
سال هشتم- شماره 30- پاییز 101399

نشریه

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

سال هشتم- شماره 30- پاییز 1399

Extension and Development of  
Watershed Management

 

Vol. 8, No. 30, Fall 2020

ترویج و توسعه آبخیزداری

تخریب حریم رودخانه و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه 
موردی رودخانه دینور در استان کرمانشاه

مسیب حشمتی1*، محمد قیطوري1 و محمدرضا غریب رضا 2  
تاریخ دریافت: 98/11/17      تاریخ پذیرش: 99/02/25

چكیده 
رودخانه ها سیستم هاي اکوهیدرولوژیک پویایی هستند که نقش 
مهمی در کشاورزی، صنعت، گردشگری و پایداری محیط زیست 
دارند. با این وجود، منابع آب و دبی جریان آن ها متأثر از تغییر 
پسماندهای  صنعتی،  و  خانگی  فاضالب های  اراضی،  کاربری 
تغییر  کشاورزی،  سدسازی های بی رویه و خشکسالی دستخوش 
میدانی  بررسی  پژوهش  این  انجام  از  هدف  است.  آلودگی  و 
حاشیه  گیاهی  پوشش  تخریب  و  باالدست  حوضه  تغییرکاربری 
رودخانه و عوامل موثر بر آن بود که در هفت بازه مختلف رودخانه 
باالدست کرخه( طی  از  کرمانشاه )سرشاخه ای  استان  در  دینور 
سال های 97-1395 انجام یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که به 
دلیل نهشته های حاوی سیلت و رس کواترنر در چهار بازه دشتی، 
نتیجه برداشت  رودخانه حالت مئاندری و شریانی داشته که در 
دائمی،  پوشش  و حذف  کاربری  تغییر  و  ماسه  و  شن  نامناسب 
به ویژه بیشه و چمنزارها و جایگزینی آن ها با گز رودخانه ای3 به 
همراه تشدید فرسایش شده است. هم چنین در این بازه ها رودخانه 
توسط رهاسازی انواع زباله و پسماندهای پالستیکی و فضوالت 
دامی و کشاورزی آلوده می گردد. در سرشاخه رودخانه برداشت 
شدید خاک برای فعالیت های عمرانی و راهسازی به همراه شخم 
بارش توسط  بی رویه منشاء رسوبات ریزدانه است که در حین 
را  و گل آلودگی آب  وارد سیستم رودخانه شده  رواناب سریعا 
حال  در  دینور  رودخانه  مورفولوژی  به طورکلی  می گردد.  سبب 
آلودگی  و  تغییرات  دستخوش  نیز  آن  آب  منابع  و  است  تغییر 
جبران ناپذیر ناشی از تغییر کاربری، شخم نامناسب، فعالیت های 
و  تحقیقات  مرکز  آبخیزداری،  و  خاک  حفاظت  تحقیقات  بخش  دانشیار،   -1
آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
2- استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
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3. Tamarix arceuthoides

بی رویه عمرانی، گردشگری محلی و ریختن انواع زباله در حریم 
رودخانه است که با روندی شتابدار ادامه دارد. 

سد  کاربری،  تغییر  رودخانه،  بازه های  کلیدي:  واژه هاي 
جامیشان، گز رودخانه ای، شخم موازی شیب

مقدمه
اکوتوریسم،  صنعت،  کشاورزی،  در  مهمی  نقش  رودخانه ها 
دفع  و  سدسازی  ژئوپلوتیک،  آبزیان،  پرورش  شهرها،  پایداری 
در  رودخانه ها  آب  منابع  و  حریم  وجود،  این  با  دارند.  فاضالب 
تغییر کیفیت آب  تغییر کاربری،  از  ناشی  معرض آسیب های جدی 
)شوري، تجمع آفت کش ها پساب ها، رسوب( و تغییر پوشش گیاهي 
قرار دارند ]20 و 25[. به همین دلیل و در شرایط خشکسالی، احیا و 
حفاظت از رودخانه ها اهمیت ویژه اي پیدا نموده است ]19[. برای 
از عوامل تخریب بستر  ارزیابی  این مقصود الزم است یک  به  نیل 
و حریم رودخانه ها و کیفیت آب و بار رسوبی آن ها به عمل آید و 
سپس برنامه ریزی الزم برای سامان دهی رودخانه و حفظ کیفیت آن 

