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  چكيده
پيوسته تغيير  طور به ها آنمورفولوژيكي  يها مشخصهو  بودهپويا  كامالً ييها ستميس ها رودخانه

در اين پژوهش پيامدهاي برداشت شن و ماسه بر مورفولوژي رودخانه ده باال در استان  .كند يم
جهت مقايسـه  . است قرارگرفته يموردبررسمكاني،  -كرمان با استفاده از روش مقايسه زماني

هوايي و جهت مقايسه مكـاني، طـول رودخانـه بـه چهـار بـازه تقسـيم و         هاي عكسزماني از 
زاويـه مركـزي   ، ضريب خميدگي، شـعاع نسـبي و   موج طولپارامترهاي هندسي رودخانه مانند 

 1367شدن از سـال   رودي پيچانافزايش  دهنده نشانتغييرات زاويه مركزي . شد گيري اندازه
بر اساس شاخص ضريب خميدگي ميزان خميدگي رودخانه در طـول ايـن    .باشد يم 1384الي 

و طول دره در اين دوره نشان از افـزايش قـدرت    موج طولافزايش . دوره افزايش داشته است
كاهش زاويه مركزي در اين دوره نشان از تحت فشار قرار گرفتن رودخانه . مانور رودخانه دارد

عـرض بسـتر داراي   . باشد يمافزايش ناپايداري، توسعه و گسترش فرسايش كناري  متعاقباًو 
ميـزان تغييـرات مورفولـوژي     درمجمـوع . باشد يمترها بيشترين تغييرات نسبت به ساير پارام

و ممكن است به علت وجود شـن و ماسـه زيـاد اثـرات برداشـت مصـالح        رودخانه اندك بوده
اما به علت روند كاهشي بارش و كاهش آورد رسوبي لزوم احتياط بيشـتر   بوده باشد مدت كوتاه

  .باشد يمدر ميزان برداشت شن و ماسه ضروري 
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  مقدمه

كشور ايران . مختلف كاربرد بيشتري يافته است هاي عرصهاستفاده از شن و ماسه، از ديرباز به همراه پيشرفت انسان در 
عمراني و زيربنايي متعددي در كشور  هاي پروژهو همين امر باعث شده كه  شود يمحسوب م توسعه درحالجزو كشورهاي 

مصالح مناسب و  نيها به هر طريق ممكن نسبت به تأم اجراي پروژه در در حال اجرا باشد اين موضوع باعث گرديده تا
كه در معرض انتقال ممتد در آب بوده، منابع مطلوبي  اي رودخانهشن و ماسه . الوصول از هر جاي ممكن اقدام گردد سهل

، گرد شده و با بادوامتوسط سايش حذف گرديده و شن و ماسه  ها آن، زيرا مواد ضعيف و سست باشند ياز مصالح م
به نزديكي  ،همچنين در دسترس بودن. )1384، اي رودخانهراهنماي برداشت مصالح (است جامانده بهمناسب  بندي دانه
 .استشده از اين منابع ارزشمند  روزافزونفاده استباعث  و عدم نياز به فراوري بيشتر مصرفمحل ، ونقل حمل هاي جاده

 درنتيجهو بدون مالحظه بوده،  غير فنيو  رويه بي برداري بهرهشاهد خيل عظيم  ها ليها و مس در اين رهگذر رودخانه
  .اند شده لتحمي را ماديز يو محيط زيست ياثرات نامطلوب مورفولوژ

 ،يرودخانه تجن در سار. اند وجود دارد شده ديشد دچار خسارت  رويه بيبرداشت  ليكه به دل ييها از رودخانه ياديآمار ز
در  رهيرودخانه ت در استان هرمزگان، نابيرودخانه م ل،يارس در استان اردب يرودخانه مرز الن،يدر استان گ سفيدرود

باال رود، قمرود، تجن،  يها پل بيبه تخر توان يم نيهمچن .از اين تخريب گسترده هستند هايي نمونهفقط  استان لرستان
برداشت مصالح  محيطي زيست ضوابط(شاه چاي كرج و تيره اشاره نمود هاي رودخانهماشالك و شرياني شدن مسير 

زمان طوالني حتي  هاي دورهعالوه بر زمان دوره برداشت به  رويه بي يها اثرات نامطلوب برداشت .)1388، اي رودخانه
، لذا ضرورت گردد يمحدوده برداشت منتهي م دست پايينباالدست و  يها و نيز مكان برداري بهرهپس از خاتمه عمليات 

