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 آنارزیابی منابع آلودگی آب عوامل تخریب رودخانه دینور و 
 

 3 رضامحمدرضا غریب و 2محمد قیطوري، 1*مسیب حشمتی
 و آموزش، سازمان تحقیقات، منابع طبیعی استان کرمانشاهمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، -*1

 نویسنده مسئول .ي، کرمانشاه، ایرانکشاورز جیترو
 و آموزش، سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاهاستادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري،  -2

 .راني، کرمانشاه، ایکشاورز جیترو
 .ي، تهران، ایرانکشاورز جیترو و آموزشیزداري، سازمان تحقیقات، آبخ پژوهشکده حفاظت خاك واستادیار،  -3

 چکیده
شگري و پایداري محیطهاهاستمستمییسس  هاهارودخانهرودخانه صنعت، گرد شاورزي،  ستند که نقش مهمی در ک شگري و پایداري محیطي اکوهیدرولوژیک پویایی ه صنعت، گرد شاورزي،  ستند که نقش مهمی در ک ست ي اکوهیدرولوژیک پویایی ه ست زی زی

سازيها بهها بهدارند. با این وجود، آلودگی منابع آب و کاهش دبی جریان آندارند. با این وجود، آلودگی منابع آب و کاهش دبی جریان آن سد ضی،  سازيدالیل متعدد از جمله تغییر کاربري ارا سد ضی،  رویه، و رویه، و هاي بیهاي بیدالیل متعدد از جمله تغییر کاربري ارا
شاه هاي مختلف هاي مختلف این پژوهش که در بازهاین پژوهش که در بازهتغییرات اقلیمی موجب نگرانی است. هدف از انجام تغییرات اقلیمی موجب نگرانی است. هدف از انجام  ستان کرمان اي اي سرشاخه((رودخانه دینور در ا

بررسی اثرات تغییرکاربري اراضی حریم رودخانه بر مورفولوژي، فرسایش و عوامل آلودگی آن بود که در ) انجام یافت، ) انجام یافت، باالدست کرخهاز از 
صلی  7انجام یافت. به این منظور  1395-97هاي سال سیر ا شاخهبازه در م سر هایی که دچار تخریب، تغییر کاربري و یا محل ورود و 

ساس داغاب)آالینده سیالبی (بر ا ستر عادي،  شد. طی بازدید میدانی عرض ب شش و حریم ها بودند، انتخاب  سایش و پو ضعیت فر ، و
ــان داد که مورفومتري رودخانه دینور متاثر از ع ــد. نتایج این تحقیق نش ــخص ش ــازند گیاهی در هر بازه مش وامل توپوگرافی، جنس س

سلزمین سی و گ ست. شنا شتی هاي محلی ا شتهاین رودخانه در بازه د شامار و زامانی) به دلیل نه هاي کواترنر، (خدرآباد، میانراهان، 
ن . برداشت نامناسب شگردیده است متر پهن 500نزدیک خروجی حوضه تا  آنضنوع مئاندري و شریانی است که عر شکل رودخانه از

هایی چون گز و خارشتر به همراه رهاسازي آشغال، و ماسه، حذف چمنزار و بیشه حریم رودخانه و جایگزینی آنها با اراضی زراعی یا گونه
تخریب نیز ها هستند. در خارج از بستر رودخانه زباله، پسماندهاي پالستیکی و فضوالت دامی مهمترین عوامل تخریب و آلودگی این بازه

شیب، فعالیت شخم موازي  شش مرتعی،  سترده پو ضالبورود انواع آالیندهورود انواع آالیندههاي عمرانی و گ شاورزي، فا ضالبهاي ک شاورزي، فا شهري و هاي ک صنعتی و  شهري و هاي  صنعتی و  هاي 
ویژه دریاچه سد جامیشان قابل مالحظه است. ساخت این سد نیز موجب حذف صدها هکتار اراضی زراعی ویژه دریاچه سد جامیشان قابل مالحظه است. ساخت این سد نیز موجب حذف صدها هکتار اراضی زراعی شیرابه زباله به رودخانه و بهشیرابه زباله به رودخانه و به

 ها متر مکعب خاك گردیده است. ها متر مکعب خاك گردیده است. تا و جابجایی میلیونتا و جابجایی میلیونمرغوب به همراه یک روسمرغوب به همراه یک روس
 کلیدي هايواژه

 مورفومتري رودخانه فرسایش کناري،  اي،گز رودخانه جامیشان،هاي رودخانه، بازه آالینده
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 مقدمه 
شیرین، نقش هاهاستمستمییسس  هاهارودخانهرودخانه شتن بخش قابل توجهی از منابع آب  ستند که به دلیل دا شیرین، نقش ي اکوهیدرولوژیک پیچیده و پویایی ه شتن بخش قابل توجهی از منابع آب  ستند که به دلیل دا ي اکوهیدرولوژیک پیچیده و پویایی ه

