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1صياد اصغري سراسكانرود

 چكيده

و از بستر رودخانه، معدن كاري رودخانه گفته مي و. شود به برداشت مستقيم مكانيكي منابع شن برداشت منابع شن

مي ماسه از بستر رودخانه موجب بريدگي بستر رودخانه مي و و باالدست رودخانه تواند كيلومترها به پايين شود دست

و اين  و ساير سازهكشيده شود مي امر باعث تخريب يا تضعيف پلها و مشكالت زيست محيطي هدف. شود هاي رودخانه

و ماسه از بستر رودخان مخربتأثيراتاين تحقيق بررسي  هاي نقشه. قرنقو استهبرداشت بيش از حد منابع شن

هاي رج از مدل رقومي ارتفاع، دادههاي مستخ هاي هيدرولوژيكي جريان، داده شناسي، داده هاي زمين توپوگرافي، نقشه

و تصاوير ماهواره و سنجند2008 سال ETMهاي لندست سنجند مطالعات صحرايي  مواد تحقيق را 2013 سال OLIه،

را. دهند تشكيل مي جهت رسيدن به هدف تحقيق ابتدا جريان سيالبي رودخانه را محاسبه كرده، مقدار مجاز برداشت

و در مرحل  را 1392و 1387 زمانيه تخريب ضريب سينوزيتي رودخانه در دورتأثيرات بعد براي بررسيهبرآورد كرديم

و همچنين ميزان جابه نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان. جايي رودخانه را در سالهاي مزبور برآورد كرديم محاسبه

 نسبت به سال 1392خانه در سال همچنين ضريب سينوزيتي رود. برداشت رودخانه بسيار بيشتر از حد مجاز بوده است

هجايي رودخانه در فاصل جايي رودخانه نشان داد كه ميزان جابه نتايج جابه. افزايش محسوسي پيدا كرده است1387

. متر متغير بوده است100تا75زماني مورد بررسي از

و ماسه: كليديواژگان سي؛جايي رودخانه جابه؛ بستر رودخانه؛برداشت شن  نوزيتي ضريب

 Email:s.asghari@urmia.ac.ir دانشگاه اروميه) گرايش ژئومورفولوژي( استاديار جغرافياي طبيعيـ1
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 مقدمه

و ماسه از بستر رودخانه امري متداول است كه جهت استفاده در سازه هاي عمراني انجام برداشت شن

و ماسه از رودخانه به علت مزاياي آن نسبت به منابع قرض. گيرد مي و ماسهبرداشت منابع شن ازه شن  كوهي،

شدوجود رسوبات دانه: جمله وهبندي و يا ساير(تر رسوبات پاك مناسب به لحاظ طبيعي عدم رسوبات صنايع

و كاهش هزينه) مواد و نقل، همواره مورد توجه بوده است نزديكي به بازار مصرف : 1،1994كندلف(هاي حمل

و غير علمي مصالح از كف رودخانه) 227 و سيالب دشتها آثار مخرب بر مورفولوژي اما برداشت غيراصولي ها

م و همچنين بر ميرودخانه و همكاران(گذارد حيط زيست بر جا و همكاران96: 2،2010لويو ، 3،2012؛ وانگ

مي). 341 و ماسه را بيش از پيش مشخص . كند اين امر ضرورت توجه جدي بر سامان بخشي برداشت شن

ميه هندسها مستقيماً برداشت مصالح از رودخانه و تراز بستر را تغيير و رينالدي(دهد آبراهه : 4،2003سورين

و حفاري گودال) 309 مي كه عواملي مانند انحراف جريان، انباشت رسوبات تواند در اين خصوص هاي عميق

 ميزان ظرفيت رودخانه- هاي محققان نيز نشان داده است طوري كه يافته همان- بايد توجه داشت. موثر باشد

و شن از حوضه و منفي برداشت منابع ماسه اي، به رابطه بين ميزان منابع اي رودخانهه در تحمل آثار مثبت

و ميزان رسوبات جايگزين شده توسط رودخانه بستگي تام دارد  : 1994كندولف،(قابل برداشت از رودخانه

و پيگاي225 و همكاران775: 5،1999 گايلوت و همكاران،67: 6،2003 مارستون ). 805: 2005 رينالدي

است با حفر ترانشه، ايجاد حفره در كف رودخانه يا برداشت سطحي ها ممكن برداشت مصالح از رودخانه

شن تپه هم(هاي تپهبرداشت در هر حال. صورت گيرد) شني باالتر از يك خط فرضيه مصالح يك

مي ريخت و كمبود موضعي رسوب پديد و همكاران،(آيد شناسي قبلي آبراهه دگرگون شده ، 1390قهرماني

مح). 53 اي از اهميت خاصي برخوردار است لهاي مناسب جهت برداشت مصالح رودخانهبنابراين انتخاب

و همكاران،( برداشت مصالح بدون در نظر گرفتن موقعيت آن ممكن است به بريدگي ). 810: 2005رينالدي

و پايين و همكاران،(دست رودخانه بستر در باالدست جايي سريع رودخانه، تخريب جابه)66: 2003مارستون

و زمينهاي زراعي، تخريب سازه ارهكن و اجتماعي ... هاي آبي از قبيل پلها ها و در نتيجه مشكالت اقتصادي

و عزيزيان،( و پهناي عرضي)1389:1اميري تكلداني ، ناپايداري بستر رودخانه از جمله تغييرات كناري

و رينالدي،(رودخانه  نامطلوب بگذارد تأثير هاي زيرزمينيو همچنين سطح سفره) 2003:310 سورين

و همكاران،( و ماس). 2005:810 رينالدي ميهاستفاده از منابع شن به شود كه رودخانه رودخانه باعث ها

 
1- Kondolf 
2- Leeuw et al 
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6- Marston et al 
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و اين برداشت هاي ها موجب شوند كه در مشخصه دخالت انسان در نظام طبيعي خود عكس العمل نشان دهد

و همكاران،(هندسي مجراها تغيير ايجاد شود  و ماسه از بستر يك رودخانه ). 1392:192شايان برداشت شن

. برداشت شده بخشي از بار بستر ساالنه محسوب شودهبايد در حدي باشد كه حجم ساالن

و حبيب نژادروشن و ماسه را بر مورفولوژي رودخانه تأثيرات) 1381(معماري  برداشت غير علمي شن

و به اين نتيجه رسيدند كه برداش و ماسه در رودخانبررسي كردند  فاروبرومان نيشابور باعثهت غير علمي شن

و ريزش كناره و گود افتادگي بستر، ناپايداري مي فرسايش و تغيير راستاي رودخانه و. شود ها نورمهناد