صورت پذیرد. 
بررسی واحدهاي رسوبي و خصوصیات هندسي و مورفولوژي و 
تغییرات آن یکی از اقدامات ضروری در این زمینه است ]5[.  هم چنین 
زیست محیطي،  شاخص های  اساس  بر  رودخانه  سالمت  ارزیابی 
بیولوژیکي، شیمیایي و فیزیکي حائز اهمیت است. سالمت رودخانه 
جوامع  با  ارتباط آن  و  رودخانه  عملکردهاي  از  گسترده  ارزیابي 
انساني ]21 و 29[. هدف اصلی این کار حفظ یکپارچگي اکوسیستم 

رودخانه و کیفیت آب آن است ]17[. 
هر رودخانه بازتاب ویژگی های کاربری باالدست خود است که 
به نوبه خود تابعی از تغییرات اقلیمی، نظام مالکیت اراضی، قوانین 
نظام خرید و فروش  منابع طبیعی، سیاست های دولت،  و مدیریت 
اراضی کشاورزی، بورس بازی، حاشیه نشینی، تفکیک های غیر قانونی 
زمین و البی گری محلی است ]8 و 22[. حفظ سالمت رودخانه بدون 
توجه به این عوامل و در نبود نیروی کارشناسی مجرب و دلسوز در 

سطح برنامه ریزی و مدیریت حوضه های آبخیز میسر نیست.
البته حفظ سالمت رودخانه ها در مناطق کوهستانی به دلیل تاثیر 
تحقیقات  نتایج  است.  دوچندان  پایین دستی  مناطق  بر  آن  شدید 
آسیا  شرق  جنوب  کوهستانی  نواحی  آبخیز  حوزه   27 در  مختلف 
و  بوده  شدید  رودخانه ها  حوضه  اراضی  کاربری  تغییر  داد  نشان 
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موجب تغییرات منفی زیادی در کیفیت منابع آب و خاک پایین دست 
آالینده ها  انواع  ورود  پیامدها  این  مهم ترین   .]26 و   16[ است  شده 
الگوی  تغییر  و  سیل  تشدید   .]3[ است  آن  شیرابه  و  زباله  به همراه 
و  وهاب زاده  مطالعات  است.  باالدست  کاربری  از  متاثر  نیز  جریان 
همکاران ]27[ در این زمینه نشان داد که کاهش 50 درصدی مراتع در 
دوره 87-1354 در حوضه رودخانه آجرلو )آذربایجان غربی( موجب 
رواناب  درصدی ضریب   13 افزایش  نیز  و  سیل  اوج  دبی  افزایش 

گردیده است. 
این شرایط در منطقه زاگرس به دلیل گسترش زیاد اراضی مارنی 
و  است  سیلت حساس تر  و  ریزدانه رس  مواد  دارای  نهشته های  و 
به دیم زار، معادن روباز، احداث  قطعا برگرداندن جنگل ها و مراتع 
نامناسب  دفع  و  رهاسازی  سدسازی،  گازرسانی،  و  راه  شبکه های 
فعالیت های  و  شهری  مراکز  توسعه  فاضالب،  و  پسماند  زباله، 
کشاورزی غیراصولی )از جمله شخم نامناسب و بی رویه و استفاده 
مفرط از کودها و سموم شیمیایی( سیل، بهپروردگی1 و رسوب را در 
پایین دست از جمله خوزستان و دریاچه سدهایی چون دز و کرخه 

به دنبال دارد.
کودهای شیمیایی و سموم از طریق شخم در جهت شیب به ویژه 
آب  منابع  وارد  رواناب  رواناب  و  فرسایش  برگرداندار،  گاوآهن  با 
اکسیژن  شدیدی  کاهش  روند  این  نتیجه   .]31 و   15  ،2[ می شود 
محلول برای سایر آبزیان از جمله ماهی های بزرگ و حذف تدریجی 
آن هاست. تحقیقات بیش تر در این زمینه نشان داده که این پدیده در 
آبهایی راکد از جمله بازه های کم شیب رودخانه و تاالب ها موجب 
تشکیل اکسید نیترات2 )یکی از گازهای گلخانه ای موثر در گرمایش 

جهانی( می گردد ]23 و 24[.

