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بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر رفتار هيدرومورفولوژيکي کانال رودخانه مطالعه موردي رودخانه
خشکه رود فارسان

افشین هنربخش -دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
کورد وان هدایتی پور -دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
حسین صمدی  -دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد.

پذیرش مقاله1398/02/08 :

تائید نهایی1399/01/21 :

چكيده
امروزه مصالح حاصل از رودخانهها در زندگي بشر و بهويژه فعاليتهاي عمراني و صنعتي بسيار حياتي
بوده و از اهميت بسزايي برخوردار است .برداشت بيرويه و خارج از ظرفيت شن و ماسه موجب تغيير
مورفولوژي رودخانهها ميشود كه واكنش رودخانه در جهت برقراري موازنه جديد را به دنبال دارد .در اين
تحقيق بخشي از رودخانه خشكه رود واقع درشهرستان فارسان (استان چهارمحال و بختياري) كه تحت
برداشت بيرويه شن و مصالح است مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه اثرات برداشت مصالح در
پائين دست رودخانه در شرايط قبل و بعد از برداشت مصالح با استفاده از مدل  HEC-RASو  7روش
انتقال رسوب در شرايط سيالب با دوره بازگشتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد
در فاصله شرايط قبل و بعد از برداشت (از سال 1381تا  )1388بستر رودخانه با متوسط  2/02متر از
حداقل  0/05متر تا حداكثر  4متر كف كني داشته است .همچنين حجم خروجي رسوب از مقطع آخر در
شرايط بعد از برداشت نسبت به شرايط قبل از برداشت  0/12درصد كاهش و مقدار تنش برشي0/26
درصد افزايش داشته است .بطوركلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه رودخانه خشكه رود فارسان به
سمت يك تعادل نسبي از نظر فرسايش و رسوبگذاري پيش ميرود و الزم است از برداشت بي رويه
مصالح شن و ماسه جلوگيري بهعمل آيد.

واژگان كليدي :هيدرومورفولوژي ،HEC-RAS ،انتقال رسوب ،كف كني ،تنش برشي ،خشكه
رود.
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مقدمه

در دنیای امروز نیاز به مصالح جهت ساخت و ساز یکی از ضروریات به شمار میآید .برداشتهای بی رویه مصالح از بستر
و کنارههای رودخانه اثرات زیانبار کوتاه و بلند مدت بسیاری را بر رودخانه دارد (دانکان 1و همکاران .)2007 ،برای مثال
پائین افتادن سطح آب در محل برداشت شن و ماسه ،به خطر افتادن تاسیسات و ابنیههای مهندسی ،کاهش ظرفیت طبیعی
رودخانه در جذب مواد غذائی فاضالب ،نفوذ آب شور و کیفیت آب رودخانه ،کاهش غلظت اکسیژن در کف و افزایش دمای
آب ازجمله اثرات منفی برداشت مصالح هستند (مجنونیان  .)1378 ،در اثر برداشتهای طوالنی مدت از رودخانه ،تنش
برشی بستر رودخانه معموالً با افزایش ناپایداری جانبی مجرای اصلی و تغییر در عرض کانال اصلی همراه است .در جدول
 1نمونههایی از اثرات برداشت مصالح از رودخانههای جهان و ایران نشان داده شده است (عزیزیان و همکاران.)1389 ،
جدول :1اثرات برداشت شن و ماسه بر روي برخي از رودخانه هاي ايران و جهان

اثرات عمليات

رديف

رودخانه

مكان

سال

1

کانزاس

آمریکا

1996

پائین افتادن بستر و بهم خوردن شکل و توپوگرافی رودخانه

2

دابس

فرانسه

1999

کاهش میزان غلظت اکسیژن محلول نزدیک به کف رودخانه

3

دابی

فرانسه

1999

ایجاد حوضچههائی به طول  2کیلومتر و تا عمق  6متر ،تغییر شکل رودخانه ،عدم استفاده
از نهرهای زراعی منشعب از رودخانه

4

شاهچای

تهران

1378

بهم خوردن شکل و توپوگرافی رودخانه و تغییرات زیاد ساالنه مسیر رودخانه

5

باالرود

خوزستان

1376

تغییرات شیب کف رودخانه و تهدید سازه سیفون ،انباشت مصالح در کناره رودخانه و تاثیر
آن بر هیدرولیک جریان ،تخریب پل باالرود