وهرود نشان دادند كه نتيج خشكهه رودخانهدر مطالع) 1386( همكاران و ماسه از بستر  برداشت شن

به كناره و فرسايش در پروفيل طولي رودخانه، ژرفهاي آن، و انتقال هم خوردگي تر شدن بستر رودخانه

و همكاران. شدگي به باالدست آن بوده است ژرفهپديد محيطي آثار زيست) 1390( مطابق مطالعات قهرماني

و ماسه در محورهاي اصلي شهر مشهد، تخريب اراضي كشاورزي، كاهش  ناشي از برداشت غير علمي شن

و فيبر نوري محصوالت زراعي، تخريب سازه و گاز و راه آهن، خطوط انتقال آب هايي از قبيل پلهاي بزرگ، راه

آبو همچنين از بين رفتن زيستگاه و مرگ و همكاران. زيان بوده است ها عامل اصلي تغييرات) 1392( شايان

و كنار رفه رودخانهمورفولوژيكي بستر و اضافه شدن برخي تن برخي از خميدگي كشكان را كه باعث از بين ها

و ماسه از محل خميدگي مي ديگر بوده، برداشت شن و همكاران. دانند هاي رودخانه  مطابق مطالعات اسماعيلي

و مهم) 1392( و عرض و ماسه از بستر الويچ رود به وجود آمدن تغييرات در شيب ترين آثار برداشت شن

و ميز و الگوي رود، و قدرت و پايين افتادن بستر رود بوده استعمق  تأثيرات) 1994(كندولف. ان ذرات

و ماسه از رودخانه را مطالعه كرد و ژئومورفيك برداشت شن كههنتيج. زيست محيطي  تحقيق او نشان داد

مي معدن و اين بريدگي به پايين كاري باعث بريدگي بستر مجرا و باالدست رودخانه گسترش شود دست

و مي مي اينيابد و همكاران. شود امر باعث تضعيف ساختهاي انساني از جمله پلها نتايج مطالعات رينالدي

از) 2005( و شن از بستر رودخانه باعث ايجاد تغييرات مورفولوژيكي در رودخانه نشان داد كه برداشت ماسه

و ناپايداري كناره قبيل بريدگي بستر در پايين و باالدست رودخانه م دست و همكاران. گردديها  مارتين

و ماسه را در رودخانهبريدگي بستر رودخان) 2010( اين محققان. گالگو بررسي كردنده متاثر از برداشت شن

نتيجه مدلها نشان داد. ايجاد بريدگي بستر از مدلهاي هيدرولوژيكي مختلفي استفاده كردندهبراي بررسي نحو

و ميزان برداشت شده، نتيجتا كه برداشت بيش از حد، باعث از بين رف تن توازن بين آورد رسوبي رودخانه

 تحقيق در پي بررسي آثار مخرب برداشت بيش از حد منابع با اين همه، اين. شود موجب بريدگي بستر مي

و ماسه از بستر رودخان . قرنقو استهشن
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 مورد مطالعههمنطق

يك5/3592كشي قرنقو به وسعتزههحوض اوزن است كه در موقعيت هاي قزلي از زير حوضه كيلومترمربع،

از47°55´تا46°25´جغرافيايي از  و و در دامنه37°05´تا36°55´ طول شرقي هاي شرقي عرض شمالي

 غربي است- قرنقو، با جهت جريان شرقيه اصلي اين حوضهرودخان).1شكل(كوهستاني سهند واقع شده است 

و همكاران،( 1ه قرنقو را در جدول شماره برخي از مشخصات هيدروژئومورفيك رودخان).2: 1388خطيبي

راه مورد مطالعهمحدود. ايم آورده  اين تحقيق حد فاصل سد سهند شهرستان هشترود تا روستاي خراسانك

به).3شكل(شود شامل مي صورت شرياني سينوسي است كه بستر رودخانه به در اين محدوده الگوي رودخانه

به)2شكل(پذير ترش سازندهاي فرسايشعلت گس شدت ناپايدارو دخالت ساير عوامل از جمله عوامل انساني

و الگوي رودخانه مذكور رودخانه وارد منطقهبعد از محدود. است مي مئاندري درهه كوهستاني شده . شود اي

و شن در نت يجه وجود شش معدن علت انتخاب اين محدوده جهت مطالعه، برداشت بيش از حد منابع ماسه

 مورد مطالعهه امر باعث ايجاد مشكالت بسيار زياد در محدودو اين)3شكل(برداشت از بستر رودخانه است 

. شده است

و محدوده رودخانه حوضه محدود)1(شكل و استان آذربايجان شرقي  اين تحقيقه مورد مطالعه قرنقو در سطح كشور

 قرنقوهئومورفولوژيك رودخان برخي از مشخصات هيدروژ)1(جدول

رودخانه
ارتفاع

)M(حداكثرحوضه
ارتفاع حداقل

)M(حوضه
طول
)KM(رودخانه

شيب متوسط
)درصد(رودخانه

درصد شيب
 رودخانه

متوسط بارش
 ساالنه

 9/001/25/373 190 1070 3707 قرنقو

وهوضع كنوني حوض و اوايل پليستوسن شكل گرفته است در آن آثاري از تشكيالت قرنقوچاي در پليوسن

مي- پركامبرين تا پليو و خاكستر ولكانيكي،. شود پليوستوسن مشاهده كنگلومرا، ماسه سنگ، پوميس، تفرا

و جوان، نهشته پادگانه و تخريبي جوان از مهم هاي مخروط افكنه هاي آبرفتي قديمي هاي ترين رخساره اي

پ روند كه در تمام زيرحوضه حوضه به شمار مي و مقيمي،(اند راكندهها سازندهاي ). 124: 1386 حيدري
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.و بقيه سنگهاي نفوذي آذرين هستند%13، رسوبات كواترنري%2، پليوسن%72شناسي ميوسن زمين

پذير، مارنهاي ماسه هاي سيالبي، كنگلومراهاي فرسايش مورد مطالعه شامل نهشتههليتولوژي عمده در محدود

و بقيه تراسهاي آبرفت ميي جوان رودخانهسنگي ).2شكل(پذيراند شوند كه به شدت فرسايش اي را شامل

و)3( شكلشناسي منطقه مورد مطالعه نقشه زمين)2(شكل  موقعيت منطقه مورد مطالعه رودخانه قرنقو
و ماسه از بستر رودخانه موقعيت معادن برداشت شن

 قرنقو

به اين تحقيق بازهه مورد مطالعهمحدود ايم كه اين نشان داده3در شكل. كيلومتر است20طول اي

مي محدوده حد فاصل بين پايين ه مورد مطالعهدر محدود. شود دست سد سهند تا روستاي خراسانك را شامل