1. Eutrophication
2. N2O

در استان کرمانشاه، متوسط بارش ساالنه حدود 450 میلی متر است 
و به دلیل شرایط مناسب زمین شناسی و خاک شناسی، کیفیت آبهای 
سطحی مطلوب است، با این وجود، تغییر کاربری، برداشت نامناسب 
شن و ماسه، دفع زباله  در حریم رودخانه ها، ورود انواع فاضالب ها 
به همراه تشدید سیل و فرسایش کناری چالش هایی تهدیدآمیز این 
رودخانه ها می باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل تغییر 
حریم و بستر رودخانه دینور )سرشاخه ای از کرخه علیا( در بازه های 
مختلف از طریق بررسی میدانی بود که در سال های 97-1395 انجام 

یافت. 
 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه
شمال شرق  در  دینور  رودخانه  عنوان  تحت  مطالعه  مورد  منطقه 
استان کرمانشاه قرار دارد که پس از الحاق به رودخانه گاماسیاب در 
بیستون سرشاخه اصلی حوضه آبریز کرخه علیا را تشکیل می دهند. 
 X= 698313; Y= 3819715 حوضه  این  جغرافیایی  مختصات 
 )UTM سیستم  در   38 )زون   X= 799343; Y= 3838984 تا 

می باشد )شکل 1(. 
حوزه آبخیز دینور با مساحت حدود 40 هزار هکتار متشکل از 
واحدهای کوهستانی، تپه ماهور و دشت است که در آن فعالیت های 
زراعی، دامپروری، باغبانی، به همراه ماطق شهری و صنعتی وجود 
دارد. سد مخرنی جامیشان بخشی از این رودخانه )پایین دست شهر 

سنقر( احداث گردیده است. 
مطالعه  مورد  حوضه  آزاد  سطح  از  تبخیر  و  دما  بارش،  متوسط 
با  است.  میلی متر   1100 و   450 سانتی گراد(،  )درجه   12 به ترتیب 
مناطق  اقلیمی در  متغیرهای  برای  قابل توجهی  تغییرات  این وجود 
پیرامون  ارتفاعات  و  رودخانه ها(  )از جمله حاشیه سرشاخه  دشتی 
آن ها وجود دارد که بیانگر مقدار آب دریافتی کم تر در مناطق دشتی 

شکل 1: موقعیت منطقه مورد مطالعه )حوضه رودخانه دینور( در استان کرمانشاه، حوضه کرخه و ایران
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ایستگاه  سه  دینور  رودخانه  مختلف  سرشاخه های  روی  بر  دارد. 
هیدرومتری وجود دارد و دبی متوسط جریان آب در این رودخانه 

2/38 متر مکعب می باشد ]32[. 
روش تحقیق 

پس از گردآوری اطالعات و آمار هیدرومتری و هواشناسی 	 
طی بازدید میدانی 7 بازه که معرف شرایط خاص کاربری اراضی، 
انتخاب گردید. در مراحل  بودند،  بهره برداری  توپوگرافی و شرایط 
بازه به عمل آمد  بعدی برررسی دقیق میدانی و نمونه برداری از هر 

که شامل: 
فعلی 	  بستر  و  حریم  در  زمین  سطح  پوشش  اندازه گیری 

رودخانه. در این مرحله ابتدا گونه های درختی و درختچه ای در هر 
حریم و بستر هر بازه مشخص شد و برای برآورد پوشش کف بین 
10 تا 12 پالت یک متر مربعی مستقر و اطالعات مربوط به گونه های 
گیاهی غالب و پوشش سطح زمین )تاج پوشش گیاهی، خاک لخت، 

سنگ و شن و الشبرگ( برآورد گردید؛
 بررسی کاربری اراضی. این مرحله شامل دو بخش مجزا 	 

از بررسی میدانی  با استفاده  بازه که  بود الف- کاربری های حوضه 
وضعیت  غالب،  کاربری های   )1390 )اسپات  ماهواره ای  تصاویر  و 
کلی فرسایش و رسوبات برجای مانده در آبراهه های منتهی به بازه 
ارزیابی شد، ب- کاربری  حریم و بستر رودخانه که با پیمایش دقیق 
میدانی کاربری غالب دو طرف هر بازه به همراه شیوه برداشت شن 