ها را دارند. ها را دارند. مهمی در کشاورزي، صنعت، اکوتوریست، پایداري شهرها، پرورش آبزیان، ژئوپلوتیک، سدسازي، دفع فاضالب و سایر استفادهمهمی در کشاورزي، صنعت، اکوتوریست، پایداري شهرها، پرورش آبزیان، ژئوپلوتیک، سدسازي، دفع فاضالب و سایر استفاده
رویه، و رویه، و هاي بیهاي بیدالیل متعدد از جمله تغییر کاربري اراضی، سدسازيدالیل متعدد از جمله تغییر کاربري اراضی، سدسازيها بهها بهدبی جریان آندبی جریان آن  ها و کاهشها و کاهشمتاسفانه آلودگی منابع آب رودخانهمتاسفانه آلودگی منابع آب رودخانه
ـــتند. هاي تخریبی رودخانههاي تخریبی رودخانهتغییرات اقلیمی از مهمترین چالشتغییرات اقلیمی از مهمترین چالش ستند. ها هس ي پیدا اژهیواهمیت  هارودخانههمین دلیل، احیا و حفاظت از بهها ه

  .)1396بري و همکاران، (سه استنموده 
اخیر به همراه ناکارآمدي مدیریت و نظارت غیر موثر موجب گردیده که عالوه بر  یک دههدرپی هاي پیمتاســفانه روند خشــکســالی

تغییرات مورفولوژي رودخانه،ها، منابع آب آنها نیز  با مشکالت آلودگی مواجه گردد. این روند باید بر اساس شاخص هایی مانند شاخص 
 است "سالمت رودخانه"یکی، شیمیایی یا فیزیکی مورد ارزیابی قرار گیرد که نتیجه آن منعکس کننده واژه ی، بیولوژطیمحستیزهاي 

سترده از عملکردهاي  شرایط حیات و هم چنین یک ارزیابی گ صیف از  شد (پوف و  و ارتباط رودخانهکه یک تو سانی با آن با جوامع ان
 ) در2متحده (قانون آب پاك تاالیا آبی آلودگاصطالح سالمت رودخانه در کنترل  ابتدا در ).2005، 1؛ یانوي و زیفنگ1997همکاران، 

بود که به  آبو حفظ وضــعیت شــیمیایی، فیزیکی و یکپارچگی  بازگرداندن). هدف این قانون 1997(مایر،  شــدپیشــنهاد  1972ســال 
ساختار طبیعی و عملکرد  سمعنی حفظ  سیاري ستمیاکو ساس قانون آب پاك ب ست. بر ا سالمت رودخانه را  ا حفظ  عنوانبهاز محققان 
 ).1999، 3(نوریس و توماس اندگرفتهیکپارچگی اکوسیستم رودخانه در نظر 

شیه توان رودخانهندرت میامروزه به سالم متنی از جریان زالل آبی رنگ با حا شته نه چندان دور رودخانه  سالم یافت. در گذ اي را 
ــنوبر و چمن ــوب بهزار بهبید و ص ــیل و رس ــداي مرغان بود که به جریان تیره و هولناك س زباله و  نامطبوعهمراه بوي همراه طنین ص

هاي شریرن را هاي ناشی از آن نیاز روزافزون به منابع آباین در حالیست که تغییرات اقلیمی و خشکسالی. فاضالب تبدیل شده است
ست.  شدید نموده ا سفانه رودخانهت سواحلها، مراتع و کوهها نیز همانند جنگلمتا ضربهبی ها و  سهمگین مطامع فردي و بهره از  هاي 

ـــت باید براي نجات آنها تالش نمود. هدف از انجام این  اند،مباالتی مدیریتی نبودهگروهی و بی ـــتی ولو اندك باقی اس لذا تا هنوز فرص
هاي باالدست کرخه) در شمال استان کرمانشاه انجام یافت، بررسی و ارزیابی عوامل آلوده تحقیق که در رودخانه دینور (یکی از سرشاخه

 کننده رودخانه بر اساس بررسی میدانی بود.
 

 هاوشمواد و ر
 منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

شــرق اســتان کرمانشــاه قرار دارد. این رودخانه حوزه آبخیز جامیشــان و منطقه مورد مطالعه تحت عنوان رودخانه دینور در شــمال
سرشاخه شمالی حوضه آبریز کرخهبخشی از حوزه آبخیز میانراهان را در بر دارد که یکی از  ست که پس از الحاق به رودخانهاي  ه علیا ا

سرشاخه سیاب اي از بیستون،  شکیل میگاما شکل  دهندرا ت حد پایین: شمالی مختصات جغرافیایی ( 38). حوضه رودخانه در زون 1(
X= 698313; Y= 3819715 :و حد باال  X= 799343; Y= 838984.قرار دارد ( 

 

                                                           
1 Yanwei and Zhifeng 
2-Clean Water Act 
3 Norris and Thomas 
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 حوضه کرخه و ایران (حوضه رودخانه دینور) در استان کرمانشاه،موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

