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چکیده
آنها منجر شده
رودخانهها و اراضی پیرامونی  

توسعة فیزیکی شهرها ،تجاوز به حریم و بستر 
است .استفادة انسان از رودخانه و نوع دخالت در حریم آن موجب تغییراتی در کانال رود و
بیشازحد فضاهای
کالنشهر شیراز شاهد گسترش  
دهههای اخیر  ،
میشود .در  
حاشیة آن  
یکه بیش از دیگر شهرهای استان رشد فیزیکی دارد .بخش
گونها 
به 
ساختهشده بوده است؛  

اعظم این توسعه ،نامنظم و خودسرانه صورت گرفته و درنتیجه ،توسعة فیزیکی شهر به تغییر
فرمهای ژئومورفولوژیکی اطراف منجر شده است .هدف این پژوهش ،بررسی توسعة
لند 
شهری در حریم رودخانة خشک و دامنة تغییرات آن در بازة زمانی  84ساله در شهر شیراز
کتابخانهای و میدانی انجام شده است.

بهصورت 
است .این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و  
پژوهش بااستفادهاز عکس هوایی سال  5382به مقیاس  ،5:60000تصاویر ماهوارة لندست
دادههای میدانی به
نقشههای توپوگرافی منطقه و برداشت  

در سال  ،5338سنجندة اولی و 
دادهها و
بهمنظور پردازش  
موقعیتیاب جهانی ( )GPSصورت گرفت .همچنین  

کمک سامانة 
نرمافزارهای  ArcGis10.3و  Envi4.8استفاده شد .مطابق نتایج ،در دورة
تهیة نقشه ،از  
زمانی فوق توسعة فیزیکی شهر در حریم رودخانه ،در مقایسه با سال  5382در بازة اول 65
بهطورکلی631 ،هکتار از حریم
هکتار ،در بازة دوم  660هکتار و در بازة سوم  18هکتار است  .
ساختوساز شهری تعلق گرفته و جابهجایی عرضی رودخانه در بخش

یهای 
رودخانه به کاربر 
یها
یک  572متر ،بخش دوم  581متر و در بخش سوم  24متر بوده است .همچنین بررس 
بهسمت خطی پیش رفته
هستهای  

کالنشهر شیراز ،از 
یدهد الگوی گسترش فیزیکی  
نشان م 
است.


خشک،
رودخانة   
اراضی،توسعةشهری     ،
ی   
کاربر 
ییر   
تغ  
کلیدی:تغییراتزمانی-مکانی  ،
های   
واژه  
 
شیراز.
شهر   
کالن   


* نویسندۀ مسئول13001930131 :
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مقدمه
  