و ماسه تعیین شد؛
کنش 	  آثار  اساس  بر  رودخانه  حریم  پایداري  بررسی 

برجای  بازه، رسوبات  به  الحاق سرشاخه  در محل  به ویژه  کناره ها، 
مانده در نقاط مختلف بازه و داغاب حداکثر جریان، 

نتایج و بحث
مشخصات بازه های مورد بررسی 

گرفت  قرار  بررسی  مورد  رودخانه  از  بازه  هفت  تحقیق  این  در 
)جدول 1( مهم ترین مشخصات آن ها به شرح زیر می باشد:  

روستای  )جنوب  حوضه  خروجی  در  بازه  این  خدرآباد:  بازه 
خدرآباد( قرار دارد که سمت راست آن دشت با کاربری کشاورزی و 
سمت چپ آن کوهستانی با کاربری مرتع و برونزدگی سنگی است. 
و طول   23 شعاع حدود  با  مئاندر  یک  رودخانه  این  از  بخشی  در 
به دلیل  که  است  گرفته  اراضی کشاورزی شکل  در  متر  قوس 110 
تغییر کاربری حریم رودخانه موجب تخریب اراضی کشاورزی آبی 

شده است. 
بازه میان راهان: این بازه در دشت دینور )شرق میان راهان( قرار 
دارد. شکل غالب آن شریانی با مسیری نسبتا مستقیم و عریض است. 
اتصال سرشاخه های باالدست، بستر آبرفتی و شیب کم و زراعت در 
حاشیه رودخانه این بازه را تعریض نموده است، به طوری که حداکثر 
به همین دلیل قدرت  به 500 متر می رسد.  عرض حریم آن نزدیک 
رسوبگذاری  و  نبوده  کافی  آن  تعمیق  و  بستر  حفر  برای  رودخانه 

تعریض شدن  و  کناری  تخریب  و  شریانی  با جریان  توام  موضعی 
بیش تر است. مکان یابی نامناسب برداشت شن و ماسه نیز مزید بر 

علت است. 
قرار دارد. عرض  بازه در غرب روستای شامار  این  بازه شامار: 
متر  و 91  به ترتیب 14، 30  بازه  این  و حریم  عادی، سیالبی  بستر 
است. کناره سمت راست کواترنر بوده و عمدتًا کشاورزی آبی است. 
بخشی از کناره چپ به دلیل وجود تپه ماهور زیر کشت دیم بوده و 
در برخی نقاط نیز تا بخش هایی از بستر سیالبی نیز تغییر کاربری 

یافته است. 
که  دارد  بر  در  را  قابل توجه  سرشاخه ای  بازه  این  زامانی:  بازه 
باالدست آن غالبا اراضی کشاورزی دیم، آبی و باغات است. محل 
بازه در جنوب روستای زامانی و قبل از الحاق به بازه شامار است. 
مشخصات کلی این سرشاخه تقریبا شبیه شامار است با این تفاوت 
که شیب طولی رودخانه اندکی بیشتر بود و حریم رودخانه به نسب 

کم تری مورد تعرض قرار گرفته است. 
بازه شیرخان: حوضه باالدست این بازه تپه ماهوری با نهشته های 
رسی و مارنی است. برداشت نامناسب خاک )محل قرضه( و شخم 

در جهت شیب منشاء گل آلودی و بار رسوبی رودخانه است. 
بازه جامیشان علیا: این بازه کوهستانی بوده و رودخانه در یک دره 
نسبتا تنگ جریان دارد. حدود 700 متر باالتر از این بازه سد مخرنی 
جامیشان احداث گردیده است که موجب حذف بخش قابل توجهی 
بستر  اختالف  است.  )نجف آباد( شده  روستا  یک  و  آبی  اراضی  از 
عادی، سیالبی و حریم رودخانه در این بازه کم تر بوده وآثار فرسایش 
نیز کم تر است. هم چنین درختان بید، سنجد، نارون و صنوبر در مسیر 
به همراه باغات گردو، انگور و حاشیه هایی از نی وجود دارد. جریان 

آب فاقد گل آلودی است.
سد  دریاچه  به  رودخانه  ورود  از  قبل  بازه  این  شاهگدار:  بازه 
جریان  و  شهری  فاضالب های  ورود  دارد.  قرار  جامیشان  مخزنی 
رواناب اراضی آبی )محتوی پسماند کود و سم شیمیایی( در این بازه  
بیش تر است. بستر این سازه از مواد ریزدانه شن و سیلت بوده و به 

لحاظ شکل نیز عمدتًا از نوع مئاندری است )جدول 1، شکل 2(. 