و كلقان ميهچاي به رودخان اين تحقيق فقط دو شاخه به نامهاي سراسكندچاي پيوندند كه بر روي قرنقو

سدهرودخان هرودخان. كلقان به شدت كم شده استهبنابراين آورد رودخان. احداث شده است كلقان نيز

آنه مورد مطالعهسراسكندچاي نيز در انتهاي محدود و از جايي كه رودخانه كوچك است، اين تحقيق است

.آورد رسوبي آن بسيار كم است

و روش  مواد

هاي، داده1:100000شناسي، زمين1:50000هاي توپوگرافي اين تحقيق شامل نقشهههاي مورد استفاد داده

و سنجند2008 سال ETMهاي لندست سنجند، تصاوير ماهواره)DEM(مدل رقومي ارتفاع  ، OLI 2013ه،

و نرم داده و. باشد مي Google Earthافزار هاي هيدرولوژيكي جريان و بررسي آثار برداشت شن جهت تحليل

و ويژگيهاي  و مدلهاي مختلفيهالگوي رودخانه در محدودماسه بر بستر، ديناميك  مورد مطالعه از روشها

هم. ايم استفاده كرده و هدفِ استفاده از روشهاي مختلف عالوه بر صحت سنجي نتايج، پوشاني نتايج مختلف

هدر طول مطالع. ميداني بوده اين تحقيق مطالعهبنابراين اولين مرحل. رسيدن به يك ديدگاه واحد است

و ماسه بر بستر رودخانه را بررسي كنيم) در دو نوبت(ميداني . سعي كرديم كه آثار تخريبي برداشت شن

و ميزان برداشت مجاز را محاسبه كرديم  ميزانه بعد با محاسبهدر مرحل. سپس آورد رسوبي رودخانه

و محاسبهسينوزيت و ماسه بر ويژگي ميزان جابهه رودخانه هاي الگوي رودخانه جايي رودخانه آثار برداشت شن
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و در انتها با مصاحب و ماسه را بر كانالهايهرا بررسي كرديم  ميداني از كشاورزان منطقه، آثار برداشت شن

و بر روي زمينهاي اطراف بررسي كرديم آب بههبقي. گيري از رودخانه :شرح زيراند مراحل تحقيق

 برآورد ميزان جريان سيالبي مواد رسوبي

ب و تنها1سهه مورد مطالعه ايستگاه درجههاي موجود در محدوده دليل اين كه ايستگاهدر اين مطالعه هستند

منظوربه. ايم هاي ايستگاه تونل هفتم استفاده كرده فقط ايستگاه تونل هفتم است، از داده1هايستگاه درج

و مناسب2تعيين ميزان مواد رسوبي جهت تعيين رسوب توليدي اس بهترين تفاده از منحني دبي ترين روش،

 طوالني آمارهاي جريان رودخانههتوان از سابقمي جريان رودخانه است كه با استفاده از اين روش عمالًهكالس

ها از سالي به سال ديگر دهي رودخانه گيري نمود زيرا نوسانات رسوب در محاسبات دبي مواد رسوبي بهره

و همكاران فيض. واقعيتي انكارناپذير است و جريان)13: 1381(نيا  رودخانه، آمار13با بررسي آمار رسوب

در. اند دهي متوسط قابل قبول ساالنه ضروري دانسته ساله را براي رسيدن به رسوب25و حداكثر9حداقل

در. ساله استفاده شده است20هاي اين مطالعه از داده به طور كلي جهت تعيين ميزان مواد رسوبي

آب ايستگاه در ايستگاه تونل Sediment Rating Curveو  Flow Duration Curveهاي نجي از منحنيس هاي

 ابتدا مساحت3 ميزان مواد رسوبي ساالنه بر اساس جدولهبراي محاسب. ايم قرنقو استفاده كردهههفتم رودخان

م) جريانهبه منظور تعيين كل گذر ساليان(زير منحني دبي كالسه را نحني دبي رسوبيو سپس مساحت زير

 به ترتيب حدود تقسيمات،3و2و1در اين جدول ستونهاي. ايم طور غير مستقيم تعيين كردهكالسه را به

و ستونهفاصل و باالخره طول وسط تقسيمات در روي محور طولي منحني دبي كالسه هستند  تقسيمات

 كه از روي منحني دبي كالسه قرائت وسط از تقسيمات استهچهارم مقادير گذر جريان براي هر طول نقط

به. شده است و چهارم به هم، ميستون پنچم مقدار دبي روزانه است كه از ضرب ستونهاي دوم . آيد دست

و و باالخره ستون هفتم رسوب روزانه بر حسب تن ستون ششم دبي رسوبي مواد معلق نظير دبي آب است

به. حاصل ضرب ستون دوم در ستون ششم است بهالزم برداريهاي رسوب در دليل عدم نمونه توضيح است كه

و اطالعات نسبتاً هاي كم از ميزان غلظت رسوب رودخانه، جهت برآورد رسوب از منحنيمواقع سيالبي

مي2/1حداكثر استفاده شده است كه با اعمال ضريب  گردد به اين اعداد ميزان مواد بار كف بستر نيز اعمال

كـف). 186: 1389ز آب، مهندسين مشاور فرا( هيلومتر مربع براساس سطح حوضـرسايش ويژه بر حسب تن در

و ميزان رسوبهاي برآوردي براي رودخان . قرنقو محاسبه شده استه آبريز

ميسنجي وجود ندارد فقط دبيهاي درجه سه رسوب در ايستگاهـ1 .باشندسنج
2- Sediment Yield 
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 برآورد ميزان برداشت از بستر رودخانه

رو. روشهاي مختلفي براي تخمين ميزان برداشت مجاز از رودخانه وجود دارد  بر روي آورد شها عمدتاًاكثر اين

ميزان دوباره( بار كف از باالدست رودخانههدر اين مطالعه ميزان آورد ساالن. اند رسوبي رودخانه متمركز شده

را. ايمو محدود كردن برداشت ساالنه به آن مقدار يا نسبتي از آن را تخمين زده) پركردن اين روش اين مزيت

ميدارد كه حفاري را با آورد رسوبي  از رودخانه در يك روند كلي متناسب كند اما انتقال بار كف ممكن است

هاي اين به كارگيري اين روش در صورتي كه ميزان مجاز براساس نهشته بنابر. سالي به سال ديگر متغير باشد

مي جديد آن سال به جاي آورد متوسط دراز مدت بار كف محاسبه گردد، مناسب ت رسد كه در صور تر به نظر

و كاربردي خواهد بود وجود داده به. هاي مورد نياز، بسيار مطلوب با دليل فقدان دادهدر اين مطالعه و هاي الزم