 
 هاي مهم حوضه دینور (جامیشان)ویژگی

شناسی، توپوگرافی و اقلیمی آن است. شرایط و هاي استان کرمانشاه برگرفته از  شرایط زمینقابلیت منابع آب و مشخصات رودخانه
اي از پهنه این اي از پهنه این بخش عمدهبخش عمدهگردد. وب میساخت ایران و بطور ویژه زاگرس مهمترین عامل تاثیر گذار در این زمینه محسهاي زمینویژگی

  قله ها و ارتفاعات است.قله ها و ارتفاعات است.  پوشیده ازپوشیده ازسراسر آن سراسر آن   کهکهالنهرین قرار گرفته النهرین قرار گرفته  بین فالت ایران و جلگه بینبین فالت ایران و جلگه بیناستان در کمربند کوهزایی زاگرس در استان در کمربند کوهزایی زاگرس در 
لیدي در تشکیل و تغذیه عالوه بر این، توالی قرارگیري سازندهاي کربناته (آهکی) و آواري (تخریبی)، چین خوردگی ها وگسلها نقش ک

شمه و قنات)، جهت رودخانه سراب، چاه، چ شیان ها و کیفیت منابع آب را دارد. منابع آب زیرزمینی ( شیان حوزه آبخیز جام شمال (دینور) (دینور) حوزه آبخیز جام شمال از  از 
سطحی معادل  شده که با  شروع  سنقر  سطحی معادل شهر  شده که با  شروع  سنقر  شکیل می  224359224359شهر  شکیل میهکتار حوزه دینور را ت شمال بترتیب به هکتار حوزه دینور را ت شمال بترتیب به دهد. این حوزه در جنوب و  دهد. این حوزه در جنوب و 

شمالهاي شـــمالشود دامنهشـــود دامنهمادیان کوه محدود میمادیان کوه محدود می  وو  خانیخانیاعات کوههاي داالاعات کوههاي داالارتفارتف خانی داراي مراتع ییالقی و مرتفع بوده که مورد خانی داراي مراتع ییالقی و مرتفع بوده که مورد کوه داالکوه داال  ییهاي 
ستائی قرار می شایري و رو ستائی قرار میچراي دام ع شایري و رو ضی تپه ماهوري ختم چراي دام ع شیب که به تدریج به ارا شاورزي کم  ضی ک ضی تپه ماهوري ختم گیرد. در مرکز این حوزه ارا شیب که به تدریج به ارا شاورزي کم  ضی ک گیرد. در مرکز این حوزه ارا

ستمیمی سترش یافته ا ستشوند، گ سترش یافته ا شمهشوند، گ شمه. رودخانه این حوزه پس از دریافت آب چ سراب گزنهله   ي ي هاها. رودخانه این حوزه پس از دریافت آب چ سراب گزنهله متعدد و  سنقر) متعدد و  شهر  سنقر) (در  شهر  شت (در  شت وارد د وارد د
 بیالن سازي هنگامبه((  رسدرسدجنوبی در نزدیکی بیستون به رودخانه گاماسیاب میجنوبی در نزدیکی بیستون به رودخانه گاماسیاب می  –دینور شده و به اسم رودخانه دینور با جهت شمالی دینور شده و به اسم رودخانه دینور با جهت شمالی 

 ).1389-90 آبی سال به منتهی کرخه رودخانه آبریز حوضه آب منابع
به دلیل این که سد جامیشان در باالدست آن احداث شده و فاضالب هاي شهري (شهرستان سنقر) نیز وارد این رودخانه می گردد. 

  .باشدمتر مکعب می 38/2دبی متوسط جریان آب در این رودخانه 
 

  روش تحقیق
 گردآوري آمار و اطالعات 

سلمان و میان شامل پیر ستگاه هیدرومتري  سالهاي در این رودخانه دو ای سط  1350و  1360راهان وجود دارد که به ترتیب در  تو
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سیس گردیده ساالنه آنها در جدول وزارت نیرو تا صات آبدهی ماهانه و  شخ سط جریان آب در این  1اند. م ست.  دبی متو شده ا درج 
رودخانه دینور دو زیرحوضــه ســنقر (جامیشــان) و میانراهان  را در بر دارد. در خروجی ســنقر سـد باشــد. متر مکعب می 38/2رودخانه 

 ).13941394پایدار، پایدار،  توسعهتوسعه وو آبآب مشاورمشاور مهندسینمهندسینآبگیري شده است( 1396جامیشان احداث گردیده که در سال 
سط  ساس آمار متو سی، کلیماتولوژي و 18بر ا شنا سینوپتیک، هوا سی (اعم از  شنا ستگاه هوا سط بارش، دما و ای سنجی)، متو تبخیر

شرح جدول  ساالنه منطقه مورد مطالعه در محدوده ارتفاعات و دشت به  شد. متوسط بارش، دما و تبخیر از سطح آزاد می 1-4تبخیر  با
ضه مورد مطالعه به سانتی 12ترتیب حو ست. با این وجود تغییرات قابل توجهی براي میلی 1100و  450گراد)، (درجه  متغیرهاي متر ا

شاخه رودخانه سر شیه  شتی (از جمله حا ها) و ارتفاعات پیرامون آنها وجود دارد که بیانگر مقدار آب دریافتی کمتر اقلیمی در مناطق د
 در مناطق دشتی دارد. 