3-2-  پوشش گیاهی حریم بازه ها 
پوشش سطح زمین و گونه های غالب هریک از بازه ها در جدول 
بستر  تاج پوشش گیاهی حریم و  اساس  این  بر  3 درج شده است. 
سیالبی بین 36 تا 75 درصد متغیر بود که به ترتیب به بازه خدرآباد 
و پیرسلمان تعلق دارد. در بازه پیرسلمان تغییر پوشش گیاهی نسبت 
مسیر  کوهستانی  حالت  امر  این  دلیل  شد.  مشاهد  کم تر  گذشته  به 
سنگی،  برونزدگی  همراه  به  زیاد  شیب  دلیل  به  که  است  رودخانه 
چنین زمینه ای را فراهم نیاورده است. هم چنین در این مسیر درختان 
گردو و باغات انگور در کناره ها عمود بر جهت رودخانه بوده که 
در اخذ رسوبات و رواناب مؤثر بوده است. هم چنین آثار فرسایش 

کناری به ندرت مشاهده می شود )شکل 2 و 3(. 
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گز رودخانه ای1 در بازه های دشتی به ویژه در میانراهان تقریبا تمام 
مسیرهای شریانی و مستقیم را دربر گرفته است. بیش ترین تراکم این 
گونه در محل تالقی بازه های شماره 1 و 2، است که تقریبًا حریم، 
بستر سیالبی و حاشیه جریان دائمی را با طول تقریبی 6000 متر و 

عرض 350 متر )210 هکتار( در بر دارد.
بررسی  مورد  بازه های  از  هریک  تحقیق،  این  نتایج  به  توجه  با 
بازتابی از شیوه کاربری داخل بستر و حوضه باالدست آن است. در 
خروجی حوضه )بازه خدرآباد( یک مئاندر با شعاع حدود 23 و طول 
به دلیل  که  است  گرفته  اراضی کشاورزی شکل  در  متر  قوس 110 
تغییر کاربری حریم رودخانه موجب تخریب اراضی کشاورزی آبی 
شده است. هم چنین در این بازه ها به ویژه در دشت دینور شکل غالب 
به دلیل  و  است  عریض  و  مستقیم  نسبتا  مسیری  با  شریانی  جریان 
رودخانه  حریم  عرض  کم  شیب  و  باالدست،  سرشاخه های  اتصال 
حدود 500 متر است که نتیجه نهایی آن رسوبگذاری موضعی توام 
جای  گز رودخانه ای  دشتی  بازه های  در  است.  کناری  فرسایش  با 
است.  گرفته  را  دائمی  گراس های  و  صنوبر  نارون،  بید،  درختان 
زراعت یکساله و برداشت نامناسب و بی رویه و ماسه در قوسهای 
داخلی )مقعر( و رهاسازی زباله و پسماندهای کشاورزی مهم ترین 
رودخانه ای  گز  گونه  هستند.  دشتی  بازه های  کننده  تهدید  عوامل 
محل  بطوریکه  آورده،  بوجود  میکرواقلیم  یک  در خروجی حوضه 
پرورش زنبور عسل در تابستان است. برخی اهالی از تغییر کاربری 
و یا واگذاری آن به اشخاص غیر بومی اظهار نگرانی کردند. این بازه 
باستانی، روستای  در کنترل فرسایش و رسوب و حفاظت راه، پل 
خدر آباد و حاشیه بخش میانراهان نقش اساسی دارد. دلیل این امر 
سیستم ریشه ای قوی و اندام انعصاف پذیر و متراکم این گیاه است 
افزایش ضریب زبری موجب کاهش سرعت جریان سیالبی  با  که 
می شود ]13[. این گونه در حاشیه بستر دائمی متراکم تر بوده و با دور 

