای دسترسی میباشد .به طور کلی ب  میسقت یار بب بببن ید
رودخانهها آن را به دو دسته تقسیم بندی میکنند :یک دسته رودخانه با دشت سیالبی و دسته دیگر رودخان دب ه ون   
یتوان به سه دسته تقسیم کرد :الف) بافتهای ب) مستقیم ج) ماندری
دشت سیالبی و از طرف دیگر رودخانهها را م 
رودخانههای ماسوله رودخان در قسمت باالدست بویژه در میان کوهستان ماسوله به دلیل تبعی و چیپ زا ت

یاهمخ    

کوهستان حالت شبه ماندری دارد و در واقع تلفیقی از مستقیم و ماندری را دارا میباشد .اما در قسمت شهر ماکلوان
حالت مستقیم و متمایل به بافتهای را به خود میگیرد که در شرایط جغرافیایی چنین مسیلهایی بی ثبات میباشند به
طوری که هر تغییر سریع در دبی ،تغییرات را در مسیر به همراه دارد .عدم پیش بینی دقیق جابجایی رودخانه ،2دلیل
عمده شکستن بسیاری از پلها میباشد .ساخت پلهای روستایی روی ماسوله رودخان معمولیترین نوع تج هب زوا   
حریم آن میباشد و از همه مهمتر گسترش بافت فیزیکی شهر بصورت ویالسازی و آالچیق نوعی تجاوز آش هب راک   
این حریم میباشد .جادههای مرتبط روستایی با جاده اصلی بیشتربرای ارتباط مکانهای روستایی درنظر گرفته شده تا
عوامل طبیعی .از این رو تمهیدات الزم جهت حذف اثر پیچ و خمهای رودخانه ،عدم تقارن پل ،شستشوی موادجامد
بستری محل تعبیه خاک ریزها ،شکل رودخانهها ،غوطه وری سازههای ویژه ،مواد زائد موجود در آب ،یخبن .و ناد ..
بر اساس چشم اندازهای انسانی غالبًاًا لحاظ شده است و چنانچه تغییری در بخشی از رودخانه انجام گیرد ،این تغییر
  

موضعی غالبًاًا تغییراتی در ویژگیهای رودخانه در باالدست و پایین دست بخش اصالح شده به دنبال خواه .تشاد د

شهای مهندسین جهت کنترل
عکس العمل رودخانهها نسبت به تغییرات اصالحی انجام شده روی آن علی رغم کوش 
واکنشهای پیش بینی شده غالبًاًا ظاهر میگردند .نکتهای که در این تحقیق ب ب نیا هدش ظاحل نآ ه ود سام هک و هل        
رودخان در طول زمان حالت دینامیکی دارد و همچنین تغییرات اصالحی انج ما بلاغ ،هناخدور یور هدش ًاًا سکع      
ییابند.
یکنند و در طول مسیر رودخانه گسترش م 
العمل هایی در جابجایی جریان ایجاد م 
سیالب
سیلها پديده طبيعي هستند كه در اثر بارش شديد و طغيان رود خانهها بوجود میآیند ،سیالبها میتوانند با كمك
از ویژگیهای فرسايش خود باعث خرابي راهها ،شسته شدن خاك ريزها ،تخليه رسوبات نزدبك ديوارها حائل پلها
و فروريختن آنها شود و خطرات زيادي براي جريان رفت و آمد ايجاد كنند .جاده فومن به ماسوله از روي آبرفته يا
كنار رودخانه ماسوله رودخان میگذرد و به فرض اينكه آبرفت مذكور موروثي بو و هد نش نا هههای از فعال متسيس تي   
مرفوژنز در گذشته بوده باشد (كه در اين صورت غالبًاًا از ثبات نسبي برخوردار میشوند) و در صو رود هب هك يتر    
فرسايش رودخانهای فصلي قرار نگرفته باشند ممكن است در معرض خطر تخريب  نايرج ي آآ آآآب كنو .دنريگرارق ين   
Encroachment
 -3منظور از جابجایی :تغییرات در مسیر رودخانه چه از لحاظ عمقی و چه از لحاظ عرضی .به عنوان مثال شستشوی جانبی کناره رودخانهها.