 
 هایی بررسی میدانی نتخاب بازها

شرایط خاص مورفومتري، منابع آالینده و تخریب رودخانه و نوع کاربري  ست، تعداد بر مبناي  شاخه باالد سر ضی حریم و  بازه  7ارا
 ). 2براي بررسی میدانی انتخاب گردید (شکل 

 
 پایداري حریم رودخانهبررسی 

ضع موجود و  شته (بر مبناي و سبت به گذ سیل، نوع کاربري و تغییرات آن ن سیل و داغاب  سوب؛ آثار  سایش و ر ساس آثار فر بر ا
 ) انجام یافت.عکس هوایی

 

 
 هاي مورد بررسی در رودخانه دینورموقعیت بازه -2شکل 

 
 نتایج و بحث

 هاي مورد بررسیشناسی رودخانه در بازهمشخصات زمین
سی میدانی قرار گرفت. با تطبیق محل بازهبازه مورد بررســی میدانی قرار گرفت. با تطبیق محل بازه  77، تعداد ، تعداد 11با توجه به جدول با توجه به جدول  شه زمینها با نقشــه زمینبازه مورد برر شد که شــناســی مشــخص شــد که ها با نق شخص  سی م شنا
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علیا) در علیا) در هاي متفاوت اراضی مختلفی قرار دارند. یک بازه (جامیشانهاي متفاوت اراضی مختلفی قرار دارند. یک بازه (جامیشانشناسی با تیپشناسی با تیپهاي مورد بررسی رودخانه دینور در شرایط زمینهاي مورد بررسی رودخانه دینور در شرایط زمینبازهبازه
ستانی، یک بازه به موازات برخو ستانی، یک بازه به موازات برخومنطقه کوه سه بازه در منطقه تپهمنطقه کوه ستان (خیرآباد)،  شت و کوه سه بازه در منطقه تپهرد د ستان (خیرآباد)،  شت و کوه شتی رد د شتی ماهوري و بقیه در محدوده د ماهوري و بقیه در محدوده د

ها برداشت نامناسب شن و ماسه و تغییر کاربري حریم رودخانه و نیز رهاسازي زباله، نخاله و پسماندهاي ها برداشت نامناسب شن و ماسه و تغییر کاربري حریم رودخانه و نیز رهاسازي زباله، نخاله و پسماندهاي (کواترنر) قرار دارند. در این بازه(کواترنر) قرار دارند. در این بازه
ل رس زیاد و حالت مارنی و نیزکاربري نامناسب (دیمزار با شخم موازي شیب ل رس زیاد و حالت مارنی و نیزکاربري نامناسب (دیمزار با شخم موازي شیب دلیدلیماهوري بهماهوري بهکشاورزي مشکل اصلی است. در مناطق تپهکشاورزي مشکل اصلی است. در مناطق تپه

 . . ))44و و   33هاي هاي (شکل(شکل  آلودگی و رسوبزایی رودخانه مشکل اصلی استآلودگی و رسوبزایی رودخانه مشکل اصلی استو برداشت قرضه) گلو برداشت قرضه) گل
 

 هاي مورد بررسی رودخانه میانراهان مشخصات کلی بازه -1جدول 
کد 
 بازه

تیپ اصلی  وضعیت تکتونیکی شناسیجنس زمین مختصات جغرافیایی نام بازه
 توپوگرافی اطراف

 کاربري غالب دو طرف
Y X 

خیر آباد  1
 (خدرآباد)

آهک بیستون (ساحل  723410 3830230
سمت چپ) و رسوبات 
 کواترنر (سمت روستا)

هاي فرعی داراي گسل
 در سمت چپ

کوهستان (چپ) و 
 دشت (راست)

مرتع (سمت چپ) و 
 کشاورزي آبی (راست)

 پل 2
 میانراهان

کواترنر + فلیش (بخشی از  722413 3830253
 سمت چپ)

قطع عرضی توسط 
 صحنه  -گسل مروارید

 کشاورزي (غالبا آبی) دشت

کواترنر (راست )+ فلیش،  723908 3833767 شامار 3
 آهک ( چپ)

 کشاورزي (غالبا آبی) دشت -

 کشاورزي (دیم+ آبی) ماهور تپه داراي گسل فرعی مارن و رسوبات رسی 722986 3834754 زامانی 4
 کشاورزي (غالبا آبی) ماهور غالبا تپه - هاي پلیتی+ کواترنرمارن 723912 3834412 شیرخان 5
جامیشان  6