شدن از آن نیز به تدریج تنک می گردد ]6[.
در حدفاصل بازه های 6 و 7 سد مخزنی ساخته شده که در سال 
1396 آبگیری شد. دریاچه این سد باعث حذف بخش قابل توجهی 
از اراضی کشاورزی آبی، حذف یک روستا و نیز جابجایی میلیون ها 
متر مکعب خاک گردیده است. معموال ساخت سدها منجر به کاهش 
دبی اوج، دبی پایه پایین دست و در نهایت تغییر در زندگی آبزیان 

می شود ]12[.
در بازه میانراهان و بخشی از شامار برداشت شن و ماسه بصورت 
بی رویه و در چند مورد نیز در داخل قوس مقعر انجام می گیرد که از 
جمله عوامل تشدید سیل و تخریب اراضی کشاورزی است. بطور 
بازه های  تغییر کاربری حریم رودخانه در  کلی هم چنین تخریب و 
دشتی )بازه های 1، 2، 3، 4 و 7( شدیدتر از بازه های کوهستانی است. 
هم چنین پایدارترین بازه پیرسلمان بود که به دلیل وجود درختان بید، 
کاهش  در  مهمی  نقش  آن  کناره های  به ویژه  سنجد  گردو،  صنوبر، 
سرعت جریان و رسوب گیری دارد. در این محدوده جهت جوی و 

1. Tamarix arceuthoides

پشته باغات نیز عمود بر جهت شیب است.
یکی از مهم ترین مشکالت ایجاد شده در بازه  شیرخان و بخشی از 
بازه شامار ورود زیاد ذرات رس و سیلت بر اثر شخم، تغییر کاربری 
و فعالیت های عمرانی در سرشاخه هاست که به دلیل مارنی بودن و 
داشتن مقدار زیاد ذرات رس و سیلت موجب تغییر در نفوذپذیری 
و قدرت پاالیندگی رودخانه می شود. در چنین شرایطی ذرات رس 
و سیلت حمل شده توسط جریان سیالبی فضای خالی بین ذرات را 
پر کرده و ذرات شن ریز نیز یک الیه رسوب با نفوذپذیری کم را 
در کف تشکیل می دهد که پیامد آن کاهش شدید نفوذپذیری بستر و 
حاشیه رودخانه است که در نهایت موجب افزایش سرعت و حجم 
جریان کاهش قدرت تصفیه طبیعی رودخانه است ]7[. تغییر کاربری 
کاهش  موجب  دیم زار  به  مراتع  تبدیل  به ویژه  باالدست،  اراضی 
رواناب و تخلیه تخلیه سریع آب از سیستم رودخانه، افزایش تنش 
برشی، تشدید سیل و رسوبزایی می گردد. افزایش ضریب رواناب و 
دبی اوج به ترتیب حدود 13 و 87 درصد بر اثر تغییر کاربری گزارش 

شده است ]27[.
در  به طوری که  بود،  مشهود  بیش تر  شامار  بازه  در  کاربری  تغییر 
حال حاضر غالبا تخریب شده و زیر کشت زراعت های یکساله و 
شخم قرار دارند. بر اساس مشاهدات میدانی غالب اراضی حاشیه، 
حریم و حتی برخی از بستر سیالبی زیر کشت آبی برای محصوالتی 
است.  آبی  گندم  و  خیار  گوجه فرنگی،  ذرت،  قند،  چغندر  قبیل  از 
تقریبا در تمامی این محصوالت )تا حدودی بجز گندم آبی(، مصرف 
کودهای فسفره و ازته به همراه سموم مختلف و علف کش ها زیاد 
است و بنابر اظهارات برخی کشاورزان، فقط مجموع دو کود ازته و 
فسفره برای ذرت، گوجه فرنگی و خیار در مواردی به مرز یک تن در 
هکتار نیز می رسد. از طرفی شخم نیز با گاو آهن  برگردان دار2 انجام 
رسوب  تولید  و  خاک  جابجایی  و  فرسایش  مهم  عامل  که  میگیرد 
زیاد است ]23[. امروزه همین فعالیت ها در حاشیه و سرشاخه های 
رودخانه ها عامل اصلی دو پدیده گل آلودگی گاو آهن  بهپروردگی3 
هستند  رودخانه ای  اکوسیستم های  برای  فراگیر  چالشی  که  هستند 
معلق  ذرات  فرسایش  که  است  سرشاخه ای  در  پدیده ها  این   .]14[
را از کاربری های کشاورزی حمل می کند، شدیدتر است. در چنین 
شرایطی مصرف آب برای آشامیدن نیاز به تصفیه کافی دارد ]9 و 10[.