1
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گاهي خطر تخريب جريان آب كنوني چنان شديد است كه گسترش آبرفتهاي سازندههای سطحي خارج از مح هدود
بستر بزرگ و بعضًاًا بستر استثنا يي نيز در معرض تهديد قرار میگیرند بدين ترتيب جريان آب در حالت مآندري طي
مرفولوژي خود گاهي ،ديوار دامنه خود بو ژي ه در بخش مقعر دامنه تحت تأثیر برش كن ارق يرا ر و دراد 

جيردت هب     

ثبات مرفودينام يكي مواد آبرفتي مذكور را از بين برده زيرا عالوه بر اينكه برشهاي دیوارههای دامنهها خود ع رد يلما
جهت بي ثباتي به شمار میروند برخي از پدیدهها مرفولوژ كي

نيز نظير ريزش ،لغزش به دنبال آنه لاعف ا    م ممیشودد

تمام اين عوامل دست به دست هم میدهند و به تخريب و از بين رفتن جاده در برخی نقاط منجر میگردند .درشهر
ماکلوان به دلیل مجاورت با رودخانه بزرگ ماسوله رودخان احتمال وقوع سیل وجود دارد .مداخله انس مشچ رد نا   
انداز طبیعی زمین به بهانه شهرسازی و توسعه فضای گردشگری و تخریب جنگل و زمینهای کشاورزی و فرس شیا
خاک شدت اثر سیالب و پیامد ناشی از آن را در منطقه بیشتر نموده است .بطوری که در چند س تراسخ ریخا لا    
مالی فراوانی و هم متاسفانه خسارت جانی در پی در منطقه داشته است

شکل  .3نیمرخ و پروفیل طولی ماسوله رودخان در امتداد شهر ماکلوان (منبع مهندسین مشاور بزگ امید)

مواد و روشها
محدوده و قلمرو پژوهش
این شهر در  49درجه 01،دقیقه و  23ثانیه طول جغرافیایی شرقی ودرع ضر
ثانی د یلامش ه رررر ر اس ات نن ن گ الی نن ن(درفاص هل   

ی  37درجه 11 ،،دقیقه و 28
جغرافی یا ی ی

 ۳۵کیلو یرتم    رش تت ت) و شهرسات نن ن فو نم    (8کیلو هش یرتم رررر ر فوم نن ن)

و  ۲۰کیلومتری شهرک تاریخی و گردشگری ماسوله قرار دارد .این شهر از پایگاههای اصلی مبارزاتی سردار جنگ ،ل
یگویندش رد ناولکام ره   
میرزاکوچک خان جنگلی بوده و مردم این شهر و روستاهای توابع به زبان تالشی س م نخ یی یی
ل ب رهش ناونع ه    
خرداد ماه سال  ۱۳۹۱از تجمیع ۲روستای ماکلوان پایین و ماکلوان باال مرکز بخ گنج رادرس ش للل للل
ماکلوان به تقسیمات کشوری افزوده شدماکلوان از نظر موقعیت جغرافیایی دارای سه امتیاز است:الف ـ موقعیت پای
کوهی همچنین وجود کوهستانهای پوشیده از جنگل در جهت غرب و شمال آن  ،که ارتفاعی بیش از هزار متر دارند
 .ب ــ عبور رودخانه پر آب ماسوله رودخان به عنو یرج اب هقطنم هناخدور نیرتگرزب نا ا یمئاد ن

رتسب و بآ

     

سنگالخی ،منظره بسیار زیبایی به شهر بخشیدهاند .ج ــ قرارگیری در مسیر اصلی روستای گردشگری ماسو درباب هل   
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بین المللی وشهر فومن ،اقلیم این شهر باتوجه به قرار گرفتن در دامنه کوهستانهای ماسوله از یک سو و واقع ش ند
ی با
یباشددد  1 :ـ آب و هو ناتسهوک یا یی یی
در ساحل دریای خزر از سوی دیگر دو گونه است ک ریز حرش هب ه      م مم 
زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل 2.ـ آب و هوای مرطوب و معتدل
ماسوله رودخان که به زبان تالشی موسله رخون خوانده میشود .از رودخانههای زیبای گیالن است ب مدع ببس ه   
کنترل ومهار آن در سیالبهای سالهای اخیر خسارت جانی ومالی سنگینی بر منطقه وارد کردهاست که مه لرتنکو را   
آن از نیازهای اساسی شهر ماکلوان است .احداث مساکن و سازههای خطی تأثیرات مهم و عمومی بر ژئومرفولو یژ
و هیدرولیک سیستم رودخانهها داشته این رودخان ک رگیدو هلوسام تاعافترا زا ه و  لگنجرادرس شخب یاهه از        
ارتفاعات  ۳۰۰۰متری سرچشمه میگیرد ودر (چو مثقال) وارد تاالب انزلی میشود .در حال حاضر مهمترین جاذبه
یباشد
گردشگری برای گردشگران ورودی به ماکلوان و همچنین گردشگران بومی آن ،طبیعت بکر این منطقه م 