 علیا
هاي پلیتی (چپ)+ مارن 723939 3842655

 شیست (سمت راست)
کشاورزي (بستر)، مرتع و  کوهستان گسل فرعی

 دیمزار  در حوضه  
 زراعت (غالبا آبی) دشت - کواترنر 728583 3847485 شاهگدار 7

 

 
)، خروجی حوضه میانراهان و تالقی بازه خدر آباد و میانراهان B)، بازه خدرآباد (Aبازه میانراهان؛ روستاي خدرآباد در حریم رودخانه (  -3شکل 

)Cشویی ()، کارگاه ماسهDاي در سالیان اخیر )، رویش زیاد درختچه گز رودخانه 
)E.آثار تخریب کناري با شخم و توسعه زراعت در حاشیه بازه مشخص است .( 
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ترین بازه مورد بررسی با بازه جامیشان متعادل) و Aبازه شاهگدار در انتهاي دریاچه سد جامیشان و آثار تخریب و تغییر کاربري ( -4شکل 

 )Bها توسط پوشش گیاهی دائمی (کنارهتثبیت 

 
 کاربري اراضی و پوشش گیاهی کاربري اراضی و پوشش گیاهی 

توان وضعیت پوشش توان وضعیت پوشش درج شده است. بر اساس نتایج این بررسی میدرج شده است. بر اساس نتایج این بررسی می  22ها در جدولها در جدولنتایج بررسی کاربري اراضی و پوشش گیاهی بازهنتایج بررسی کاربري اراضی و پوشش گیاهی بازه
 ها به شرح زیر خالصه نمود:ها به شرح زیر خالصه نمود:گیاهی را در بازهگیاهی را در بازه

 هاي کوهستانی است؛هاي کوهستانی است؛) شدیدتر از بازه) شدیدتر از بازه77و و   44، ، 33، ، 22، ، 11هاي هاي هاي دشتی (بازههاي دشتی (بازهزهزهتخریب و تغییر کاربري حریم رودخانه در باتخریب و تغییر کاربري حریم رودخانه در با -
سنجد به همراه نی و گیاهان علفی  - صنوبر، گردو،  شش قدیمی از جمله درختان بید،  شتن پو سلمان بود که با دا سنجد به همراه نی و گیاهان علفی پایدارترین بازه پیر صنوبر، گردو،  شش قدیمی از جمله درختان بید،  شتن پو سلمان بود که با دا پایدارترین بازه پیر

شددائمی (از نوع مرتعی)، بهدائمی (از نوع مرتعی)، به ستر عادي باعث حفاظت رودخانه  شدویژه در کنار ب ستر عادي باعث حفاظت رودخانه  سوبویژه در کنار ب سوبه و نقش یک بیوفیلتر طبیعی براي ر گیري دارد. گیري دارد. ه و نقش یک بیوفیلتر طبیعی براي ر
سایش کناري در این محدوده  شی و در نتیجه فر صل آن کاهش تنش بر شده که حا ضریب زبري منینگ  سایش کناري در این محدوده از طرفی موجب افزایش  شی و در نتیجه فر صل آن کاهش تنش بر شده که حا ضریب زبري منینگ  از طرفی موجب افزایش 
شت یونجه و بوده اســـت. همچنین در این محدوده رعایت اصـــول زراعت (باغات دیم با جوي و پشـــته عمود بر جهت شـــیب، کشـــت یونجه و  شیب، ک شته عمود بر جهت  صول زراعت (باغات دیم با جوي و پ ست. همچنین در این محدوده رعایت ا بوده ا

 کاري در حاشیه مزارع مشرف به رودخانه) به این پایداري کمک نموده است؛کاري در حاشیه مزارع مشرف به رودخانه) به این پایداري کمک نموده است؛درختدرخت
اي رشد کرده و در مواردي تقریبا تمام مسیرهاي شریانی اي رشد کرده و در مواردي تقریبا تمام مسیرهاي شریانی ویژه در میانراهان به شکل نگران کنندهویژه در میانراهان به شکل نگران کنندههاي دشتی بههاي دشتی بهاي در بازهاي در بازهگز رودخانهگز رودخانه -

رویه رویه به دلیل کاهش جریان پایه (خشکسالی، برداشت بیبه دلیل کاهش جریان پایه (خشکسالی، برداشت بی  و مستقیم را دربر گرفته است. در گذشته این گیاهان بید و صنوبر بود کهو مستقیم را دربر گرفته است. در گذشته این گیاهان بید و صنوبر بود که
 آب در مسیر و اخیرا سدسازي) و نیز نداشتن سود کافی از بین رفته است؛آب در مسیر و اخیرا سدسازي) و نیز نداشتن سود کافی از بین رفته است؛

گیرد که گیرد که رویه و در چند مورد نیز در داخل قوس مقعر انجام میرویه و در چند مورد نیز در داخل قوس مقعر انجام میدر بازه میانراهان و بخشی از شامار برداشت شن و ماسه بصورت بیدر بازه میانراهان و بخشی از شامار برداشت شن و ماسه بصورت بی -
 و تخریب اراضی کشاورزي است؛و تخریب اراضی کشاورزي است؛  از جمله عوامل تشدید سیلاز جمله عوامل تشدید سیل

