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  یاسوج تغییرات هندسی رودخانه بشار در محدوده شهر بررسی
  پایدار شهري ۀو نقش آن در توسع

  

  3رقیه نژادحسینی، 2، ابراهیم مقیمی*1رابیلقاسم گواابو

  دانشگاه تهران ،استادیار دانشکده جغرافیا1
  دانشگاه تهران ،استاد دانشگاه جغرافیا2

  ، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانارشد ژئومورفولوژي کارشناسی3
  16/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 22/5/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
شـوند ایـن  ثیر عوامل طبیعی و انسانی، دچار تغییر مسیر و تغییر الگو میأکه تحت ت یداري هستنداهاي ناپ محیط ،ها رودخانه

ده محـدو .دهد ثر در آن شکل و سطح متفاوتی از تغییرات رخ میؤنقاط رودخانه یکسان نبوده و بسته به عوامل م ۀتغییرات در هم
قسمتی یک بازه که حد فاصل بلوار امت یاسوج تا شهرك جوشکاران و که شامل سه بازه در مورد مطالعه قسمتی از رودخانه بشار 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آشکارسازي تغییرات هندسی بستر رودخانـه در بـازه مـورد مطالعـه از رودخانه مهریان است. 
شـهر یاسـوج  ۀبررسی و میزان تغییـرات و تـأثیر آن بـر توسـع ،برتغییرات هندسی بستر رودخانه ثرؤاست. در این تحقیق عوامل م

غیر مستقیم و با استفاده تحلیلی است که با استفاده از مشاهدات مستقیم و  -اي مقایسه تحقیق در این پژوهش،روش  بررسی شد.
مـورد مکانی  و چهار بازه مطالعه قرار گرفته و بین چهار دوره زمانیآبراهه مورد  هندسی ، نوع و میزان تغییراتها هاز تصاویر و نقش

و  1384سـال  IRS ، تصـاویر1362سـال  هـاي هـوایی ، عکس1335سـال  هاي هوایی گرفته است. همچنین از عکسقرار  تحلیل
وق در محیط نرم افـزاري استفاده شده است. بر این اساس بستر رودخانه در چهار دوره زمانی ف 1393سال  Google earthتصاویر 

Arc GIS  نتایج بدست آمده  شد.جایی مکانی رودخانه در هر چهار دوره بررسی  هرقومی شده و در مرحله بعد تغییرات بستر و جاب
 جایی بوده هساحل رودخانه در محدوده مورد مطالعه داراي جاب هاي هوایی نشان داد که اي و عکس ، تصاویر ماهوارهها از تحلیل داده

ر طـی دها داشـته اسـت.  پذیري بیشتري نسبت به سایر بازه دست آمده بازه اول و بازه چهارم تغییر هاي به است. با استناد به داده
عامـل و  شناسـی زمین ،ثیر گذار در تغییـرات مرفولـوژي، کـاربري اراضـیانتخابی بیشترین عامل تأ هاي زمان مورد بررسی در بازه

هاي مختلف ، همچنـین  کاربري سازها با و  حریم رودخانه و بستر آن در ساخت رعایت بنابراین ه است؛در مسیر بستر بودتکتونیک 
ایجاد باغات و محصوالت زراعی متناسب با اهـداف مهندسـی رودخانـه و مـدیریت بهـره بـرداري  رعایت بستر و حریم رودخانه در

   باشد. دیریت مینیازمند م ویژه برداشت شن و ماسه اراضی بستر و پیرامون به 
  

  پایدار شهر یاسوج ۀاي، رودخانه بشار، تغییرات هندسی، توسع رودخانهژئومورفولوژي  کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
هاي نخستین در کنار رودها شـکل  شهرها و تمدن

نداز زیبـایی ا کـه چشـم ها ضمن این اند. رودخانه گرفته
ت هـا رعایـ کنند، اگـر حـریم آن براي شهرها ایجاد می

نگردد، در هنگام طغیان براي ساکنان شهر، خطر آفرین 
متاٌسفانه در  ،). امروزه137 :1382 خواهد بود (نگارش،

ها و تاسیسـات  گزینی شهرها و احداث سـاختمان مکان

                                                
 goorabi@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

شهري بیشتر به سیماي ظاهري و چشم انـداز طبیعـی 
ـــه می ـــی و  آن توج ـــاي محیط ـــه نیروه ـــود و ب ش

شود. شاید بتوان گفت  نمیژئومورفولوژیکی زیاد عنایتی  
هـاي سـطحی،  هیچ عامل ژئومورفولوژیکی به اندازه آب

سطح زمین را حتـی در نـواحی خشـک تغییـر شـکل 
ــی  نمی ــد. یعن ــتمده ــه سیس ــاي رودخان ــوالً ه  اي معم

آورنـد  وجـود می  هاي ناپایدار و دینامیکی را بـه محیط
یـرات ریزان شـهري بایـد تغی برنامه )53: 1373(فرید، 
زیـرا ممکـن اسـت یــک ها را مطالعـه کننـد؛  نـهرودخا
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هاي سـال طغیـان نکنـد و حتـی مراکـز  رودخانه سال
مسکونی و صنعتی هم در حاشیه آن احداث شود، ولی 
ناگهان دوره طغیانی رودخانه شروع شود و خساراتی به 

ها به لحـاظ شـرایط دینـامیکی  بار آورد. اصوال رودخانه
 به بار بیاورند. را خطرات قابل توجهیممکن است،  خود

ها موجب خسارت اقتصادي و همچنین  طغیان رودخانه
گــردد و ســاحل  هــا می فرســایش نــواحی پیرامــون آن