شکل  .4موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش کار در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و برپایه مطالعات کتابخانهای و میدانی به طوری که به گردآوری و
تهیه بانک اطالعاتی راجع به منطقه بخش سردار جنگل و مراجعه حضوری به سازمانها و ارگانننهاای ذی رب رد ط
شهر ماکلوان صورت گرفت مطالعه میدانی با توجه به اهداف تحقيق متشكل از ،مشاهده مستقیم ،مصاحبه با مسئوالن
وکارشناسان همچنين استفاده از نقشههای  GISشهر ماکلوان بود .عالوه بر استفاده از نظریههای ارائه ش هنیمز رد هد   
موضوع تحقیق از روش تحلیلی در جهت تجزیه و تحلیل دادهها بهره گرفته شده است .در ای مرن زا هنیمز ن   

اف راز

 Accessو  Excelاستفاده شد.
رودها يكي از عوارض مهم طبيعي در بسياري از شهرهاهستند كه به سبب ماهيت خود تأثیر زيادي بر شرايط زيست
ی مج روا
مح يطي شهرها میگذارند .واز جمله عارضههای هستند كه در مواقع بروز حوادث طبيعي براي کاربریهای ی
خود مشكل آفرينند .لذا در استقرار هرگونه تاسيسات شهري بايد حريم ايمن آنها مورد توجه قرار گيرد .اراضي س زب
حاشيه رودها نمونهای از محيط زيست طبيعي در دل شهرها (بخصوص شهرهاي شمالي كشو و هدوب )ر نيمه هب     
دليل حفظ و بهره برداري مناسب از آنها از ملزومات توسعه پايدار شهر خواهند بود .اراضي حاش نيع رد اهدور هي    
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حال میتوانند بستر مناسبي براي ايجاد فضاهاي سبز همگاني باشند .ساماندهي اين اراضي ض هنارس ندرب الاب نم     
فضاي سبز شهري ،از پراكندگي قابل قبولي به سبب قرارگيري در امت ادروخرب اهدور داد ر  هدوب  و داجيا بجوم        
برابري در دسترسي به فضاهاي سبز براي شهروندان شده ودر واقع میتوانند نق تس ش و هعسوت رد رهش تارقف ن      
یباشد
فضاهاي سبز همگاني را ايفا كنند .در اين تحقيق نيز سه شعاع  0تا  051 ،051تا  250و بيش از  250مد نظر م 
كه اهميت نسبي آنها نسبت به كي ديگر در وزن آنها در شكل شماره ( )5نشان داده شده است.
جدول -1نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ريزي شهر ماكلوان و منطقه سردار جنگل
مجموعه