 ازلحاظموردي و در هر محل  صورت بهها  برداشت شن و ماسه از رودخانه سنجي امكانانجام مطالعات مربوط به 
  .باشد يدر كنار مطالعات فني كامالً ضروري م محيطي زيستو  يكيمورفولوژ

تبعات منفي  تنها نهبرداشت شن و ماسه تحت اصول فني مناسب و نيز مديريت صحيح صورت گيرد،  از سوي ديگر، اگر
  .شود ي، بلكه باعث كنترل سيالب و ايجاد پايداري در پروفيل رودها مرسد يآن به حداقل م

، در )1994 1كندلف(آمريكا در    مثال عنوان به. باشد يرايج در جهان م هاي پديدهها يكي از  برداشت شن و ماسه از رودخانه
در ايتاليا  ،)2000 4گرين و ارسكاين( در استراليا ،) 1998 3آرچر و سير(در انگليس ،) 1998 2پتيت و همكاران(فرانسه 

رودخانه را گزارش  مواردي از برداشت شن و ماسه از  ،)2005 6گب و همكاران( بلژيك رد ،)2003 5سوران و رينالدي(
ها شده  ساختريز ساخت  يانسان به مواد خام برا ازين شيباعث افزا رياخ هاي دههدر  ياد جهانرشد اقتص. اند داده
  ).2010 7وايد(است

مورفولوژي  تغيير در . در پايداري پروفيل رودخانه داشته باشد بلندمدتيا  مدت كوتاهاثرات  تواند يشن و ماسه م برداشت
تغييرات اين ). 2005رينالدي و همكاران (خواهد شد  و ماسهدر خالل برداشت شن  ،دست پايينآبراهه موجب تغييراتي در 

در اثر برداشت  در كف رودخانه ها حركت شن يا و از بين رفتن آرمور كف رودخانه ،افزايش بار رسوبي صورت به تواند يم
 درنتيجهن سطح اساس رود و آمد كندن بستر رودخانه باعث پايين  ).1997 8موسي و مك لين(شود  شن و ماسه ظاهر

ها مثل پايه  آبراهه باعث تخريب ساختمان طولي  يبدرشاين تحليل ). 1997كندلف ( شود يجابجا شدن خط كنيك م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kondolf 
2 Petit et al. 
3  Sear&Archer  
4 Green & Erskine 
5 Surian & Rinaldi 
6 Gob et al. 
7 vide 
8  Mossa&McLean  
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تغييرات اتفاق افتاده در كانال آبراهه به ميزان  درهرصورت). 1993 1كندلف و اسوانسون( ها در طول آبراهه خواهد شد پل

  ).2005رينالدي و همكاران ( ه ارتباط پيدا خواهد كردو سرعت برداشت شن و ماس
به برداشت مصالح  شده چاپ كايآمر شناسي زمين سازمان  هيدر نشر 1917در سال  لبرتيكه توسط گ يميمقاله قد كيدر

در اثر  يبزرگ هاي حوضچهرودخانه  ريگزارش آمده كه در مس نيدر ا. است شده اشاره كايآمر  ياز بستر رودخانه شر
كنند و با  بيآب در آن ترس انيرسوبات حمل شده توسط جر دهش ها باعث  حوضچه نيا. است ايجادشدهبرداشت مصالح 

را باعث شده  دست پاييندر  شيفرسا  كه طوري به ابد،ي شيرودخانه افزا حمل تيرسوبات حمل شده ظرف زانيم كاهش 
  . است شده گزارش متر پنجرودخانه تا  نقاط  يدر برخ شياست، عمق فرسا

 40 يال 30آن به حدود  يدهانه خروج كيرودخانه نزد باعث شده تراز بستر  وانيدر تا ويش تان رودخانهمصالح در  برداشت
بار  نياول يباعث شده برا  كاياز برداشت مصالح در رودخانه كانزاس آمر يمشكالت ناش. برسد ايدر از سطح  تر نييمتر پا

برنامه   ها حيو تصح راتييتغ يو با اعمال برخ رديقرار گ موردتوجه  كايآمر  يدرولوژيه نيط اداره مهندسمسئله توس نيا
 HEC-6   دهند مسئله برداشت شن و ماسه توسعه  سازي شبيه يرا برا .  

