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  رازآور الگوي حمل بار رسوب رودخانهر تغییرشن و ماسه و نتایج آن دتولید

  

  

  چکیده 

بخشی از مجرا و دشت سیالبی رودخانه رازآور با برداشت مصالح شن و ماسه بشـدت   

هاي تولید شـن و   تغییر یافته است و اکنون دینامیک جریان و رسوب آن با ایجاد کارخانه

دیگري در ریخت شناسی بسـتر  عخورد و نتایج آن نیز به نومیماسه به شیوة دیگري رقم 

، براي بررسی شیوة تغییرات در دینامیک حمل رسوب و موفولوژي بستر. شودمیمنعکس 

محل تولید شن و ماسه از کـف  از سه نقطه پیرامون سهدبی آب و رسوب در یازده نوبت

ـ  آنالیز واریانس و فاکتور آنالیز این داده. گیري گردیدرودخانه رازآور نمونه ان داد ها نش

ولـی بتـدریج از    ،یابدمیکه در محل برداشت مصالح، مقدار بار معلق رود بشدت افزایش 

متـري سرچشـمۀ آلـودگی     600شود، تا این که بعد از تقریباً میمقدار غلظت آن کاسته 

 ،از ایـن رو . گـردد مـی رود، دوباره از نظر حمل رسوب به همان حالـت سـابق خـود بر   

بـا سـرعت    هـا  متري کارخانـه  600جرا در فاصله کمتر از هاي شنی و گسترش م نیمکت

  . گیردمیبیشتري انجام 

  گل آلودگی رود ،تغییر بار رسوب ،برداشت شن وماسه، رودخانه رازآور :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

انسـان  . گردندمیي مختلف طبیعی و انسانی ناپایدار ها مجاري آبرفتی به وسیله دخالت

الیروبـی و  . گـذارد ي تـأثیر مـی  ارودخانهمجاري در م و غیرمستقیم به دو صورت مستقی

ایجـاد   واز دخالـت مسـتقیم انسـان    اي  نمونه ،ايبرداشت شن و ماسه از رسوبات رودخانه

ی یهـا  نمونه ،گرددآشفتگی رودخانه میثیر حرکات پروانه کشتی که موجبأو ت ها سازه

شـام . )1382،4، وزارت نیـرو (انسان است دخالت غیر مستقیم از 
1
 ،)1984(و همکـاران  

پهاسیمون و
2

نشان دادند که در طـی ایـن تغییـرات در طـول     ) 1989(و سیمون)1986(

مجاري بـه وسـیلۀ تغییـر    . گذاردمیاي از اشکال بستري را پشت سر  زمان، رود چه توالی

واکـنش نشـان   ها ي آب شناسی در برابر آشفتگیها بار رسوب و ویژگی ،ریخت شناسی

تواند کوتاه مدت و در حدود فضایی محدود انجام گیرد یا ایـن  میسازگاري رود . دهدمی

  .صورت گیرداي ي رودخانهها تر و در کل سامانه که در دورة زمانی طوالنی

ي مستقیم انسان در مجاري ها با افزایش جمعیت و نیاز به منابع شن و ماسه، اثر دخالت

کـه   ي سیالبی نزدیک شهرهاي بزرگها دشت،این راستا گردد و در اي زیاد می رودخانه

 ايدر معـرض مهاجمـات ویـژه    ،را دارند منابع ماسه و شن و در دسترس ترین مفیدترین

  .گیرندمیقرار 

و چشـم انـداز نـواحی     ها تأثیرات ناخوشایندي را در دینامیک رودخانهها برداشتاین

ـ  بستگی به مقدار برداشـت آنها ةو نحو یراتتأثمیزان این . گذارندمیبه جا  ايرودخانه ا ه

حتی شکل صورت گرفته است که  ايبه اندازه ها نقاط ایران، برداشتبسیاري از در .دارد

را بـه گـودالی بـزرگ تبـدیل      ها آنرا دستخوش تغییر کرده و  ها رودخانهظاهري بستر 

دربـارة اسـتان    )8-1373،7(حسـینی و )1374،4(وزارت نیروي ها گزارش. نموده است

ي اخیـر  هـا  در سـال  ،البتـه . اسـت  ها از عوارض این برداشت ايگیالن و مازندران نمونه

معمـوالً بـه    ها اینک مجاور رودخانهممنوع شده و ها برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

                                               
1 -Schumm
2 - Simon and Hupp
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از محل دیگر به آن  ها و ماسه ها سنگ ،محل تولید شن و ماسه اختصاص یافته است؛ یعنی