اسکان بشر ،نقشی تمدنساز در فرایند تاریخی توسعۀ جوامع داشته است و در این فرایند ،شهرها بهمثابۀ برترین سطح
اسکان ،کانون ایفای نقش بودهاند (پورکریمی و دیگران .)0 :0931 ،طی تاریخ ،بشر همواره در ارتباط و جدال با محیط
طبیعی خود بوده است .در حیات شهرها نیز از ابتدا رابطهای متقابل میان انسان و محیط وجود داشت و محیط بهعنوان
پدیدهای تعیینکننده عمل میکرد (پورکریمی و دیگران .)0 :0931 ،ژئومورفولوژی شهری ،به دو روش عمده به مدیریت
رشد و توسعۀ نواحی شهری کمک میکند .نخست آنکه در ارزیابی توانهای منابع و تناسب زمین به رشد و توسعۀ آتی
شهر کمک میکند و دوم اینکه به نظارت بر سیستمهای کنش -واکنشی ژئومورفولوژیکی حاصل از فرایند توسعۀ شهری
کمک میکند و به پیشبینی تغییرات آتی میپردازد (کوک .)13 :0311 ،درواقع میتوان گفت که در توسعۀ فیزیکی
شهرها ،اشکال ژئومورفولوژیکی مانند کوهستان ،دشت ،رود ،جلگه ،سواحل و ، ...نقش تعیینکنندهای دارند؛ بهطوریکه
تأثیر بسیاری در میزان گسترش شهرها میگذارند (بلراد و دیگران .)00 :0913 ،رودخانه بستر حیات است و بیشتر
تمدنهای بزرگ دنیا در کنار رودخانهها شکل گرفتهاند .فعالیتهای انسانی و دخالتهای او ،با تأثیرپذیری از عواملی
مانند وضعیت محیط ،میزان جمعیت و سطح توسعۀ اقتصادی -صنعتی ،بهطورجدی عملکرد طبیعی فرایندهای فیزیکی و
زیستی رودخانهها را تغییر خواهد داد و به تغییر رژیم آب و رسوب ،تغییر هندسه و پلتفرم کانال و تغییرات واحدهای
ژئومورفیک کانال منجر خواهد شد (حسینزاده و دیگران .)061 :0931 ،مورفولوژی 0رودخانه از نظر مفهومی ،علم
شناخت سیستمهای رودخانهای از نظر شکل هندسی ،ویژگیهای بستر رودخانه ،نیمرخ طولی و مطالعۀ چگونگی تغییرات
آنهاست .با بررسی الگوی رودخانه میتوان شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر درک کرد و به
پیشبینی پاسخ رودخانه به تغییرات طبیعی یا فعالیتهای انسانی پرداخت (اسماعیلی و دیگران .)11 :0939 ،همچنین
مورفولوژی ،مطالعۀ صفات و ویژگیهای آبشناسی رودها در قلمرو هیدرولوژی است؛ حال آنکه ابعاد و نوع آبراهه یعنی
شکل هندسی آن ،از نظر آبشناختی در حیطۀ مسائل ژئومورفولوژیک است .از دیدگاه چشمانداز مکانی میتوان
رودخانهها را با جنبههای مختلفی درنظر گرفت .اغلب افراد ،رودخانهها را از جهت پرورش ماهی و قابلیت کشتیرانی آن
میشناسند و متخصصان آبشناسی ،رودخانه را با ویژگیهای جریانیاش تعریف میکنند ،اما برای ژئومورفولوژیستها،