 سنجي است، از اين هاي رسوب تنها ايستگاه تونل هفتم داراي دادهقرنقوه رودخانهتوجه به اين كه در حوض

در بقيه ايستگاه. ايم ايستگاه استفاده كرده برخي از مشخصات. سنج هستند دبي رودخانه صرفاًهاي موجود

.ايم آورده2ايستگاه تونل هفتم را در جدول 

 قرنقو در مطالعات رسوبه مشخصات آماري ايستگاه تونل هفتم رودخان)2(جدول

 m3/secدبي mgr/litغلظت نمونه رسوب
)km2(سطح حوضه نام ايستگاه

حداقل اكثرحد حداقل حداكثر
 M.C.M آبدهي ساالنه

 159/08/489 34/61417 33/21584 6/3641 تونل هفتم

و تغييرات رودخانه و ماسه بر الگو  بررسي اثرات برداشت شن

و تغييرات رودخانه و ماسه بر الگو  ETM(2008)هاي از تصاوير لندست سنجندجهت بررسي آثار برداشت شن

اي رودخانه را در سالهاي مذكور از تصاوير ماهوارهسپس مسير. ايم استفاده كرده OLI(2013)هو سنجند

بههماستخراج كرده، با روي .ايم وجود آمده را شناسايي كردهاندازي تصاوير تغييرات

 مسير جريانه ميزان سينوزيتهمحاسب

ميهبررسي ميزان سينوزيت درهتواند مقايس مسير رودخانه و  ميزان انحناي مسير قطعات مختلف رودخانه

هجهت بررسي سينوزيت).93: 1391خطيبي،(تر كند تيجه اظهار نظر در مورد پيچش مسير آن را آسانن

 مسيرهسپس ميزان سينوزيت. بندي كرديم مورد مطالعه را به نوزده مسير طبقههمسير رودخانه، كل محدود

. محاسبه كرديم1هرودخانه را با استفاده از رابط

)1(رابطه

وT ميزان سينوزيته،Sدر اين رابطه .)91: 1391خطيبي،( مسافت طولي خط مستقيم استL طول سينوزيته
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 هاي تحقيقيافته

و رسوب رودخانه  تحليل روند دبي

 سه استهه هيدرومتري درج تحقيق، ايستگاه چپيني است كه يك ايستگاه محدودهتنها ايستگاه مورد مطالع

و رسوب رودخانه اندازه سه نيز فقط دبيههاي درجو چون ايستگاه بنابراين دبي. شود گيري نميسنج است

و دبي سيالبي رودخانه بررسي مي ازه روند دبي ميانگين ساالن4براساس شكل. شود ميانگين ساالنه  رودخانه

مي1387سال اخ كاهش نشان و در سالهاي با توجه به اين. ير نيز اين روند كاهشي حالت تشديدي دارددهد

و كاهش يا افزايش آن باعث كاهش يا كه دبي سيالبي از مهم و رسوب رودخانه است ترين عوامل در فرسايش

و دميسي(شود افزايش دبي رسوبي رودخانه مي )5شكل(، بررسي دبي سيالبي)355: 1،2006ماركوس

 آغاز شده 1379روند كاهشي دبي سيالبي از سال. روند كاهشي بسيار مشخص استهددهنرودخانه نيز نشان

هعلت اصلي كاهش بسيار بارز دبي رودخانه در دور. كاهش دبي سيالبي بسيار بارز است1385و از سال

 بررسي احداث سد سهند است كه از زمان آبگيري سد دبي رودخانه در پايين دست نيز كاهش يافته است ولي

كاهش دبي سيالبي. تر از دبي ساالنه، دبي سيالبي رودخانه است كه كاهش بسيار محسوسي داشته است مهم

) 2006(2محققاني مانند والينگ. شود رودخانه، باعث كاهش بسيار مشخص دبي رسوبي رودخانه نيز مي

و همكاران و همكاران)9 200(3گاربرچت ترين اثر سدهاي بزرگهاي آبريز مختلف در حوضه) 2011(4هيمن

.اند دار رسوب دانسته ها را كاهش بسيار معنياحداث شده در حوضه

 رودخانه در ايستگاهه روند تغيير حداكثر دبي ساالن)5(شكل روند تغيير دبي ميانگين ساالنه رودخانه)4(شكل

 1391 تا سال 1373چپيني از سال

1- MarkusandDemissie 
2- Walling 
3- Garbrechtet al 
4- Heimannet al 
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و ماس اهبرآورد مقدار شن ز رودخانه قابل برداشت

و و مشخصات هندسي آن، از متغيرهاي موثر در تعيين اندازه و ناپايداري آبراهه و بار رسوبي با تغيير دبي

مي اگر بار رسوبي يا مقدار تخليه. ها هستند ويژگيهاي شكل آبراهه دهد، كم شود، اي كه آبراهه انجام

مي رسوب و به اين ترت گذاري يا فرسايش در آبراهه پيش ميآيد و همكاران،(شود يب، آبراهه ناپايدار  يماني

و ). 1389:215 و محل برداشت و ساختار مورفولوژيكي مقدار مصالح برداشت شده، متناسب با نوع رودخانه

و تجهيزات مكانيكي متفاوت است طبق نظر پرينس ميزان برداشت تا حدود. ميزان آورد بار رسوبي رودخانه

سا30 تا 25 و تغييرات نامطلوب درصد بار كف و پايينتر النه مانع از افت مي از آب در باالدست . شود دست

و ماسه از كف رودخانه بايد معادل كسري از بار كف ساالنهحجم برداشت ساالن اين كسر. رودخانه باشده شن

ر به ايجاد فرسايش، برداشت مقادير بيشتر از اين مقدار منج.و يا كمتر از بار كف باشد3/1تا4/1بايد برابر 

و پايين و سطح آب در باالدست شد افت بستر رودخانه و همكاران، يوسف(دست به ميزان نامطلوبي خواهد وند

 تن است كه طبق 28/3811809 قرنقو معادله رودخانه رسوب ساالن3با توجه به نتايج جدول).5: 1385

و ماسه ساالنه بايد معاد بايد توجه داشت كه ميزان. تن باشد1143542ل نظر پرينس ميزان برداشت شن

 قرنقو قرار گرفتهه مربوط به ايستگاه تونل هفتم است كه در بخش انتهايي رودخان3رسوب برآوردي در جدول 

و محدود و ماسه  اين تحقيق در بخش مياني حوضه قراره مورد مطالعهاست در حالي كه محل برداشت شن

و همچنين داده  بار رسوبي به شرط نبودِ سد است در صورتي كه احداث سد سهندهوط به محاسبهاي مرب دارد