دپوهـاي پشـت   در طی این فرآیند،. شوند سپس شستشو میخرد و الک و، ل شدهجا حم

ي رودخانه و گـل آلـودي رود در نتیجـه ي شسـت و شـوي      ها سرندي در بستر و کرانه

اعث انسداد و تنـگ  دپوها ب. دهدمی، از مهمترین عوارضی است که در محیط رخ ها ماسه

ظرفیت مجـرا در مقابـل عبـور    کاهشهمچنین  شدن مجرا در مقابل عبور سیالب شده و

جانسون و بیوكي وابسته به آن که ها و فرسایش کناري و پدیدهسیالب 
3

آن را  )1999(

  .دهدمیگل آلودي دینامیک رودخانه را تغییر شوند و می،دهندمیتوضیح 

، مشـخص  هـا  ي رودخانـه هـا  بر اثر برداشت شن و ماسه از بستر و کناره ،باوجود این

و این گل آلودگی کـه در جریـان آب رخ    شوده حجمی از رسوب تولید میچنیست که 

کند که در فرآیند ریخت شناسی رودهـا مـؤثر واقـع    میدهد، تا چه مسافتی ادامه پیدا می

هاي برداشت شـن و ماسـه و   سعی خواهد شد که ارتباط بین محل ،در این تحقیق. شودمی

در شمال رودخانه رازآور بار رسوبی درشود که تغییرات بررسی تولید رسوب مشخص و 

بـه آب رود ناشـی    هـا  از برداشت شن و ماسه و یا ورود پسـاب کارخانـه  کرمانشاه که 

تغییرات بـه وجـود   به عبارت دیگر، . کندمیپیدا تا چه مسافتی از رودخانه ادامهشود، می

ـ      وب بـاز  آمده در بار رسوبی رودخانه تا چه مسافتی از رود بـه حالـت عـادي حمـل رس

  . گرددمی

  

  پیشینۀ تحقیق

در واکنش به تغییرات محیطـی در   ايتغییر در ریخت شناسی و حمل رسوب رودخانه

فریـرز و بیررلـی  (ي مختلف تحقیق شده استها ي اخیر در محیطها سال
4
چـن  1999،

5
و  

؛کندلف2001،همکاران
6

؛ لیبولت2002و همکاران  
7

ایـن تغییـرات   ). 2002،و همکاران 

                                               
3 - Johnson and Byyok
4 - Fryirs, K., Brierley 
5 - Chen
6 - Kondolf
7 - Lie´bault

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  93ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  148

 ايي رودخانـه ها در حوضه.ي متفاوت رخ دهدها اند به درجات مختلف و در وسعتتومی

یا جایی  ،رودمیفراتر  ها که استخراج شن و ماسه از میزان طبیعی پرشدگی در طی سیالب

تغییـرات معنـی داري در    ،گیرنـد میتر  که موانعی جلو حرکت رسوب را به قطعات پایین

هـاروي و شـام  (دهدمیبی رخ شکل هندسی و مورفولوژي دشت سیال
8

؛ ویزگـا 1987، 
9
،

؛ کندلف1991
10
نیکالس). 1994،

11
با توسعۀ مدل سادة تک بعـدي  ). 1999(و همکارانش 

تفسیرهاي مفصل تري پیرامون تغییرات زمانی و مکانی میزان بریدگی و پهن  ،تغییر مجرا

شدگی پایین دست سد آلفیوس
12
ـ  1996و  1967ي هـا  در یونان بین سال  . د آوردنـد پدی

محققان نتیجه گرفتند که پست شدگی بستر در واکنش به برداشت ذخایر رسوب از پایین 

سد و استخراج شن و ماسه در انتهاي پایین دسـت رود، باعـث افـزایش شـیب مجـرا و      

ها حرکت خط شکست
13
رینالـدي و سـیمون  . شـوند مـی به سمت باالدست  

14
بـا  ) 1998(

انه آرنوي مختلف بستر رودخها مقایسۀ نیمرخ
15

سـال   150در ایتالیا نشان دادنـد کـه در    

قبیل عریض شدن  ي مختلف انسانی، ازها فعالیتیی را در برابرها گذشته، این رود واکنش

  .از خود نشان داده استبستر رود و تغییرات در پایین دست رود 

را ايي ویـژه ها تواند واکنشمینیز  ايتغییرات کوچک و مقطعی در مجاري رودخانه

ي هـا  حوضچهمعتقدند که ) 1382(محمودي و نوحه گر. از سوي بستر به دنبال داشته باشد

بـر روي  آینـد کـه   مـی رسوب به وجـود  برداشت در نتیجه ها برداشت در بستر رودخانه

تـا   1959ي هـا  بین سال .دنمی گذاریندهاي فعال فرسایش و رسوبگذاري رودخانه اثرآفر

از مجراي رود جورجز 1973
16
در ایـن رود  . میلیون تن مواد برداشت شده اسـت  2قریباًت 

