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مقدمه    

 سطح برترین ۀمثاب به شهرها ،یندافر این در و است داشته جوامع ۀتوسع تاریخی فرایند در ساز  تمدن نقشی ،بشر اسکان

 محیط با جدال و ارتباط در همواره بشر ،تاریخ یط (.0 :0931 ،دیگران و پورکریمی) اند بوده نقش ایفای نونکا ،اسکان

 عنوان به یطمح و داشت وجود یطمح و انسان نایم متقابل ای  هرابط ابتدا از نیز شهرها حیات در .ستا بوده خود طبیعی

 تیریمد هب عمده روش دو به ،یشهر یژئومورفولوژ .(0 :0931 ،دیگران و ریمیپورک) کرد  می عمل کننده یینتع ای یدهپد

 یآت ۀتوسع و رشد به نیزم تناسب و منابع یها توان یابیارز در هکآن نخست .کند  می کمک یهرش یواحن ۀتوسع و رشد

 یهرش ۀعتوس ندیفرا از حاصل یکیژئومورفولوژ ینشکوا -نشک های یستمس رب ارتنظ هب ینکها دوم و دنک  می کمک شهر

 ییکزیف ۀعتوس در هک گفت توان یم درواقع (.13 :0311 ،کوک) ردازدپ  می یآت راتییتغ بینی یشپ هب و کند  می کمک

 که یطور به ؛نددار ای کننده یینتع نقش ، ...و سواحل، جلگه، رود، دشت، وهستانک مانند یکیوژژئومورفول الکاش ،هرهاش

 یشترب و است حیات بستر رودخانه (.00 :0913 ،دیگران و بلراد) گذارند  می هرهاش ترشگس زانیم در یرایبس یرتأث

 عواملی از تأثیرپذیری با ،او یها دخالت و انسانی های یتفعال .اند گرفته شکل ها رودخانه کنار در دنیا بزرگ یها تمدن

 و فیزیکی فرایندهای طبیعی عملکرد یطورجد به ،صنعتی -اقتصادی توسعۀ سطح و جمعیت میزان ،محیط یتوضع مانند

 واحدهای ییراتتغ و کانال پلتفرم و هندسه تغییر ،رسوب و آب یمرژ ییرتغ به و داد خواهد ییرتغ را ها رودخانه زیستی

 علم ،مفهومی نظر از رودخانه 0مورفولوژی (.061 :0931 ،دیگران و زاده  حسین) شد اهدخو منجر کانال ژئومورفیک

 تغییرات چگونگی ۀمطالع و طولی نیمرخ ،رودخانه بستر های  ویژگی ،هندسی شکل نظر از یا رودخانه های یستمس شناخت

به  و کرد درک بهتر آینده در را آن احتمالی تغییرات یلپتانس و کنونی شرایط توان یم رودخانه الگوی بررسی با .ستها آن

 همچنین .(11 :0939 ،یگراند و اسماعیلی) پرداخت انسانی های یتفعال یا طبیعی تغییرات به رودخانه پاسخ بینی  یشپ

 یعنی آبراهه نوع و ابعاد آنکه حال ؛است هیدرولوژی قلمرو در رودها یشناس آب های یژگیو و صفات مطالعۀ رفولوژی،مو

 توان یم مکانی انداز چشم دیدگاه از .است ژئومورفولوژیک مسائل ۀحیط در یشناخت آب نظر از ،آن هندسی شکل

 آن کشتیرانی یتقابل و ماهی پرورش جهت از را ها رودخانه افراد، اغلب .گرفت نظردر مختلفی یها جنبه با را ها رودخانه

 ،ها  تژئومورفولوژیس برای اما ،دنکن یم تعریف اش یانیجر های یژگیو با را رودخانه ،یشناس آب انمتخصص و شناسند یم

 :0913 ،دیگران و چورلی) است توجه مورد آن فضایی الگوی و آبراهه هندسی شکل و دارد خاصی اهمیت رودخانه شکل

 یبردار بهره و طیمح در ها نسانا دخالت اما ،یابد یم رییتغ ها کناره و بستر ،زمان یط و یعیطب طور به ها رودخانه در (.069

 .بود نخواهد یابیباز  قابل یقبل روند یگاه که یطور به ؛دنک یم خارج یعیطب روال از و عیتسر را رییتغ ندیفرا ،ها رودخانه از

 نیزم سطح یها  لندفرم در مداوم رییتغ سلسله کی ،یانسان و کیمورفولوژ ،یاتمسفر عوامل مانند یمختلف عوامل لیدل  به

 ستیز طیمح بر گذارییرتأث سبب  به یگاه و ادیز سرعت و شدت لیدل  به یگاه ها  لندفرم تحول و رییتغ نیا .دهد یم رخ

 را خود یکیمورفولوژ های  ویژگی و مکان ،ایپو یستمیس عنوان به رودخانه ،یکلطور به .است تیاهم حائز اریبس انسان

 دهد  یم رییتغ بشر دخالت اثر رب یگاه و یکیدرولوژیه ،شناختی ینزم ،کیژئومورف عوامل ،زمان برحسب همواره

 ،شهرها به روستا از مهاجرت رشد با ،اخیر های سال در ایران یشهرها کالن از بسیاری .(0: 0930 ،دیگران و مقدم  یی)رضا

 0961 ۀده اوایل از شیراز .است نبوده یمستثن قاعده این از شیراز شهر و اند شده شهر یراصولیغ و رویه یب ۀتوسع شاهد

 های استان سایر و ها  شهرستان ،روستاها نامهاجر و سو یک از تحمیلی جنگ نامهاجر یراصولیغ رشد شاهد خورشیدی