ههاي رودخان همچنين در برخي از زيرحوضه. شود باعث كاهش چشمگير در ميزان بار رسوبي رودخانه مي

و رودخانهقرنقو از جمله زيرحوض شن اين زيرحوضه دقيقاًه كلقان نيز سد احداث شده است  در محل برداشت

ميهماسه به رودخانو و ماسه دقيقاً قرنقو و چون محل برداشت شن دست سد سهند صورت در پايينپيوندد

مي مي و ماسه از بستر رودخانه بسيار تشديد بنابراين با توجه به موارد. شود گيرد، آثار مخرب برداشت شن

از.دذكر شده ميزان واقعي برداشت بسيار كمتر از مقدار محاسبه شده خواهد بو زماني كه ميزان برداشت بيش

 مورد مطالعه بسيارهشود ولي چون برداشت در محدود نسبت گفته شده باشد، افت رقوم سطح آب ايجاد نمي

.بيشتر از مقدار استاندارد است، تمامي آثار مخرب ذكر شده در حال رخ دادن است



6= ������ 	
������ �� ���� � �� ������ ������� ����������  )��"��#$������ 	�%��� �� "&'� "� (� ")� (

 اه تونل هفتم برآورد دراز مدت رسوب رودخانه قرنقو در محل ايستگ)3(جدول

رسوب روزانه
)تن(

دبي رسوب معلق
 نظير دبي آب

دبي روزانه
)4*3(آب

مقادير منحني
 دوام جريان

حد وسط فواصل
 (%)احتمالي

فواصل
 دسته ها

حدود دستجات
 (%)احتمال

7654321
76/151/325/050/000/255/050-0
24/7744/772 8/000/800/551/060-50
61/198 08/1986 3/100/1300/651/070-60
60/708 96/7085 5/200/2500/751/080-70
43/1363 29/13634 5/300/3500/851/090-80
85/1417 01/28357 55/200/5150/9205/095-90
98/1708 90/56965 19/200/7350/9603/098-95
18/1010 18/101018 98/000/9850/9801/099-98
95/748 42/149789 6/000/120 25/99005/05/99-99
59/693 26/231196 45/000/150 65/99003/08/99-5/99
61/329 86/329606 18/000/180 85/99001/09/99-8/99
43/222 87/444850 105/000/210 93/990005/095/99-9/99
19/106 86/530960 046/000/230 96/990002/097/99-95/99
36/115 83/576785 048/000/240 98/990002/099/99-97/99
 مجموع 50/1550/1433 49/2473013 76/8702

 ساالنه 78/488 74/3176507
تن 28/3811809  رسوب ساالنه با اعمال كف بستر بر حسب

 فرسايش ويژه بر حسب تن دركيلومتر مربع 1047
 مدت ساالنهدبي ويژه دراز 74/1046

).186: 1389ن مشاور فراز آب،امهندس(

 تحليل برداشت بيش از حد مجاز بر مورفولوژي رودخانه

و ماسه در پايينهدر محدود مي مورد مطالعه برداشت شن و در نتيجه دست سد سهند صورت  تأثيراتگيرد

و ماسه، در كاهش تغذي و برداشت شن مي رسوبيههر دو عامل، يعني ايجاد سد . شوند با يكديگر تركيب
شود) تخليه(تري زهكشي هاي آبرفتي سطحي، به سطح پايين فروافتادگي كف رودخانه باعث شده كه آبخوان

و ماسه، باعث افزايش. آبخوان كاهش يابدهو در نتيجه ذخير پايين افتادن سطح آب در محل برداشت شن
بهميمتوسط سرعت جريان آب در باالدست رودخانه  و همين دليل، ظرفيت حمل رسوب توسط جريان شود

مي بيشتر مي و به دنبال آن فرسايش افزايش و به عميق شود و يابد و ناپايداري بستر تر شدن، گسستگي

مي كناره همچنين پايين افتادن سطح آب، باعث عدم امكان استفاده از نهرهاي. شود هاي رودخانه منجر
مي زراعي از اي ميهرودخانه در محدودشود كه به مورد مطالعه منشعب علت پايين افتادگي سطح شوند زيرا

آبآب رودخانه اين نهرها عمالً  كه كشاورزان منطقه، به عدم امكان گيري از رودخانه را ندارند كما اين توانايي
ا همچنين مهم. به بعد تصرح دارند1390آبگيري نهرهاي موجود از رودخانه از سال ز همه اين كه در تر
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به صورت ادامه روند فعلي خطر عدم امكان استفاده از ايستگاه وسيله موتورهاي آب نيز در محدوده هاي پمپاژ

و ماسه در كارگاه. مورد مطالعه وجود خواهد داشت هاي مختلف عالوه بر افزايش ميزان فرسايش برداشت شن

شد باعث انحراف جريان مي و ت فرسايش كناري در نواحي مختلف رودخانه شديداًشود به طوري كه ميزان
و كناره و محصول نهايي اين فرايند در رودخانه ناپايداري سواحل و همچنين افزايش افزايش پيدا كرده است ها

 مورد مطالعههتشكيالت محدود)2شكل(شناسي زمينهبا توجه به نقش).A6شكل(پهناي رودخانه است 
بنابراين انحراف جريان به ديوارها باعث. اند حساسترنري است كه به فرسايش شديداً از رسوبات كواعمدتاً

و از بين رفتن تكيه گاه شيب مي و حاصل اين امر فروريختگي يكبار زيربري سواحل  سواحل به داخلهشود

3 زمانيهبه علت توزيع تشكيالت كواترنري حساس، ميزان عرض رودخانه در فاصل).E6شكل(رودخانه است
و در پاره به ساله شديدا افزايش پيدا كرده است  متر هم رسيده است 100-70اي از مناطق رودخانه حتي

و ماسه از بستر رودخانه توسط).D6شكل( كنار رودخانه باعث)3شكل( معدن6از طرف ديگر برداشت شن
و فرسا گود افتادگي بستر رودخانه مي ه مشخص در محدوديش روبه جلو كامالًشود كه باعث فرسايش قهقرايي

و ميزان گودافتادگي در برخي از نواحي به 1387گودافتادگي جريان از سال. مورد مطالعه است  شروع شده

در طي مطالعات ميداني مشخص شد كه در هيچ بخشي از مسير مورد مطالعه. متر هم رسيده است5/2تا2
ن75ميزان گودافتادگي كمتر از  و متعاقب آن شروع ).FوA6 شكل(يست سانتيمتر گودافتادگي جريان