تاکنون معادالت و مدلهای مختلفی برای توصیف جریانهای دائمی و فصلی در آبراهههای آزاد توسعه یافته است .از جمله
معروفترین این مدلها مدل سیستم تحلیل رودخانه ) (HEC-RASاست .این مدل یک بعدی که در سال  1995توسط
سازمان مهندسی ارتش آمریکا ایجاد شد و با حل معادالت جریان (معادالت سنت و نانت) و پیوستگی رسوب تغییرات بستر
رودخانه ناشی از فرسایش یا رسوبگذاری را در زمانهای مختلف محاسبه میکند (واحد مهندسی ارتش آمریکا.)1989 ،
یکی از قسمتهای مدل  HEC-RASمدلسازی انتقال رسوب و شرایط مرزی جریان است که به صورت یک بعدی
شرایط رسوبگذاری را در طول زمان شبیه سازی میکند .در بلند مدت پدیدههای فرسایش و رسوبگذاری در کانال سبب
تغییراتی در دبی جریان و مشخصات هندسی کانال میشوند که این اثرات را میتوان با استفاده از این مدل بررسی و مطالعه
کرد.
تاکنون مطالعاتی در زمینه مدلسازی عددی اثرات برداشت مصالح (شن ،ماسه و گراول) بر وضعیت مورفولوژیکی
رودخانه انجام شده است .زمانی و موسوی ( )1385در تحقیقی بر رودخانه خشکه رود فارسان نشان دادند که این رودخانه
با عبور از تشکیالت زمین شناسی خاص بخصوص از درون نشستههای کواترنری متشکل از شن و ماسه باعث شده که
ذخایر شن و ماسه در بستر و کنارههای آن تجمع یابد که متاسفانه برداشت بیرویه این ذخایر در سالهای اخیر مشکالت
فراوانی را بوجود آورده است .نورمهناد و صمدی بروجنی ( )1386تأثیر برداشت شن و ماسه از بستر و کناره برخی از
رودخانههای استان چهارمحال بختیاری را بر ویژگیهای هیدرولیکی جریان مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که
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برداشت شن و ماسه از کنارهها تأثیر بیشتری بر هیدرولیک جریان رودخانه بر جای میگذارد .عزیزیان و امیریتکلدانی
( )1389به منظور تعیین مکانهای مناسب برداشت مصالح رودخانهای و همچنین بررسی اثر گودالهای ایجاد شده بر بستر
رودخانه صفارود مازندران از مدل یک بعدی  HEC-RAS4.0استفاده کردند .نتایج نشان داد که تاثیر عمیق کردن بستر
رودخانه در باالدست محل برداشت بیشتر از تاثیر عریض کردن رودخانه است .اسماعیلی و همکاران ( )1392با برداشت
زمینی از بستر رودخانه الویج در یک دوره  3ساله اثرات برداشت شن و ماسه بر تغییرات مورفولوژیکی رودخانه شامل شیب،
عرض ،عمق ،الگوی رود و اندازه ذرات را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که برداشت بیش از حد و بیرویه از بستر و
کناره رودخانه مورد مطالعه موجب تغییر معنیدار خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه بخصوص عرض و عمق بستر شده
است .امیری و همکاران ( )1393به شبیهسازی رودخانه جراحی استان خوزستان در شرایط قبل و بعد از برداشت مصالح از
بستر رودخانه پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که سرعت جریان در نتیجه برداشت مصالح افزایش مییابد که منجر به
ایجاد جهشهای هیدرولیکی مختلف میشود و این عمل به نوبه خود باعث افزایش تنش برشی و فرسایش کناری رودخانه
میگردد .عابدی و گنجی ( )1395مطالعهای را برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت صدور مجوز برداشت شن و ماسه بر
رودخانههای استان گیالن انجام دادند .در این پژوهش چهار معیار اقتصادی-اجتماعی ،محیط زیستی ،مدیریت و مقررات
مورد بررسی قرار گرفت .صمدی و عزیزیان ( )1396پتانسیلیابی معادن شن و ماسه خارج از بستر رودخانه با تلفیق سامانه
اطالعات جغرافیایی و مدلهای ژئومورفولوژیکی را در حوزههای آبخیز فردوس و قائن بررسی کردند .نتایج بهدست آمده
در حوضههای مورد مطالعه حاکی از آن بود که مدلهای ژئومورفولوژیکی از قابلیت بسیار مناسبی جهت شناسائی مناطق
مستعد تولید رسوب برخوردار هستند.
دان )2002( 1در مطالعهای بر رودخانه  Brazosدر تگزاس نشان داد که برداشت شن و ماسه اثرات منفی زیادی
بر روی حمل رسوب به خلیج مکزیک داشته و همچنین بر روی مورفولوژی رودخانه ،منابع آب باال دست حوضه و بر روی