 كيدرولوژيو ه كياكولوژ ك،يآثار برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه را به سه دسته مورفولوژ) 2010(وايد 
 جاديا يهستند كه در پ يعرض يمسائل كيدرولوژيو ه كيمعتقد است مسائل اكولوژ يالبته و. كرده است بندي تقسيم

   .دهند يرخ م كيمورفولوژ راتييتغ 
   :از اند عبارتكه  كند يذكر م راتييتغ نيتر جيو را نيتر مهم عنوان بهرا  كيمورفولوژ راتييتغ نيهمچن وي

  سيالبي يها تغيير در دشت ،مسلح شدن، كانال ثباتي بي ،تغيير در الگوي كانال، تخريب بستر رودخانه•
اين . است شده برداشتتجاري از ابتداي قرن نوزدهم  يها بريتانيا، شن و ماسه براي ساخت ساختمان هاي رودخانهدر 

 يها اما در سال ).1971 2وننيوت( به اوج خود رسيده است 1960و در دهه  پيداكردهافزايش  1930ها در دهه  برداشت
آژانس (چشمگيري داشته است  ها كاهش  برداشت شن و ماسه اين رقم راياخير به دليل تصويب قانون خاصي ب

  ).2005 3زيست محيط
و  رودي پيچان م،يها را به سه دسته مستق رودخانهي كيساختار مورفولوژ ازلحاظ ،1975 4لئوپولد و ولدمنراستا  نيهم در

به  رود پيچان يالگو بين يندرا. باشند يم فاكتورها نيمتأثر از هم زيالگوها ن نيا. كردند بندي تقسيم) يانيشر(چند شاخه 
   ).1977و همكاران  5بايدن هارن( توجه را به خود جلب كرده است نيشتريب عتيآن در طب يفراوان ليدل

در  يچارچوب مطالعات كيبزرگ پرداخته و  هاي رودخانه يكيبه لزوم مطالعه رفتار مورفولوژ قيتحق كي رد) 2002( 6تورنه
 نينو يها رودخانه با استفاده از روش كيمنظم مشخصات مورفولوژ برپايشآن  تأكيدكه است ارائه نموده  نهيزم نيا
  .باشد يم
شمال   هاي رودخانهبه  ژهيها، با توجه و برداشت شن و ماسه از رودخانه محيطي زيستاثرات  يبر رو يمطالعات زين رانيا در

روزخش و همكاران، ( ، رودخانه كن)1386كبريا،  زاده وهاب( مازندران هاي رودخانه ازجمله. كشور صورت گرفته است
به بررسي ) 1375(احمري در ايران  ها رودخانههمچنين در راستاي پايش تغييرات شكل بستر   .نام برد توان يرا م )1388

بر ) 1382(و محمودي  گر نوحهي ها تيفعالمقاالت پژوهشي مانند  پس ازآنپرداخته و  اي رودخانهاثرات برداشت مصالح 
بر روي ) 1389(، يماني و همكاران آباد خرم هاي رودخانهبر روي ) 1389(روي رودخانه ميناب، مقصودي و همكاران 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Swanson 
2 Newton 
3 Environment Agency 
4 Leopold &Wolman 
5 Biedenharn 
6 Thorne 
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 1330 يكرمان در طول دوره آمار كينوپتيس ستگاهيمنطقه از آمار ا يانجام مطالعات هواشناس يبرا: مطالعات هواشناسي

آمار  حيو حذف و تصح شده آوري جمع يبارندگ يدقت و صحت آمارها ينخست بررس. است شده استفاده 1384تا 
و  يترسال هاي دورهمنطقه،  يبارندگ ميرژ انه،يمتوسط سال يانجام، در آخر بارندگي آمار مشكوك، انتخاب دوره 

  .است شده محاسبه... ساالنه و يدما نيانگيساالنه، م يحداقل و حداكثر دما ،يخشكسال
 يمنطقه نمودارها يبهتر بارندگ ريتفس يبرا. است رفتهيصورت پذ يبارندگ راتييتغ برپايش تأكيدبخش با  نيا مطالعات

  .است شده ترسيممنطقه  يبارندگ ساله پنجمتحرك سه و  نيانگيم
 استانداردشدهدرصد نرمال و بارش  يمنطقه، از دو شاخص خشكسال يو خشكسال يترسال تياز وضع يآگاه يبرا نيهمچن