و بناهايي مي و مهمشود كه بر روي رودخانه احداث شده فرسايش قهقرايي باعث تخريب تشكيالت ترين اند
زدگي هاي پلهاي احداثي بر روي رودخانه است به طوري كه بيرون شستگي پايههبخش آن شروع آستان

و جاد- با توجه به اين كه مسير قطار تهران. مشخص استدر مسير كامالًهاي پلهاي موجود پايه هتبريز

مي-هشترود كنند، ادامه اين روند ممكن است كه مشكالت بسيار جدي براي مراغه از كنار رودخانه عبور
بي).C6شكل(هاي موجود ايجاد كند سازه و ماسه باعث و رخ طولي نظمي بسيار شديد در نيم برداشت شن

و اين عرض رودخانه شده است به صورتي كه نيم و فرورفتگيهاي بسيار فراوان است  رخ طولي داراي باالآمدگي
و برداشت از يك نقطه باعث ايجاد چاله(اند هايي است كه در بستر رودخانه ايجاد شده امر به علت چاله ها

مي حوضچه (شود ها ن).B6شكل)  ميزان تأثيرواحي مختلف تحت به همين دليل شيب رودخانه در

با توجه. گودافتادگي جريان است ولي در حالت كلي شيب جريان نسبت به قبل افزايش مشخصي داشته است
و ماسه از بستر رودخانه طي هيچ و از طرف ديگر به علتهگونه برنامبه اين كه برداشت شن  منظمي نيست

مورد مطالعه نزديك به صفر شده است، اين عوامل موجب شدهه در محدوداين كه آورد رسوبي رودخانه تقريباً
ترين آن كاهش بسيار مشخص قطر ذرات اند كه دانه بندي رسوبهاي رودخانه نيز دچار تغييرات بشود كه مهم

 ).FوB6 شكل(رسوبي رودخانه است 
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ال:A)6(شكل و عقب نشيني بسيار فرسايش كناري بسيار شديد در ساحل چپ رودخانه در محدوده روستاي و مشرف به زمينهاي كشاورزي مشان
 از اين محدوده براي زمين كشاورزي اطراف 1385در سال. ملموس ساحل رودخانه در محدوده رسوبهاي آبرفتي كواترنري دشت سيالبي رودخانه

بي آبگيري مي و در حال حاضر اختالف ارتفاع بين بستر رودخانه با زمينهاي كشاورزي و به همين دليل آبگيري ممكن2ش از شده است  متر است
و به تبع آن افت سطح آبهاي زيرزميني سواحل اطراف رودخانه كامالً. نيست . خشك شده استهمچنين به علت افت سطح آب

)6(B:به و انحراف جريان آب و ماسه از بستر رودخانه، نرسيده به روستاي خراسانك و فرسايش كناري سمت ساحلچاله حاصل از برداشت شن  چپ
 ساحل چپ

6-C:و شروع آستانه آبشتگي در پايه در طول محدوده مورد مطالعه در پايه. مراغه-هاي پل هشترود عميق شدن رودخانه بر اثر فرسايش قهقرايي
ميهمه پلها آبشتگي پايه .شود ها مشاهده

6-D:هر  دو جناح رودخانه در محدوده روستاي چپينيعريض شدگي بسيار شديد رودخانه بر اثر فرسايش كناري در
6-E:و ريزش ديوارها به درون رودخانه در محدوده روستاي گوجه قمالق زيربري شديد در محدوده پادگانه  هاي آبرفتي
6-F:و ماسه ي بر اثرات برداشت همچنين كاهش قطر اندازه ذرات رسوب. سانتيمتر است120 ميزان افت بستر در طول يك سال بر اثرات برداشت شن

و ماسه كامال محسوس است و روستاي خراسانك(شن ).محدوده بين روستاي چپيني
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و بر اساس مصاحبه با كشاورزان بر اثر برداشت بيش از حد مجاز رودخانه بستر دچار افتادگي شده است

و مطالعات93تا92 سالهايهمنطقه ميزان افتادگي در فاصل صحرايي مويد افتادگي بين يك تا دو متر است

آب. بستر است به افتادگي بستر باعث شده كه گيري رودخانه در فصل زراعي را با مشكل مواجه نموده است

.اند طوري كه كشاورزان مجبور به استفاده از موتور براي كشيدن آب به مزارع شده

و جابه آن تغييرات الگوي رودخانه  جايي

 تغيير ميزان سينوزيته جريان

و مئاندري سينوزيتههانآست مي5/1 تمايز مسير مستقيم توان مسير جريان رودخانه است كه با استناد به آن

از05/1= ميزان سينوزيته در مسير مستقيم. را از نظر الگوي جريان مجزا كرد تا05/1 در مسير سينوسي

از5/1 اص اين ضريب يكي از مولفه. است5/1و در مسير مئاندري بيش و شدت هاي لي در تعيين ميزان

ميهبررسي تغييرات آن در دور. هاست تغييرات پالتفرم رودخانه يا زماني متفاوت تواند راهنماي ميزان پايداري

مي. عدم پايداري مجرا در آن مناطق باشد مرشدي(تواند الگوي كانال را نيز مشخص كند در واقع اين پارامتر

به).7: 1389و همكاران،   هيچ 1392و 1387 مسير مورد بررسي در طول سالهاي19از4 جدولبا توجه

و بقي12 مسير مورد بررسي،19 از 1387در سال. مسير مئاندري وجود ندارد ه مسير الگوي مستقيم دارد

 مورد مطالعه وجوده اصال الگوي مستقيم در محدود1392مسيرها الگوي سينوسي دارد در حالي كه در سال

و هم ترين تغيير در الگوي رودخانه مهم. اند مسيرهاي مورد بررسي الگوي سينوسي به خودشان گرفتههندارد

بههتغيير در افزايش سينوزيت هطوري كه شدت تغييرات به حدي زياد بوده است كه در فاصل رودخانه است

كر5زماني كمتر از شديدترين. ده است ساله ميزان سينوزيته در كل مسير تغيير به صورت افزايشي پيدا

و يا نواحيهتغيير در سينوزيت و ماسه كه مسيرهاي مورد بررسي عمدتا منطبق با معادن برداشت شن اي

 افزايش ميزانهدهند ميانگين كل مسير نيز نشانهمحاسب. ها منحرف شده، به وجود آمده است جريان به كناره

 مسير19 ميزان سينوسي4 با توجه به جدول. است1387 نسبت به سال 1392 رودخانه درسالهسينوزيت

و مشخصهمورد بررسي در دو دور و اين از وجود يك عامل عمده  زماني بررسي شده، شبيه به يكديگر است

و مورفولوژيكي مسير رودخانه در محدود ميهدر كنترل فرايندهاي هيدرولوژيكي . كند مورد مطالعه حكايت