کاربری زمینهای اطراف رودخانه تأثیر بسزایی داشته است .پورتر و تامارا )2004( 2اثرات تغییرات مورفولوژی رودخانه بر
شرایط زندگی ماهی نقرهای را بررسی کردند و نتایج نشان داد که در اثر تغییر مورفولوژی رودخانه ،شرایط زیست جهت
این نوع ماهی دشوارشده و در نتیجه آن کاهش در تعداد این نوع ماهی در رودخانه مشاهده شد .دانکان و همکاران ()2007
در مطالعهای در کشور انگلستان در مورد عملیات برداشت شن و ماسه در دو رودخانه  Wolshinghamو  Harperlyبه
این نتیجه رسیدند که برداشت مصالح شن و ماسه از مهمترین دخالتهای انسانی است که باعث بوجود آمدن تغییراتی در
مورفولوژی رودخانه میشود .ویشارت و همکاران )2008( 3اثرات برداشت مصالح شن و ماسه رودخانه ویر در شمال انگلستان
را طی سالهای  1930تا  1960میالدی بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری در ویژگیهای
موفولوژیکی رودخانه در طی دوره  30ساله رخ داده است که بگونهای که شکل و ساختار رودخانه بطورکلی تغییر کرده
است .صادقی 4و همکاران ( )2018اثرات میزان و زمان برداشت شن و ماسه معدن وازه-سفال بر میزان دانه بندی رسوبات
معلق رودخانه حوضه آلش را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین اندازه و توزیع ذرات معلق
در سطح و بستر رودخانه تحت تاثیر برداشت مصالح دیده نشد.
برداشت مصالح از رودخانه اثرات زیان باری را درپی خواهد داشت .اگر برداشت به گونهای باشد که جریان آبشاری
در گودال به وجود آید میتواند پس رونده شده باشد و باالدست گودال را نیز تهدید کند .همچنین به دلیل تلهاندازی رسوبات
ورودی در حفره برداشت ظرفیت انتقال رسوب جریان رودخانهافزایش یافته و از این رو فرسایش در پایین دست خود نیز
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ادامه مییابد .با توجه به مطالب فوق ،فرو افتادگی و کف کنی ناشی از برداشت شن و ماسه ممکن است تا کیلومترها در
مسیر رودخانه اصلی و شاخههای فرعی آن توسعه یابد (سبزیوند و همکاران  .)1385،مشکل مذکور همواره عامل مهمی
در تهدید حیات رودخانهها بوده و در صورت عدم توجه و مدیریت مناسب عواقب ناشی از برداشت بی رویه امری حتمی و
گاه جبران ناپذیر خواهد بود .لذا در این تحقیق تاثیر برداشت بیرویه شن و ماسه از کنارههای رودخانه خشکه رود شهرستان
فارسان (استان چهارمحال و بختیاری) که از رودخانههای مهم این منطقه محسوب میشود بر هیدرولیک جریان با استفاده
از مدل  HEC-RASمورد بررسی قرار میگیرد .در سالهای اخیر برداشت مصالح شن و ماسه از این رودخانه به شدت
افزایش یافته که منجر به کف کنی شدید  4متری و تغییر شدید شکل کنارههای رودخانه و عریضتر شدن آن شده است.
همچنین حفاری و برداشت کنارههای رودخانه منجر به انحراف مسیر رودخانه و در نتیجه افزایش میزان فرسایش کنارهای
شده است .بنابراین مطالعه اثرات برداشت مصالح رودخانه در این منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مواد و روشها
معرفي منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه رودخانه خشکهرود واقع در استان چهارمحال بختیاری شهرستان فارسان است .رودخانه مورد مطالعه
از سرچشمههای رودخانه کارون بوده و جزء زیر حوضه بهشتآباد به حساب میآید .بازه انتخابی برای انجام این تحقیق
بخشی از این رودخانه به طول حدود  30کیلومتر در طولهای جغرافیایی  32درجه و  17دقیقه  28ثانیه تا  32درجه و 15
دقیقه و  19ثانیه شرقی و عرض های جغرافیایی  50درجه و  30دقیقه  3ثانیه تا  50درجه و  33دقیقه و  55ثانیه شمالی
است .منطقه مورد مطالعه با مساحتی حدود  2500کیلومتر مربع در اقلیم سرد و نیمه مرطوب قرار دارد .میانگین دمای
ساالنه  12/1درجه سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه  600میلیمتر است .شهر فارسان با جمعیعتی بالغ بر  31هزار نفر در
مرکز منطقه مورد مطالعه قرار دارد .در شکل ( )1بازه مورد مطالعه در رودخانه خشکه رود فارسان در استان چهار محال و
بختیاری نشان شده است.