شکل رودخانه اهمیت خاصی دارد و شکل هندسی آبراهه و الگوی فضایی آن مورد توجه است (چورلی و دیگران:0913 ،
 .)069در رودخانهها بهطور طبیعی و طی زمان ،بستر و کنارهها تغییر مییابد ،اما دخالت انسانها در محیط و بهرهبرداری
از رودخانهها ،فرایند تغییر را تسریع و از روال طبیعی خارج میکند؛ بهطوریکه گاهی روند قبلی قابلبازیابی نخواهد بود.
بهدلیل عوامل مختلفی مانند عوامل اتمسفری ،مورفولوژیک و انسانی ،یک سلسله تغییر مداوم در لندفرمهای سطح زمین
رخ میدهد .این تغییر و تحول لندفرمها گاهی بهدلیل شدت و سرعت زیاد و گاهی بهسبب تأثیرگذاری بر محیط زیست
انسان بسیار حائز اهمیت است .بهطورکلی ،رودخانه بهعنوان سیستمی پویا ،مکان و ویژگیهای مورفولوژیکی خود را
همواره برحسب زمان ،عوامل ژئومورفیک ،زمینشناختی ،هیدرولوژیکی و گاهی بر اثر دخالت بشر تغییر میدهد
(رضاییمقدم و دیگران .)0 :0930 ،بسیاری از کالنشهرهای ایران در سالهای اخیر ،با رشد مهاجرت از روستا به شهرها،
شاهد توسعۀ بیرویه و غیراصولی شهر شدهاند و شهر شیراز از این قاعده مستثنی نبوده است .شیراز از اوایل دهۀ 0961
خورشیدی شاهد رشد غیراصولی مهاجران جنگ تحمیلی از یک سو و مهاجران روستاها ،شهرستانها و سایر استانهای
همجوار از سوی دیگر بوده است .این شهر ،سومین شهر مذهبی کشور و پایتخت فرهنگی ایران است و همجواری با
کشورهای حوزۀ خلیجفارس ،رفاه و دسترسی به امکانات شهری و وجود مراکز علمی و دانشگاهی ،ذوق به زندگی را در
1. Morphology
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این کالنشهر افزایش داده است (جمالی و دیگران .)0 :0931 ،جمعیت ازراهرسیده نیازمند اسکان در شهر است.
بدینجهت در شهرها باید ناگزیر توسعۀ فیزیکی بهسمت لندفرمهای ژئومورفولوژیکی اطراف مانند کوهها ،تپهها ،جلگهها،
مخروطافکنهها ،رودها و ...رخ دهد .در این پژوهش ،آثار توسعۀ فیزیکی شیراز بر تغییرات کاربری اراضی در حریم رود
خشک در بازۀ زمانی سالهای  0931 -0916بررسی میشود .به همین سبب ،بیشترین تغییرات کاربری اراضی طی بازۀ
زمانی فوق در حریم رودخانه ،یعنی حدود  031هکتار ،به کاربریهای شهری اختصاص یافته است .درنتیجه ،تنگشدن
معبر رود و تجاوز به حریم آن ،به وقوع مخاطرات محیطی در آینده منجر میشود .الگوی توسعۀ شهر ،به تبعیت رودخانه،
از هستهای به خطی پیش رفته و گسترش فیزیکی شهر بیشتر بهسمت شمال غربی است.