زيرمجموعه

جامع يلصا ه     
هدف

نوع نقش مثبت

نقش منفی
 -خرد شدن اراضی کشاورزی و تقسیم آب ب هدرخ لماع لیلد    

اقتصاد خرد

مردم محلي

اقتصادي

مالکی

 -وجود استعداد و پتانس ونتم یاهلی عع ععع گردش هیامرس و یرگ   

 -باالبودن هزینه زیرساختها

گذاری (اراضی حاشیه رودخانه

عدم حاکمیت نظام بهره برداری از آب رودخانه- - .عامل هویت بخش شهر
اقتصاد کالن

ته ا
دو ل 

تنوع زيستي

تها و مردم
دو ل 

فرهنگي

ته ا
دو ل 

يهاي
بستر سازي براي برنامه ريز 

-حفظ ميراث فرهنگي

کالن و افزايش توليد ناخالص داخلي

-استخوان بندی سازمان فضایی

حفظ گونههای گياهي و جانوري

به خطر افتادن سالمت و منظر
زيست       
محيطي

 -ع حم یزیکاپ تیاعر مد ی و فارطا ط

هناخدور

طسوت               

گردشگران

تهای اکولوژیکی
ارتقا کیفی 
عنصر مهم ساختاری و سرمایه محیط زیست شهر

سیل و طغیان رودخانه

شادابی و سرزندگی محیطی

نامناسب بودن المانها و مبلمان شهری

-عامل هویت بخش شهر

عدم ساماندهی مناسب و انظباط شهری

-حفظ ميراث فرهنگي

 سودجویی دالالن اراضی-عدم حاکمیت درس رهب ماظن زا ت ه  یرادرب  ا بآ ز

با ارزش و گسترش فضای سبز
و زیبا شناختی شهر

-ورود آالیندههای صنعتی وپساب خانگی به رودخانه

رودخانه ههی

شهری-

اجتماعي

ايجاد اشتغال پايدار

استخوان بندی سازمان فضاییتهای فرهنگی
مشارکت در فعالی 

 عدم بهره گیری از نیروی جوان در انجام فعالیتها ب هب هجوت ا    توقعات باالی جوانان منطقه در حال حاضر.
اجتماعي

ته ا
دو ل 

جغرافیایی

د و لت

 -.عدم همکاری زنان روستایی در فعالیتها-

پايدارسازي جوامع محلي در سطح محلی
انسجام و بافت متناسب اجتماعی شهردر هنگام بحران

ریختن زبالهها و نخالههای ساختمانی توسط مردم-آسیپ پذیری اجتماعی

شبکه
پدافند

حمل و نقل

د و لت

-ناامنی نسبی مناطق جهت توسعه و عمران و شهرک صنعتی

تقسیم مناطق مختلف جغرافیایی

-رودخانهها اکوسیستمی آسیب پذیر

ایجاد فضای سبزکافی به دلیل تیپ شهر

کاهش قدرت کمک رسانی در هنگام بروز بحران
عدم تکمیل شبکههای حمل و نقل و ایجاد کمربند جدید
-مجاورت بسیاری ازسایت های مسکونی توریستی و صنعتی در

غیر عامل
م تیرید       
بحران

حریم رودخانه
د و لت

ساماندهی غیرعلمی رودخانههاح محصوللل و
عدم تشکیالت مناسب جه کرابنا ت ر ند    -ص یح ح حآذوقه و پناهگاههای چند منظوره-

 دسترسیها ایجاد کمربند و کریدور سبز سکونت گاه موقتفض تهج زبس یا

شوپ ءافتخا راتتسا ششششششششش شششش قریببب تفرق و ه

پراکندگی
امادگی و بسیج نسبی مردم
بین بردن عوامل کاهش دهنده ایمنی در سطح شهر
مدیریت بحران در صورت بروز مشکل
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شکل  :5موقعيت حريم رودخانه شکل  .6رتبه بندي
تهاي شهر ماکلوان در ارتباط با ماسوله رودخان
جدول  :2تحليل توانها و محدودي 
پارامترها

بيرون سيستم ()OT

درون سيستم ()SW
نقاط قوت

من  عبا و        

Strengtht
 -برخو و بآ زا یرادر

ظرفيتها يييييييي

معت و لد

ماسوله رودخان

 ،بوطرم و

نقاط ضعف

یاوه     
ورکیم       

Weaknesses
 احتمال وقوع سیل به دلیل مجاورت        

ش ر اب ره و سام گرزب هناخد و هل

کلیمای متعادل رودخانهای.

رودخان.

 -وجود دو نوع اراضی مس حط

 -كاهش ع و هناخدور ضر

و شیب دار در سطح شهر.

جر ناي . ..............................

مم مممج يار

تها
فر ص 

تهديدها

Opportunities
 - .مجاو ب هعلاطم دروم هدودحم تر ا           

Threates
 -پس زدگي آب در ش و باليس طيار

رودخانه از لحاظ تقوی یرگشدرگ هبنج ت    

انح ان رهش لخاد هب نآ فار ش زا ي       

  

ورزشی همچون رافتینگ

ساخت پلهاي متعدد.