آلودگی منابع آب بر اثر کودهای شیمیایی، فاضالب ها، پسماندهای 
کشاورزی، کودهای شیمیایی، فرسایش، شخم نامناسب در تحقیقات 
عین الهی و همکاران]4[، یوسفی و محمدی ]30[، ویتنز4 و همکاران 
غالب  تقریبًا  است.  و همکاران]18[، گزارش گردیده  ]28[ وشودم5 
از  بخش هایی  و  کوهستانی  عوارض  و  دینور  رودخانه  بازه های 
برای  نیز  منابع آب آن  حریم آن ارزش گردشگری خوبی داشته و 
به همین  دارد.  حیاتی  ارزش  محیط  زیست  و  آشامیدن  کشاورزی، 

2. Moldboard plow
3. Eutrophication and water turbidity
4. Vitense
5. Shodam
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آن  پایدار  بهره برداری  به  نسبت  جامع  مدیریت  با  است  الزم  دلیل 
اهتمام ورزید که حفط نیاز زیست محیطی شرط الزم در این زمینه 
است]1[، که ضرورت این کار متاثر از منابع گسترده آالیندگی بیش تر 

خواهد بود]11[.

 نتیجه گیری 
گیاهی و حریم رودخانه  پوشش  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
دینور در بازه  های مختلف دچار تغییر شده است. نوع تغییرات تابع 
شرایط زمین شناسی، توپوگرافی و فعالیت های انسانی است. در مناطق 
اراضی  کاربری  تغییر  از  ناشی  بیش تر  رودخانه  تخریب  کوهستانی 
باالدست حوضه از جمله شخم نامناسب، راه سازی، برداشت گسترده 
خاک )قرضه آجر و جاده سازی( است. در مقابل، در بازه های دشتی 

)از جمله میانراهان، خدرآباد، شامار( تغییر کاربری حریم رودخانه 
و برداشت نامناسب شن و ماسه عامل تخریب و فرسایش رودخانه 
است. بطور کلی منابع اصلی فرسایش و تغییر مورفومتری رودخانه 
جمله  )از  باالدست  نامناسب  شخم  شامل  آن  آب  منابع  آلودگی  و 
شیرابه فضوالت  رودخانه،  و حریم  بستر  کاربری  تغییر  دیم زارها(، 
دامی و فاضالب خانگی )روستایی(، پسماندهای کشاورزی، نخاله 
ساختمانی، زباله های گردشگران محلی، فاضالب شهری و صنعتی، 
سدسازی، برداشت غیراصولی شن و ماسه و  راهسازی و آجرسازی 
)محل قرضه و برداشت نامناسب خاک( است. تغییر پوشش گیاهی 
زیادی  تغییر  نیز  دشتی  بازه های  در  دینور  رودخانه  حریم  و  بستر 
یافته و گز رودخانه ای جایگزین بید، صنوبر، سنجد به همراه نی و 

چمنزارهای طبیعی حاشیه و حریم رودخانه گردیده است. 

شکل 2: نقاط مورد تغییر کاربری رودخانه دینور بر روی تصویر ماهواره ای اسپات 1390
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)B( و بازه جامیشان متعادل ترین بازه مورد بررسی با تثبیت کناره ها )A( شکل 3: بازه زامانی و آثار تخریب آن