. اند شده محاسبهساالنه  يو آمار بارندگ DIP افزار نرمها با استفاده از  شاخص نيا. است شده استفاده  شده تصحيح
رودخانه در  يمورفولوژ تيوضعي بهتر بررس به علت زين1384و1377، 1367سه سال  بارش مربوط به يها ستوگراميه
  .شد ميسه سال ترس نيا

به . باشد ياز رسوب منطقه موجود نم يآمار ،در منطقه يدرومتريه ستگاهيعدم ا ليبه دل: مطالعات فرسايش و رسوب
  .است شده استفاده EPMبرآورد رسوب از روش  يفقدان آمار رسوب برا ليدل

صورت گرفته و  راتييتغ يمكان -يزمان سهيرودخانه ده باال با استفاده از روش مقا يمورفولوژ: مطالعات مورفولوژي
 يپالن رودخانه و مشخصات هندس يبررس يبرا. است شده واقع موردبررسي ،يكم هاي گيري اندازهبا استفاده از  نيهمچن

است،  شده استفاده 1390گوگل ارث  ريتصو نيو همچن  برداري نقشهسازمان  1377و  1367سال  ييهوا يها آن از عكس
 يها با استفاده از عكس نيرودخانه بوده است، بنابرا ريبه پالن مس ازين يهندس يمحاسبه پارامترها يبرا نكهيبا توجه به ا

جهت مختصات دار كردن . است دهيگرد ميمدارك مذكور ترس يرودخانه از رو ريگوگل ارث موجود مس ريو تصو ييهوا
پالن رودخانه در سه  درنهايترودخانه،  ريمس يساز يپس از رقوم. است شده استفاده سيالو افزار نرماز  ييهوا يها عكس
  .است شده استخراجالذكر  فوقي زماني  دوره

 ،ي، شعاع نسبرود پيچان، شعاع رود پيچان يمركز هيزاو ،يدگيخم بي، ضرموج طول ريرودخانه نظ يهندس يپارامترها
اتوكد  افزار نرم طيرودخانه در مح يهارود پيچانمماس بر  هاي دايره ميفوق با ترس ي در سه دوره... طول دره و

، طول موج طول يهندس يسپس پارامترها م،يها ترسرود پيچان رمماس ب هاي دايرهابتدا در اتوكد . شده است گيري اندازه
  .است دهياستخراج گرد يمركز هيو زاو ي، شعاع نسبرود پيچاندره، شعاع 

گوگل ارث  ريو تصو ييعكس هوا يكردن دو طرف بستر رود بر رو يعرض بستر رودخانه با رقوم گيري اندازه يبرا
  .است شده انجام

ي كه برا صورت بدينصورت گرفته است،  يدانيبا استفاده از مشاهدات م موردمطالعه هاي بازهعمق رودخانه در  نيانگيم
مصاحبه از  نيو همچن ها البيداغاب س گيري اندازه ،يميقد هاي پادگانهبا استفاده از مشاهده  1377و  1367 يها سال
در چند نقطه از  گيري اندازه 1390سال يو برا شده زده نيتخم رودخانهرودخانه، عمق  ريمستقر در مس يروستاها ياهال
  .لحاظ شده است ها گيري اندازه نيعمق رودخانه با استفاده از ا نيانگيو سپس م شده انجامرودخانه  ريمس
صورت گرفته  يزمان ي از سه دوره آمده دست به يمشخصات هندس نيب يآمار سهيمقا ها گيري اندازه نياز انجام ا پس
تحقيقات توسط  منتشرشدهبراي مقايسه ضريب خميدگي و نوع رودخانه بر مبناي شعاع نسبي از جداول راهنماي  .است

 ريمس يمكان راتييتغ ،يميترس يرهايبا استفاده از مس نيهمچن .است شده استفاده) 1994 1تلوري(جهاد كشاورزي 
و  ودخانهر يمورفولوژ تيروشن شدن بهتر وضع منظور به. اند شده سهيو حال مشخص و با هم مقا درگذشتهرودخانه 

 اتيخصوص رييمعادن، شكل مقطع و تغ قرارگيريشده و با توجه به مكان  گيري اندازه يمشخصات هندس حيتشر
معادن  تيسا دست پايين عنوان به كيبازه . است شده تقسيم يبه چهار بازه فرع ريرودخانه در طول مس ك،يمورفولوژ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Telori 
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  1384و  1377، 1367براي سه سال  PNشاخص .  1جدول 
  نتيجه عدد شاخص سال آماري