کند و خساراتی بـه تاسیسـاٌت  نشینی می رودخانه عقب
هاي  شوند و زمین ها تخریب می سازد. پل اطراف وارد می

). 62 :1378رونـد (زمردیـان،  کشاورزي به زیر آب می
باعـث  ،گذاري مـواد ها با حفر، حمل و رسـوب انهرودخ

گردند و در مواقـع  تغییرات زیادي بر اراضی شهري می
برند و بر اثر سرریز آب، به  ها هجوم می طغیانی بر کرانه

کننـد کـه باعـث مختـل شـدن  داخل شهرها نفوذ می
سارات سنگینی به شهرها خو هاي روزمره مردم  فعالیت

ها و تاسیسات و  مواقع ایجاد سازهبنابراین در گردند؛  می
بناهاي مسکونی باید به تمـام خصوصـیات رودخانـه از 

هاي طغیـان، سـرعت جریـان و  جمله میزان دبی، دوره
حفظ حریم رودخانه توجه داشت که در صـورت عـدم 

خسـارات  ،توجه به انجام مطالعات دقیق در این زمینـه
). 258 :1373جبران ناپذیري رخ خواهد داد (شکویی، 

هـاي  تغییرات محیط طبیعی در دورهو کشف   شناخت
هاي گوناگون امـري طبیعـی  زمانی مختلف و در زمینه

صـاویر ت، RSاز تکنولوژي  توان می با اطمینان است که
 ،هاي توپـوگرافی  نقشـه ،هاي هـوایی اي، عکس ماهواره

 از بین پژوهشگران خـارجی استفاده کردشناسی  زمین
هـاي کنتـرل تغییـرات  رسی روش) با بر2003( 1تایمر

هاي پیچـان رودي بـر روي رودخانـه تـیس زا  رودخانه
نتیجه گرفتند که پیچان رودي شدن رودخانه به شدت 

هاي غیرعادي  ها و فرونشست یر موقعیت گسلتحت تأث
) در پژوهشـی تغییـرات 2005(2نماریو وهمکارا است.

 قرن بیسـتم در طولشناسی در رودخانه پارانا را  ریخت
براسـاس نتـایج گـزارش شـده از ایـن بررسی کردنـد. 

یی عامـــل تغییـــرات و هــواپــژوهش، تغییـــرات آب 
ــا کــه  مورفولــوژیکی مشــاهده شــده در رودخانــه پاران

                                                
1- Timer 
2- Mario et al 

ششمین رودخانه بزرگ جهان و سومین رودخانه بزرگ 
) 2006، و همکاران3(چوباشد. آمریکاي جنوبی است می

ونی در قسمت با بررسی تغییرات الگوي رودخانه زرد کن
دلتایی در چین با اسـتفاده از تصـاویر سـنجش از دور 
نتیجه گرفتند که بیشترین فرسایش در بـاالي دماغـه 

ف خـط سـاحلی دیااوکو و شینگیانگو رخ داده و به طر
) با 2007، 4اسواتی و ساتیش( عقب نشینی داشته است.

اي  هاي سنجش از دور و تصاویر ماهواره استفاده از داده
IRS روش  وGIS  موجی رودخانه  بر حرکتعوامل موثر

جزیه و ت هند راکراال،  6از حوضه رودخانه کوتیام5پاناگون
و نتایج این پژوهش نشان داده که روش و  تحلیل کردند

میـزان حرکــت مـوجی رودخانــه پانـاگون  بــه عوامــل 
رودخانه وابسته  و کنارهشناسی از جمله تکتونیک  زمین

 .کنـد اي ایفـا می نقش عمده است و پوشش گیاهی نیز
)،  نقـش نئوتکتونیـک را در 2010( زامولی و همکاران

کنترل سینوزیته رودخانه و الگوي مجرا در حاشیه غربی 
مورد مطالعـه  ARC GISدشت هانگبرین با استفاده از 

ــن نتیجــه رســیده ــه ای ــرار داده و ب اند کــه شــاخص  ق
ــراي نشــان دادن  ،ســینوزیته ــزار بســیار حساســی ب اب

سـایناس و همکـاران  هـاي نئوتکتونیـک اسـت. فعالیت
هاي  اي و نقشـه ) با استفاده از تصـاویر مـاهواره2012(

توپوگرافیک، آشکارسـازي تغییـرات مسـیر رودخانـه و 
 تعیین مناطق مستعد فرسایش را براي رودخانه پـراوارا

مناطق مستعد را از  انجام دادند و در نهایت با ارایه نقشۀ
یري مشخص کردنـد و منـاطق خطـر نظر فرسایش پذ

هایی برروي نقشه معین کردنـد.  پذیر را به صورت پهنه
در ایران تحقیقـات و مطالعـات متعـددي در خصـوص 

تـوان بـه  اي صـورت گرفتـه  کـه می تغییرات رودخانه
ــدو( ــاران مری ــاران، )، (1386 ،همک ــودي و همک مقص

(حسـین زاده، و ) 1390،(یـزدان پنـاه اسـرمی)، 1389
 (حسـینی،)  1391(یمانی و شرفی، ، )1390 ،نهمکارا
( بهشـتی جاویـد و  )1392 ) (یمانی و همکاران،1392

ناصـري و همکـاران  .. اشاره کـرد.. و) 1394همکاران، 
) تغییرات الگوي مکانی، فضایی رودخانه الوند را 1396(

                                                
3- Chu et al 
4- Aswathy  and satish 
5- Pannagon 
6- Kottayam 
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بررسی کردند و نتیجه گرفتند که عوامل ایجابی تغییـر 
و ییـد رودخانه، عالوه بـر تأ ضایی و هندسیدر الگوي ف