 شديدا 1392 زماني، مسير رودخانه در ساله مسير رودخانه در دو محدودهوزيتبنابراين با توجه به نتايج سين

و تأثيرالگوي مسير رودخانه در سالهاي گذشته تحت. ناپايدار شده است  ويژگيهاي هيدرومورفولوژيكي

 تأثيروضعيت زمين شناسي منطقه مورد مطالعه بوده است در حالي كه در حال حاضر الگوي رودخانه تحت

و عمدتاًاقدا و ماسه از بستر رودخانه استمات انساني . برداشت منابع شن



67 ������ 	
������ �� ���� � �� ������ ������� ����������  )��"��#$������ 	�%��� �� "&'� "� (� ")� (

 1392و 1387 رودخانه در سالهايه تغييرات ميزان سينوزيت)4(جدول

1392سينوزيته سال 1387Tسينوزيته سال   T) متر1392سال( L)متر1387سال(  شماره مسير)متر(

09/105/11298 1249 1186 1
10/102/11308 1217 1188 2
21/101/11414 1172 1160 3
30/114/11862 1628 1426 4
31/120/11056 965 805 5
19/104/11118 981 939 6
19/102/11232 1061 1031 7
19/105/11078 1065 1013 8
22/117/11150 1105 943 9
30/108/11523 1261 1167 10
14/105/11038 960 911 11
14/107/11734 1633 1518 12
09/105/11317 1267 1204 13
38/102/11031 763 748 14
06/104/11526 1487 1433 15
07/102/11172 1112 1094 16
42/133/11647 1537 1158 17
13/105/11860 1731 1641 18
15/109/11343 1273 1171 19
 كل مسير 21736 23467 18/108/125707

 تغييرات مسير جريان

هانطباق اين نقشه با نقش. آورده شده است1392 تا 1387 تغييرات مسير جريان در سالهايه نقش7در شكل

و همچنين نقش و ماسه مي زمينهمعادن شن  دهد كه بيشترين تغييرات در مناطقي است كه اوالً شناسي نشان

و ماسه بوده و ثانياًا منطبق با معادن شن  اين تغييرات در مناطق دشت سيالبي رودخانه جاهايي كه ند

به تشكيالت حساس به فرسايش گسترش بيشتري داشته اي كه به لحاظ در نواحي. وجود آمده استاند،

مي توپوگرافي محل رودخانه به سازندهاي مقاومتر برخورد مي شكل غالب. شود كند، ميزان تغييرات بسيار كم

ر و عمق رودخانه است مورد مطالعه عمدتاًهاي در محدود ودخانهتغييرات . به صورت گسترش عرض رودخانه

گسترش عرضي رودخانه در دشتهاي سيالبي به علت انحراف جريان ناشي از سد شدگي جريان به طرفين

م. شود سواحل است كه باعث ايجاد فرسايش كناري رودخانه مي ختلف از ميزان تغييرات رودخانه در نواحي

و تحت  عريض شدگي. عوامل ذكر شده تغييرات متفاوتي ايجاد شده استتأثيريك الگوي منظم پيروي نكرده

به رودخانه باعث تخريب سازه و مزارع اطراف رودخانه و عمدتا موجب تخريب باغها  مشخص در صورت كامالًها
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و بالغ، سيفوستاهاي قزلجه، گليرهبيشترين ميزان اين تغييرات در محدود. نواحي مختلف شده است الدين

به. المشان رخ داده است ميهدليل اين كه رودخانه وارد محدودانتهاي مسير مورد بررسي با كوهستاني و شود

مي) آذرينعمدتاً(سازندهاي بسيار مقاوم  .كند، ميزان تغييرات رودخانه بسيار كم است برخورد

س)7(شكل  1392و 1387الهاي تغييرات مسير جريان در

 گيرينتيجه

و ماسه از بستر رودخان  قرنقو بوده، برايهاين تحقيق در پي بررسي آثار مخرب برداشت بيش از حد منابع شن

و رسوب رودخانه را بررسي كرده است رسيدن به اين هدف، داده كل در اين. هاي دبي  بررسي ميزان رسوب

ك و نتايج نشان داد و ماسه از ميزان ذخيررودخانه برآورد شد  آن در فاصله زمانيهه ميزان برداشت منابع شن

و اين1392 تا 1387 و ماسه بيشتر بوده است  امر باعث شده است كه فرصتي براي تجديد پذيري ذخيره شن

و بر اثر از دست دادن فزايند و ماسه نتايج بسيار سوئي در همه ابعاد به وجود بيايدهباقي نماند نين همچ. شن

و الزم  نتايج اين تحقيق نشان داد كه برداشت از بستر رودخانه بسيار بيشتر از برداشت مجاز رودخانه بوده

كه. است كه ميزان اين برداشت كاهش پيدا بكند و الگوي رودخانه نشان داد نتايج بررسي تغييرات سينوزيتي

كه5 زمانيهبرداشت بيش از حد باعث شده كه الگوي رودخانه در فاصل  ساله تغييرات بسيار شديدي پيدا كند

و افزايش عرض بسيار زياد رودخانه است برداشت مصالح(اين تغييرات عمدتا به صورت گود افتادگي بستر

مي اي موجب ايجاد حفره رودخانه مي هايي در بستر و با بهم خوردن تعادل رسوبهاي رودخانه سبب شود شود

پ كف ايينكه ظرفيت حمل رودخانه را در و اين دست گودال زياد كرده، موجبات كني بستر را فراهم آورد

و عمق جريان شود مي). تغييرات باعث تغيير متغيرهاي شيب دهد كه عامل اصلي عالوه بر اينها نتايج نشان

و ماسه از بستر رودخانههتغييرات مورفولوژيكي رودخانه در محدود  مورد مطالعه برداشت بيش از حد شن

و مورفولوژي رودخانه.تاس و ماسه از بستر رودخانه باعث تغيير در ماهيت ديناميكي برداشت بيش از حد شن
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و نتايج حاصل از اين مطالعات را بررسيهاي ميداني تصديق مي نتايج اين پژوهش با نتايج. كنند شده است

و همكاران ، كندولف)1392(و همكاران، اسماعيلي)1392( مطالعات تعدادي از محققان از جمله شايان

و همكاران) 1994( .منطبق است) 2007( پادماالل

تك جابه و تغييرات الگوي رودخانه باعث شده است كه الگوي عمدتا ده(مجرايي جايي رودخانه )80هدر

تبديل شود كه تغيير الگو از تك مجرايي به چند مجرايي هم باعث) در حال حاضر(به الگوي چند مجرايي

و هم باعث افزايش عرض رودخانه شده استاي و افزايش فرسايش كناري در رودخانه . جاد سطوح فرسايش