 با همجواری و است یرانا فرهنگی پایتخت و کشور مذهبی شهر سومینشهر،  این .است بوده دیگر سوی از همجوار

 در را زندگی به ذوق ،یدانشگاه و یعلم مراکز وجود و شهری امکانات به یدسترس و رفاه ،فارس یجخل ۀحوز کشورهای

                                                                                                                                                            
1. Morphology 
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 .است شهر در اسکان مندنیاز یدهرس  راهاز جمعیت .(0 :0931 ،دیگران و ی)جمال است داده افزایش شهر کالن این

 ،ها جلگه ،ها تپه ،ها کوه مانند اطراف ژئومورفولوژیکی یها فرملند سمت  به فیزیکی توسعۀ گزیرنا یدبا شهرها در جهت ینبد

 رود حریم در اراضی کاربری تغییرات بر شیراز فیزیکی توسعۀ آثار ،پژوهش این در .دهد رخ ...و رودها ،ها  افکنه  مخروط

 ۀباز یط اراضی کاربری تغییرات بیشترین سبب، همین به .شود  می بررسی 0931 -0916 یها سال زمانی بازۀ در خشک

 شدن  تنگ ،یجهدرنت .است یافته اختصاص شهری های یکاربر به ،هکتار 031 حدود یعنی ،رودخانه حریم در فوق زمانی

 ،رودخانه تتبعی به ،شهر توسعۀ الگوی .دوش  می منجر آینده در محیطی مخاطرات وقوع به ،آن حریم به تجاوز و رود معبر

 .است غربی شمال سمت  به بیشتر شهر فیزیکی گسترش و رفته پیش خطی به یا هسته از



نظریمبانی

 یزیکیتوسعۀ ف توان یم را زمان طی یعمود و یافق ابعاد در شهر کی یکالبد یفضاها و ها یکاربر یفیک و یکم یشافزا

 درش علت  به که ستیادن در مطرح مباحث ترین یاساس از ،ینزم یکاربر ییراتتغ امروزه (.91: 0910 ،آبادی یزنگ) نامید

 که است زمین از استفاده نوع در تغییر معنای  به ،اراضی کاربری تغییر .است گرفته سرعت هرهاش یتجمع زونروزاف

 یاه  انفعال و فعل ۀنتیج ،تغییرات این .شود  می نیز زمین یریتمد و تراکم در تغییر شامل و یستن زمین سطح در همواره

 امکان و توان ،حقیقت در .است یطمح و انسانی رفتار ،فرهنگ ،اقتصاد ،مدیریت ،سیاست مانند متعددی عوامل ۀپیچید

 محسوب کشاورزی اراضی خصوص به و زمین کاربری تغییر ۀکنند یفتوص شاخص ینتر مهم توان  یم را ینیشهرنش رشد

 با متعددی های  پژوهش ،ها آن بر مؤثر عوامل و ها رودخانه ولوژیمورف تغییرات ۀدربار (11: 0936 ،دیگران و خاکپور) کرد

 .است گرفته صورت کشور از خارج و داخل در ،مختلف اهداف و ها روش

 یا ماهواره یرتصاو و جغرافیایی اطالعات سیستم ،ازدور سنجش های یکتکن از استفاده با (0100) یگرانو د یودین

ETM 

 یشفرسا پذیری یبو آس یکیمورفولوژ ییراتتغ یابیبه ارز ،0311 سال توپوگرافی یها نقشه و مختلف سال پنج در 0

 یها داده از استفاده با ،ساله 91 زمانی بازۀ یک در (0100)ران دیگ و آهر پرداختند. جامونا ۀدر طول رودخان یکنار

 در01پراوارا ۀرودخان یکنار یشو فرسا تغییرات ،جغرافیایی اطالعات سیستم و دوراز  سنجش های یکتکن و توپوگرافیکی

 دیگران و سایناس .است بوده انسانی ،رودخانه تغییرات در اصلی عامل که رسیدند نتیجه این به وهند را مطالعه کردند 

 مناطق تعیین و هرودخان مسیر تغییرات آشکارسازی به ،توپوگرافیک یها نقشه و یا ماهواره تصاویر از استفاده با (0100)

 پذیری یشفرسا نظر از را مستعد مناطق ،نقشه ۀارائ با یتدرنها ها  آن. پرداختند پراوارا ۀرودخان برای یشفرسا مستعد

 استفاده با (0101) دیگران و خان .اختندس معین نقشه روی ییها پهنه صورت به نیز را خطرپذیر مناطق و کردند مشخص

 یندهایافر ،نتایج مطابق .کردند یرا بررس مالزی در کالنتان ۀرودخان ،جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدور  سنجش از

 جریان در رودخانه های  بانکت به دادن  شکل و یکار کنده در را کلیدی ینقش ،ودخانهر مقطع طول در ژئومورفولوژیکی

 سبز یفضا یکاربر ییراتتغ اسپات، ماهوارۀ و TM یها با استفاده از داده (0911) یگراند و زاده  ییضف .کند  می بازی سیل

 سبز یفضا کاهش یزانم وگرفتند  بهره یءگراش یبند طبقه روش از ،مطالعه ینا در ها آن کردند. یبررس را یزتبر شهر

 ،جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدور سنجش ،اتوکد از استفاده با (0913) یگرانو د مقصودی .نددآور دست  به را شهر ینا

 بستر ۀییردهندتغ عامل ینتر مهمکه  یدندرس یجهنت ینا به و را مطالعه کردند آباد خرم ۀرودخان یکیمورفولوژ ییراتتغ روند

 معتقدند ها آن همچنین .است رودخانه محیط در تصرف و دخل ،یطورکل به و اراضی یکاربر تغییرات ،رودخانه الگوی و