جدول 1: مشخصات مورفومتری بازه های مورد بررسی رودخانه دینور

ازهکد بازه
م ب

نا

عرض رودخانه )متر(مختصات
شیب
طولی

%

شکل بازه به ترتیب اهمیتجنس غالب بستر
حدود تغییر

کاربری بازه** YXبستر بستر عادی
سیالبی*

حریم

گی
سن

کی
خا

نی
ش

یم
ستق

م

ري
اند

مئ

ني
ریا

ش

1

باد
ر آ

خد

38
30

23
0

72
34

10

1245623-2■123

حدود 5 متر از عرض 
سمت چپ بازه به 

زراعت تبدیل شده و گز 
رودخانه ای گونه غالب 

است

2

ان
راه

میان
ل 

پ

38
30

25
3

72
24

13

391683102-1■2-1
هر دو طرف بازه بین 3 تا 
10 متر مورد تغییر کاربری 

قرار گرفته است

مار3
شا

38
33

76
7

72
39

08

15 تا 25 متر از هر دو 312■1430912-1
طرف تغییر کاربری یافته

نی4
زاما

38
34

75
4

72
29

86

121502353-2■132
حدود 30 درصد بستر 

سیالبی تغییر کاربری یافته 
است

ان5
رخ

شی

38
34

41
2

72
39

12

1138( 704-3■21-
50 درصد بستر سیالبی از 
هر دو طرف تغییر کاربری 

یافته است

6

لیا
ن ع

شا
امی

ج

38
42

65
5

72
39

39
5

829526-5■-2-
تقریبًا حریم و70 درصد 
بستر سیالبی به زراعت 

تبدیل شده

7

دار
هگ

شا

38
47

48
5

72
85

83

تقریبًا تمام بستر سیالبی -12■718353-2
تغییر کاربری یافته است

* بر اساس مشاهده آثار داغاب در کناره ها و آثار آن بر روی درختان و یا اراضی حاشیه آن، ** بر اساس مشاهدات میدانی و تفسیر عکس های هوایی سال 1334
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این مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی بررسي اثرات تغییرکاربري 
اراضي حریم رودخانه بر مورفولوژي و فرسایش کرانه اي رودخانه 
-97 که  است   )2-55-29-013-950659 مصوب:  )شماره  دینور 

1395 با اعتبار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به مرحله اجرا 
درآمد که بدینوسیله از پشتیبانی مالی و خدمات مشاوره ای همکاران 

پروژه کمال سپاس گذاری به عمل می آید.
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جدول 2: پوشش گیاهی بازه های مورد بررسی رودخانه دینور

5 گونه گیاهی مهم )بیش ترین فراوانی(وضعیت پوشش بستر رودخانهپوشش حریم رودخانه )%(کد بازه

تاج پوشش 
قلوه خاک لختالشبرگگیاهی

12345سنگ
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یکساله
پهن برگان 
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شبه آثار شخم، زراعت + شبه گراس ها7463438
جمن خارشترگراس

وحشی
شبدر 
گزیکساله

شکل 4: تشدید تخریب و رسوب زایی رودخانه دینور بر اثر: تغییر مرتع به دیم زار در باالدست بازه شیرخان منجر به فرسایش خندقی و 
رسوبزایی )A(، تغییر کاربری حریم و بستر رودخانه برای زراعت و برداشت نامناسب شن و ماسه )B(، برداشت نامناسب سازند برای 

فعالیت های عمرانی در مسیر مشرف به رودخانه )C و D( که نقش اصلی در گل آلودی رودخانه دارد.
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Rivers are eco-hydrological dynamic systems contribute to agriculture, industry and tourism activities as 

well as environmental sustainable. However, rivers and their flow are impacted and contaminated through 
landuse change, urban sludge, agricultural waste, reservoir dam building and drought impacts. The objective 
of this research was to assess factors affecting the catchment landuse change and riverside plant removal 
seven different reaches of Dinavar river (upper sub-catchment of Karkheh basin), Kermanshah province, 
Iran during 2016-18. The results explored that due to dominant clay and silt deposits of Quaternary in the 
plain areas, meander and riparian are the dominant morphology in four reaches improper sand and gravel 
harvesting and converting river bank and its groves (willow and spruce) to arable lands cause development 
of Tamarix. Sp and some unpalatable plant species in the river bed and furthermore river bank erosion. 
In these reaches, the river is contaminated by disposal of rubbish, plastic, animal manure and agricultural 
waste. In upper River branched, severe soil disturbance through improper civil activities, road construction 
and up-down the slope tillage practice attributed in considerable siltation phenomenon which quickly 
delivered to river system by runoff during rainfall occurrence. The upper reach (upper Jamishan Dam that 
was built in 2018) urban and industrial wastes are main river water pollutant sources. It is concluded that the 
Dinavar river morphology is changed and its water also is contaminated through improper tillage practice 
(up to down slope), landuse change, improper civil activities, local tourism as well as waste, and rabbles 
disposal that are being accelerated. 

Keywords: Improper tillage, Jamishan dam, Landuse change, River reach, Tamarix arceuthoides
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