و برداشت از هر دو ساحل رودخانه قضاوت در مورد و راست رودخانه وجود معادن مختلف در سواحل چپ

و نقاط متمايل شدن رودخانه به يك ساحل خاص را از بين برده است به طوري كه با توجه به مكانه اي معادن

و با توجه به توپوگرافي محل رودخانه در نواحي مختلف به طرفين مختلف انحراف داشته است . برداشت

و نتايج بررسي جابه و مشاهدات ميداني كه همچنين نتايج تحليل سينوزيتي رودخانه جايي رودخانه نشان داد

و باعث ايجاد تغييرات مورف .ولوژيكي بسيار زياد در مسير خود شده استرودخانه شديدا ناپايدار بوده

مينتايج تحقيق پيش  برداشت با روند فعلي باعث ايجاد مشكالت زيست محيطيهكند كه ادام بيني

به خواهد شد كه از آن جمله مي و تبع آن كاهش محصوالت توان به فرايندهايي مانند تخريب اراضي كشاورزي

و راههايي از قبيل پله زراعي، تخريب سازه و همچنين از بين رفتن زيستگاها، راه و آهن، خطوط انتقال نيرو ها

مي. مرگ آبزيان اشاره كرد دهند؛ نيازمند توجه جدي هر چند كه فرايندهاي ذكر شده در حال حاضر هم رخ

.ربط هستند مسئوالن ذي
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 منابع

و ماسه بر ويژگيهاي ژئومورفيك اثرات،)1392(زاده، محمدمهدي؛ اقبالي، رضا اسماعيلي، رضا؛ حسينـ  برداشت شن

و مخاطرات محيطي، شماره ششم، صص رودخانه الويچ، استان مازندران .70-57، جغرافيا

اي با هاي مناسب جهت برداشت مصالح رودخانهتعيين مكان،)1389( اميري تكلداني، ابراهيم؛ عزيزيان، اصغرـ

، 1389 ارديبهشت ماه16تا14كنگره ملي مهندسي عمران،، پنجمين HEC-RAS4.0استفاده از مدل عددي 

.7-1دانشگاه فردوسي مشهد، صص

-واقع در دامنه(رودخانه شور: ها در مسير پيچان رودها موردد خطر وقوع سيالب برآور،)1391(خطيبي، مريم بياتيـ

و توسعه، شماره،) شرقي كوهستان سهندهاي صص31 فصلنامه جغرافيا ،148-137.

تغييرات ژئومورفولوژيكي ناشي از،)1388( بياتي خطيبي، مريم؛ كرمي، فريبا؛ رجبي، معصومه؛ مختاري، داودـ

و مالجيق در بستر رودخانه و دامنهاحداث سدهاي سهند و شور واقع(هاي سد هاي مشرف به درياچههاي قرنقو

صص68عي، شماره هاي جغرافيايي طبيپژوهش،)در دامنه هاي شرقي كوهستان سهند ،13-1.

و مديريت سيستمي رودخانه مطالعه موردي،)1386(؛ مقيمي ابراهيم..حيدري، اسداـ تا: ژئومورفولوژي حوضه قرنقو

.119-137صص15و14، فصلنامه جغرافيا، شماره سد سهند

ت،)1392( شايان، سياوش؛ شريفي كيا، محمد؛ دهستاني، هديهـ و اندازه گيري غييرات مورفولوژيكي استخراج

و ماسه صص43، فصلنامه فضاي جغرافيايي، سال سيزدهم، شماره رودخانه كشكان ناشي از برداشت منابع شن ،

191-207.

و محمود عرب،ساروي محسني؛ مجدآبادي، فرهاد؛نيا، ساداتفيضـ طول دوره آماري مناسب،)1381( خدري محسن

و رابطه ، خصوصيات اقليمي، زمين شناسي آن با مساحت، تغييرات رسوبدهي ساالنهبراي برآورد ميانگين ساالنه

و منابع طبيعي،و پوشش گياهي حوزه آبخيز .3-16):3(9. مجله علوم كشاورزي

بررسي اثرات مخرب زيست،)1390( پور، غالمرضا؛ غالمي، غالمرضاقهرماني، نرجس؛ غفوري، محمد؛ لشكريـ

ر و ماسه(ايويه مصالح رودخانهمحيطي ناشي از برداشت بي ، در محورهاي اصلي بداشت شهر مشهد) شن

صص1، شماره7شناسي كاربردي، سال فصلنامه زمين ،53-62.

و نگار دوستكاممرشدي، جعفر؛ سيدكاظم علويـ شناسي در نقش ساختارهاي زمين،)1389( پناه؛ ماهرخ سردشتي

برداري، تهران، سازمان نقشه89وزستان، همايش ژئوماتيكخ تغييرات ژئومورفولوژي رودخانه كارون دشت

.كشور

و ماسه در رودخانه،)1381(نژاد روشن، محمود معماري، عليرضا؛ حبيبـ مقايسه آورد رسوبي با مقدار برداشت شن

و بررسي تأثير برداشت بر حريم رودخانه انه، المللي مهندسي رودخ، هفتمين سمينار بينفاروب رومان نيشابور

.دانشگاه شهيد چمران اهواز
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آبـ و كنترل سيالب رودخانه قرنقو،)1389( مهندسين مشاور فراز ، جلد دوم هيدرولوژي، سازمان طرح ساماندهي

. صفحه208ذربايجان شرقي،أاي استان آب منطقه

رود از نه خشكهبررسي رودخا،)1386(نورمهناد، نگار؛ صمدي بروجني، حسين؛ موسوي، مجتبي؛ زماني، عفتـ

آنسرشاخه و ماسه از بستر و بعد از برداشت شن ، ششمين كنفرانس هيدروليك هاي كارون عليا در زمان قبل

.ايران، دانشگاه شهر كرد

بررسي تغييرهاي پيچان،)1389( گر، احمدزاده، هيوا؛ مقصودي، مهران؛ مقيمي، ابراهيم؛ نوحهيماني، مجتبي؛ علميـ

و ناپايدار و آمايش فضا، دوره، مدرس علوم انساني، برنامهي بستر در جلگه شمالي تنگه هرمزرودي ريزي

صص4چهاردهم، شماره  ،215-232.

برآورد،)1385( وند، فريبرز؛ ضيائ تباراحمدي، ميرخالق؛ قمرنيا، هوشنگ؛ گلمائي، حسن؛ وحيدي، عبدالعلييوسفـ

و ماسه رو و تعيين ظرفيت برداشت شن المللي مهندسي رودخانه،، هفتمين سمينار بينرازآور دخانهبار رسوب
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