برگشت مـواد  متري بریده شده است و 15ي نامنظمی با عمق ها در اثناي برداشت، خندق

                                               
8 - Hrvey and Schumm
9 - Wyzga
10 -Kondolf 
11 -Nicholas
12 -Alfios
13 - Knick point
14 - Rinaldi and Simon
15 - Arno
16- Georges
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باعـث آشـفتگی زیـاد رود در     ،گشتریز و آبی که در حین برداشت به رودخانه بر می

ـ   زی ،یی که نزدیک محل برداشت بودند، گردید ودر نتیجـه ها مکان  ۀوسـیل ه سـت آبـی ب

مجرا باعث کـاهش بـار    ریخت شناسیاین تغییرات در . کاهش نفوذ نور به مخاطره افتاد

منـازل و سـایر   ، ها رسوب و محرك فرسایش ساحل و بستر می گردد که ممکن است پل

وارنر و پیک آپ(ي احداث شده در کنار ساحل رود را تهدید کند ها ساختمان
17
،1975 .(  

کانزاس آمریکا باعث گردید که بـراي   ۀرداشت مصالح در رودخانمشکالت ناشی از ب

و بـا اعمـال برخـی     کندتوجه  به این مسألهن هیدرولوژي آمریکاااولین بار اداره مهندس

سازي مسأله برداشت شن و ماسـه توسـعه   براي شبیه hec-6ۀتغییرات و تصحیحات، برنام

وانونی(داده شود 
18

  ).1982همکارانو 

و تغییراتی کـه در بسـتر و حوضـۀ     ها این تغییرات بسته به شدت دخالت، با این حال

ولئوپولـد ي هـا  پـژوهش . گـذارد بتـدریج روبـه کـاهش مـی     ،آیـد میآبریز به وجود 

واتزبرنچبر روي) 1972(ایمت
19
هـامر و تحقیقاتنزدیک واشنگتن دي سی 

20
 در1972(

ي انسـانی بـر روي   هـا  ستکاريدهد که مجاري رودخانه پس از توقف دمینشان فیالدلفیا 

در خصـوص برداشـت   . کنندمی بتدریج تثبیت شده، با شرایط جدید خود را سازگار ها آن

ایـن سـازگاري  دریافتند که حجم) 2005(رینالدي و همکارانش ،شن و ماسه از بستر رود

در واکنش به استخراج شن و ماسه به کیفیت و میزان برداشت رسـوب از مجـرا بسـتگی    

در واکنش نشان داد که بستر رودخانه رینگامورا در شمال تاسمانی )1999(کینغتن . دارد

ي متوسـط انـدازه را تـا    ها کاهش دانه ،بستر رود به معدن کاوي در حاشیۀ بستر این رود

با وجود این، روشن شدن تغییرات در دینامیک حمـل  . دهدمیکیلومتري ادامه  10مسافت 

در طـول  ممکن اسـت  ،شودمیکی که در بستر ایجاد در برابر گل آلودگی کوچرسوب

  .زمان به تغییرات ریخت شناسی بزرگی منجر شود

                                               
17- Wwarner and picaup
18- Vanoni
19-Watts Branch
20-Hammer
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  معرفی منطقۀ مورد بررسی

ي مهـم و  هـا  شـاخه  و ازحوضه آبریز کرخه اولیۀ هاي رازآور از زیر حوضه ۀرودخان

 سنندج و بخش مرکزي شهرستان کرمانشـاه -در بخش کامیاران که ستقره سو ۀرودخان

ي بلنـد  ها ي شمالی میردال که در امتداد کوهها آن از دامنه ۀي اولیها شاخه .واقع شده است

طـول ایـن   . مـی گیـرد  سرچشـمه  ،کیلومتري شمال کرمانشاه قرار دارد 30در و "پرو"

، ایـن  اسـت کیلومتر مربـع   1600کیلومتر و وسعت حوضه آبریز آن بالغ بر  80رودخانه 

سـاله حـدود    31ةآن در یک دور ۀدهی سالیانط آبمتوس ،ودهرودخانه داراي آب دائمی ب

  .میلیون متر مکعب در روستاي حجت آباد اندازه گیري شده است 296.4

درجه سانتی گراد و میانگین بـارش   1/13میانگین ساالنۀ درجۀ حرارت در این منطقه 

شناسی در زون از دید زمین  کردستان استان ةبیشتر گستر. میلی متر است 600تا  500بین 

کی در جنـوب در زون  چو سنندج سیرجان قـرار دارد و تنهـا بخـش کـو    ایران مرکزي

  . بررسی شده در این پژوهش استۀزاگرس رورانده قرار دارد که این بخش همان ناحی

  