مبانینظری
افزایش کمی و کیفی کاربریها و فضاهای کالبدی یک شهر در ابعاد افقی و عمودی طی زمان را میتوان توسعۀ فیزیکی
نامید (زنگیآبادی .)91 :0910 ،امروزه تغییرات کاربری زمین ،از اساسیترین مباحث مطرح در دنیاست که بهعلت رشد
روزافزون جمعیت شهرها سرعت گرفته است .تغییر کاربری اراضی ،بهمعنای تغییر در نوع استفاده از زمین است که
همواره در سطح زمین نیست و شامل تغییر در تراکم و مدیریت زمین نیز میشود .این تغییرات ،نتیجۀ فعل و انفعالهای
پیچیدۀ عوامل متعددی مانند سیاست ،مدیریت ،اقتصاد ،فرهنگ ،رفتار انسانی و محیط است .در حقیقت ،توان و امکان
رشد شهرنشینی را میتوان مهمترین شاخص توصیفکنندۀ تغییر کاربری زمین و بهخصوص اراضی کشاورزی محسوب
کرد (خاکپور و دیگران )11 :0936 ،دربارۀ تغییرات مورفولوژی رودخانهها و عوامل مؤثر بر آنها ،پژوهشهای متعددی با
روشها و اهداف مختلف ،در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است.
یودین و دیگران ( )0100با استفاده از تکنیکهای سنجشازدور ،سیستم اطالعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای
 0ETMدر پنج سال مختلف و نقشههای توپوگرافی سال  ،0311به ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و آسیبپذیری فرسایش
کناری در طول رودخانۀ جامونا پرداختند .آهر و دیگران ( )0100در یک بازۀ زمانی  91ساله ،با استفاده از دادههای
توپوگرافیکی و تکنیکهای سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،تغییرات و فرسایش کناری رودخانۀ پراوارا10در
هند را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی در تغییرات رودخانه ،انسانی بوده است .سایناس و دیگران
( )0100با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نقشههای توپوگرافیک ،به آشکارسازی تغییرات مسیر رودخانه و تعیین مناطق
مستعد فرسایش برای رودخانۀ پراوارا پرداختند .آنها درنهایت با ارائۀ نقشه ،مناطق مستعد را از نظر فرسایشپذیری
مشخص کردند و مناطق خطرپذیر را نیز بهصورت پهنههایی روی نقشه معین ساختند .خان و دیگران ( )0101با استفاده
از سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،رودخانۀ کالنتان در مالزی را بررسی کردند .مطابق نتایج ،فرایندهای
ژئومورفولوژیکی در طول مقطع رودخانه ،نقشی کلیدی را در کندهکاری و شکلدادن به بانکتهای رودخانه در جریان
سیل بازی میکند .فیضیزاده و دیگران ( )0911با استفاده از دادههای  TMو ماهوارۀ اسپات ،تغییرات کاربری فضای سبز
شهر تبریز را بررسی کردند .آنها در این مطالعه ،از روش طبقهبندی شیءگرا بهره گرفتند و میزان کاهش فضای سبز
این شهر را بهدست آوردند .مقصودی و دیگران ( )0913با استفاده از اتوکد ،سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی،
روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانۀ خرمآباد را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل تغییردهندۀ بستر
و الگوی رودخانه ،تغییرات کاربری اراضی و بهطورکلی ،دخل و تصرف در محیط رودخانه است .همچنین آنها معتقدند
که پیش از تغییر کاربری اراضی باید طرحهایی برای کنترل سیالب و فرسایش کناره انجام گیرد .احمدی و دیگران
1. Enhanced Thematic Mapper
2. Pravara
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( )0930با استفاده از مدل تاپسیس ،محدودیتها و قابلیتهای ناشی از واحدهای ژئومورفیک را در توسعه و برنامهریزی
شهر خرمآباد بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که خطرات احتمالی ،بیشترین تأثیرگذاری را در اولویتبندی مناطق
برای سکونت و توسعۀ شهر داشته است .شهبازی ( )0911عوامل مؤثر بر ناپایداری بستر رودخانۀ قرهسو در کرمانشاه را
مطالعه کرد و با استفاده از عکسهای هوایی در چند بازۀ زمانی نتیجه گرفت که زمینساخت با دخالت گسل و انطباق با
مسیر رودخانه ،تغییرات رودخانه را کنترل کرده و تغییرات عرضی این رودخانه ،بهوسیلۀ گسل محدود شده است .دیگر
پژوهشها درمورد تغییرات کاربری اراضی در حریم رودخانهها در ایران عبارتاند از :اسماعیلی و دیگران ( ،)0930شایان و
دیگران ( ،)0930جعفر بیگلو و دیگران ( ،)0930رضاییمقدم و دیگران ( ،)0930مرشدی و دیگران ( ،)0930یمانی و
دیگران ( ،)0931 ،0939 ،0930 ،0910علمیزاده ( ،)0939کهربائیان و دیگران ( ،)0939مددی و دیگران ( )0931و
نوحهگر و دیگران ( .)0913پژوهشهای زیادی روی رودخانۀ خشک بهوسیلۀ سازمانها و نهادها ،مهندسان مشاور و
محققان و دانشجویان انجام شده است و حجم گزارشها نشانگر اهمیت این رودخانه در شیراز است .اولین مطالعه روی
رودخانۀ خشک ،در سال  0919آغاز شد و هنوز ادامه دارد که در اینجا به پارهای از آنها اشاره میشود .سازمان آب
منطقهای فارس ( ،)0911 ،0911 ،0911شهرداری شیراز ( ،)0911 ،0961ادارۀ کل محیط زیست فارس ( )0911 ،0963و
شرکتهای مهندسان مشاور ،با اهداف مختلف پژوهشهایی روی این رودخانه انجام دادند؛ بعضی از این پژوهشها
عبارتاند از :طرح دریاچۀ تفریحی نهر اعظم رودخانۀ خشک ،شرکت پاراکوهه ( ،)0911کنترل سیالب شیراز ،شرکت
حاسب کرجی ( ،)0911طرح امکانسنجی تراموا و فرهنگی -اقتصادی مسیر رودخانۀ خشک شرکت آمود ( )0911و. ...
محققان دیگری از جمله منجمی ( ،)0911پورمختار ( )0911و پرتو ( )0916نیز مقالههایی درمورد رود خشک تهیه کردند.