سال  - سال در بهار شاه  13741374در بهار صلی کرمان سیل منجر به تخریب کامل پل ا شدید  شاهت صلی کرمان سیل منجر به تخریب کامل پل ا شدید  شد که یکی از عوامل آن همین تخریب و تغییر --ت شد که یکی از عوامل آن همین تخریب و تغییر سنقر  سنقر 
کاربري پوشش حریم رودخانه بود (البته پل قدیمی که از جنس آجر و ساروج است تنها چند متر قبل از پل جدید بود آسیبی ندید کاربري پوشش حریم رودخانه بود (البته پل قدیمی که از جنس آجر و ساروج است تنها چند متر قبل از پل جدید بود آسیبی ندید 

 اخت دوباره پل که یک سال طول کشید محل تردد بود)؛ واخت دوباره پل که یک سال طول کشید محل تردد بود)؛ وو تا سو تا س
سیر عکس هوایی به نظر می - شاهده و تف ساس م سیر عکس هوایی به نظر میبر ا شاهده و تف ساس م سد که تقریبا بر ا سد که تقریبا ر ستخوش تغییر کاربري و تغییر در   3030ر صد حریم رودخانه د ستخوش تغییر کاربري و تغییر در در صد حریم رودخانه د در

 پوشش گیاهی قرار گرفته است. پوشش گیاهی قرار گرفته است. 
 

 فرسایش رودخانه و تغییر در مورفومتري رودخانه دینورفرسایش رودخانه و تغییر در مورفومتري رودخانه دینور
ضعیت تخریب و عوامل  ضعیت تخریب و عوامل و سی میدانی قرار گرفت که نتایج آن در جدول   آلودگی آلودگی و سی میدانی قرار گرفت که نتایج آن در جدول آن در هر بازه از رودخانه دینور مورد برر شته     22آن در هر بازه از رودخانه دینور مورد برر شته نو نو

 شده است. بر این اساس:شده است. بر این اساس:
سایش کناري در قوسفرســایش کناري در قوس - ضعیت در بازههاي مئاندرها، محل شــخم و نقاط فاقد پوشــش گیاهی شــدیدتر بود. این وضــعیت در بازهفر شدیدتر بود. این و شش گیاهی  شخم و نقاط فاقد پو شیرخان، هاي شــیرخان، هاي مئاندرها، محل  هاي 

 گدار و میانراهان بیشتر مشهود بود؛گدار و میانراهان بیشتر مشهود بود؛زامانی، شاهزامانی، شاه
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شش گیاهی (حذف درختان مورد دایک، کارگاهمورد دایک، کارگاه  44ایجاد ایجاد  - سازي، زراعت در حریم رودخانه و تغییر پو سد سه،  شن و ما شت  شش گیاهی (حذف درختان هاي بردا سازي، زراعت در حریم رودخانه و تغییر پو سد سه،  شن و ما شت  هاي بردا
 هاي مورد بررسی بودند.هاي مورد بررسی بودند.ها با گز و خارشتر) مهمترین تغییرات فیزیکی مشهود در بازهها با گز و خارشتر) مهمترین تغییرات فیزیکی مشهود در بازهبید و صنوبر و جایگزینی آنبید و صنوبر و جایگزینی آن

 ها که در زمان بازدید فاقد آثار تخریب قابل توجه بودند، به شرح زیر است:ها که در زمان بازدید فاقد آثار تخریب قابل توجه بودند، به شرح زیر است:یکیکمشخصات دامشخصات دا -
o  متر، عرض تحتانی یک متر و عرض فوقانی متر، عرض تحتانی یک متر و عرض فوقانی   22متر با ارتفاع متر با ارتفاع   100100دو دایک در محدوده  روستاي شامار ؛ هریک به طول تقریبی دو دایک در محدوده  روستاي شامار ؛ هریک به طول تقریبی

 اند؛ اند؛ اراضی کشاورزي ایجاد شدهاراضی کشاورزي ایجاد شده  اظتاظتمتر با سنگ و مالت بر روي یک قوس داخلی براي حفاظت روستا از سیل و نیز حفمتر با سنگ و مالت بر روي یک قوس داخلی براي حفاظت روستا از سیل و نیز حف  00//77
o   هاي روستاي شامار هاي روستاي شامار لغرب روستا (محل تالقی دو شاخه) و جنوب آن مشخصات دایکلغرب روستا (محل تالقی دو شاخه) و جنوب آن مشخصات دایکدر خدر آباد نیز دایکها به ترتیب در شمادر خدر آباد نیز دایکها به ترتیب در شما