ي انتخاب ها و موقعیت کارخانه نقشه توپوگرافی منطقه مورد بررسی در رودخانه رازآور: 1شکل

  شده 
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کیلـومتري در   10را در مسافت تقریبـاً  ورد بررسی بخشی از رودخانه رازآورمنطقۀ م

ــتان  ــوب شهرس ــاه در     جن ــتان و کرمانش ــتان کردس ــین اس ــرز ب ــاران و در م کامی

شود و بسـتر  میرود رازآور در این منطقه وارد دشت آبرفتی بزرگی ). 1شکل(گیردمیبر

برداشت شـن و  . دهدمیز گسترش خود را در آن چندین متر به عمق برده، پهنایش را نی

و شـیارهاي متعـدد بـه جـا      ها ، تپهها ماسه در این دشت، عوارض متعددي، از قبیل گودال

ي تولید شن و ماسه به گونـۀ دیگـري در آن جریـان    ها گذاشته است و اکنون نیز فعالیت

  .دارد

  

  ها مواد و روش

ـ  ز نهاشن و ماسه رودخانه در برابر تولید براي بررسی شیوة واکنش دینامیک   ۀکارخان

کیلـومتري از   5/1تـا   3/1کـه بـه فاصـله    کارخانـه   سـه  موجود بر روي رودخانه تعداد

ها  هر یک از کارخانهمحل در ).2شکل (ندنمونه انتخاب شد همدیگرفاصله داشتند، براي

 نمونه بـرداري و  نقاطبه عنوان متري از محل کارخانه  500و  200؛ 100نقطه به فاصلۀ سه

برداشت نمونه تعیین شد تا  براينقطه یا محلنهدر کل .در نظر گرفته شدنداندازه گیري 

کـه   -هـا  ي برداشت یا همان کارخانهها تغییرات بار رسوبی رودخانه در قبل و بعد از محل

نقـاط نمونـه   در ضمن در هریک از  .معلوم گردد-شودمیدر این پژوهش ایستگاه نامیده 

از  .به عمـل آمـد  بار نمونه برداري  یازده 1386تیر  8تا  1385اسفند  15از تاریخ برداري

یی بود که رودخانـه داراي آب بـود و دو بـار دیگـر    ها این یازده بار، نه بار آن در زمان

ولـی  ،ه بـود خشـک شـد  رودخانـه  گردید که در واقـع، آب می فصل تابستانمربوط به

  ).پیوست الف(مه داشتهمچنان ادا ها و فعالیت کارخانه ها برداشت

یی را کـه بـا اسـتفاده از آب    ها پساب، ها برداري از خروجی کارخانهنمونهبراي انجام 

به صـورت مسـتقیم وارد    اند وحفر شدهبه منظور شست و شوي شن و ماسهیی که ها چاه

متري قبـل از   100فصول خشک در ،از این رو.ند، مبنا قرار داده شدشدبستر رودخانه می

متري بعد از ایستگاه آب بسیار گل آلودي  200ولی در  ،خشک بودرودخانه ستگاه آب ای
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متري بعد از ایستگاه به مقدار بسـیار زیـادي از گـل     500در  رود جاري می گردید ودر 

  .ي بعد هم این فرآیند ادامه داشتها و در ایستگاه شد میآلودي آب کاسته 

توسـط  سـرعت آب  ،از نقاط نمونه بـرداري  گیري میزان دبی در هر یکبراي اندازه

ي مدرج و سطح مقطع بـه وسـیلۀ مترهـاي    ها خط کشن به وسیلۀ و عمق متوسط آمولینه 

نتایج نشان داد که نمونه گیري رسوب در شرایط صفر تـا  .اي بلند اندازه گیري شدپارچه

گیـري  نقاط نمونهو  ها معموالً میانگین دبی ایستگاه. مترمکعب در ثانیه انجام گرفت 9/16

از دو ایستگاه دوم کمی کمترایستگاه. نشان دادگیريی را در طول نمونهیهاي جز نوسان

گیري تا نقطـه آخـر   قبلی و بعدي بود و در هر ایستگاه به طور متوسط از نقطۀ اول اندازه

). 1جدول (افزایش داشت

ي ها گاه اندازه گیري و در موقعیتي دبی آب در طول نمونه گیري در سه ایستها ویژگی:1جدول 