روشپژوهش
 
پژوهشهای انجامشده روی رودخانۀ خشک شیراز ،تاکنون فقط از نظر هیدرولوژی و آبشناسی رودخانه بوده و کمتر به
جنبههای ژئومورفولوژیک آن توجه شده است .این رودخانه قابلیت آن را دارد که نقشی شاخص در توسعۀ شهر شیراز
داشته باشد .گسترش شیراز ،بر شدت سیالبهای این رودخانه تأثیر بسزایی دارد (موسوی .)11 :0931 ،برای انجامدادن
این پژوهش ،نخست مطالب و اطالعات نظری دربارۀ موضوع ،از طریق مطالعۀ کتابها ،مقالهها و گزارشها گردآوری
شد .در گام بعد ،با توجه به هدف و چارچوب پژوهش ،از میان مطالب گردآوریشده ،ادبیات مورد نیاز تحقیق استخراج
شد .شایان ذکر است که این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و با مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام گرفته است.
برایناساس ،ابتدا نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی ،عکس هوایی و تصاویر ماهوارهای شیراز مطالعه شدند و تفسیری
ژئومورفولوژیک از آنها در ارتباط با توسعۀ شهر در حریم رودخانه صورت گرفت.
دادهها :برای تعیین بازهها در محدودۀ مورد مطالعه ،از نقشههای موجود و بازدید میدانی و نرمافزار گوگل ارث استفاده
شد و تغییرات بستر رودخانۀ خشک در دو مقطع زمانی  0916و  0931تجزیه و تحلیل شد .بهطور معمول ،بررسی تغییرات
بهصورت سنتی همراه با عملیات صحرایی وقتگیر است و مقرون بهصرفه نیست؛ بنابراین در شرایط کنونی ،منطقیترین
روش برای بررسی تغییرات رودخانهها ،استفاده از دادههای سنجشازدور (تصاویر ماهوارهای) است .به همین دلیل ،برای
استخراج تغییرات کاربری بستر رودخانه ،از تصاویر ماهوارهای و عکس هوایی استفاده شد (وانگ و دیگران.)01 :0111 ،
بدینصورت ،ابتدا قدیمیترین عکس هوایی منطقه به مقیاس  0:01111سال  0916مربوط به شیراز از ادارۀ کل منابع
طبیعی استان فارس تهیه شد .همچنین جدیدترین تصویر ماهوارهای منطقه (لندست  1سنجندۀ اولی) برای سال  0931با
قدرت تفکیک مکانی  91متر ،از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا 0دانلود شد .عکسهای هوایی ،با استفاده از نقاط
1. www.glovis.usgs.gov
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پدیدههای ثابت (پل ،راهها ،مناطق مسکونی و )...در نقشۀ توپوگرافی  0:01111منطقه زمینمرجع 0شدند و دیتوم
 WGS1984و سیستم مختصات  UTMزون  93برای آن تعریف شد .درادامه ،تصاویر لندست وارد نرمافزار  ENVIشدند.
تصویر رنگی کاذب )110( 0از منطقه تولید شد و محدودۀ منطقۀ مورد مطالعه ،از تصویر برش داده شد 9.سپس فیلتر
مناسب برای بهتر مشخصشدن مسیر رودخانه روی تصویر حاصل شد .آنگاه تصاویر وارد نرمافزار  ARCGIS10.3شدند
و مسیر رودخانه ،از روی تصاویر برای هر دو دوره ترسیم شد .عالوهبراین ،از نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی
 0:01111شیراز ( 1 ،9 ،0 ،0و کفترک) و نیز بازدیدهای میدانی و برداشت دادههای مکانی بهوسیلۀ  GPS1برای استخراج
نوع سازندها و ساختارهای زمینشناسی استفاده شد تا درصورت وجود ارتباط بین توسعۀ شهری و تغییرات کاربری اراضی
در حریم بستر رودخانه ،از این طریق ارزیابی شوند.
موقعیت محدوده :موقعیت هندسی رودخانۀ خشک در  03˚99ˊ1611091تا ˝ 03˚10ˊ0110011شمالی و
˝ 10˚01ˊ1016109تا  10˚93ˊ1111311شرقی واقع شده است .حوضۀ آبریز رودخانۀ خشک با وسعت  311کیلومتر مربع،
در شمال غربی شیراز واقع شده و یکی از زیرحوضههای دریاچۀ مهارلو بهشمار میرود .این رود ،از ارتفاعات قالت و
کلستان سرچشمه میگیرد و در جهت شمال غربی و جنوب شرقی جریان مییابد .پس از طی مسافتی کوتاه ،در ابتدا
مسیلهای گلستان و دوکوهک و گویم را از سمت راست و مازاد چشمهسار قصر قمشه را از سمت چپ دریافت میکند.
پس از عبور خطی از میانۀ شهر ،آن را به دو نیمۀ شمالی و جنوبی تقسیم میکند و در انتها به دریاچۀ مهارلو میریزد
(جمالی( .)01 :0939 ،شکل )0