 راندیگ و یاحمد .گیرد انجام کناره یشفرسا و سیالب کنترل برای ییها طرح یدبا اراضی کاربری تغییر از پیش که

                                                                                                                                                            
1. Enhanced Thematic Mapper 

2. Pravara 
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 یزیر برنامه و عهتوس در را یکژئومورف یواحدها از یناش های یتقابل و ها یتمحدود یس،با استفاده از مدل تاپس (0930)

 مناطق بندی یتاولو در را یرگذاریتأث یشترینب، یاحتمال خطرات که یدندرس هیجنت نیا هب و ددنکر یبررس آباد خرم هرش

 را کرمانشاه در سو قره ۀرودخان بستر ناپایداری رب مؤثر عوامل (0911) شهبازی است. داشته هرش ۀتوسع و سکونت برای

 با قانطبا و گسل دخالت اب ساخت  زمین که گرفت نتیجه زمانی ۀباز چند در هوایی یها عکس از استفاده با و کرد مطالعه

 دیگر .است شده محدود گسل ۀیلوس به ،رودخانه این عرضی تغییرات و کرده کنترل را رودخانه تغییرات ،رودخانه مسیر

و  شایان ،(0930) یگرانو د اسماعیلی :از ندا  عبارت ایران در ها رودخانه حریم در اراضی کاربری تغییرات درمورد ها  پژوهش

و  یمانی ،(0930) یگرانو د مرشدی ،(0930) یگرانو د مقدم  رضایی ،(0930) یگرانو د بیگلو جعفر ،(0930) یگراند

 و (0931) یگرانو د مددی ،(0939) یگرانو د کهربائیان ،(0939) زاده  یعلم ،(0931، 0939، 0930، 0910) یگراند

 و مشاور نامهندس ،نهادها و ها سازمان وسیلۀ  به خشک ۀرودخان روی زیادی های  پژوهش .(0913) یگرانو د گر  نوحه

 روی مطالعه اولین .است شیراز در رودخانه این اهمیت گرننشا ها گزارش حجم و است شده انجام یاندانشجو و نامحقق

 آب سازمان .شود یم شارها ها آن از یا پاره به اینجا در که دارد ادامه هنوز و شد آغاز 0919 سال در ،خشک ۀرودخان

 و (0911 ،0963) فارس زیست محیط کل ۀادار ،(0911 ،0961) شیراز شهرداری ،(0911 ،0911 ،0911) فارس یا منطقه

 ها  پژوهش این از بعضی ؛ندداد انجام رودخانه این روی هایی  پژوهش مختلف با اهداف ،مشاور نامهندس یها شرکت

 شرکت ،شیراز سیالب کنترل ،(0911) پاراکوهه شرکت ،خشک ۀرودخان اعظم نهر تفریحی ۀدریاچ طرح :از اند  عبارت

 . ...و (0911) آمود شرکت خشک ۀرودخان مسیر اقتصادی -یفرهنگ و تراموا یسنج امکان طرح ،(0911) یکرج حاسب

 .ندکرد تهیه خشک رود مورددر ییاه  همقال نیز (0916) پرتو و (0911) مختارپور ،(0911) یمنجم جمله از دیگری نامحقق


روش   پژوهش

 به کمتر و بوده رودخانه یشناس آب و لوژیهیدرو نظر از فقط تاکنون ،شیراز خشک ۀرودخان روی شده  انجام های  پژوهش

 شیراز شهر ۀتوسع در شاخص نقشی آن را دارد که یتقابل رودخانه این است. شده توجه آن ژئومورفولوژیک یها جنبه

 دادن  انجام یبرا (.11: 0931 ،ی)موسو دارد بسزایی یرتأث رودخانه این های یالبس شدت بر ،شیراز گسترش .باشد داشته

 یگردآور ها گزارش و اه  همقال، ها  باکت ۀمطالع یقطر از ،موضوع دربارۀ ینظر اتاطالع و بمطال تنخس پژوهش، نیا

 تخراجاس یقتحق یازن مورد یاتادب، شده یگردآور بمطال یانم از، پژوهش ارچوبچ و هدف هب هتوج اب ،دبع امگ در شد.

 .است انجام گرفته میدانی و یا کتابخانه مطالعات با و است تحلیلی -توصیفی پژوهش این که است ذکر شایان د.ش

 ییرتفس و شدند مطالعه یرازش یا ماهواره یراوتص و ییواه سعک، یتوپوگراف و شناسی ینزم یها نقشه داابت ،اساس  نیارب

 .گرفت صورت رودخانه حریم در شهر توسعۀ با ارتباط در ها آن از یکژئومورفولوژ

 استفاده ارث گوگل افزار نرم و یمیدان بازدید و موجود یها نقشه از ،مطالعه مورد محدودۀ در ها بازه تعیین برای ها: داده

 ییراتتغ یبررس ،معمول طور  به .شد تحلیل و یهتجز 0931 و 0916 زمانی مقطع دو در خشک ۀرودخان بستر ییراتتغ و شد

 ترین یمنطق ،یکنون یطشرا در بنابراین ؛یستن صرفه به مقرون و است یرگ وقت ییصحرا یاتعمل با همراه یسنت صورت به

 یبرا دلیل، همین به. است (یا ماهواره یر)تصاو ازدور سنجش یها داده از استفاده ،ها رودخانه ییراتتغ یبررس یبرا روش

 .(01 :0111 ،یگرانو د وانگ) شد استفاده هوایی عکس و یا ماهواره تصاویر زا ،رودخانه بستر کاربری تغییرات استخراج

 منابع کل ۀادار از شیراز به مربوط 0916 سال 0:01111 یاسمق به منطقه هوایی عکس ترین یمیقد ابتدا ،صورت ینبد