هاي  سـالی له خشکتاکید بر عوامل ثابت محیطی، مسأ
حاشیه رودخانه را عامـل هاي انسانی در  اخیر و فعالیت
کیـا و  شـریفیدانـد.  ثر ایـن تغییـرات میمحوري و مؤ

) تغییرات مکانی رودخانه هیرمنـد را 1392امیري ( مال
دو ز دور ا سنجش یرتصاویم قرن گذشته از طریق در ن

که  ها نشان داد و نتایج این بررسی بررسی کردند زمانه
هاي رودخانه از لحاظ هندسی تغییراتـی  بیشتر قسمت
و  دهـد درجه را نشـان می 31و حداکثر  5بین حداقل 

 ،همچنین به دلیل تغییـر در الگـوي فضـایی رودخانـه
کشور در نواحی مرزي واگذار  مقادیر مشخصی از اراضی

قابل از اراضی همسایه به خاك کشور الحاق طور مت و به
شده و علت این تغییرات، تاکید بیش از حد بر عوامـل 

هاي پـی در پـی و  ثابت محیطـی، مسـئله خشکسـالی
 باشـد. هاي انباشـته شـده می ماسه بستر توسطانسداد 
 ،هاروسـتا ،دلیل اسـتقرار  شهریاسـوج بشار به رودخانه

ــدد، شــهرك يکاربر ــی متع ــاي زراع صــنعتی و  هاي ه
  ،کارگاههــاي برداشــت شــن و ماســه  در جــوار آن

هـاي انسـان بـوده دستخوش تغییرات ناشی از فعالیـت
مدیریت اراضـی یی در بسزاییرات آن اهمیت و تغاست 

بنابراین شـناخت رفتـار رودخانـه و کنار رودخانه دارد؛ 
آگــاهی از تغییــرات آن الزمــه و پــیش نیــاز مــدیریت 

ر ایـن رسـتا انجـام مطالعـات باشـد کـه د رودخانه می
هـدف از ایـن باشـد.  ژئومورفولوژي کـامال ضـروري می

تعیین و بررسی روند تغییرات بستر رودخانـه   ،پژوهش
ساله و عوامل موثر بر این تغییرات  60بشار در یک دوره 

هاي بنا  که هر ساله باعث فرسایش کناري، تخریب سازه
 شود.  شده در اطراف رودخانه می

  
  نظريمبانی 

هاي رودخانه ازجمله منابع طبیعی مهم  اکوسیستم
هــاي  نیــاز بــه جهــت فعالیت تــأمین آب شــیرین مورد

خــدمات  انســانی هســتند کــه بــه دلیــل کارکردهــا و
گسترده اقتصادي و اکولوژیکی همواره در کانون توجـه 

ها و توســعه  انــد. پیشــرفت  جوامــع بشــري قــرار گرفته
ع بشري از گذشـته اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جوام

دار پـراکنش و در دسـترس  وابسـته و وام ،تا بـه امـروز
هاي  ویژه سیسـتم بودن منابع طبیعی حائز اهمیـت، بـه

ــه ــوژیکی  رودخان ــیات مورفول ــت. خصوص ــوده اس اي ب
واسطه ویژگـی پویـایی آن همـواره دچـار  ها به رودخانه

تغییر بوده و این تغییـر و دگرگـونی مسـتمر از اصـول 
کـه  نحوي رود به ر رودخانـه بـه شـمار مـیحاکم بـر هـ

همگام با حرکت و جاري شدن آب و رسـوب در بسـتر 
جـایی در سـایر مشخصـات هندسـی  هآن، تغییر و جاب

ها  پیوندد. پیوند مستقیم رودخانـه رودخانه به وقوع می
با مسائل اجتماعی، اقتصادي و معیشتی جوامع، عامـل 

ها بوده  خانهاصلی حساسیت نگاه بشري به تغییرات رود
اثـرات  ،بینـی نشـده رودخانـه و معموالً تغییـرات پیش

همراه خواهد داشت. بـه  صورت مختلف نامطلوبی را به
شناسـی رودخانـه درپـی شـناخت  همـین علـت ریخت

قوانین حاکم بر تغییرات و علل و عوامل آن و همچنین 
خصوصـیات . ها بـوده اسـت بینی رفتـار رودخانـه پیش

 اهه با زمان تغییـر کـرده وتحـتشناسی یک آبر ریخت
تأثیر عواملی چون بده و سرعت جریان، نـرخ انتقـال و 
خصوصیات رسوب، جنس مواد تشکیل دهنـده بسـتر، 

شناسـی قـراردارد (دیـپالس و  ها و شـرایط زمین کناره
). آنچه از دیدگاه ژئومورفولوژي دربـاره 1992، 1ویگالر

شـخیص ت ، الگـو وگردد  بحث و بررسی می ها رودخانه
  متغیرهاي اثرگذار بر آن است.  نوع تغییرات و

  
  ها مواد و روش

ـــه بشـــار و رودخانـــه مهریـــان از یکـــی  ،رودخان
کــه بــه  هســتندمنطقــه ک ي مورفولوژیــاندازها چشــم

 –شمال غربی و شرقی –ترتیب با جهت جنوب شرقی 
شهر یاسوج واقع شـده اسـت کـه از  در محدودهغربی 

رونـد.  شمار می ي شهر بهموانع طبیعی در توسعه کالبد
 براي بررسی تغییـرات ایجـاد شـده در بسـتر رودخانـه

ســـازمان  1:50000هاي توپــوگرافی  از نقشــه بشــار
هاي زمـین شناسـی  جغرافیایی نیروهاي مسلح، نقشـه

ــی  1:100000 ــوج و س ــی یاس ــین شناس ــازمان زم س
ــوایی ســخت، عکس ــاي ه ــاس  ه ــال  1:50000مقی س