(بازههایشمارة6،5و)3
شکل.5نقشةمحدودةموردمطالعه،مربوطبهرودخشکشیراز 
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یافتهها
بحثو 
یکی از مشخصههایی که میتوان برای شرایط جغرافیایی شیراز قائل شد ،وجود منابع آبی غنی (زیرزمینی و سطحی)
است که در شکلگیری و توسعۀ فیزیکی شهر مؤثر است .در مورفولوژی شهرهایی که در کنار رودها بهوجود آمده است،
مسیر رودها بیش از دیگر عوامل ،نقش تعیینکننده دارد .در این پژوهش ،مسیر رودخانه به سه بازه تقسیم شد که
مشخصات آنها درادامه میآید.
بازۀ یک (مسیل چنارسوخته) از محل احداث سد تنگ سرخ تا پل معالیآباد به طول  1کیلومتر کشیده شده که
حداکثر ارتفاع آن  0110متر از سطح دریا ،کمترین آن  0691متر ،متوسط ارتفاع آن  0639/91متر و متوسط شیب آن
 0/10درصد است .موقعیت درۀ رودخانه با جهت شمال غربی -جنوب شرقی در بستر مخروطافکنۀ کوه دراک ،با
مورفولوژی ناهمواریهای تپهماهوری جریان دارد .بستر رودخانۀ چنارسوخته را طبقات مارنی و آهکی مارنی رازک
تشکیل دادهاند و این رودخانه در اغلب مناطق ،شرایط مناسب برای ذخیرهسازی را دارد .در این بازه ،عناصر زمینساختی
حائز اهمیت است و هندسه بستر رودخانه از عوامل زمین ساختی (گسلها) ،تشکیالت سست زمینشناسی مارن و
رسوبات مخروط افکنهای جوان تأثیر میپذیرد .ویژگی این قسمت رودخانه ،شیب زیاد ،فرسایش شدید زمینهای اطراف
و آبشستگی کنار رودخانه است و ضخامت آبرفت ،حدود  11متر گزارش شده است .میانگین عرض رودخانه روی عکس
هوایی سال  30 ،0916متر است؛ درحالیکه در سال  19 ،0931متر گزارش شده که  03متر از عرض رودخانه کاسته
شده است .مساحتی که رودخانه در سال  0916اشغال کرده ،حدود  11هکتار است ،اما در سال  0931به  16هکتار تغییر
یافته است (جدول  .)0یعنی  01/1درصد از مساحت رودخانه ،بهدلیل فعالیتهای انسانی در حریم رودخانه و برداشت شن
و ماسه از بستر رود ،موجب آبشستگی موضوعی و درنتیجه ،تخریب پلها و دیوارۀ رودخانه شده است .آغاز فعالیتهای
شهرسازی و تغییر کاربری زمین در این بازه ،موجب افزایش سیالبها در پاییندست رودخانه شده است (شکل .)0

معالیآباد،بازةیک

شکل.6گسترشفیزیکیشهردرحریمرودخانةگلدشت
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بازۀ دوم از پل معالیآباد تا پل فضیلت به طول  01کیلومتر ،با حداکثر ارتفاع  0610متر و حداقل ارتفاع در پل فضیلت
 0111متر از سطح دریاست .میانگین ارتفاع آن  0161/1متر و متوسط شیب آن  1/31درصد است .در ابتدای بازهی دوم
از ساحل چپ ،رودخانۀ نهر اعظم را دریافت میکند .موقعیت درۀ رود شمال غربی -جنوب شرقی است و زیرحوضههای
فرعی دروازهقرآن ،سعدی ،باجگاه و ...در طول این قسمت به رود خشک میریزند .بهعلت خاک مناسب و منابع آب،
باغها در کنارۀ رودخانه گسترش یافته است .جنس رسوبات بستر رودخانه شامل ماسه -گراول ،0قلوهسنگهایی است که
منشأ آنها از واحدهای پالئوژن و نئوژن است .قطر ضخامت آبرفت حدود  011متر است .الگوی رودخانه از نوع مستقیم
است که بر اثر فعالیتهای تکتونیکی و فعالیتهای انسانی ،بهصورت مصنوعی و با اهداف مهندسی مستقیم شده است.
میانگین عرض رودخانه روی عکس هوایی در این بازه در سال  010 ،0916متر بود ،اما بر اثر ساختوسازهای شهری در
حریم رودخانه ،در سال  0931به  60متر کاهش یافت؛ یعنی در بازۀ زمانی  11ساله 011 ،متر از عرض رودخانه کاسته
شد .مساحت رودخانه نیز در این بازه ،از  900هکتار در سال  0916به  30هکتار در سال  0931رسید؛ یعنی  11/1درصد
از مساحت رودخانه ،به کاربریهای ناشی از فعالیتهای انسانی در حریم رودخانه اختصاص یافت .عالوهبر باغها و
زمینهای کشاورزی ،مناطق مسکونی و تأسیسات شهری به حریم رودخانه تعرض کردند؛ بهطوریکه بیشترین تعرض به
حریم رودخانه در این بازه رخ داده و موجب تنگشدن معبر آب شده است؛ بهطوریکه این مسئله در سالهای  0961و
 0911سبب طغیان رودخانه شد و خسارتهای سنگینی به شهر وارد کرد .کل مسیر رودخانه کانالیزه شده است و دیوارهها
ساحلسازی و سنگچین شده است که ارتفاع آن از کف رودخانه  9تا  9/1متر است و عرضی حدود  60متر دارد .از زمان
ساخت این مجرا تاکنون ،این مجرای رودخانه قادر به عبور حجم آب سیالبهای بزرگ حوضۀ آبریز نیست؛ بهطوریکه
در مواقع طغیانی ،زمینهای حاشیهای این رودخانه و جادۀ ساختهشده روی آن ،دچار سیلگرفتگی و خسارتهای جانی و
مالی فراوان میشود .عالوهبراین ،هماکنون احداث کنارگذرها در هردو ساحل رودخانه به طول  1کیلومتر ،تسریع در
حملونقل عمومی و رفع گره ترافیکی کالنشهر ،عبور خط مترو و ...سبب تنگشدن معبر رودخانه شده است (شکل .)9