 با 0931 سال برای (اولی ۀسنجند 1 لندست) منطقه یا ماهواره تصویر یدترینجد همچنین. شد تهیه فارس استان طبیعی

 نقاط از استفاده با ،هوایی یها عکس .دش دانلود 0آمریکا شناسی ینزم سازمان سایت از ،متر 91 مکانی تفکیک قدرت

                                                                                                                                                            
1. www.glovis.usgs.gov 
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 یتومد و ندشد 0مرجع  زمین منطقه 0:01111 وگرافیتوپ ۀنقش در ...(و مسکونی مناطق ،ها راه ،پل) ثابت های یدهپد

WGS1984 مختصات سیستم و UTM افزار نرم وارد لندست تصاویر ،ادامهدر .شد تعریف آن برای 93 زون ENVI ندشد. 

 فیلتر سپس 9.شد داده برش تصویر از ،لعهمطا مورد ۀمنطق ۀمحدود و شد تولید منطقه از (110) 0کاذب رنگی یرتصو

 ندشد ARCGIS10.3 افزار نرم وارد تصاویر گاه  آن .شد حاصل تصویر روی رودخانه مسیر شدن  مشخص بهتر برای مناسب

 شناسی ینزم و توپوگرافی یها نقشه از ،براین  عالوه .شد ترسیم دوره دو هر برای تصاویر روی از ،رودخانه یرمس و

 استخراج برای GPS1 ۀیلوس به مکانی یها داده برداشت و میدانی یدهایبازد یزن و (کفترک و 1 ،9 ،0 ،0) یرازش 0:01111

 اراضی کاربری ییراتتغ و شهری ۀتوسع بین ارتباط وجود صورتدر تا شد استفاده شناسی ینزم ساختارهای و سازندها نوع

 .ندشو ارزیابی یقطر این از ،رودخانه بستر حریم در

 و شمالی 03˚10ˊ0110011˝ تا 03˚99ˊ1611091 در خشک ۀرودخان سیهند موقعیت :محدوده موقعیت

 ،مربع یلومترک 311 وسعت با خشک ۀرودخان آبریز حوضۀ .است شده واقع شرقی 10˚93ˊ1111311 تا 10˚01ˊ1016109˝

 و قالت اعاتفارت از ،رود این .رود  می شمار  به مهارلو ۀدریاچ یها حوضهزیر از یکی و واقع شده شیراز غربی شمال در

 ابتدا در ،کوتاه مسافتی طی از پس .یابد یم جریان شرقی جنوب و غربی شمال جهت در و دگیر یم سرچشمه لستانک

 .کند یم دریافت چپ سمت از را قمشه قصر سار چشمه مازاد و راست سمت از را گویم و دوکوهک و گلستان های یلمس

 ریزد یم مهارلو دریاچۀ به انتها در و کند یم تقسیم یجنوب و شمالی ۀنیم دو به را آن ،شهر ۀمیان از خطی عبور از پس

 (0)شکل  .(01: 0939 ،ی)جمال

 

 
(3و5،6شمارةیها)بازهیرازشخشکرودبهمربوط،مطالعهموردةمحدودنقشة.5شکل

 0931 ،نگارندگان :منبع

                                                                                                                                                            
1. Geo reference 

2. False color 

3. Spatial subset 

4. Global Position System 
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 هایافتهوبحث

 (یسطح و زیرزمینی) غنی آبی منابع وجود ،شد قائل شیراز جغرافیایی شرایط برای توان یم که ییها همشخص از یکی

 ،است آمده وجود  به رودها کنار در که شهرهایی مورفولوژی در .است مؤثر شهر فیزیکی ۀتوسع و یریگ شکل در که است

 که شد تقسیم بازه سه به رودخانه مسیر ،پژوهش این در .دارد کننده یینتع نقش ،عوامل دیگر از بیش رودها مسیر

 .آید یم ادامهدر ها آن مشخصات

 که شده یدهکش یلومترک 1 طول به آباد  معالی پل تا سرخ تنگ سد احداث محل از (سوختهچنار مسیل) یک ۀباز

 آن شیب متوسط و متر 91/0639 آن ارتفاع متوسط ،متر 0691 آن ینترکم ،دریا سطح از متر 0110 آن ارتفاع حداکثر

 با ،اکدر کوه ۀافکن  مخروط بستر در شرقی جنوب -غربی شمال جهت با رودخانه ۀدر موقعیت .استدرصد  10/0

 رازک مارنی یآهک و مارنی طبقات را چنارسوخته ۀرودخان بستر .دارد جریان یماهور تپه های یناهموار مورفولوژی

 یساخت  نیزم عناصر ،بازه ینا در .ددار را سازی یرهذخ برای مناسب شرایط ،مناطق اغلب در رودخانه ینا و اند  داده تشکیل

مارن و  یشناس ینسست زم یالتها(، تشک )گسل یساخت ینعوامل زم هندسه بستر رودخانه از و است تیاهم حائز

 اطراف های ینزم شدید فرسایش ،زیاد شیب ،رودخانه قسمت این یژگیو .یردپذ یم یرثأجوان ت یا رسوبات مخروط افکنه

 عکس روی رودخانه عرض میانگین .است شده گزارش متر 11 دحدو ،رفتآب ضخامت و است رودخانه کنار شستگی  آب و

 کاسته رودخانه عرض از متر 03 که شده گزارش متر 19 ،0931 سال در که یدرحال ؛است متر 30 ،0916 سال هوایی

 ییرتغ هکتار 16 به 0931 سال در اما ،است هکتار 11 حدود ،کرده اشغال 0916 سال در رودخانه که یمساحت .است شده