شكل :1منطقه مورد مطالعه در شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختياري و بازه مورد مطالعه در رودخانه خشكه رود فارسان استان
چهامحال و بختياري

در این تحقیق با استفاده از مدل سیستم تحلیل رودخانه ) (HEC-RASاقدام به بررسی اثرات برداشت بر مورفولوژی
کانال و تعیین میزان حداکثر برداشت بهینه از کانال شد .برای استفاده از نرم افزار  HEC-RASالزم است مشخصات
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هندسی سیستم رودخانه توسط یکسری مقطع عرضی تعریف شود .مقطع برداری با انجام عملیات نقشه برداری با دوربین
دیستومات انجام شد .این مقاطع با مختصات (فاصله ـ ارتفاع) نقاط و همچنین فواصل بینشان به مدل داده شدند .عالوه
بر آن اندازه گیری دبی رودخانه به کالیبراسیون مدل انجام شد.
جمع آوري داده هاي مورد نياز مدل

برای مدلسازی رودخانه در نرم افزار  .HEC-RASالزم است تمامی اطالعات و داده های مورد نیاز برای مدل سازی به
شکل مورد نیاز نرم افزار تهیه و فایل ورودی اطالعات شکل گیرد .پس از تشکیل فایل ورودی مدل  HEC-RASو
اجرای مدل در دوره بازگشتهای مختلف برای شرایط قبل و بعد از برداشت ،با استفاده از روشهای مختلف برآورد بار
رسوبی رودخانه که در مدل  HEC-RASتعریف شدهاند ،نتایج حاصل از تغییرات پارامتر در بازه مورد مطالعه از رودخانه
خشکه رود فارسان حاصل شد.
برداشت مقاطع رودخانه

جهت تعیین بازه مورد مطالعه رودخانه و همچنین بهدست آوردن یک نمای کلی از منطقه از نقشه  1:10000مقاطع برداشت
شده توسط شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و بختیاری ( )1381استفاده گردید .بازه مورد نظر به طول تقریبی 3
کیلومتر ( 2917/8متر) بر روی نقشه مشخص شد .الزم به ذکر است که در سال  1381از تعداد  20مقطع در بازه مورد
مطالعه عملیات نقشهبرداری صورت گرفته که با استفاده از نقشه ژئورفرنس شده منطقه محل مقاطع مکانیابی شده و با
استفاده از مختصات  UTMمنطقه مقطع برداری جدید در سال  1388بر روی همان مقاطع قبلی انجام گردید .اولین مقطع
به طول  481متر پائینتر از پل عیسی آباد و آخرین مقطع نیز در باالدست اولین منطقه برداشت شن و ماسه در بازه مورد
مطالعه قرار دارد.
عملیات نقشهبرداری و برداشت مقاطع با استفاده از دوربین نقشهبرداری دیستومات و دستگاه  GPSدر زمان
کم آبی رودخانه در مهر ماه  1388انجام شد .مطالعات صحرایی در تعداد  20مقطع در طول بازه مورد نظر از پل عیسی آباد
تا اولین منطقه برداشت به طول  2917/8متر انجام گرفت .دلیل این امر سعی بر رعایت کردن تطابق مقاطع نقشهبرداری
شده در سال  1388با مقاطع قبلی نقشهبرداری شده توسط شرکت آب منطقهای در سال  1381است تا بتوان با مقایسه
مقاطع مورد نظر اثرات ناشی از برداشت شن و ماسه را بر کفکنی و تخریب کناره ها را بدست آورد .همچنین برای مقایسه
شرایط قبل و بعد از برداشت نرمالسازی مقاطع انجام شد .با نرمالسازی دادههای شرکت آب منطقهای و دادههای 1388
این مقاطع بر هم منطبق گردیدند .شکل  2مقاطع اندازهگیری در بازه مطالعه رودخانه و نیز مقاطع نرمال شده قبل و بعد از
برداشت در مقطع اول و آخر را نشان میدهد.