حملونقلعمومی
شکل.3توسعةشهردرحریمرودخانهواحداثکنارگذرهادربستررودبرای 
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تغییرات وسیع در امتداد رود خشک نشان میدهد بعضی از مسائل طراحی شهری ،ارتباط تنگاتنگی با ژئومورفولوژی
دارند .بهنظر میرسد بعضی از تغییرات در حاشیۀ رود ،بهمنظور پایدارسازی و ثبات مجرای رود تلقی شده است .در این
زمینه ممکن است تجهیز و تقویت موضعی ساحل رود ،موجب افزایش فرسایش در محل دیگری دورتر از پایاب شود یا
این سازهها درهنگام طغیانهای شدید تخریب شوند (مقیمی.)11 :0930 ،
بازۀ سوم از پل فضیلت تا مرز خروجی شرق شیراز به طول  01کیلومتر ،با حداکثر ارتفاع  0100متر ،حداقل ارتفاع در
خروج رود از شهر  0119متر از سطح دریا و میانگین ارتفاع  0139متر است؛ بنابراین ،متوسط شیب در این بازه 1/93
درصد است .بیشتر مسیر رودخانه بهوسیلۀ دیوار حائل ،سنگچین و ساحلسازی شده و عرض متوسط رودخانه کمتر از
بازۀ اول ( 10متر) و عمق متوسط آن نسبت به دشت اطراف  0/1تا  0متر است (پورمختار .)30 :0911 ،جنس رسوبات آن
کواترنر و آبرفتهای سیالبی آن شامل گلوالی ،شن و ریگهای کوچک همراه با نمک است و ضخامت آبرفت آن
حدود  011متر گزارش شده است .میانگین عرض رودخانه در سال  0916حدود  31متر بود ،اما اکنون حدود  10متر
است؛ یعنی  13متر کاهش داشته است .مساحت حریم رودخانه نیز در این بازه در سال  0916حدود  31هکتار بود ،اما
امروزه به  10هکتار رسیده است .بدینترتیب 11 ،درصد از مساحت رودخانه کاهش یافته است (جدول .)0
ویژگی این قسمت ،شیب کم ،تهنشینشدن رسوبات و کاستن از کشش رودخانه ،ظرفیت پایین هنگام سیالبهای
بزرگ ،آلودگی نسبتا شدید بر اثر ورود فاضالب به رودخانه ،بروز مشکل زهکشی ،باالبودن سطح آب زیرزمینی و پوشش
گیاهی نیزار در مسیر کانال است.
سالهای5338-5382دربازة6،5و3
جدول.5وضعیتتغییراتبستررودخانهطی 
بازةزمانی(سال)

0916

0931

بازةمکانی

مساحتبستررود(بههکتار)

میانگینعرضرودخانه(متر)