 شن برداشت و رودخانه یمحر در انسانی های یتفعال دلیل  به ،رودخانه مساحت ازدرصد  1/01 یعنی (.0 جدول) است یافته

 های یتفعال آغاز .است شده رودخانه ۀدیوار و ها لپ تخریب ،یجهدرنت و موضوعی شستگی  بآ موجب ،رود بستر از ماسه و

 (.0 )شکل است شده رودخانه دست یینپا در ها یالبس افزایش موجب ،بازه این در زمین بریکار ییرتغ و سازیشهر

 

 
یکبازة،آبادمعالیگلدشترودخانةحریمدرشهرفیزیکیگسترش.6شکل

 0931 ،نگارندگان :منبع
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 تلیفض پل در ارتفاع حداقل و متر 0610 ارتفاع حداکثر با ،یلومترک 01 طول به فضیلت پل تا آباد  یمعال پل از مدو بازۀ

دوم  ی بازه ابتدای در .استدرصد  31/1 آن شیب متوسط و متر 1/0161 آن ارتفاع یانگینم .ستدریا سطح از متر 0111

 یها حوضهزیر و است یشرق جنوب -غربی شمال رود ۀدر موقعیت .کند یم یافتدر را اعظم نهر ۀرودخان ،چپ ساحل از

 ،آب منابع و مناسب خاک علت  به .ریزند یم خشک رود به قسمت این طول در ...و باجگاه ،سعدی ،قرآن  دروازه فرعی

 که است ییها سنگ قلوه ،0گراول -ماسه شامل رودخانه بستر رسوبات جنس .است یافته گسترش رودخانه ۀکنار در ها باغ

 مستقیم نوع از رودخانه الگوی .است متر 011 حدود آبرفت ضخامت قطر .است نئوژن و پالئوژن یواحدها از ها آن منشأ

 .است شده مستقیم مهندسی اهداف با و مصنوعی صورت به ،انسانی های یتفعال و تکتونیکی های یتفعال اثر رب که است

 در شهری یوسازها ساخت اثر رب اما ،بود متر 010 ،0916 سال در بازه این در هوایی عکس روی رودخانه عرض میانگین

 کاسته رودخانه عرض از متر 011 ،ساله 11 زمانی بازۀ در یعنی ؛یافت کاهش متر 60 به 0931 سال در ،رودخانه حریم

درصد  1/11 یعنی ؛رسید 0931 سال در هکتار 30 به 0916 سال در هکتار 900 از ،بازه ینا در یزن رودخانه مساحت .شد

 و اه  باغ بر  عالوه .یافت اختصاص رودخانه یمحر در انسانی های یتفعال از ناشی های یکاربر به ،رودخانه مساحت از

 به عرضت یشترینب که یطور به ؛کردند تعرض رودخانه حریم به شهری یساتتأس و مسکونی مناطق ،کشاورزی های ینزم

 و 0961 یها سال در مسئله ینا که یطور به است؛ شده آب معبر شدن  تنگ موجب و داده رخ بازه این در رودخانه حریم

 ها یوارهد و است شده کانالیزه رودخانه مسیر کل .کرد وارد شهر به سنگینی های  خسارت و شد رودخانه طغیان سبب 0911

 زمان از .ددار متر 60 حدود یعرض و است متر 1/9 تا 9کف رودخانه  از آن ارتفاع که است شده ینچ سنگ و سازی  ساحل

 که یطور به ؛نیست آبریز حوضۀ بزرگ های سیالب آب حجم عبور به قادر رودخانه مجرای این ،تاکنون مجرا این ساخت

 و جانی های  خسارت و گرفتگی  سیل دچار ،آن روی شده ساخته ۀجاد و رودخانه این ای حاشیه های زمین ،طغیانی مواقع در

 در تسریع ،ومترلیک 1 طول به رودخانه ساحل دوهر در هاگذرکنار احداث اکنون هم ،براین  عالوه .شود می فراوان مالی

 (.9 شکل) است شده رودخانه معبر شدن  تنگ سبب ...و مترو خط عبور ،شهر کالن ترافیکی گره رفع و عمومی نقلو  حمل

 

 
یعمومنقلوحملبرایرودبستردرگذرهاکناراحداثورودخانهیمحردرشهرتوسعة.3شکل

 0931 ،نگارندگان :منبع

                                                                                                                                                            
1. Gravel 
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 ژئومورفولوژی با تنگاتنگی ارتباط ،شهری طراحی مسائل از بعضی دهد یم نشان خشک رود امتداد در وسیع تغییرات

 این در .است شده یتلق رود مجرای ثبات و یدارسازیپا منظور به ،رود ۀحاشی در تغییرات از یعضب رسد یم نظر  به .دندار

 یا شود پایاب از دورتر دیگری محل در فرسایش افزایش موجب ،رود ساحل موضعی یتتقو و تجهیز است ممکن زمینه

 (.11 :0930 ،مقیمی) شوند تخریب شدید های یانطغ هنگامدر ها  سازه ینا

 در ارتفاع حداقل ،متر 0100 ارتفاع حداکثر با ،ومترلیک 01 طول به زشیرا شرق خروجی مرز تا تلیفض پل از سوم بازۀ

 93/1 بازه این در شیب متوسط ،بنابراین ؛است متر 0139 ارتفاع یانگینم و دریا سطح از متر 0119 شهر از رود خروج

 ازکمتر  رودخانه متوسط عرض و شده سازی  ساحل و ینچ سنگ ،حائل دیوار ۀیلوس به رودخانه مسیر بیشتر .استدرصد 