  )ها متري بعد از کارخانه 500متري و  200،متري قبل 100در (نمونه گیري 

برحسب مترمکعب بر ثانیه  

اه
گ

ست
ای

)
ه
ان
خ
ر
کا

(

د
دا

انحراف معیارمیانگینتع

ي
ر
گی

ه 
ون

م
 ن
ط

قا
ن

د
دا

انحراف معیارمیانگینتع

33482/5787/4نقاط اول33483/5785/4ایستگاه اول

33494/5774/4نقاط دوم33450/5770/4ایستگاه دوم

33504/4766/4نقاط سوم33497/5773/4ایستگاه سوم

99493/5727/4مجموع99493/5727/4مجموع

نمونـه  گفته شده از کارخانه فواصل نیز دربه منظور اندازه گیري دبی رسوب رودخانه 

از  ي برداشـت شـده  هـا  نمونـه  آب رودخانه به میزان یک لیتر برداشت شد و بعـداً اي از 

رسوبات  سپس. ي صافی به منظور به دست آوردن دبی خالص رسوب گذرانده شدها کاغذ
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 وترازوهاي دقیق دیجیتالی وزن و یادداشت شـد   ۀبه وسیل خشک گردید و به دست آمده

پیوسـت  (رودخانه در ثانیه به دسـت آمـد  دبی رسوب به صورت گرم در هر لیتر از آب 

  .)الف

 ،سرانجام، براي تشخیص تغییرات رخ داده از نظـر میـزان رسـوب در فواصـل معـین     

SPSSي به دست آمده دربارة دبی رسوب با روش آنالیز واریانس در نـرم افـزار   ها داده

  . تجزیه و تحلیل قرار گردید

  

ي در سه ایستگاه اندازه گیري و در نقاط ي دبی رسوب در طول نمونه گیرها ویژگی:2جدول

  )بر حسب کیلو گرم در مترمکعب درثانیه(گیرينمونه

ایستگاه

د
دا

میانگینتع

انحراف 

معیار

خطاي 

استاندارد
نقطه نمونه 

گیري

  تعداد
میانگین

انحراف 

معیار

خطاي 

استاندارد

33081/0049/0008/0اول337/478/1427/2اول

3385/642/1686/2دوم3348/293/738/1ومد

3383/130/475/0سوم3359/121/591/0سوم

9992/212/1001/1مجموع9992/212/1002/1مجموع

  

  و بحث نتایج

دهـد کـه دبـی    میي مختلف نشان ها نتایج حاصل از نمونه برداري رسوب در ایستگاه

کند و به طور متوسط مقدار رسـوب در  میتغییر  Kg/m3/s63بین صفر تا تقریباً رسوب 

بـوده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، در      اول بیشتر از دو ایسـتگاه بعـدي  )کارخانه(ایستگاه 

این موضوع بـه  ). 2و شکل  2جدول (مقدار رسوب کاهش یافته است ي بعديها ایستگاه

ي مختلـف  ها یستگاهیکسان بودن دبی آب رودخانه در هر بار نمونه برداري در فواصل و ا

هـا   این کارخانـه . گرددمیبري دیگرها ي اول نسبت به کارخانهها و فعالیت بیشترکارخانه
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بـه   هـا  آب را از رودخانه پمپ کرده، بعداً به همراه پساببه منظور شست و شوي ماسه،

.گردانندمیرودخانه باز 

نشان داد که این تغییـرات از نظـر    ها نتایج ناشی از آنالیز واریانس نمونه ،با وجود این

ي مختلف رود را تقریبـاً در یـک سـطح گـل آلـود      ها آماري معنی دار نیستند و ایستگاه

از سوي دیگر، نتایج حاصل از آزمون ). 3جدول ()2FوP ،859/0 =30<05/0(کنندمی

سـه گانـه نشـان     يها ي نقاط قرینه در ایستگاهها براي مقایسه داده ها آنالیز واریانس نمونه

در هـر سـه   متري قبل از سرچشمه آلودگی 100می دهد که مقدار رسوب حمل شده در 

متري بعد از محل آلودگی  500متري و  200محل یکسان بوده است و اگر این مقایسه در

= 395/0بترتیـب  ، P<05/0(نیز انجام گیرد، باز تفاوت معنـی داري نشـان نخواهـد داد   

؛ به عبارت دیگر، اگر سه نقطۀ پیرامـون  )2Fو2F ،462/0 =30و2F ،528/0 =30و30

ي برداشت شن و ماسه به طور قرینه باهم مقایسه شوند، از نظـر حمـل رسـوب    ها کارخانه

  ). 3جدول (شرایط یکسانی را دارا هستند

  

  
  

  ي منتخبها تغییرات دبی رسوب در سه نقطه اندازه گیري در ایستگاه:2شکل 
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 500و  200متـري قبـل از ایسـتگاه و     100(رات رسوب در نقاط سه گانـه  تغیی ،ولی

ي مختلـف تفـاوتی نداشـته    ها معنی دار بوده است و این در ایستگاه) متري بعد از ایستگاه

؛ بـه عبـارت دیگـر، بـا اسـتناد بـه نتـایج فـاکتور         )2FوP ،859/0 =30<05/0(است