شكل  : 2مقاطع اندازه گيري در بازه مطالعه رودخانه و نيز مقاطع نرمال شده قبل و بعد از برداشت در مقطع اول و آخر
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دانه بندي رسوبات بستر

نمونههای رسوب (جمعاً  18نمونه رسوب) در  6مقطع انتخابی از چپ و راست و مرکز کانال رودخانه در هر مقطع برداشت
شد .پس از برداشت و انتقال آن به آزمایشگاه نمونهها به مدت  3روز هوا خشک و سپس کوبیده و ذرات به هم چسپیده
جدا گردیدند .الزم به ذکر است که به دلیل بزرگ بودن ابعاد الکها و عدم امکان استفاده از دستگاه شیکر الک کردن
نمونههای رسوب به صورت دستی انجام شد .درصد ذرات باقیمانده در هر الک نسبت به کل وزن نمونه ها به دست آمد و
درصد ذرات عبوری با شماره الکهای مختلف در نموداری نیمه لگاریتمی رسم و دیاگرام دانه بندی به دست آمد .نمودار
دانهبندی برای کلیه نمونهها ترسیم شد که برای نمونه مقاطع اول و آخر در شکل  3آمده است.

شكل  :3نمودار دانه بندي رسوبات بستردر مقطع اول ( )1و مقطع آخر ()20

تعيين ضريب زبري مانينگ

با استفاده از معادالت مختلف دانهبندی مقادیر ضریب زبری محاسبه گردید .جهت محاسبه ضریب زبری توسط رابطههای
مختلف نیاز به دادههای  D50 ,D60 ,D65 ,D75 ,D90است لذا این مقادیر از دیاگرام دانهبندی استخراج شده و با
جایگذاری در روابط تجربی مذکور مقادیر ضریب زبری با روشهای مختلف به دست آمد .مقادیر حاصل از محاسبات ضریب
زبری مانینگ با استفاده از روشهای مختلف (لین وکارلسون ،مییرپیترمولر ،سوبرامانیا ،گاردراجو ،راد کیوی هندرسون،
استریکلر) محاسبه گردید .با میانگینگیری از مقادیر به دست آمده ضریب زبری نهائی به دست آمده برابر  0/035شد که
با مقایسه ضریب زبری تعیین شده در مطالعه نورمهناد و همکاران ( )1386همخوانی دارد .نور مهناد و همکاران ()1386
این ضریب را  0/033در رودخانه خشکه رود گزارش کرده است .با توجه به نزدیک بودن زمان های هر دو مطالعه در
رودخانه خشکه رود ،نتایج بدست آمده قابل قبول است.
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جمعآوري داده هاي هيدرولوژي

اندازهگیری دبی سیالبی در سه سیالب مختلف هر کدام به مدت سه ساعت در مقاطع ورودی و خروجی انتخابی انجام
گرفت .در ابتدای بازه ورودی در محل پل عیسی آباد با نصب اشل مدرج (با دقت هزارم اعشار (میلیمتری)) بر روی دیواره
کناری هر یک از  3دریچه پل (شکل  ،)4در هنگام وقوع بارش و سیالبی شدن رودخانه اقدام به اندازهگیری تراز آب و
عمق آب شده و هیدروگراف  3ساعته در محل پل به دست آمد .اندازهگیری تراز آب و دبی نیز در مقطع آخر اندازهگیری
شدند .به دلیل اینکه مقطع آخر همانند ورودی بازه از شکل هندسی منظمی برخوردار نبوده لذا اقدام به نصب  3اشل 1
متری در کنارههای رودخانه شد .اشلها به صورتی قرار داده شدند که سقف هر اشل در کف اشل دیگر قرار داشت .در
محل اشل اول که در کناره کانال اصلی قرار داده شده بود میزان عمق آب تا کف اشل اول اندازه گیری گردید تا در انجام
محاسبات دبی مورد استفاده قرار گرفت.

شكل  :4قرار دادن اشل در موقعيتهاي مختلف بستر رودخانه

با توجه به طبیعی بودن رودخانه و شکل نامنظم بستر رودخانه جهت تعیین دبی نیاز به داشتن اطالعات دقیق در مورد
مساحت و محیط خیس است که با رسم مقاطع در نرم افزار  Auto cadحاصل شد .سپس با استفاده از رابطه مانینگ
مقادیر دبی به دست آمد که در آن شیب مسیر را برابر با ( 0/006این مقدار متوسط شیب بین مقاطع است) و ضریب مانینگ
نیز با توجه به آزمایشات دانهبندی انجام گرفته برابر  0/035در نظر گرفته شد .در جدول ( )2مقادیر دبی– اشل مقطع آخر
(مقطع  )20آورده شده است.
جدول  :2مقادير دبي– اشل مقطع آخر

دبي ( مترمكعب بر ثانيه)
7/302
8/59
9/071
9/649
9/995
10/378
1/421

اشل (متر)
0/73
0/76
0/771
0/782
0/789
0/797
0/818

دبي ( مترمكعب بر ثانيه)