-استفاده از انرژي آب و رودخان  ه ((تجدید

 -قابليت فرار سيالب از محل رمپهای

پذیر و پاک)

دسترسي و محدودههای حفاظت نشده.

 -وجو آ عبانم د بی ارف و نا         

 -تغ  يربراك ريي ب ر رتس و هب هناخد           

-امکانایج اهدحاو دا و متجم عععععع ععهايتول دي    

 -عدم ساماندهي کن را ه ههاای فرس شيا

(آبهای سطحی مانند رودخانه

كاربريها يي چون احداث قلیان سرا و...

كشاو تم )نايزبآ و تاليش ,يزر نن نننن ناس ببا     

پذير رودخانه
هب هجوت اب            

و زیرزمینی).

 -تخريب کنارههای رودخانه و ايج دا

استعدادهاي منطقه

 -احتم قو لا و لیس ع

 -وجود خاکهای حاصلخیز.

رمپهایی جه رتسب هب يسرتسد ت     

-بهبود اوق ادنورهش ملاس تغارف تا نن نن ننننن و

تجربیات سالهای گذشته.

 -بهره مندی از پوشش گی یها

رودخانه

گردشگران

 -وايج ط هب تاراسخ دا ب تعي

تهای اکولوژیکی شهر
ارتقا کیفی 

  

رد      

و جانوری بسیار متنوع وغنی.

ی غيراصو رد يل
 -ساخت دیو را ه ههای ی

 -وجود اس یاهلیسناتپ و دادعت   

كناره رودخانه

اس رد بآ رصنع زا هدافت

متنو یضارا( یرگشدرگ ع          

 -كم بودن ظرفيت آبگذري رودخانه

شناختی شهر

 -احتمال رانش زمین با توجه ب یغت ه یر   

 -شبکههای سبز شهري

کاربری اراضی در قسمتهای شیبدار.

حاشیه رودخانه).
 -اوق ملاس تغارف تا    

در برخي از بازهها و بعض پ زا ي لله يا
        

ی و زیبا   
حارط یییییی ی

اثرورود گردشگران ،قطع درختان ،شكار
غير مجاز ،آلودگي آب رودخانه

موجو دحم نيا رد د و هد ... ...............

عدم س هب یتلود شخب یراذگ هیامر

ش ره و ادن ن نن ن و گردش ارگ ننن ن

 -دخ ر رتسب فرصتو ل و و هناخد       

میزان الزم و کیفی بخش خصوصی

همچون ماهیگیری

انجام فعاليتهاي غيرمجاز در بستر.
 -ع رب یطابضنا ماظن تیمکاح مد      

   

تهای محیطی
 نامناسب بودن زیرساخ     

و کالبدی.

منابع طبیعی رو دخانه

 -عدم رعایت پاکیزی مح و فارطا طی

 رعای تشادهب لئاسم ندرکن ت یییییییی یی

رودخانه توسط گردشگران

توسط اهالی

-کمبود امکانات و اعتبارات جهت زیبا

ی ص باسپو یتعن
 -ورود آالیندههای ی

سازی منطقه و مبلمان شهری

خانگی به رودخانه

 .برداشت شن و ماسه از بستر رود منجر

-زیر شویی و ازبین بردن تکیه گاهای

به هم خوردن سیستم هیدرولیکیان شده

ج یبنا     رودخان ههه های و فرس شیا    

و طغیانی شدن آن را در پی دارد

دیفرانسیل و تفریقیرود خانهای

 طغیانی شدن رودخان هب هرخالاب و ه    زیرآب رفتن اماکن و تاسیسات شهری

منبع :یافتههای پژوهش
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ه
شکل  :8محدوده توان اکولوژیکی شهر ماکلوان در سالی اخیر