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

11
900
31
16
30
10

30
010
31
19
60
10
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جابهجایی عرضی رودخانه :از آنجا که رودخانهها مسیر طبیعی حرکت آب بر سطح زمین به شمار میروند ،مورفولوژی
رودخانه بر اثر عوامل زمین ساختی (گسلها) و تغییرات کمی دبی جریان و سرعت ،بار رسوبات ،جنس مصالح بستر و
سواحل رودخانه ،به طور طبیعی طی زمان یا بر اثر فعالیتهای بشری از قبیل عملیات ساختمانی (مانند :پلها ،کنار
گذرها ،ساحلسازی و برداشت شن و ماسه و )...تغییر میکند( .یمانی و دیگران .)11 :0931 ،بهمنظور بررسی بهتر و
دقیقتر مسیر  99کیلومتری رودخانۀ خشک ،این مسیر به بازههای سهگانه تقسیم شد .بدینترتیب ،رودخانۀ خشک طی
این  11سال در بازۀ اول جابهجایی زیاد ،در بازۀ دوم جابهجایی متوسط و در بازۀ سوم جابهجایی اندک داشته است .حداکثر
میزان جابهجایی در بازۀ اول  016متر ،در بازۀ دوم  011متر و در بازۀ سوم  61متر است (شکل .)1
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شکل.8تغییراتدرجابهجاییعرضیرودخانهدردورةزمانی5338-5382دربازة6،5و3
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گسترش شهر در حریم رودخانه :حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ،مسیل ،نهر طبیعی یا سنتی ،مرداب و
برکه طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و بهعنوان حق ارتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است.
مطابق مقررات این آییننامه ،حریم رودخانه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود
( .)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120845پدیدۀ گسترش شهرها در دهۀ  0111در شهرهای اروپایی -آمریکایی پدید
آمد .این پدیده در ایران ،از دهۀ  0911آغاز شد .گسترش شهرها در ابتدا بسیار آرام و کند بود .اندازۀ شهرها نیز در حدی
بود که برای مثال با ده دقیقه قدمزدن ،هر شهروندی میتوانست وارد زمینها و فضاهای باز غیرشهری شود .امروزه
گسترش شهرها بسیار شتابان شده است (مقیمی .)1 :0930 ،مقایسۀ مساحت پهنۀ شهری شیراز طی دهۀ 0111( 0911
هکتار) با حال ( 03900هکتار) نشان میدهد این پهنه بیش از سیزده برابر شده است (شکل .)1
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سالهای5338–5382
شکل.1گسترشخطیشیرازدرحریمرودخانةخشکطی 

منبع :نگارندگان0931 ،

تأثیر دقیق چنین گسترشی در شهرها ،بهنوعی هجوم به لندفرمهای ژئومورفولوژیکی پیرامون است؛ بنابراین ،گسترش
کالنشهر شیراز در پیرامون ،به تجاوز به حریم رودخانهها منجر شده است؛ بهطوریکه بر ایجاد مورفولوژی شهر ،تأثیر
زیادی گذاشته است .شهری که در گذشته شکل هستهای داشت ،بر اثر افزایش جمعیت و کمبود فضا برای سکونت ،در
حریم رود گسترش یافته و به شکل خطی ( 11کیلومتر طول شهر) درآمده است و بهسوی شمال غرب گسترش یافته
است؛ زیرا شکل خطی رود و تمرکز فعالیتهای انسانی در اطراف رودخانهها سبب میشود که بیشتر ساختوسازها
بهصورت خطی صورت گیرد.


یجهگیری
نت 
بررسی تغییرات اثر توسعۀ شهری و تغییر کاربری اراضی بر حریم رودخانۀ خشک ،از مهمترین اهداف این پژوهش بوده
است .مطابق نتایج ،توسعۀ شهری در بازۀ یک در منطقۀ پایکوهی تپهماهوری مخروطافکنهای است که با جنس رسوبات،
مارن ،شیل و مواد سستدانه تشکیل شده است ،اما در بخشهای مکانی دوم و سوم شهر در یک منطقۀ دشتی واقع شده
که جنس رسوبات مواد آبرفتی کواترنری است .همچنین بخشی از توسعۀ فیزیکی شهری در حریم رودخانۀ خشک در بازۀ
زمانی -مکانی فوق ،سبب کاهش مساحت بستر رودخانه نسبت به سال  0916شده است؛ بهگونهایکه مساحت بستر
رودخانه ،از  11هکتار به  16هکتار ( 01/1درصد) در بازۀ اول ،از  900هکتار به  30هکتار ( 11/1درصد) در بازۀ دوم و از
 31هکتار به  10هکتار ( 11درصد) در بازۀ سوم رسیده است؛ یعنی  031هکتار از حریم رودخانه ،به کاربری شهری تغییر
یافته است .همچنین جابهجایی عرضی رودخانه  016متر در بازۀ  011 ،0متر در بازۀ  0و  61متر در بازۀ  9بوده است .در
گذشته ،شکل شهر هستهای و فشرده بود و فضای کمتری از حریم رودخانه را اشغال کرده بود ،اما تحوالت اجتماعی
اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی شهر در دهههای اخیر ،به توسعۀ فیزیکی شهر در حریم رودخانه منجر شد .نتیجه اینکه
توسعۀ شهر در جهت شمال غرب است و الگوی گسترش فیزیکی آن بهسمت الگوی خطی پیش رفته است.

آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربریهای شهری بر حریم رودخانه...
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