 آن رسوبات جنس .(30: 0911 ،پورمختار) است متر 0 تا 1/0 اطراف دشت به نسبت آن متوسط عمق و (متر 10) اول ۀباز

 آن آبرفت ضخامت و است نمک با همراه کوچک های یگر و شن ،یوال گل شامل آن سیالبی یها آبرفت و کواترنر

 متر 10 حدود اکنون اما ،بود متر 31 حدود 0916 سال در رودخانه عرض میانگین .است شده گزارش متر 011 حدود

 اما بود، هکتار 31 حدود 0916 سال در بازه این رد نیز رودخانه حریم مساحت .است داشته کاهش متر 13 یعنی ؛است

 (.0 جدول) است یافته هشکا رودخانه مساحت از درصد 11 ترتیب،  بدین. است رسیده هکتار 10 به امروزه

 های یالبس هنگام نپایی ظرفیت ،رودخانه کشش از کاستن و رسوبات شدن  یننش ته ،کم شیب ،قسمت این ویژگی

 پوشش و یرزمینیز آب سطح بودنباال ،زهکشی مشکل بروز ،رودخانه به فاضالب ورود اثر بر شدید       نسبتا  آلودگی ،بزرگ

 .است کانال مسیر در نیزار گیاهی

 
3و5،6ةبازدر5338-5382یهاسالطیرودخانهبسترتغییراتوضعیت.5جدول

(مترعرضرودخانه)میانگین(هکتاربهبستررود)مساحتمکانیبازة(سال)زمانیبازة

0916 
 30 11 اول
 010 900 دوم
 31 31 سوم

0931 
 19 16 اول
 60 30 دوم
 10 10 سوم

 0931 ،نگارندگان :منبع

 

 یروند، مورفولوژ یبه شمار م ینحرکت آب بر سطح زم یعیطب یرها مس که رودخانه از آنجا :رودخانه یعرض ییجا جابه

و سرعت، بار رسوبات، جنس مصالح بستر و  یانجر یدب یمک ییراتها( و تغ )گسل یساخت ینعوامل زم رودخانه بر اثر

ها، کنار  )مانند: پل اختمانیس یاتعمل یلاز قب یبشر های یتبر اثر فعال یازمان  یط یعیسواحل رودخانه، به طور طب

 و بهتر یبررس منظور  به (.11 :0931 ،یگرانو د یمانی) کند. یم ییرماسه و...( تغ برداشت شن و و یساز گذرها، ساحل

 یط خشک ۀرودخان ،یبترت  ینبد د.ش یمتقس گانه سه یها بازه به یرمس ینا، خشک ۀرودخان یلومتریک 99 یرمس تر یقدق

 حداکثر است. داشته کاند ییجا جابه سوم ۀباز در و متوسط ییجا جابه دوم ۀباز در، یادز ییجا جابه اول ۀباز در سال 11 ینا

 (.1 )شکل است متر 61 سوم ۀباز در و متر 011 دوم ۀباز در، متر 016 اول ۀباز در ییجا جابه یزانم
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3و5،6ةبازدر5338-5382یزمانةدوردررودخانهعرضیجاییهجابدرتغییرات.8شکل

 0931 ،نگارندگان :نبعم

 

 و مرداب، یسنت یا یعیطب نهر، یلمس، رودخانه اطراف یاراض از قسمت آن یمحر :رودخانه حریم در شهر گسترش

 است. الزم ها آن حفاظت و انتفاع کمال یبرا ارتفاع حق عنوان به و دارد قرار بستر از پس بالفاصله که است یعیطب برکه

د شو یم یینتع یا منطقه آب یها شرکت یا یرون وزارت توسط رودخانه حریم ،نامه یینآ ینا مقررات بقاطم

(http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120845.) پدید یکاییآمر -اروپایی یشهرها در 0111 ۀده در شهرها گسترش پدیدۀ 

 حدی در نیز شهرها ۀانداز .بود کند و آرام بسیار ابتدا در شهرها گسترش .شد آغاز 0911 ۀده از ،ایران در پدیده این .آمد

 امروزه .شود یرشهریغ باز یفضاها و ها ینزم وارد توانست یم یشهروند هر ،زدن  قدم دقیقه ده با مثال برای که بود

 0111) 0911 ۀده طی شیراز شهری ۀپهن مساحت مقایسۀ (.1 :0930 ،مقیمی) است شده شتابان بسیار شهرها گسترش

.(1 )شکل است شده برابر یزدهس از بیش پهنه این دهد  می نشان هکتار( 03900) حال با (هکتار
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5338–5382یهاسالطیخشکرودخانةحریمدریرازشخطیگسترش.1شکل

 0931 ،نگارندگان :نبعم

 

 گسترش ،بنابراین ؛است پیرامون ژئومورفولوژیکی یها لندفرم به هجوم ینوع به ،شهرها در یگسترش چنین دقیق یرتأث

 ریتأث ،شهر یمورفولوژ جادیا رب که یطور به است؛ شده منجر ها رودخانه حریم به تجاوز به ،پیرامون در شیراز شهر کالن

 در ،سکونت برای ضاف کمبود و جمعیت افزایش اثر رب ،داشت یا هسته شکل گذشته در که یشهر .است گذاشته یادیز

 یافته گسترش غرب شمال یسو به و است درآمده (شهر طول یلومترک 11) یخط شکل به و یافته گسترش رود حریم

 وسازها ساخت شتریب هک شود یم سبب ها رودخانه اطراف در یانسان های یتفعال زکتمر و رود یخط لکش زیرا ؛است

 .ردیگ صورت یخط صورت به



گیرییجهنت

 بوده وهشپژ این اهداف ینتر مهم از ،خشک ۀرودخان حریم بر اراضی کاربری ییرتغ و شهری توسعۀ اثر تغییرات ررسیب