هـاي  اي مسلح و عکسسازمان جغرافیایی نیروه 1335
                                                
1- Diplasand vigilar 
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سـازمان نقشـه  1362سـال  1:10000مقیـاس هوایی 
و تصـاویر  1384سـال   IRSاي برداري، تصاویر ماهواره

Google earth   در این  .استفاده شده است 1393سال
در چهـار دوره بشـار  بستر رودخانـه  تتغییرا ،پژوهش

. زمانی با استفاده از روش تاریخی بررسـی شـده اسـت
ها و اطالعات  بدین صورت بوده که ابتدا داده روش کار

مورد نیاز درباره موضـوع تحقیـق و محـدوده بـر پایـه 
اي و مطالعـات میـدانی جمـع آوري  هاي کتابخانه روش

مـورد  هاي هوایی محدوده شدند. در مرحله دوم عکس
ا استفاده از نقاط ب  Arc Gisافزار و در نرماسکن ه مطالع

ژئـورفرنس شـد و در اها و ... هـا، روسـت ثابت مانند پل
مرحله سوم استخراج خط ساحلی رودخانـه بـراي هـر 
چهــار دوره، بــا رقــومی ســازي مــرز آب و خشــکی در 

و  يرو پــسبــراي محاســبه میــزان   Arc Gisمحــیط
پیشروي ساحل رودخانـه بـراي هـر چهـار دوره انجـام 

ها،  و پیشـروي هـا يرو پسبراي محاسبه گردیده است. 
جـایی  هو سـپس جابـشد ار بازه تقسیم رودخانه به چه

در و  بدست آمـد هر دوره يبرا یلومترک بر حسب ها آن
 پردازش Excelتغییرات ساحلی در محیط  ،بعدمرحله 

در  اسـتخراج شـد، هـا آنو نمودارهـا و جـداول  گردید
مرحله آخر نقشه کاربري اراضی محدوده با اسـتفاده از 

 Arcافزار  در نرم هاي هوایی اي و عکس اویر ماهوارهتص

Gis .براي هر چهار دوره ترسیم شد  
  

  محدوده مورد پژوهش 
هاي اصـلی حوضـه  بشـار از رودخانـه بریـزآ ۀحوض

عـرض  30,52تـا  30,18آبریز کارون اسـت کـه بـین 
طــول شــرقی از  51,48تــا  51,20شــمالی از اســتوا و 

النهار گرینویچ در استان کهگیلویه و بـویر احمـد  نصف
ست. حد شـمالی و شـمال غربـی رودخانـه واقع شده ا

بشار رودخانه ماربر از غرب به حوضه مارون، از جنـوب 
شود.  به حوضه زهره و از شرق به حوضه کر محدود می

یلویه و بویر احمد در گطول رودخانه بشار در استان که
تـرین   کیلومتر اسـت. ایـن رودخانـه مهـم 190حدود 

باشـد کـه از  منبع آب جاري در شهرستان یاسـوج مـی
 4242کوههـاي زاگــرس (اردکـان فــارس)  بـا ارتفــاع 

متري سرچشمه گرفته و پس از خـروج از اسـتان وارد 
ریـزد. ایـن  رودخانه خرسان و در نهایت بـه کـارون می

رودخانه در مسیر خود از سکونتگاههاي مختلفی عبـور 
  باشد. ن شهر یاسوج میآترین   کند که مهم می

  

  
  

  ز رودخانه بشار و موقعیت بازه مورد پژوهش برروي آنحوضه آبخی: 1شکل 
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  هاي تحقیق یافته
بررسـی : استخراج تغییرات مورفولوژیکی رودخانه

بـا   Arc Gisافـزار جایی بسـتر رودخانـه در نـرم هجاب
-1335ساحل رودخانه در چهار دوره، ت مقایسه وضعی

1362 )27 ،(1362-1384 )22 ،(1384-1393 )9 (
ها بـه  ) انجام گرفت. ایـن بررسـی58( 1393-1335و 

منظور اندازه گیري تغییرات بسـتر رودخانـه در طـول 
و  يرو پـسهـایی کـه بیشـترین  زمان و شناسـایی بازه

  پیشروي را داشته انجام گرفته است.
نسبت بـه   1362برآورد تغییرات دوره اول (سال 

-چپ بازه تغییرات خط ساحلی راست و: )1335سال 
 شده اسـت و  نشان داده) 1(در جدول  ها در دوره اول

اي رونـد ردا طبق این جدول هرسه بازه ساحل راسـت
 سـاحل وهـارم داراي رونـد پیشـروي چپسروي و بازه 

طـورکلی داراي   دوره اول بـهدر هر چهار بـازه در چپ 
  روند پسروي بوده است.

  

  آن برحسب کیلومترمربع در دوره اولع و مجمومساحت  پسروي ساحل راست وچپ آبراهه و سطوح پیشروي و: 1 جدول
  )1335به نسبت1362( برحسب کیلومتر مربع اولبرآورد تغییرات دوره 

  ساحل راست
  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول

  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع
  0,01  0,00  16  0,021  0,001  15  0,113  0,056  2  0,052  0,003  پسروي18
  0,053  0,003  16  0,008  0,001  15  0,008  0,003  3  0,036  0,002  پیشروي19

  ساحل چپ
  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول

  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع
  0,140  0,035  4  0,178  0,036  5  0,058  0,007  8  0,123  0,010  پسروي 12
  0,001  0,00  3  0,018  0,004  4  0,013  0,002  8  0,011  0,001  پیشروي12

  
نسبت به  1384برآورد تغییرات دوره دوم (سال 

هـا  تغییرات خط ساحلی راست وچپ بازه:)1362سال 
 شــده اســت و  نشــان داده )2( در دوره دوم در جــدول

سـاحل راسـت در  طبق این جدول بازه اول و بازه سوم
بـازه دوم و  ،طـورکلی داراي روندپیشـروي  به دوره دوم

، همچنـین بـازه اول چهارم داراي روند پسـروي اسـت.
داراي رونــد  دوم و ســوم ســاحل چــپ در دوره دوم

 ساحل چپ داراي روند پیشـروي پسروي و بازه چهارم
  بوده است.