 اند.اند.براي حفاظت روستا در برابر سیل ایجاد گردیدهبراي حفاظت روستا در برابر سیل ایجاد گردیده
هاي به روش انتقال ثفلی با ایجاد نهر هاي به روش انتقال ثفلی با ایجاد نهر اري و انتقال آب در بازهاري و انتقال آب در بازهها مورد براي مصارف کشاورزي (آبیاري) است. شیوه آبیها مورد براي مصارف کشاورزي (آبیاري) است. شیوه آبیآب تمامی بازهآب تمامی بازه -

ست. با این وجود در بازهانحرافی به موازات رودخانه اســت. با این وجود در بازه شاهگدار، میانراهان و زامانی حفر چاه در نقاط هاي دشــتی از جمله شــامار، شــاهگدار، میانراهان و زامانی حفر چاه در نقاط انحرافی به موازات رودخانه ا شامار،  شتی از جمله  هاي د
 نزدیک رودخانه نیز وجود دارد.نزدیک رودخانه نیز وجود دارد.

بندي شد (زیرنویس بندي شد (زیرنویس هاي میدانی در ده دسته مختلف تقسیمهاي میدانی در ده دسته مختلف تقسیمکلی حوضه و بررسیکلی حوضه و بررسی  ها با توجه به شرایطها با توجه به شرایطآلودي و آلودگی بازهآلودي و آلودگی بازهمنابع گلمنابع گل -
ضالب  22جدول جدول  ستر رودخانه، فا سب باالدست (از جمله دیمزارها)، تغییر کاربري ب شخم نامنا ضالب).  ستر رودخانه، فا سب باالدست (از جمله دیمزارها)، تغییر کاربري ب شخم نامنا سماندهاي ).  صنعتی، پ شهري و  سماندهاي هاي  صنعتی، پ شهري و  هاي 

 ؛ و؛ و))66وو  55هاي هاي (شکل(شکل  هاي گردشگران محلی مهمترین آنهاستهاي گردشگران محلی مهمترین آنهاستکشاورزي و زبالهکشاورزي و زباله
سد  - ضی کشاورزي آبی (سطحی معادل مخزنی جامیشان باعث حذف مرغوبمخزنی جامیشان باعث حذف مرغوبساخت سد ساخت  ضی کشاورزي آبی (سطحی معادل ترین ارا یک یک حذف حذف متر) به همراه متر) به همراه   350350××40004000ترین ارا

 ها متر مکعب خاك گردیده است.ها متر مکعب خاك گردیده است.آباد) و نیز جابجایی میلیونآباد) و نیز جابجایی میلیونروستا (روستاي نجفروستا (روستاي نجف
 

 دینورهاي مورد بررسی رودخانه آودي و آلودگی منابع آب بازهشکل غالب فرسایش، منابع گل -2جدول
کد 
 بازه

شکل غالب  نام بازه
 فرسایش

مهمترین تغییرات 
 مورفومتري رودخانه 

استفاده 
اصلی آب 

 رودخانه

کاربري 
 غالب

هاي منتهی به بازه آلودگی رودخانه و سرشاخهمنابع آلودگی  و گل
 مورد بررسی (با توجه به متداول بودن آنها در  منطقه) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
خیر آباد  1

 (خدرآباد)
کناري که در 

هاي داخلی قوس
 شدیدتر است

 احداث دو مورد دایک
+ زراعت در بخشهایی از 

 حریم رودخانه

زراعت  آبیاري
 آبی

■ ■ ■ ■       

پل  2
 میانراهان

حفر بستر در 
 هاکناره

کارگاه 
شویی+زراعت در ماسه

حریم+ تغییر در پوشش 
 گیاهی 

زراعت  آبیاري
 آبی

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  

 احداث دو مورد دایک 3مانند بازه  شامار 3
+ زراعت+ تغییر در 

 بخشی از پوشش گیاهی

زراعت  آبیاري
 آبی+ باغ

■ ■ ■ ■  ■ ■  ■  

هایی از زراعت در بخش 3مانند بازه  زامانی 4
 حریم

زراعت  آبیاري
 آبی+ باغ

■ ■ ■ ■       

کناري که در  شیرخان 5
الحاق محل 

هاي سرشاخه
 فرعی بیشتر است

هایی از زراعت در بخش
 حریم

باغ+  آبیاري
زراعت 

 آبی

■ ■ ■ ■   ■   ■ 

جامیشان  6
 علیا

جز موارد معدود به
 تثبیت شده است

سد مخزنی  در بالدست+ 
 زراعت محدود در حاشیه 

آبیاري 
دشت 
 دینور

باغ+ 
زراعت 

 آبی

  ■ ■  ■  ■   

درختان بید و حذف  کناري شاهگدار 7
صنوبر+ زراعت در حریم 

 رودخانه

زراعت  آبیاري
 آبی

■ ■ ■ ■  ■ ■    

= پسماندهاي کشاورزي (طیور و دام تلف شده، امعاء و 4= شیرابه فضوالت دامی و فاضالب خانگی (روستایی)، 3تغییر کاربري بستر و حریم رودخانه،  -2= شخم نامناسب باالدست (از جمله دیمزارها)، 1
= برداشت 9= سدسازي، 8= فاضالب شهري و صنعتی، 7هاي گردشگران محلی، = زباله6= نخاله ساختمانی، 5احشاء حیوانات، بقایاي محصوالت برداشت شده از قبیل چغندر، آفتابگردان، ذرت و مانند آن)، 