معنی داري در مقدار رسوب نقاط نمونه گیري  تفاوت ها در همۀ ایستگاه ،)3جدول (آنالیز

تأثیر خیلـی   ها دهد که همۀ کارخانهمیمشاهده شده است و مقایسه نقاط با یکدیگر نشان 

جـدول  (F)2وP ،246/4 =96>05/0(گذارنـد میزیادي را در گل آلودي رودها به جا 

ي دوم ؛ هـا  که در ایسـتگاه  هاي چندگانه با استفاده از آزمون تیوکی نشان داد مقایسه). 3

، حمل رسوب به طور معنی داري نسبت به دو ها متري بعد از کارخانه 200یعنی در فاصلۀ 

متري بعد از کارخانـه تفـاوت دارد؛ بـه عبـارت      500متري قبل از کارخانه و  100نقطۀ

 500گـردد و ایـن آلـودگی تـا     میرود در محل برداشت رسوب بشدت گل آلود  ،دیگر

در این محل مقدار حمل رسوب تفاوت زیادي با مقـدار رسـوب  . کندمیدامه پیدا متري ا

،؛ به عبارت دیگـر )4جدول(گرددمیندارد و تقریباً به شرایط عادي باز  ها قبل از کارخانه

 200و  هـا  متري قبـل از کارخانـه   100اختالف فاحش در بار رسوب رودخانه در فواصل 

دهد که این تغییـرات در  مینشان  ها فاکتور آنالیز داده. ودشمیمشاهده  ها متري بعد از آن

هر سه ایستگاه تقریباً به یک اندازه صورت گرفته است و تفاوت تغییرات حمـل رسـوب   

  ).4FوP ،410/0 =30<05/0(ي مختلف معنی دار نبوده استها در ایستگاه
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سه نقطه اندازه گیریو ها،  مل رسوب در ایستگاهبراي تفاوت معنی دار حنتایج فاکتور آنالیز:3جدول 

  ها به ایستگاهتغییرات انجام شده در هر سه نقطه اندازه گیري نسبت 

  

Source
Type III Sum 

of Squares
df

Mean 
Square

FSig.

Corrected Model1147,432(a)8143,4291,452,186

Intercept846,0541846,0548,564,004

Points815,7592407,8794,129,019

Station169,771284,885,859,427

STAITON * Points161,903440,476,410,801

Error8891,2819098,792

Total10884,76799

Corrected Total10038,71498
a R Squared = ,114 (Adjusted R Squared = ,036)

  

معین رسوب برداشت شده در فواصليها تیوکی براي نمونهایج حاصل از آزموننت:4جدول

  ي تولید شن و ماسه در رود رازآورها کارخانه

(I)  

نقطه نمونه

گیري

(J)  

نقطه نمونه 

گیري

  اختالف میانگین

(I-J)
اشتباه استاندارد

Sig.

%95فاصله اطمینان 

حد باالحد پایین

1.000
2.000-6.79436(*)2.420076,017-12.55561-1.03312
3.000-1.741422.420076,753-7.502674.01982

2.0001.0006.79436(*)2.420076,0171.0331212.55561

3.0005.052942.420076,098-.7083110.81419
3.0001.0001.741422.420076,753-4.019827.50267

2.000-5.052942.420076,098-10.81419.70831

.معنی دار است/. 05اختالف میانگین در سطح *

و نقـاط   هـا  هاي جزئی را در مقدار دبـی آب در ایسـتگاه   وجود تفاوت ها بررسی داده

هـا ممکـن اسـت نتـایج را      که این تفاوت)2و 1ي ها جدول(سازدمیگیري آشکار اندازه

کـامالً   هـا  نشان داد که این تفـاوت  ها الیز واریانس نمونهآن آزمون. تحت تأثیر قرار دهد

 هـا در شـرایط کـامالً   و بنابراین، اندازه گیري F)2وP ،0 =96<05/0(تصادفی هستند
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از سوي دیگر، علی رغم تغییـرات در دبـی   .مساوي از نظر حجم دبی صورت گرفته است

کارخانـه هـا وحجـم    رسوب در ایستگاه هاي مختلـف کـه حاصـل عملکـرد متفـاوت      

نشـان داد کـه   آزمون هاي آماري،گیردمیمتفاوت آن ها سرچشمه هاي رسوب برداشت

نتایج به دسـت آمـده خلـل وارد    توانند درمیاین تغییرات نیز قابل چشم پوشی هستند و ن

  . کنند

معنی دار بودن تفـاوت حمـل    ،شودمیکه در نتایج به دست آمده مشاهده  مینکتۀ مه

ها بترتیـب در   از آن جا که این محل. ها در نقاط قبل و بعد از هر ایستگاه استرسوب تن