  
  کیلومترمربع در دوره دوم آن برحسب و مجموع مساحت سطوح پیشروي وپسروي ساحل راست وچپ آبراهه و: 2 جدول

  )1362به نسبت1384( برحسب کیلومتر مربع دومبرآورد تغییرات دوره 
  ساحل راست

  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول
  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع

  0,33  0,056  6  0,009  0,009  1  0,125  0,042  3  0,032  0,004  پسروي 9
  0,002  0,00  5  0,069  0,034  2  0,015  0,005  3  0,125  0,016  پیشروي8

  ساحل چپ
  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول

  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع
  0,00  0,00  1  0,093  0,019  5  0,112  0,022  5  0,339  0,048  پسروي7
  0,17  0,089  2  0,024  0,005  5  0,053  0,013  4  0,034  0,005  پیشروي7
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نسبت به  1393برآورد تغییرات دوره سوم (سال 
تغییرات خط سـاحلی راسـت وچـپ در : )1384سال 

شده است   نشان داده )3(ها در دوره سوم در جدول بازه

طـورکلی هـر سـه بـازه سـاحل   بـه طبق این جدول، و
پسـروي بـوده  و  داراي روند راست وچپ در دوره سوم

بازه چهارم در هر دو ساحل روند پیشروي داشته است.
 

  آن برحسب کیلومترمربع در دوره سومو مجموع سطوح پیشروي وپسروي ساحل راست وچپ آبراهه ومساحت : 3 جدول
  )1384به نسبت1393(برحسب کیلومتر مربعسوم برآورد تغییرات دوره

  ساحل راست
  بازه چهارم  مبازه سو  بازه دوم  بازه اول

  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع
  0,013  0,001  25  0,050  0,005  پسروي9  0,37  0,37  1  0,44  0,44  پسروي1

  0,018  0,001  25  0,004  0,00  پیشروي10  -  -  -  -  -  -
  ساحل چپ

  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول
  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  وعن  مجموع  مساحت  نوع

  0,030  0,003  11  0,120  0,024  5  0,158  0,018  9  0,112  0,009  پسروي12
  0,068  0,006  11  0,001  0,00  4  0,004  0,00  9  0,031  0,003  پیشروي12

  
نسـبت   1393برآورد تغییرات دوره چهارم (سال 

چـپ  تغییرات خط ساحلی راسـت و: )1335به سال 
 نشــان داده )4( هــا در دوره چهــارم در جــدول در بازه

طـورکلی بـازه اول،   بـه طبق این جـدول، شده است و 

ــروي و ــد پس ــت داراي رون ــاحل راس ــارم س  دوم و چه
داراي  ساحل چپ در دوره سوم در سه بـازه اول خـود

  روند پسروي بوده است.

  
  آن برحسب کیلومترمربع در دوره چهارم و مجموع ساحتسطوح پیشروي وپسروي ساحل راست وچپ آبراهه وم: 4 جدول

  )1335به نسبت1393(برحسب کیلومتر مربعچهارمبرآورد تغییرات دوره 
  ساحل راست

  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول
  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع

  0,279  0,040  7  0,036  0,007  5  0,48  0,48  1  0,373  0,075  پسروي5
  0,001  0,00  6  0,038  0,008  5  -  -  -  0,007  0,002  پیشروي4

  ساحل چپ
  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول

  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع  مجموع  مساحت  نوع
  0,018  0,004  4  0,350  0,17  2  0,258  0,258  1  0,490  0,061  پسروي8
  0,325  0,081  4  0,00  0,00  1  -  -  -  0,020  0,003  پیشروي7
 

  تغییرات کل آبراهه در سه دوره
براي محاسبه تغییرات کـل آبراهـه مـورد مطالعـه 

هاي هر بازه محاسبه شد  روي ها و پس مجموع پیشروي
ها  هاي هر بازه از مجمـوع پیشـروي روي و مجموع پس

ز سـواحل کم شد و در نهایت تغییـرات بدسـت آمـده ا
راست و چپ رودخانه از همدیگر کم شدند تا بـه ایـن 

ترتیـب میـزان گســترش یـا عــریض شـدگی و میــزان 
هاي مربوط  داده روي بستر مشخص شود. تحدید یا پس

 چهـاردر  مطالعـه هاي مـورد به تغییرات آبراهه در بازه
ــــدول ــــکل  8و7، 6، 5 دوره، در ج   5و  4، 3، 2 و ش

هاي جداول، آبراهه  ساس دادهبراشده است.   نشان داده
مطالعـه در دوره اول در چهاربـازه رونـد تحدیـد  مورد
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نشینی داشته است ولی میزان عقـب نشـینی در  وعقب
ویژه بـازه چهـارم  بازه سوم نسبت به بازه دوم و اول به

آبراهه مورد مطالعـه در دوره دوم در بیشتر بوده است. 
شـینی داشـته ن هاي اول و دوم روند تحدید و عقب بازه

سبت به بـازه نشینی در بازه اول ن است ولی شدت عقب
به عبـارتی بسـتر آبراهـه مـورد دوم بیشتر بوده است؛ 
 0,16در بــازه هــاي دوم  ، و0,21مطالعــه در بــازه اول 