 = راهسازي و آجرسازي (محل قرضه و برداشت نامناسب خاك).10غیراصولی شن و ماسه، 
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اشکال آسیب رسانی به رودخانه؛ برداشت غیر اصولی شن و ماسه، رهاسازي ضایعات کشاورزي از جمله بقایاي پر مرغ، و مواد فاسد  -5شکل 

 ).D) و نخاله ساختمانی (C)، فاضالب روستایی (Bشده (

 
ماهوري مشرف به هاي تپههاي بازهضه در سرشاخههاي دشتی) و محل برداشت قردر بازه Bو Aعوامل تغییر کاربري  در داخل رودخانه ( -6شکل 

 ).Dو  Cآلودي رودخانه دارد (بازه شیرخان که نقش اصلی در گل
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 گیري نتیجه
ــان داد که رودخانه دینور علی ــب، نتایج این تحقیق نش ــب از جمله دریافت بارندگی مناس ــرایط طبیعی مناس رغم برخورداري از ش

سی شرایط توپوگرافی و زمین شتهشنا سب دچار (فاقد منابع آالینده طبیعی از جمله نه سانی نامنا هاي نمکی)، به دلیل فعالیتهاي ان
شده و منابع آب آن نیز در معرض آلودگی ست.تخریب  سازه هاي مختلف ا سی میدانی  شان داد که رودخانه حریم و همچنینی برر ها ن

ـــتر رودخانه دینور  دچار تخریب بوده و مناب آب آن نیز  ـــت. که کیفیت آن در بازهمتاثر از آالینده بس ـــتی، هاي مختلف اس هاي دش
ستانی با هم تفاوتتپه شی از فعالیتماهوري و کوه شتر نا ستانی تخریب رودخانه بی سانی در خارج از هایی دارند. در  مناطق کوه هاي ان

سازي، قرضه مصالح است. در مقابل در هاي راهفعالیتدلیل به 4رخ خاكرودخانه است که مهمترین آنها شخم نامناسب و برهم زده نیم
شتی (از جمله میانبازه سه عامل تخریب و هاي د شن و ما سب  شت نامنا شامار) تغییر کاربري حریم رودخانه و بردا راهان، خدرآباد، 

شاهگدار در واقع مجموعه ست. منابع آلودگی در  بازه  سایش رودخانه ا شیفر صنعتی و فعالیت اي از تمام آالیندهاي نا شاورزي،  هاي ک
ضالب شیرابه زبالهنیز فا ستایی) به همراه  شهري و رو ست. هاي خانگی (اعم از  ضه قرار دارد)، ا سنقر نیز داخل حو شهر  ها (محل زباله 

 هاي رودخانه دینور و عوامل آنها شامل موارد زیر است: بطور کلی آالینده
ست (از جمله دیمزا11 سب باالد شخم نامنا ست (از جمله دیمزا=  سب باالد شخم نامنا ستر و حریم رودخانه،   --22رها)، رها)، =  ستر و حریم رودخانه، تغییر کاربري ب ضالب خانگی 33تغییر کاربري ب ضوالت دامی و فا شیرابه ف ضالب خانگی =  ضوالت دامی و فا شیرابه ف  =

ستایی)،  ستایی)، (رو شده از قبیل چغندر، 44(رو شت  شده، امعاء و احشاء حیوانات، بقایاي محصوالت بردا سماندهاي کشاورزي (طیور و دام تلف  شده از قبیل چغندر، = پ شت  شده، امعاء و احشاء حیوانات، بقایاي محصوالت بردا سماندهاي کشاورزي (طیور و دام تلف  = پ
ساختمانی، 55آفتابگردان، ذرت و مانند آن)، آفتابگردان، ذرت و مانند آن)،  ساختمانی، = نخاله  شگران محلی، هاها= زباله= زباله66= نخاله  شگران محلی، ي گرد صنعتی، 77ي گرد شهري و  ضالب  صنعتی، = فا شهري و  ضالب  سازي، 88= فا سد سازي، =  سد  =99 = =

 = راهسازي و آجرسازي (محل قرضه و برداشت نامناسب خاك).= راهسازي و آجرسازي (محل قرضه و برداشت نامناسب خاك).1010برداشت غیراصولی شن و ماسه، برداشت غیراصولی شن و ماسه، 
 

 گزاريسپاس
 رودخانه ايکرانه فرسایش و مورفولوژي بر رودخانه حریم اراضی تغییرکاربري اثرات بررسی"این مقاله از طرح مستقل تحقیقاتی با عنوان 

که با حمایت مالی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري تدوین گردیده است، بدینوسیله از آن پژوهشکده کمال تشکر و قدردانی  "دینور
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