0/0
2/865
3/525
4/762
5/8/865
6/503
7/042

اشل (متر)
0/0
0/60
0/63
0/665
0/69
0/71
0/725

هيدروگراف جريان رودخانه

با توجه به آمار ایستگاه آبسنجی تنگ درکش-ورکش در خروجی حوضه از نرم افزار  Smadaبرای محاسبه دبی سیالب
با دوره بازگشتهای مختلف استفاده گردید .همچنین با استفاده از نرمافزار  Easyfitاز بین توزیعهای مختلف آماری،
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توزیع  Logpearsonسه پارامتری انتخاب و بر این اساس حداکثر دبی سیالب لحظهای ایستگاه درکش-ورکش با دوره
بازگشتهای مختلف محاسبه شد .اطالعات مربوط به مقادیر دبیهای پایه و زمان تا اوج در دوره بازگشتهای مختلف در
جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3مقادير دبي با دوره بازگشت هاي مختلف

دوره بازگشت

پارامترها
 2سال  5سال  10سال  25سال  50سال  100سال
18/37
18/37
18/31
17/91
16/94
13/6
دبی پایه(مترمکعب بر ثانیه)
104/85
79/6
58/7
39/96
دبی پیک (مترمکعب بر ثانیه) 24/13 12/86
10
10
10
10
10
10
زمان تا اوج(ساعت)

كاليبراسيون مدل

با توجه حساسیت مدل  HEC-RASنسبت به تغییر ضریب مانینگ لذا کالیبراسیون یا واسنجی مدل با استفاده از تغییر
در این پارامتر صورت گرفت .میانگین حاصله برای این ضریب  0/035به دست آمد .همچنین با مشخص بودن منحنی
دبی– اشل در مقطع خروجی و برداشت مشخصات هیدرولیکی در مقطع آخر نظیر محیط خیس شده و مساحت مقطع به
ازای ترازهای مختلف آب در دبیهای مختلف ،با حل معکوس معادله مانینگ ضریب زبری تعیین گردید که متوسط این
مقادیر به ازای تراز و دبیهای مختلف برابر  0/035به دست آمد.
نتايج و بحث
1

مدل  HEC-RASبرای شبیهسازی پدیده انتقال رسوب رودخانه نیاز به تعریف جریان شبه غیرماندگار دارد که دادههای
مربوط به این جریان در قالب هیدروگراف شبه غیرماندگار ورودی مدل را تشکیل میدهد .در شکل  5نتایج مربوط به
مقادیر تنش برشی رودخانه در دوره بازگشت  50ساله قبل و بعد از برداشت شن و ماسه و روشهای مختلف انتقال رسوب
را نشان میدهد .چنانچه در شکل  5مشخص است روشهای مورد استفاده بر هم منطبق بوده و روند کامالً یکسانی را در
طول دوره شبیهسازی مدل دارا هستند.

شكل  :5نتايج مربوط به مقادير تنش برشي رودخانه در دوره بازگشت  50ساله قبل (شكل الف) و بعد (شكل ب) از برداشت
شن و ماسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Quasi-Unsteady
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نتایج به دست آمده حاکی از آنست که در شرایط بعد از برداشت مقدار تنش برشی مطابق نمودارهای شکل های  6و 7
بیشتر از مقدار مشابه تنش برشی در شرایط قبل از برداشت میباشد.

شكل  :6نمودار تنش هاي برشي در دوره هاي بازگشت مختلف
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شكل  :7نمودار تغييرات تنش برشي نسبت به دوره بازگشتها و روشهاي مختلف

یکی از مهمترین پارامترهای موثر در تغییر پروفیل طولی بستر و ایجاد پدیده فرسایش در رودخانه تنش برشی است که در
این مطالعه مقدار تنش برشی در همه دوره بازگشتها در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت بیشتر
میباشد که با نتایج دان ( )2002همخوانی دارد .همچنین نتایج نشان میدهد در کل بازه مورد مطالعه رودخانه تنش برشی
با افزایش دوره بازگشت بیشتر شده و مقدار آن در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت بیشتر بوده است.
همچنین طبق نمودار شکل  8در برخی مقاطع کاهش در مقدار تنش برشی مشاهده شد که به دلیل کاهش میزان شیب در
اثر کاهش مقدار شعاع هیدرولیکی است .مقدار افزایشی که در دوره بازگشتهای ( )100 ،50 ،25 ،10 ،5به طور متوسط به
دست آمده است برابر (0/26 )0/16 ، 0/15 ، 0/15 ، 0/37 ، 0/5درصد است .امیری و همکاران ( )1393در رودخانه جراحی
خوزستان اثرات برداشت شن و ماسه بر افزایش مقدار شعاع هیدرولیکی رودخانه گزارش کردند.