 ،رسوبات جنس با که است ای  افکنه  مخروط یماهور تپه پایکوهی ۀمنطق در یک ۀباز در یشهر ۀتوسع ،نتایج بقاطم .است

 شده واقع دشتی ۀمنطق یک در شهر سوم و دوم مکانی یها بخش در اما ،است شده تشکیل دانه  سست مواد و شیل ،مارن

 بازۀ در خشک ۀرودخان حریم در شهری فیزیکی توسعۀ از بخشی همچنین .است کواترنری آبرفتی مواد رسوبات سجن که

 بستر مساحت که  یا گونه به ؛است شده 0916 سال به نسبت رودخانه بستر مساحت کاهش سبب ،فوق مکانی -زمانی

 از و دوم ۀباز دردرصد(  1/11) هکتار 30 به هکتار 900 از ،اول ۀباز در (درصد 1/01) هکتار 16 به تارهک 11 از ،رودخانه

 تغییر شهری کاربری به ،رودخانه حریم از هکتار 031 یعنی ؛است رسیده سوم ۀباز دردرصد(  11) هکتار 10 به هکتار 31

 در .است بوده 9 ۀباز در متر 61 و 0 ۀباز در متر 011 ،0 ۀباز در متر 016 رودخانه عرضی اییج جابه همچنین .است یافته

 اجتماعی تحوالت اما ،بود کرده اشغال را رودخانه حریم از کمتری یفضا و بود فشرده و یا هسته شهر شکل ،گذشته

 هکنیا جهینت .دش منجر رودخانه حریم در شهر فیزیکی توسعۀ به ،اخیر یها ههد در شهر یجمعیت و سیاسی ،اقتصادی

 .است رفته پیش خطی الگوی سمت  به آن یکیزیف گسترش یالگو و است غرب شمال جهت در شهر ۀتوسع
  



205          ...       رودخانه    یم     بر حر   ی   شهر     های   ی     کاربر     ییر    و تغ       یزیکی            آثار گسترش ف   

 

 

منابع
بااستفادهازشاخصیجرودخانةالویدرومورفولوژیکیهیطشرایلوتحلارزیابی، 0939 خانی،یرضا و ساره ول اسماعیلی، .0

 .19 -91 صص ،1 ۀسال دوم، شمار ی،کم یژئومورفولوژ یها پژوهش مجلۀیکی،مورفولوژیفیتک

جلد اول، چاپ اول، سمت،  نژاد،یشاپور گودرز ۀترجم محیط،یریتومدژئومورفولوژی، 0911دورکمپ،  .یس .یج و یو کوک، آر. .0

  تهران.

ةتوسعیکیمخاطراتژئومورفولوژییفضایلتحل، 0931 ی،کردوان یزو پرو العابدینزین جعفرپور، ابراهیم، مقیمی، میثم، جمالی، .9

، 1 ۀسال دوم، شمار ی،دانشگاه خوارزم یطیمخاطرات مح ییفضا یلتحل مجلۀیراز،شهرشخشککالنةرودخانیمشهردرحر

 .تهران ،چاپ یرز

چاپ اول، انتشارات  (،ایندهااشکالوفرمفاهیم،)یارودخانهژئومورفولوژی، 0931 یلی،و رضا اسماع یدمحمدمه زاده،حسین .1

 تهران. ی،بهشت یددانشگاه شه

-5326یهاسالیشهربابلطیاراضیکاربرییراتتغالگوی، 0916 یانژاد،ک یدقاسمسعداهلل و س یتی،وال ی،براتعل خاکپور، .1

 .61 -11، صص 3سال پنجم، شمارۀ  ای، یهناح ۀسعو تو یامجلۀ جغراف ،5347

هندسییراتتغبررسی، 0930سراسکانرود،  یاصغر یادمحمدرضا و ص ی،ثروت ین،محمدحس مقدم،رضایی .6 رودخانةیشکل

 ،0 شمارۀ وسوم،بیست سال محیطی، یزیر و برنامه یاجغراف مجلۀشناسی،ینوزمیکبرعواملژئومورفولوژیداوزنباتأکقزل

 .01 -0 صص

(، یو باد یساحل ی،ا آبراهه ی،ا دامنه یندهایجلد سوم )فرا ژئومورفولوژی،، 0913سون،  یا یویدوشوم د یچاردجیر ی،ا یاستانل یچورل .1

 چاپ اول، سمت، تهران.  یمی،مق یماحمد معتمد و ابراه ۀترجم

 س،مدرتربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀ انیپا کرمان،شهرفیزیکیتوسعةالگویفضاییتحلیل، 0910 ی،عل آبادی، یزنگ .1

 .تهران

روشةرودخانیطولییراتتغبررسی، 0930 یمی،مق یمو ابراه یدکاظمس پناه،علوی جعفر، مرشدی، .3 از استفاده با کارون

 -13صص  ،1 ۀشمار ونهم،سی ۀدور شناسی، یطمح مجلۀموردمطالعه:ازشوشترتااروند(،منطقة)یدارخطجهتیانگینم

011. 

 چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. شهری،ژئومورفولوژی، 0930 یم،ابراه مقیمی، .01

سهدهةیرودخانةارسطیعرضییراتتغیسةومقامورفومتری، 0931 یسی،و یممسعود و عبدالکر یمی،رح ی،مجتب یمانی، .00

 .13 -11صص  ،1 ۀسال سوم، شمار ی،کم یژئومورفولوژ یها پژوهش مجلۀ(،مغانمیلسددستیین:پایموردمطالعة)یراخ

12. Bullard, R. D., 2003, Atlanta Megaspraele, from for applied research and policy, PP. 17-23. 

13. Chich C., Shanchen W., Wu, L. and Lin, C., 2006, Active Deformation Front Delineated by 

Drainage Pattern Analysis and Vertical Movement Rates, Southwestern Coastal Plain Taiwan, 

Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 47, PP. 89-109. 