نتیجهگیری
توسعه شهر ماكلوان بدون برنامه ریزی ،شرایط ایجاد مخاطرات محیطی بویژه سیالب ناشی ازطغیان رودخانه ماسوله
رودخان را تقویت کرده است و به تبع آن زیر شویی ،ازبین بردن تکیه گاههای جانبی جاده ،رانش از دیگر مخاطرات
میباشد .استقرار مساکن و سازهها در واحد ژئومرفولوژی منطقه مورد مطالعه (حوزه رودخانه ماسوله رودخان) که از
ثبات مورفودینامیک نسبی نیز برخوردارنیست .بدون مطالعات و برنامه ریزی اثرات سویی را به بار میآورد ک مه ه   
تعادل واحدهای طبیعی را تا حدودی دگرگون میکند و هم تأثیرات زیادی در قالبهای مختلف بر مردم میگذارد .به
طوری که در بیالن اقتصادی منطقه در آینده اثر عمده بجا خواهد گذاشت و ضریب ایمنی و زیست محی شهاک یط   
پیدا خواهد کرد .در محدوده این شهر نقاط قوت و نقاط ضعف در این رابطه وجود داشته که هر یک از آنه نیدب ا   
یگردند
شرح دسته بندی م 
الف) هم ظرفیت طبیعی شهر ماکلوان جهت توسعه آتی و پایدار و هم سطح آسیب پذیری رودخانه ماسوله رودخان
به لحاظ توسعه شهری و گردشگری باالست.
تها و محدود
یهای این منطقه به لحاظ توریستی بودن و گسترش فیزیکی وکالبدی ،با توجه به میزان قو 
ب) نیازمند 
بودن تهدیدها غالبًاًا بسیارباالست.
الف) در بین نقاط قوت در منطقه مطالعه شده عوامل محیطی و اکولوژیکی نظیر چشم اندازهای زیب هب رصحنم و ا    
فرد ،رودخانه وسواحل رودخانه به عنوان مهمترین مزیت این منطقه جه رامش هب یرگشدرگو یرهش هعسوت ت

     

میآید که به منظور استفاده بهینه از این عوامل بر توسعه اکوتوریسم (گردشگری طبیعی) ،توریسم ورزش و ی عامل
یشود.
هویت بخش شهر واستخوان بندی سازمان فضایی ماسوله رودخان تأکید م 
ب) در بین نقاط ضعف  -كاهش عرض رودخانه و مجراي جريان -.تغ يي ر كاربري بستر رودخانه به كاربريها يي چون
احداث قلیان سرا و -تخريب کنارههای رودخانه و ايجاد رمپهایی جهت دسترس هناخدور رتسب هب ي       -س تخا
دیوارههای غيراصولي در كناره رودخانه -كم بودن ظرفيت آبگذري رودخانه در برخي از بازههاا و بعض ياهلپ زا ي   
موجود در اين محدوده -.دخل وتصرف بستر رودخانه و انجام فعاليتهاي غيرمجاز در بستر عدم برخورداری از یک
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برنامه ریزی صحیح مدیریتی در راستای توسعه پایدار شهری منطقه در این زمینه اولویت بو تکراشم اب رد هک هد     
مردم محلی و بخشهای دولتی و خصوصی این موارد به عنوان موانع توسعه شهری برطرف شده ،بهبود و ارتقا یابد.
تهای بیرونی ،افزایش
ج) عالوه بر این از بین فرص 
توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری ومولفه افزایش انگی زا ترفاسم یارب رتشیب هز

  

طریق معرفی قابلیتهای و جاذبههای اکولوژیکی و توریستی بام سبزو جاذبههای طبیعی با توجه به راهکارهای ارائه
یتوان حداکثر استفاده از این موارد در جهت توسعه توریستی به عمل آورد.
شده م 
ی زيس ط هب تاراسخ داجياو يطيحم ت ب  هناخدور تعي د دورورثا ر         
از میان تهدیدهای خارجی نیز تهدی اهد ی ی
یآید
گردشگران ،آلودگي آب رودخانه وتولید زباله و پسماندبه عنوان مهمترین تهدید به شمار م 
پیشنهاد
از پیشنهادهای کاربردی استحکام و مقاوم سازی دیوارهای ماسوله رودخان با اهدافی چند منظوره همچون فرهنگی-
اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیستی و پدافند غیرعامل میباشد که در شکل  3و  4تكن كي

مديريت مح يطي آورده شده

است

کهای مديريت محيطي )a( .فاصله دیوارههای سيالب.
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