  نرمال 13/94 1367
  خشكسالي متوسط 69/67 1377
  خشكسالي متوسط 49/61 1384

  
و آمار رسوب از  يدرومتريه ستگاهيفقدان ا ليو رسوب حوضه به دل شيبرآورد فرسا يبرا :فرسايش و رسوب

سنگ و  تيحساس ش،يفرسا اتيخصوص شده گرفتهدر نظر  يكار يو با توجه به واحدها شده استفاده EPMي روش تجرب
 يوزن صورت بهحوضه  مقادير رسوبو تعيين هر رخساره  شيفرسا درنهايتمشخص و  ياستفاده از اراض بيخاك و ضر

  .است شده خالصه) 2(جدول صورت بهو نتايج  برآورد شده است
  

  EPM)روش (مقادير رسوب ويژه و كل رسوب حوضه . 2جدول 

 ميزان رسوب رسوب ويژه مساحت

88.93  
Km2 

528810.59  
m3/km2.yr  

49644738.01  
m3/yrs  

  
آبرفتي و تعيين الگوي رفتاري و تغييرات آن در  هاي رودخانه رودي پيچانبراي كمي كردن ميزان توسعه  :مورفولوژي

و دره، شاخص  موج طولپارامترهاي هندسي رودخانه شامل ميانگين  ها رودخانهطول زمان، بايد مشخصات هندسي 
 ايجادشدهشوند، تا بتوان تغييرات  وتحليل تجزيهو  گيري اندازه موج طولنسبت ، نسبت طول دره به عرض و رودي پيچان

 صورت به موردمطالعههندسي مذكور براي سه سال  پارامترهاي. نسبت به حال مشخص كرد درگذشتهرودخانه را در مسير 
  .آورده شده است) 3(در جدول  اي مقايسه

  
  )1384و  1377، 1367ي ها سال( تغييرات پارامترهاي هندسي رودخانه ده باال .  3جدول 

  1384  1377 1367 پارامتر
  5374  1949 8/913 )متر(موجطولميانگين

  2436  4/1611  5/1696  )متر(ميانگين طول دره
  93/0  41/0  23/0  خميدگي/ رودي پيچانشاخص 

  86/10  64/26  54/33  نسبت طول دره به عرض
  85/5  22/32  99/73  به عرض موج طولنسبت 
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 هاي سالاتوكد به ترتيب در  افزار نرماز  گيري بهرهمماس بر قوس رودخانه را با  هاي دايرهنحوه برازش  5و  4، 3شكل 
مورد  هرسالدر  باشد ميمكاني  -مقايسه زماني  صورت بهروش كار  ازآنجاكه. نشان داده است 1367و  1377، 1384

و پارامترهاي هندسي در اين چهار بازه براي  شده تقسيمقرارگيري معادن به چهار بازه  بر اساسمقايسه بستر رودخانه 
  ). 6و  5، 4جداول ( اند شدهنسبت به هم سنجيده  هرسال

  

  
  )1384(تصوير بستر رودخانه . 3شكل 

  
  )1384سال (تغييرات پارامترهاي هندسي رودخانه ده باال .  4جدول 

  4بازه   3بازه   2بازه   1بازه   پارامترهاي هندسي

  23/90  8/149  06/164 78/220 )متر(ميانگين عرض رودخانه
  85/107  66/112  73/94 4/82 )درجه(مركزيزاويه

  17/95  15/128  16/150 52/266 )متر(ميانگين شعاع دايره
  05/1  86/0 15/0 21/1 شعاع نسبي

  
شكل رودخانه استفاده  بندي تقسيمشاخص ضريب خميدگي يكي از معيارهاي كمي است كه در : ضريب خميدگي

نسبت طول خط محور رودخانه به طول دره يا طول چم است و ميزان تكامل چم را  دهنده نشاناين عامل . شود يم
مستقيم بودن  دهنده نشانپيچشي بودن رودخانه و كمتر از آن  دهنده نشان 5/1تا  4/1از  تر بزرگخميدگي . نماياند مي