 ،متري بعد از آن قـرار دارد  200متري قبل از ایستگاه یا کارخانه برداشت مصالح و  100

متري بعد از هر محـل برداشـت    200دهد که میزان حمل رسوب تا میاین موضوع نشان 

ما معنی دار نبودن تفاوت ارقام غلظت رسوب بـین نقـاط   یابد، امیرسوب به یقین افزایش 

دهد که هر چند که مقدار رسوب تا حـد  میبعد از هر ایستگاه نشان ) 3شکل (دوم و سوم

یابد، اما این تفاوت هنـوز بـه   میمتري بعد از هر ایستگاه کاهش  500تا  اي قابل مالحظه

به این مسأله نبود تفاوت معنی دار اگر . حد نقطۀ قبل از محل برداشت مصالح نرسیده است

که توسط آنـالیز  )3چهارم و هفتم در شکل  ،اول(متري قبل از هر ایستگاه  100بین نقاط 

درخـواهیم یافـت کـه رود قطعـاً در فاصـلۀ یـک        ،واریانس صورت گرفت، اضافه شود

عنـی دار  کند؛ با وجود این، نبود تفاوت ممیکیلومتري بین ایستگاه ها به تعادل دست پیدا 

دهد کـه  میو نقاط قبل از هر ایستگاه نشان ) متري 500( بین نقاط دوم بعد از هر ایستگاه

متري دور از هر ایستگاه رقـم   500از این رو، اگر به فاصلۀ . این تفاوت خیلی مهم نیست

توان با اطمینان بیشتري بیان داشت که رودها در می،متري اضافه شود 100کوچک؛ مثالً 

بعد از برداشت مصالح به حالت اولیۀ خود از نظر حمـل رسـوب   متري 600تقریباً  مسافتی

  .کنندمیدست پیدا 
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ر معنی دار بودن تفاوت خطوط پ. ایستگاه ها و موقعیت نقاط اندازه گیري نسبت به آن ها:3شکل

  .دهدمیحمل رسوب و خطوط منقطع معنی دار نبودن آن را در مسافت بین نقاط نمونه گیري نشان 

  

، 1998( رینالـدي و سـیمون   ،)1999،340(این نتیجه همانند نتایجی است که کینغتن

در واکـنش بسـتر بـه تغییـرات بـزرگ در       )333-1975،325(وارنر و پیـک آپ ،)70

مربوط گردد طبیعـی   اياگر این تغییرات به مکان ویژه.اي آبخیز به دست آوردندهحوضه

)35-1972،27(ایمتولئوپولدنیز همانند آن نتایجی که  اياست که رود در زمان ویژه

در مقیاس تغییرات در ابعاد شهري به آن رسیدند، در ابعـاد   )1540-1972،1530(هامر و 

با این تفـاوت  کوچکی از رود نیز به آن خواهند رسید؛کوچک برداشت مصالح در بخش 

  . ها در مدت زمان کوتاه صورت خواهد پذیرفت که تعادل یابی بعد از توقف فعالیت

  

  نتیجه گیري 

بشدت متري منبع آالینده 200گردد که رود تا میبرداشت مصالح از بستر رود باعث 

رسـوب خـود را    ،متـري سرچشـمه  600گل آلود شود و براي به دست آوردن تعادل تا 

هاي شـنی   نتیجۀ این تغییر دینامیک رود به صورت گسترش نیمکت. نشین سازدبتدریج ته

شود و این خود نیز گسترش پهناي بستر را بـه  میدر این مسافت از بستر رودخانه نمایان 

تفسـیري   نتیجۀ این تغییرات در مقیاس زمانی ممکن است مانند همان ،البته.آوردمیدنبال 

دربارة حوضۀ الفیوس در یونان انجام دادند؛ ) 1999،135(نیکالس و همکارانشباشد که

یعنی این که پسروي سواحل و ناپایداري بستر به مدت حتی چندین سـال بعـد از توقـف    

  . معدن کاوي عارضۀ عمومی رودخانه باشد
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159  رازآور الگوي حمل بار رسوب رودخانهشن و ماسه و نتایج آن در تغییرتولید

  و مأخذمنابع 

مجموعـه  . یه شن و ماسه از رودخانه هاي استان مازندران و آثار سـو آن برداشت هاي بی رو ).1373.(حسینی موسی، بهمن-1

.اهواز ،سومین سمینار مهندسی رودخانهمقاالت 

،بر شکل بستر و رژیم رودخانه میناب) ماسهشن و(بررسی اثرات برداشت مصالح). 1382.(نوحه گر، احمد؛ محمودي، فرج اهللا-2