کیلومتر مربع عقب نشـینی داشـته اسـت. امـا در بـازه 
در بـازه  سوم آبراهـه مـورد نظـر تغییراتـی نداشـته  و

براینــد  .درصــد پیشــروي داشــته اســت 0,14چهــارم 
تغییرات سواحل چـپ و راسـت آبراهـه در دوره سـوم 

در چهار بـازه  حاکی از آن است که آبراهه مورد مطالعه
ر بـازه اول، دوم، نشینی داشـته ایـن رونـد د روند عقب

 0,03و  0,16، 0,52، 0,52ترتیــب  ســوم و چهــارم بــه
ولــی میــزان  نشــینی داشــته کیلــومتر مربــع عقب
و  اول و دوم نسبت به بـازه سـوم محدودشدگی در بازه

بیشتر بوده است. اما تغییرات آبراهـه در  چهارم ویژه به
که آبراهه مورد مطالعـه  دوره چهارم حاکی از آن است

کیلـومتر عقـب نشـینی داشـته و در  0,83 در بازه اول
و در  مربع روند گسترشی داشتهکیلومتر 0,22دوم بازه 

ـــازه ـــا ب ـــوم و چه ـــب س ـــه ترتی  0,58و  0,34رم ب
عقب نشـینی داشـته ولـی میـزان عقـب  کیلومترمربع

به ویژه بازه سـوم  نشینی بازه اول نسبت به بازه چهارم
هاي  حاصـل از بررسـی پهنـه اسـت. نتـایج بیشتر بوده

راست رودخانـه در  پسروي وپیشروي در ساحل چپ و
نشـان داد کـه بسـتر  مکانی مختلـف هاي زمانی و بازه

مطالعـه داراي رونـد  در تمام بازه زمانی مـورد نهرودخا
آمده نشان  دست  جایی بوده است. مقایسه نتایج به هجاب
روي و محدود شدگی بستر رودخانه در  که پسدهد  می

هاي  میزان را داشته و از این نظر بازه  بیشترین بازه اول
  در ردیف دوم وسوم قرار دارند. و سوم چهارم

   
  هاي مورد مطالعه در دوره اول ي تغییرات کل آبراهه به کیلومتر مربع در بازهها داده: 5جدول 

  تغییرات کل
  دوره اول

  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول
  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي

  01/0  053/0  021/0  008/0  113/0  008/0  052/0  036/0  ساحل راست
  043/0  - 013/0  - 105/0  -016/0  ییربرایند تغ

  035/0  00/0  178/0  018/0  058/0  013/0  123/0  011/0  ساحل چپ
  - 035/0  - 16/0  - 045/0  - 112/0  برایند تغییر

  - 008/0    - 173/0  -15/0  - 128/0  برایند تغییرات
  پسروي - +پیشروي و 

  
  ورد مطالعه در دوره دومهاي م هاي تغییرات کل آبراهه به کیلومتر مربع در بازه داده: 6 جدول

  تغییرات کل
  دومدوره 

  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول
  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي

  056/0  00/0  009/0  069/0  125/0  015/0  032/0  125/0  ساحل راست
  056/0  06/0  -11/0  093/0  برایند تغییر
  00/0  089/0  093/0  024/0  112/0  053/0  339/0  034/0  ساحل چپ
  089/0  - 06/0  - 059/0  - 305/0  برایند تغییر

  14/0  00/0  -169/0  - 212/0  برایند تغییرات
  پسروي - +پیشروي و 
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  هاي مورد مطالعه در دوره سوم هاي تغییرات کل آبراهه به کیلومترمربع در بازه داده :7جدول 
  تغییرات کل

  سومدوره 
  بازه چهارم  بازه سوم  ومبازه د  بازه اول

  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي
  013/0 018/0  050/0  004/0  37/0  00/0  44/0  00/0  ساحل راست
  005/0  -046/0  -37/0  -44/0  برایند تغییر
  030/0  068/0  120/0  001/0  158/0  004/0  112/0  013/0  ساحل چپ
  038/0  - 119/0  - 154/0  - 081/0  برایند تغییر

  - 033/0  -165/0  - 524/0  - 521/0  برایند تغییرات
  پسروي - +پیشروي و 

  
  هاي مورد مطالعه در دوره چهارم هاي تغییرات کل آبراهه به کیلومتر مربع در بازه داده :8 جدول
  تغییرات کل

  چهارمدوره 
  بازه چهارم  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول

  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي  روي پس  پیشروي
  279/0 001/0  036/0  038/0  48/0  00/0  373/0  007/0  ساحل راست
  - 278/0  002/0  48/0  - 366/0  برایند تغییر
  018/0  325/0  350/0  00/0  258/0  00/0  490/0  020/0  ساحل چپ
  307/0  -35/0  - 258/0  -47/0  برایند تغییر

  -58/0  - 348/0  22/0  -836/0  برایند تغییرات
  پسروي - +پیشروي و 

  

 
  

  در دوره اولساحل چپ و راست آبراهه روي و پسهاي پیشروي  پهنه:  2 شکل
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  در دوره دومساحل راست و چپ آبراهه  روي هاي پیشروي و پس پهنه: 3 شکل

  

  
  در دوره سوم ساحل چپ و راست آبراهه روي هاي پیشروي و پس پهنه: 4 شکل

  

  
  روي ساحل چپ و راست آبراهه در دوره چهارم     روي و پسهاي پیش پهنه: 5 شکل
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  هاي ژئومورفیک شاخص
 SLشاخص ): SLشاخص گرادیان طولی رودخانه (

هاي  ارزیابی نیروهاي تکتونیکی است  یکی از شاخص
) ارائه شد و از رابطه زیر بدست 1973که توسط هاك (