  .رودخانه است
  

 
  )1377(تصوير بستر رودخانه.  4شكل 
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  )1377سال (هندسي رودخانه ده باال  تغييرات پارامترهاي.  5جدول 

  4بازه   3بازه   2بازه   1بازه   پارامترهاي هندسي

  43/29  78/25 1/36 64/150 )متر(ميانگين عرض رودخانه
  17/128  67/123 87 67/116 )درجه(زاويه مركزي

  57/154  48/79 5/65 46/78 )متر(ميانگين شعاع دايره
  25/5  08/3 81/1 52/0 شعاع نسبي

  
رودخانه و تعيين ضريب خميدگي آن  بندي طبقهو طول دره رودخانه دو پارامتر اصلي در  موج طول: و طول دره موج طول
  .بين اين دو پارامتر همبستگي بااليي وجود دارد معموالً. است

رودخانه استفاده  رودي پيچانو شناسايي ميزان توسعه  بندي تقسيممعياري جهت  عنوان بهزاويه مركزي : زاويه مركزي
مماس بر  هاي دايرهاتوكد، از مركز هر يك از  افزار نرممماس بر مسير رودخانه در  هاي دايرهپس از ترسيم . شود مي

از محل اتصال دو شعاع، زاويه  ايجادشدهبه زاويه . شود ميبا دره رودخانه ترسيم  ها دايرهعطف  نقطهدو شعاع به  ها قوس
  .شود مي، شعاع دايره گفته ها قوسر دايره مركزي و به شعاع مماس ب

  

  
  )1367(تصوير بستر رودخانه .  5شكل 

  
  )1367سال ( تغييرات پارامترهاي هندسي رودخانه ده باال .  6جدول 

  4بازه   3بازه   2بازه   1بازه   پارامترهاي هندسي
  45/34  8/72 12/103 15/80 )متر(ميانگين عرض رودخانه

  67/112  88 87 4/78 )درجه(زاويه مركزي
  6/95  83/97 88/105 56/139 )متر(ميانگين شعاع دايره

  78/2  34/1 03/1 74/1  شعاع نسبي
  
  
  اطالعات معادن -6

  .در زير آمده است) 7(از سازمان صنعت و معدن استان كرمان به شرح جدول شده گرفتهآمار معادن شهرستان كرمان بر
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  يمنطقه مطالعاتاطالعات معادن موجود در . 7جدول

ميزان برداشت  تأسيسسال   نام معدن
 مترمكعب

  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي

  3352560  518454  هزار40  1360  حسين مشرفي

حسين رستمي 
  3352706  519130  هزار40  1370  آبادي زنگي

تعاوني معدني فراست 
  3353849  520338  هزار30  1388  كاران

شركت خاك پخش 
  3353828  519130  هزار40  1388  رهجو

  1390سازمان صنعت و معدن شهرستان كرمان، : مأخذ
  

  گيري نتيجهبحث و 
 هاي كوهمتعدد و ارتفاعات و  يفصل هاي رودخانهو  ها ليوجود مس ويژه بهكرمان استان  ييايو جغراف شناسي زمين تيوضع
 ازجملهاستان  شهرهاي يدر اطراف تمام ريذخا نيا. را سبب شده است اي رودخانهشن و ماسه  اديز ري، ذخاكننده تغذيه

 زين ينسبتاً خوب تيفياز ك اديدر اطراف كرمان عالوه بر حجم ز شده شناسايي ريذخا. اند پراكنده موردمطالعهحوضه 
  .برخوردار هستند

معدن شن و  50از مجموع  1377در سال  شده انجاماستان كرمان  يتوجه به آمار موجود در طرح جامع مصالح ساختمان با
ه در آن ضو ده باال از معادن موجود در حو يياسايدو معدن ده . اند معدن فعال بوده 45ماسه موجود در استان كرمان تعداد 

ه با توج .دارد موردمطالعهمنطقه در  يمعدن كار يها تيخود نشان از قدمت فعال نياند كه ا از معادن فعال بوده زيزمان ن
بحث و مقايسه كه  اند داشتهدر سه بازه زماني تغييراتي به شرح ذيل  موردمطالعههندسي  پارامترهايبه اين قدمت زماني 

  :باشد ميبدين شرح   ها آنپيرامون 
  
  رهيشعاع دا -يمركز هيزاو -1
 رود پيچانكه جزو  يكبازه  جز به يمكان ليتحل صورت به 1367سال  يبرا 6و  5،  4استفاده از محاسبات جداول  با