.58-45ص، ص45،شماره ي جغرافیاییها پژوهش

گـزارش  ، اي مازندرانسیسات منابع آب سازمان آب منطقهأبرداري از تبررسی بهره ).1374.(وزارت نیرو، معاونت امور آب-3

.8گزارش شماره . گروه نظارت بر بهره برداري

  .نشر سازمان مدیریت منابع آب ایران، هاراهنماي فرسایش و حفاظت رودخانه).1382.(وزارت نیرو-4

5-Chen, Z., Li, J., Shen, H., Zhanghua, W., 2001. Yangtze River of China: historical analysis of discharge 
variability and sediment flux. Geomorphology 41, 77–91

6-Fryirs, K., Brierley, G.J., 1999. Slope–channel decoupling in Wolumla catchment, New South Wales, 
Australia: the changing nature of sediment sources following European settlement.Catena 35, 41–63.

7- Hammer, TR., (1972), Stream channel enlargement due to urbanization. Water Resources Research, 8,1530-
40.

8- Harvey, M. D. and Schumm, S. A. 1987. Response of Dru Creek, California, to land change, gravel mining 
and dam closure. Erosion and sedimentation in the Pacific Rim (Proceedings of the Corvallis Symposium), 
IAHS Publication No. 165,451-460.

9- Johnson, G.Strickland, M. and D. Byyok 1999. Quantifying Impacts to riparian wet lands associated reduced 
flows along the Greybull river. Wyoming, wetlands, 71-77.

10- Kinghton A. D., 1999, the gravel – sand transition in a disturbed catchment's, Geomorphology, 27, 325-341
11- Kondolf, G. M. 1994. Geomorphic and environmental effects of in stream gravel mining. Landscape and 

Urban Planning, 28, 225-243.
Kondolf, G.M., Pigay, H., Landon, N., 2002. Channel response to 
increased and decreased bedload supply from land use change: contrast between two catchments. 

Geomorphology 45, 35– 51
12- Leopold, L.B. and Emmett, w. w., (1972), Some rates of geomorphological processes, Geographica 

Polonica, 23, 27-35. 
13- Lie´bault, F., Cle´ment, P., Pie´gay, H., Rogers, C.F., Kondolf, G.M.,
14- Landon, N., 2002. Contemporary channel changes in the Eygues basin, southern French Prealps: the 

relationship between subbasin variability and watershed characteristics. Geomorphology 45, 53– 66.
15- Nicholas, A. P., Woodward, J. C., Christopoulos, G., Macklin M. G. 1999. Modeling and monitoring river 

response to environmental change: the impact of dam construction and alluvial gravel extraction on bank 
erosion rates in the lower Alfios basin, Greece. In Brown, A. G. and Quine, T. A. (eds) Fluvial Processes 
and Environmental Change. John wiley & Sons, 117-137.

16- Rinaldi M. and Simon A. (1998), Bed-Level adjustments in Arno River, central Italy, Geomorphology, 22, 
57-71.
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  93ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  160

بر (هاي مختلفها و در زمانگیري شده در ایستگاهمقدار دبی رسوب اندازه:پیوست الف

  )ثانیهرمکعب درحسب کیلو گرم در مت

  

نام 

  ایستگاه

  ایستگاه سوم  ایستگاه دوم  ایستگاه اول

 100در 

متري 

قبل از 

  ایستگاه

 200در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

 500در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

 100در 

متري 

قبل از 

  ایستگاه

 200در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

 500در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

 100در 

متري 

قبل از 

  ایستگاه

 200در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

 500در 

متري 

بعد از 

  ایستگاه

  فواصل

  

  تاریخ

15/12/85  130/  200/  150/  145/  220/  170/  140/  200/  150/  

28/12/85  140/  220/  155/  145/  220/  160/  150/  230/  170/  

11/01/86  090/  260/  100/  090/  530/  170/  150/  230/  170/  

23/01/86  090/  110/  100/  090/  120/  100/  095/  125/  105/  

05/02/86  120/  200/  130/  125/  210/  140/  130/  220/  135/  

17/02/86  040/  060/  045/  040/  085/  055/  060/  125/  070/  

28/02/86  035/  050/  040/  040/  090/  060/  065/  100/  075/  

08/03/86  030/  060/  040/  035/  110/  055/  050/  120/  070/  

20/03/86  019/  040/  025/  022/  047/  029/  027/  050/  031/  

29/03/86  0  220/57  11/15  140/  550/40  145/9  055/  27/13  05/3  

08/04/86  0  77/62  2/17  120/  74/21  45/7  080/  120/27  5/5  

  866/0  799/3  091/0  594/1  811/5  090/0  009/3  017/11  063/0  میانگین

انحراف 

  معیار

052/0  247/24  517/6  048/0  213/13  336/3  044/0  678/8  773/1  
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