  ید.   آ می
SL= (∆H/ ∆L) . L 

SLانـه ، : شاخص گرادیان رودخ∆H اخـتالف ارتفـاع  :
: فاصـله افقـی  L∆در یک مقطع  خـاص از رودخانـه، 

: طول رودخانه از نقطه مرکزي همان  Lهمان محل  و 
باشـد. ایـن شـاخص بـه  رودخانه می ۀمحل تا سرچشم

مقاومت سنگ، پایین رفـتن سـطح اسـاس و  فعالیـت 
هاي این شاخص در  باشد. آستانه تکتونیکی حساس می

 SL>500گـردد. مقـادیر  طبقـه بنـدي میسه کـالس 
ــال،   ــاخت فع ــین س ــت  SL<300>500زم ــا فعالی ب

مقـادیر  باشد. مناطق غیر فعال می SL>300متوسط و 
باشــد کــه  می 603,38بدســت آمــده از ایــن شــاخص 

ــر  نشــان ــر اث دهنده کــج شــدگی در ســاحل راســت ب
حرکـات  هـا ایـن فعالیت اسـت. هاي تکتونیکی فعالیت

ثیر آن بـر سـامانه در منطقه و نیز تا تی فعالساخ زمین
  دهد. را نشان می و بشار رودخانه مهریان

  

  در حوضه مهریان SLمیانگین مقادیر شاخص  :9جدول 
 H(m)∆ L(m)∆  L(m)  SL(m)  نام زیر حوضه

  603,38  6402,64  1002,53  100  مهریان
  

 ةدهند سـازندهاي تشـکیل: لیتولوژي کانال رودخانه
در آن واقع شـدند از  اي موردمطالعهه محدوده که بازه

 اند، شـده هاي قدیمی تشکیلو پادگانه ها همخروط افکن
کناره راست رودخانـه بشـار و هـر دو کنـاره رودخانـه 

هاي قدیمی تشـکیل  مهریان از مخروط افکنه و پادگانه
  شده و کناره چپ رودخانه بشار  از پادگانـه و مخـروط

خود بستر رودخانه هاي جوان تشکیل شده است.  افکنه
در ). 6هاي جوان تشکیل شـده اسـت (شـکل  از آبرفت

ــازه مطالعــاتی رودخانــه بشــار،  مجمــوع در سرتاســر ب
پدیـده  ،رسـد ها فرسایش پذیر بوده و به نظر می کناره

ها به علت جنس نامناسب بستر و  فرسایش در این بازه
هـا و نیـز عـدم وجـود پوشـش گیـاهی مناسـب،  کناره

از نظـر ). 7(شکل  ا به وجود آورده استشرایط حادي ر
هـاي  ) در رابطـه بـا بازه6تکتونیک، با توجه به شـکل (

مورد مطالعه دخالـت گسـل در بـازه اول و چهـارم بـه 
 رتـ محسـوس دلیل عبور خط گسـل از وسـط آبراهـه

هـاي نـو زمـین سـاختی  جهـت بررسـی فعالیتاست. 
فیک ژئومر  ي آبخیز مهریان با استفاده از شاخص حوضه

SL  اقدام به ارزیابی وضعیت نـوزمین سـاختی حوضـه
ــه نمــودیم. ــ  ب ــام کمّ ــده از طــورکلی ارق ی بدســت آم

ــه ــن شــاخص ب ــان نشــان   کارگیري ای درحوضــه مهری
دهد کـه حوضـه مهریـان و حوضـه بشـار از لحـاظ  می

  باشد. تکتونیکی فعال می

  

 
  شناسی محدوده مورد مطالعه نقشه زمین : 6شکل 
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  یش کناري در نتیجه سست بودن رسوب فرسا: 7 شکل

  
رخ طـولی  بررسی نیم: بررسی نیمرخ طولی رودخانه

ماننـد سـرعت  در مورد حوضه تواند رودخانه اصلی می
 حرکت آب، قدرت فرسایشی رودخانـه و زمـان تمرکـز

طول آبراهه اصلی حوضه بشـار  اطالعات مفیدي بدهد.
شـیب  کیلومتر بـوده و22,82و  83ترتیب  و مهریان به
بر آورد شده است. بـا توجـه  0,04و  0,28متوسط آن 

تـوان انتظـار داشـت کـه  به نتایج حاصـل از شـیب می

ــوده و  ــاد ب ــوبات زی ــی آب و رس ــدت دب ــم و ش حج
اي که  باشد. به گونه ثر از آن میأمورفولوژي رودخانه مت

در کوهســتان، افــزایش شــیب، باعــث افــزایش دبــی و 
ان و بشـار کـاهش رسوب و در تالقـی رودخانـه مهریـ

و بــر الگــوي شــود  می شـیب، کــاهش دبــی و رسـوب 
  گذارد. رودخانه تاثیر می

 

  
  رخ طولی رودخانه مهریان ازمبدأ تا نقطه خروجی یم: ن8کل ش

  

  
  رخ طولی رودخانه بشار ازمبدأ تا نقطه خروجی نیم :9 شکل
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  بررسی کاربري اراضی
از نظر پوشش گیاهی اراضی مشرف بـه آبراهـه در 
سراسر محدوده مورد مطالعـه بـه ویـژه سـواحل چـپ 
رودخانـه، زراعــی هسـتند کــه ایـن عامــل در محــدود 

ایـن  وروي آبراهـه نقـش داشـته اسـت  و پس  شدگی
تـا  1335عامل در بازه دوم نقش بیشتري دارد. ازسال 