14. Esmaeili, R. and Valikhani, S., 2015, Assess and Analyze the Conditions Hydro Morphological 

Lavij River Using Morphological Quality Index, Journal of Quantitative Geomorphology, No.4, 

PP. 37-53. (In Persian) 

15. Hosseinzadeh, M. M. and Esmaili, R., 2015, Fluvial Geomorphology, (Concepts, Forms and 

Processes), 1st Edition, Shahid Beheshti University Press, Tehran. (In 

Persian)http://earthexplorer.usgs.gov http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120845http://www.landcover.org 

16. Razola, J. A. L. and Garzón, G., 2014, Recent Human Impacts and Change in Dynamics and 

Morphology of Ephemeral Rivers, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14:713–730. 

17. Jamali, M., Moghimi, E. and Jafarpour, Z., 2015, Geomorphology of Karst Features of Shiraz 

City and Arjan Plain and Development Limitations, World Academy of Science, Engineering and 



206  پژوهش    هایجغرافیایانسانی،دورة            84 ،شمارة    پاییز،3 5331    

Technology, International Science Index 97, International Journal of Environmental, Chemical, 

Ecological, Geological and Geophysical Engineering, Vol. 9, No. 1, PP. 25-31. (In Persian) 

18. Jamali M., Moghimi E., Jafarpour Z. and Kardavani P., 2016, Spatial Geomorphological Hazards 

Analysis of Urban Development in Riparian Zone of Khoshk River, Metropolis Shiraz, Iran, 

Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, University of Kharazmi, Under print. (In 

Persian) 

19. Khakpoor, B., Velayati, S. and Kyanjhad, S., 2007, Babol City Pattern of Land Use Changes 

During the Years 2008-1983, Journal of Geography and Development Area, Vol. 5, No.9, PP. 45-

64. (In Persian) 

20. Khan M., Shaari N., Nazaruddin, D. and Mansoor, H., 2015, Flood-Induced River Disruption: 

Geomorphic Imprints and Topographic Effects in Kelantan River Catchment from Kemubu to 

Kuala Besar, Kelantan, Malaysia, World Academy of Science, Engineering and Technology, 

International Science Index 97, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, 

Geological and Geophysical Engineering, Vol. 9, No. 1, PP. 10-14. (In Persian) 

21. Moghimi E., 2012, Urban Geomorphology, 5th Edition, Tehran University Publication, Tehran. 

22. Morshedi J., Alavipnah, K. and Moghimi, E., 2014, Reviews Longitudinal Changes of Karun 

River by Using Directional Linear Average, Case Study: From Shoushtar to Arvand, Journal of 

Ecology, Vol. 39, No. 4, PP. 89-104. (In Persian) 

23. Pourkarimi, P. and Karimzadeh, H., 2015, Geographic Phenomena Role in the Formation and 

Development of Space-Physical Ardebil, First International Congress on Earth, Space & Clean 

Energy, November 5, Ardebil. 

24. Pourmokhtar, M. J., 2001, The Role Of The “Khoshk River” in Shiraz Sustainable Development, 

MA Thesis, Shiraz University, Siraz. 

25. Cooke, R.U., and Doornkamp, J.C., 1990, Geomorphology in Environmental Management; 2end. 

Oxford: Clarendon press. 

26. Rezaei Moghaddam M., Servati, M. and Asghari Saraskanroud, S., 2013, Reviews Geometric Shape 

Changes Ghezel Ozan River and Earth Geological with an Emphasis on Geomorphological 

Factors, Journal of Geography and Environmental Planning, University of Isfahan, No. 46, PP. 1-14. 

(In Persian) 

27. Ribolin, A. and Pagnolo, M., 2007, Drainage Network Geometry versus Tectonics in the 

Argentera Massif (French-Italian Alps), Geomorphology, Vol. 93, No. 3/4, PP. 253-266. 

28. Chorely, Stanley .A, Richard, J., and Schumm David E., Sugden, 1985; Geomorphology; New York: 

Methune&Co.  

29. Aher S. P., Bairagi, Sh. I., Deshmukh P. P. and Gaikwad, R. D., 2012, River Change Detection and 

Bank Erosion Identification Using Topographical and Remote Sensing Data, International 

Journal of Applied Information Systems (IJAIS), Vol. 2, No. 3, PP. 1-7. 

30. Thapa, R. B. and Murayama, Y., 2008, Land Evaluation for Peri-urban Agriculture Using 

Analytical Hierarchical Process and Geographic Information System Techniques: A Case 

Study of Hanoi, Land Use Policy, No. 25, PP. 225–239. 

31. Uddin, K., Shrestha, B. and Alam, M. S., 2011, Assessment of Morphological Changes and 

Vulnerability of River Bank Erosion alongside the River Jamuna Using Remote Sensing, 
Journal of Earth Science and Engineering, Vol. 1, No. 1, PP. 29-34. 

32. Yamani, M., Rahimi, M. and Veyssi, A., 2015, Morphometry and Lateral Changes Aras River 

during the Last Three Decades, Case Study: Milmogan, Dam Downstream, Journal of 

Quantitative Geomorphology Tehran, Vol. 3, No. 4, PP. 74-89. (In Persian) 

33. Zangiabadi, A., 1993, Analysis of the Spatial Pattern of Physical Development in Kerman, MA 

Thesis, University of Tarbiat Modarres, Tehran. (In Persian) 
 