شكل  :8نمودار بررسي تغييرات تنش برشي در طول بازه مورد مطالعه در شرايط قبل و بعد از برداشت

پروفيل طولي بستر و سطح آب

در این پارامتر برآوردهای حاصل از روشهای مختلف اختالف بسیار کمی را نشان دادند لذا نمونهای از نتایج حاصل از
روشهای مختلف در برآورد پرفیل طولی در دوره بازگشت  5ساله در شکل  9آمده است .در مقایسه پروفیل طولی بستر در
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شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت این امر مشخص میگردد که در نیمه اول بازه مورد مطالعه از سمت
باالدست پدیده کف کنی روی داده است در حالیکه در نیمه دوم بازه مورد مطالعه به سمت پائین دست باالآمدگی کف
رودخانه وجود داشته است .این مقایسه در دوره بازگشت های مختلف انجام گرفته و نشان داد که پروفیل سطح آب نیز از
روند تغییرات پروفیل طولی بستر رودخانه پیروی میکند .همچنین کاهش شیب عمومی روخانه نیز موید این امر است،
هرچند که در قسمتهائی از نیمه اول بازه مورد مطالعه افزایش شیب طولی رودخانه وجود داشته است .باتوجه به سازندهای
زمینشناسی موجود در این مطالعه در این منطقه که دارای ترکیبات کوارتزی است بذا تغییرات شیب رودخانه بدلیل مقاومت
بستر زیاد نیست .مقدار متوسط کاهش شیب عمومی رودخانه به میزان  0/14درصد بوده است .براین اساس میزان کف
کنی انجام شده در بازه زمانی مورد مطالعه ( 1381لغایت  )1388حداقل  0/05متر (در مقطع شماره )17و حداکثر  4متر (در
مقطع شماره )6میباشد .متوسط این کف کنی  2/02متر بدست امده است .در نهایت با بررسی پارامترهای مورد مطالعه
این نتیجه حاصل شد که برداشت مصالح از رودخانهها اثرات مخربی را بر جا گذاشته است به طوریکه تخریب کناره
رودخانه باعث ایجاد تغییرات در پروفیل طولی بستر و کف کنی شدید ،شریانی شدن رودخانه ،پائین رفتن سطح سفرههای
آب زیرزمینی منطقه ،تخریب اکوسیستم منطقه ،تخریبزمین های کشاورزی اطراف رودخانه ،تخریب سازههای احداث
شده در رودخانه و بالاستفاده ماندن کانال های آبرسانی مرتبط با رودخانه نمونههائی از اثرات مخرب برداشت شن و ماسه
از رودخانهها است که اثرات مذکور در رودخانه مورد مطالعه به وضوح قابل مشاهده میباشند .در مطالعه صادقی و همکاران
( )2018نیز برداشت شن و ماسه از رودخانه موجب تغییر مورفولوژیکی رودخانه بخصوص افزایش عرض رودخانه شده بود
هرچند در این مطالعه اثر معنیدار برداشت شن و ماسه بر میزان دانهبندی رسوبات معلق کف و سطح رودخانه گزارش نشد.

شكل  :9مقايسه پروفيل طولي بستر در مقايسه با ارتفاع

همچنین مقادیر به دست آمده در دوره بازگشتهای مختلف نیز اختالف کمی را با هم داشتند که بر طبق شکل  10در
شرایط بعد از برداشت در نیمه اول بازه مورد مطالعه نسبت به شرایط قبل از برداشت کفکنی وجود داشته و در نیمه دوم
بازه مورد مطالعه نیز رسوبگذاری صورت گرفته است که سبب باالآمدن بستر در انتهای مسیر و حتی باالتر قرار گرفتن آن
نسبت به شرایط قبل از برداشت شده است که این امر نیز با نتایج به دست آمده در بخش بخش و همچنین نتایج مطالعه
اسماعیلی و همکاران ( )1392همخوانی و در یک راستا است .هرچند مطالعه اخیر نتایج با در نظر داشتن دورههای بازگشت
طوالنی تر نتایج با کیفیتتری ارائه کرده است.
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شكل  :10مقايسه پروفيل طولي بستر در دوره بازگشت هاي مختلف در شرايط قبل و بعد از برداشت