 و بر مساحت اراضی زیرکشت رفته افزوده شـده 1393
وم و دوم، سـاین عامل در کناره چپ رودخانه در بـازه 

تـرین عامـل  که مهمچهارم نقش مشابهی داشته است،
تغییرات هندسی رودخانه بشار و کم شدن عرض بستر 

هاي  با توجه به شـکل 1393تا  1335رودخانه از سال 
) تغییر کاربري اراضی کنار رودخانـه 10-11-12-13(

باشد. در این حوضه به ویـژه در رودخانـه بشـار بـه  می
آن و عــرض زیــاد بســتر در  علــت شــریانی بــودن

و ماسـه  برداشت شنهاي مختلفی این رودخانه  قسمت
گیرد که مقداري از آن به صـورت قـانونی و  صورت می

در محدوده مـورد مطالعـه  است. برخی نیز غیر قانونی 
برداشت شن و ماسه در بـازه دوم سـاحل چـپ انجـام 

کـه در دوره سـوم رونـد محـدود شـدگی آن د، شو می
  هاي قبل بیشتر شده است.  ورهنسبت به د

  

  
  1335قشه کاربري اراضی سال : ن10شکل 

  

  
 1362نقشه کاربري اراضی سال : 11شکل 
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  1384نقشه کاربري اراضی سال  :12 شکل

 

 
  1393قشه کاربري اراضی سال ن :13شکل 

  

  
  هاي رودخانه هاي شن و ماسه در کناره کارگاه :14شکل 

  
 هاي مربوط به تحدیدآبراهه در بخش زیر ابتدا داده

) و 10هاي زمانی و مکانی مختلـف در جـدول ( در بازه
) نمایش داده شـده 15اي آن در شکل ( نمودار مقایسه

  است.
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 هاي زمانی و مکانی مورد مطالعه به کیلومترمربع هاي تغییرات آبراهه در بازه داده: 10 جدول
  ازه چهارمب  بازه سوم  بازه دوم  بازه اول  آبراهه تغییرات

  - 008/0  -17/0  -15/0  -12/0  1362- 1335سال 
 14/0  0 -169/0  -21/0  1384-1362سال 
  - 033/0  - 16/0  -52/0  -52/0  1393- 1384سال 
  -58/0  -34/0  22/0  -83/0  1393- 1335سال 
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 دوره مورد مطالعھ
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بازه سوم

بازه چھارم

  
  هالعهاي زمانی و مکانی مورد مط زهتغییرات تحدید آبراهه در با: 15 شکل

  
  گیري نتیجه

هرچنـد تغییـر مورفولـوژي آبراهـه  ،ها در رودخانه
امـا بـه طـور کلـی  ؛اسـتمتأثر از حمـل بـار رسـوبی 

هاي انسانی، زمین شناسی و عامـل تکتونیـک ،  فعالیت
هوا، آثار زیادي بر روند  پوشش گیاهی و تغییرات آب و

ــر در  ــث تغیی ــته و باع ــه داش ــدرولوژیکی رودخان هی
. )2004شوند (آنتونالی و همکـاران،  می مورفولوژي آن

هاي پژوهش حاصل از آشکارسـازي تغییـرات بـه  یافته
بـازه هـاي زمـانی هاي هوایی در  کمک تصاویر و عکس

ید تغییر در الگوي فضایی رودخانـه بیش از نیم قرن مؤ
هاي مورد بررسـی  بشار است. این تغییرات در تمام بازه

ـــت. ـــده اس ـــاهده ش ـــه مش ـــل از نتایج حرودخان اص
ــدازه ــه گیري ان ــس هاي پهن ــروي و پ در  روي هاي پیش

هـاي زمـانی و  ساحل  چـپ و راسـت رودخانـه در بازه
مکانی مختلف نشان داد کـه بسـتر رودخانـه در تمـام 

نشـینی و  مدت و مسیر مورد مطالعه داراي رونـد عقب
هاي آبراهه بوده اسـت. مقایسـه نتـایج  تحدید از کناره

رودخانه در بازه  تغییراتکه  دهد بدست آمده نشان می
ترین میـزان را داشـته و از ایـن بیشـو بازه چهارم  اول

در ردیـف دوم وسـوم قــرار و دوم  هـاي ســوم نظـر بازه
 و چهـارم  هـاي اول علـت تغییـرات زیـاد در بازه .دارند

و شـیب  شناسـی، عامل زمین، کاربري اراضیدر تغییر 
ادشــده طورکلی تغییــرات ایج . بــهباشــد. میتکتونیــک 

داده است. عوامـل   بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعی رخ
با توجه بـه  ها نقش داشته است. انسانی نیز در این بازه

تغییرات رودخانه در بستر، سواحل رودخانه همـواره در 
معــرض فرســایش کنــاري اســت جهــت جلــوگیري از 

به شـرح زیـر ارائـه  دهاییپیشنها فرسایش در رودخانه
ــی ــردد: م ــت  گ ــررعای ــتر آن در ح ــه و بس یم رودخان

، همچنین رعایـت هاي مختلف وسازها با کاربري ساخت
محصــوالت زراعــی  بســتر و حــریم در ایجــاد باغــات و

مـدیریت بهـره  و متناسب با اهداف مهندسی رودخانـه
ویژه برداشـت شـن و  برداري اراضی بستر و پیرامون به 

یاسوج باید به چنـد فضایی شهر توسعۀ در مورد  .ماسه
داراي بافـت بسـیار  ،که یاسوجاول این کته توجه کرد:ن

تراکم است و فضاي خالی بسیار در این شـهر دیـده  کم
قـرار  الویـتهاي جدیـد در  که باید در کاربريشود  می

چشــم انــداز  عنــوانه بــگیرنــد و از ســواحل رودخانــه 
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