به  يكبازه  1377در سال  كه درحالي. هستند يافته توسعه رودي پيچانها در طبقه  بازه ريسا رد،يگ يقرار م يافتهن توسعه
 يكمتر راتييتغ چهارو  دواما بازه  شود يم دهيد زين سهدر بازه  يمحسوس راتييو تغ پيداكرده  رييتغ يافته توسعه رود پيچان

مشاهده 1377نسبت به سال  رودي پيچان زانيكاهش م دوبازه  جز بهها  بازهي در تمام 1384در سال  . دهند يرا نشان م
  .ميهست 1384تا سال  1367از سال  رودي پيچانش ياما در كل شاهد افزا  .شود يم
  
  يدگيخم بيضر -2
 زانيدوره م نياما در طول ا. باشد يم ميها مستق سالي تمام نوع رودخانه در طول  )3(توجه به محاسبات جدول  با

   .بوده است شيرودخانه رو به افزا يدگيخم
  
  و طول دره موج طول -3



  1395 تابستان، 1 هشمار ،پنجمسال  ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش 24

 
 نيب معموالً ها هستند و  رودخانهي دگيخم بيضر نييرودخانه و تع بندي طبقهدر  يو طول دره دو پارامتر اصل موج طول

داشته كه  يشيافزا روند  1384به سال  1367و طول دره از سال  موج طول. وجود دارد ييباال يدو پارامتر همبستگ نيا
  . دهد يقدرت مانور رودخانه م شينشان از افزا

  
  يشعاع نسب -4

 ميمال تر باشد، نشانه  بزرگي شعاع نسب. محاط بر قوس رودخانه نسبت به عرض رودخانه است رهيشعاع دا ،ينسب شعاع
با توجه به . است بودن قوس رودخانه  داريتحت فشار و ناپا ي دهنده اننشكم  يبودن قوس مربوطه است و شعاع نسب

كاهش  يمركز هيزاو 1367به سال  نسبت  1384در سال ) 3(جدول  بندي تقسيمو  يشعاع نسب يبرا شده انجاممحاسبات 
 شيتوسعه و گسترش فرسا ،يداريوجود ناپا مسئله  نيا. است قرارگرفته يشتريرودخانه تحت فشار ب يعني، پيداكرده

   .دهد يرا نشان م يكنار
  
  عرض رودخانه  -5
دارد كه  يشتريب  شيگفت عرض بستر افزا توان يم ها بازه رينسبت به سا دوعرض بستر در هر سه سال در بازه  سهيمقا با
را نسبت به  باالدست بستر در كاهش عرض  ياز طرف. از برداشت شن و ماسه در داخل بستر رودخانه باشد يناش تواند يم
معدن  تيسا دست پايين يعني كيبازه  يبررس . بودن منطقه دانست يانبه علت كوهست توان يهمان سال م هاي بازه ريسا

  .داشته است يشيروند افزا 1384تا سال  1367در كل عرض رودخانه از سال   .عرض بستر دارد شينشان از افزا
  
  عمق رودخانه -6
در  يعيطب صورت بهعمق رودخانه  نيانگيم نيهمچن. عمق رودخانه در طول زمان و مكان محسوس نبوده است راتييتغ

  .باشد يمتر م كي ريطول مس
  

را برآورد  ندهيآ راتييروند تغ تواند يم ها آن يدر شكل و الگو ايجادشده راتييو تغ ها رودخانه يهندس پارامترهاي يبررس
در  يزمان يها يبه وجود آمده در سر راتييتغ ي دهنده نشان زياز رودخانه ده باال ن آمده دست به يهندس پارامترهاي. دينما
 ازجملهعرض بستر  شيافزا نيو همچن يكنار شيو فرسا يداريناپا ،رودي پيچان شيافزا. بوده است موردمطالعه هاي بازه

به همراه  يالبيو س يپرآب يها رودخانه ده باال را در سال انيممكن است خطر طغ راتييتغ نيا. باشد يم راتييتغ نيا
بستر و اختالط  شيافزا يآت يراتتأث يستيبابه رودخانه  يمزارع و مناطق مسكون يكيبه علت نزد نيداشته باشد، همچن

 ديخانه نبادر كناره رود يمسكون يمتر نواح 500و از فاصله كمتر از  قرارگرفته مدنظر يرودخانه و مناطق مسكون ميحر
  .رديصورت گ يبرداشت