به طور متوسط در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت کاهش در مقدار این پارامتر مشاهده شد که این
امر نشان دهنده کاهش میزان ذخیره بار رسوبی رودخانه و گرایش رودخانه به سمت مرحله تعادل در شرایط بعد از برداشت
نسبت به شرایط قبل از برداشت است .به طور متوسط درصد کاهش در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از
برداشت در دوره بازگشتهای  100 ،50 ،25 ،10 ،5سال با میانگین  0/13درصد به ترتیب برابر ، 0/26 ، -0/008 ، 0/03
 0/19 ، 0/21درصد است .شکل  11تغییرات سرعت جریان در دورههای زمانی مختلف و روشهای مختلف را نشان
میدهد .بر اساس تحلیلهای آماری و با توجه به اثرات مخرب برداشت مصالح از بستر رودخانه و اثرات کف کنی ناشی از
آن مقدار سرعت جریان در طول بازه مورد مطالعه افزایش یافته که یکی از دالیل آن ،تغییر پروفیل طولی بستر در
قسمتهائی از بازه و افزایش شیب و در نتیجه آن باال رفتن سرعت آب است .در مطالعه نورمهناد و همکاران ( )1386در
همین رودخانه نیز نتایج مشابهی در مورد تغییر پروفیل طولی رودخانه بر اثر برداشت شن و ماسه در کنارههای رودخانه و
بخصوص در پیچهای تند در این استان گزارش شده است .درصد تغییری که به طور متوسط در شرایط بعد از برداشت
نسبت به شرایط قبل از برداشت برای این پارامتر به دست آمده است در دوره بازگشت های  100 ،50 ،25 ،10 ،5سال با
میانگین  0/11درصد به ترتیب برابر  0/11 ، 0/09 ، 0/06 ، 0/15 ، 0/14درصد میباشد.

شكل  :11تغييرات سرعت نسبت به دوره بازگشت ها و روشهاي مختلف

بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر رفتار هيدرومورفولوژيكي كانال...
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نتایج کلی این مطالعه نشان میدهد مقدار تنش برشی در همه دوره بازگشتها در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط
قبل از برداشت بیشتر میباشد که دلیل این امر میتواند به افزایش در مقدار شیب در بازههائی از رودخانه که کف کنی
ناشی از برداشت وجود داشته بوده باشد .از دیگر دالیل میتواند تغییر در مقادیر شعاع هیدرولیکی رودخانه باشد .مقدار
افزایشی که در دوره بازگشتهای  50 ،25 ،10 ،5و  100به طور متوسط به دست آمده است با میانگین  0/26درصد برابر
 0/15 ، 0/15 ، 0/37 ، 0/5و  0/16درصد میباشد .در مقایسه پروفیل طولی بستر در شرایط بعد از برداشت نسبت به
شرایط قبل از برداشت این امر مشخص میگردد که در نیمه اول بازه مورد مطالعه از سمت باالدست پدیده کف کنی روی
داده است در حالیکه در نیمه دوم بازه مورد مطالعه به سمت پائین دست باالآمدگی کف رودخانه وجود داشته است .این
مقایسه در دوره بازگشتهای مختلف انجام گرفته و نشان داد که پروفیل سطح آب نیز از روند تغییرات پروفیل طولی بستر
رودخانه پیروی میکند .همچنین کاهش شیب عمومی روخانه نیز موید این امر است ،هرچند که در قسمتهائی از نیمه
اول بازه مورد مطالعه افزایش شیب طولی رودخانه وجود داشته است .مقدار متوسط کاهش شیب عمومی رودخانه به میزان
 0/14درصد است .بر این اساس میزان کف کنی انجام شده در بازه زمانی مورد مطالعه ( 1381لغایت  )1388با متوسط
 2/02متر از حداقل  0/05متر (در مقطع شماره )17و حداکثر  4متر (در مقطع شماره )6میباشد .پیشنهاد میشود در مقاطع
ارزیابی شده در این مطالعه مجدد مطالعه شود تا تغییرات مورفولوژیکی بخصوص عمق و عرض رودخانه طی این دوره 10
سال جدید بررسی شود .همچنین پیشنهاد میشود تحلیلهای دقیقتری از تغییرات مکانی/فضایی میزان برداشت شن و
ماسه با استفاده از تصاویر ماهوارههای در فصلهای مختلف صورت گیرد .از این گذشته پیشنهاد میشود برای واگذاری
مجوزهای برداشت شن و مصالح سختگیری های بیشتر و نظارت بیشتری در نظر گرفته شود.
سپاسگزاري

بدین وسیله از دانشگاه شهرکرد بابت تامین هزینههای این پژوهش قدردانی میشود.
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