مترمكعب در سال است،  ونيليم 65در حدود  EPMدر حوضه بر اساس روش  ژهيو برآورد رسوب و شيفرسا زانيم
. باشد يدر سال م مترمكعبهزار  150در حال حاضر ) 7( مجاز با توجه به جدول صورت بهآمار برداشت معادن  كه درحالي

اثرات برداشت مصالح ممكن است  موردمطالعه رودخانهمانند  باشند يم اديشن و ماسه ز يكه دارا ييها در آبراهه
البته . شود بازسازي مي يعينسبتاً سر طور بهرسوبات آورده شده و حمل شده از محل  نيتعادل ب چراكهباشد،  مدت كوتاه

روند  موردمطالعهدر حوضه  كه درصورتي. باشد بارندگي مي زانياندك در م راتييبا در نظر گرفتن تغ طيشرا نيوجود ا
با استفاده از دو  )1390(ط هاشمي نسب و موسوي بايگيكه توس يدر پژوهش گريوجود دارد و از طرف د يبارندگ يكاهش
از روند كند  يحاك شده انجامكرمان  كينوپتيس ستگاهيدما و بارش ا راتييتغ يبر رو SCENGENو  MAGICCمدل 



 25 ...بررسي پيامدهاي برداشت شن و ماسه بر

 
 زانيدر م شتريب اطيو لزوم احت يكاهش آورد رسوب يكاهش بارش به معن. باشد يم 2030بارش و دما تا سال  شيافزا

  .برداشت شن و ماسه است
رودخانه  ميمستق هاي بازهاز بستر  ماًيو مستق يسطح صورت بهحوضه   ي برداشت معادن موجود در محدوده ي نحوه

  .باشد يم
نباشد،  اي رودخانه هاي سازه كيدر مجاورت و نزد كه درصورتي م،يها در بازه مستق مصالح از بستر رودخانه برداشت
ها تا  نوع بازه نيبرداشت مصالح در ا ديتراز بستر حساس بوده و با راتييرودخانه نسبت به تغ ميبازه مستق. است پذير امكان

رودخانه منجر  ريكه به انحراف مس انيجر گيري سمتتا از تمركز و  رديانجام گ كساني يحد امكان با عمق و پهنا
  .شود يري، جلوگگردد يم
 كيمورفولوژ راتييتغ يعامل اصل عنوان بهرا  نيمشخص و مع يعامل توان ينم ياساس طور بهدر نظر داشت كه  ديبا

نمونه عواملي  عنوان به؛ باشد ميمختلف بر روي هر حوضه  مؤثرحاكي از وجود عوامل  ها بررسي نمود؛ يمعرف رودخانه 
بر مورفولوژي رودخانه كرخه، تغيير كاربري  مؤثرهمچون مقاومت سازندها به فرسايش و تغييرات توپوگرافي از عوامل 

و تخريب پوشش گياهي بر روي خصوصيات رودخانه اترك از  ها سيالب، آباد خرمرودخانه  شناسي ريختاراضي بر روي 
 مؤثرمتقابل مجموعه عوامل  راتيرا معلول تأث ها رودخانهمورفولوژيكي  راتييتغ بايد رو ازاين. اند بوده مؤثرترساير عوامل 

  .  دارد بازمي تيآن را از فعال ايو  تيرا تقو يگرياذعان نمود كه هر عامل، عامل د ديبا. دانست
با  گريو از طرف د شده مشخصو  يبرداشت مصالح مطالعه، بررس تأثيرتحت  هاي رودخانه طياما مناسب است كه شرا

 يراستا راهكارها نيدر هم. شود يريجلوگ ياحتمال يها بيرودخانه و كنترل و نظارت بر كار معادن از آس راتييتغ شيپا
و  سفيدرود ،  يباالرود، كرج و شاه چا هاي رودخانهدر  لوتيپا پروژه  نيچند فيبا تعر 1375الزم، از سال  يحقوق ويفن
دستور كار  در  ها تيفعال نيبر ا حيصح يفن و نظارت  اي رودخانهزم، موضوع برداشت مصالح ال يها دستورالعمل  هيته

   .است اخذشدهتاكنون  زين يديمف جيو نتا قرارگرفته روين معاونت امور آب وزارت 
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