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 چکیده
کشاندن  تینموده و قابل گرجلوه را شهر در عتیطب حضور بالقوه طوربه که هستند ییفضاها نیترمهم از یشهر یهارودخانه

 ریثأت  تح ت خ ود یع یطب راتیی تغ ب ر عل اوه هارودخان ه. دی نمایم  فراهم را ساخت انسانعناصر  انیدر م یعیعناصر طب

 یب رداربه ره ش ودیم لیتحم هارودخانه بر که یراتییتغ نیترمهم از یکی. شوندیم یفراوان راتییتغ دچار یبشر یهاتیفعال

 در ریی تغ ،در رودخان ه ریی تغ یامدهایپ نیترمهم جمله از. است یعمران یهاتیفعال در استفاده جهت هاآن منابع از هیرویب

 س اکنان دی تهد وبس تر  یه اکناره ش دن سست پرندگان، و انیآبز اتیح دیتهد و رودخانه یآلودگلرودخانه،  یمورفولوژ

 ب ه 7431 تابس تان در پ ووهش نی ا. باش دیو... م یگردشگر کاهش رودخانه، اطراف یهاسازه بیتخر رودخانه، یهیحاش

 دارد ق رار اس و ی ش هر یمح دوده در ک ه اربش یرودخانه بستر از ماسه و شن برداشت یستیزطیمح اثرات یبررس منظور

 شن رودخانه بستر از رمجازیبه صورت غ یکه همگ دارد وجود ماسه و شن برداشت یکارخانه 3محدوده  نیا در. شد انجام

گوگ ل ار   ریو تص او اس و ی شهر ستیزطیمح یاداره توسط شده برداشت ریتصاو بهتوجه  با. کردندیم برداشت ماسه و

 جینت ا. ش د مش خ  هاکارخان ه یلیتعط از پس وشن و ماسه  برداشت زمان دررودخانه  راتییتغ ها،شکنز سنگا یتعداد

و پرن دگان  انی آبز یهاگون ه و ش ده ای اح یح دود ت ا رودخان ه میحر یاهیگ پوشش هاکارخانه یلیتعط از پسنشان داد 

 .کردند دایپ یفیک یهایوگیو و تیکم لحاظ از یبهتر تیوضع
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 مقدمه

 باعث یشهر تیجمع رشد ران،یا جمله از و جهان سراسر در

 استفاده مستلزم توسعه نیا که شده شهرها یکیزیف یتوسعه

 استت ماسه و شن ژهیوبه یروزافزون از انواع مصالح ساختمان

 به ایخانهرود یهاسامانه. شتودیم استفاده بتن دیتول در که

 شوندمی تلقی مینیز یهامبو یستز صلیا یهانشریا انعنو

 تغییر سازنهیزم نسانیا و طبیعی یفعالیتها از ایمجموعه و

 با اههمر جمعیت ونفزروزا یشافزا. میباشد آن در لتحو و

 رمنظوبه خانههارود مسیر در ماسه و شن شتدابر یشافزا

 رفتار در تغییر باعث که ستا یعمران و دیقتصاا یافعالیته

 انیتجر توسطانتقال رسوب  زانیو م الگو ها،رودخانه ییپویا

(. شن و ماسه کته از بستتر 8811 ،یفرض و یجبار) شودیم

 مصتتالح نیارزشتتمندتر از شتتودیم برداشتتت هتتارودخانتته

و  یاقتصتاد دیتد از هتاتیفعال نیت. اگرچته ااست یساختمان

 اثترا  اما بوده دیمف محروم مناطق در ژهیوشتغال به ا جادیا

 داشتته آن اطترا  طیمحت و رودخانه ستمیاکوس بر یانباریز

 باعث نجریا یمرژ در تغییر با ماسه و شتتن برداشتتت. استتت

 رکنا فرسایش و نتقالیا سوبیر ربا انمیز در تغییر

 معتادن(. Walling & Fang, 2003) شتد هداخو ایخانهرود

 ،باال دوام جمله از مختلفی الیلد به ایرودخانتته ماسه و شن

 بتتتتتته ،سترسید قابلیت مهمتر همه از و مناسب شدگیرجو

 ارقر بخیزآ یزهحو نساکنا دهستفاا ردمو ایدهگسترطتتتتتور

 شن شتدابر ییهرویبت یشافزا(. Kondolf, 1994) رندیگیم

 یستیزمحیط  مشکال وزبر سبب خیرا یهاستتال در ماسه و

 یتاهد یشافزا ،سیدیتها کاهش ،نگر تغییر. ستا هشد

 ا فلز و هنآ و  سولفا یهاونیتتتت غلظت یشافزا ،لکتریکیا

 مشکالتی برخی آب، لمحلو نکسیژا کاهش و سمی سنگین

 خانهرود در یبشر یهادخالتتتتتتت یشافزا سبب به که ستا

 به ماسه و شن شتدابر (.Savioure, 2012)  سا هشد جتادیا

 و لکانا هندسه تغییر اعثب آب نجریا درون از مستقیم رطو

 ن،جریا ا نحرا به منجر ستا ممکن و ددمیگر بستر عتفاار

 ,Sandecki) ددگر عمیق یهاچالتتته حفر و بسور نباشتا

 ستا ممکن خانهرود در شن شتدابر از ناشی شبر. (1998

 ;Scott, 1973) یاصل یرودخانه  سدباال در کیلومترچند  تا

Stevens et al.,1990 )کنتد دایتپ ادامته یفرعت یهاشاخه و 

(Harvey & Schumm, 1987) .سایر و هاپتتتل تخریب  

 یگرد از نبزیاآ یزیترتخمکاهش قتدر   زیو ن یآب یهازهسا

 شتدابر ثرا در  سوبار یشافزا از ناشی که ستا اردیمو

 قا یتحق(. Kondolf, 1994باشد ) می ماسه و شن ییهرویب

 حتال در هتاانتهرستوب در رودخ دیتتول زانیتکه م داد نشان

 معتتادن از استتتفاده(. Liu et all., 2008) استتت کتتاهش

 انستان دخالتت قبال در رودها تا است شده باعث یارودخانه

 هابرداشت نیا و داده نشان العملعکس خود یعیطب نظام در

 رییتتغ مجراهتا یهندس یهامشخصه در تا است شده موجب

 و یقدرت پژوهش جینتا(. Bravard et all., 1999) شود جادیا

 مصتتالح یهیتترویبتت برداشتتت داد نشتتان( 8831) همکتتاران

 ستاحلی نتوار و رودخانته مصتب در خصوصتاً لیسار رودخانه

. استت شتده رودخانته مرفولوژی در بسیاری تغییرا  موجب

 شیب، افزایش نتیجه در و رودخانه اساس سطح افتادن پایین

 عتالف موجتب جریتان قتدر  و سترعت افزایش آن تبع به و

 بختش در ویتژههبت دیوارهتای فرستایش و کت  کتنش بودن

 آن مصتب در رودخانه شدن عریض. است شده مسیر انتهایی

 نیچنتهتم. استت مصالح رویهبی برداشت دیگر آثار جمله از

 هتایبختش شدن مئاندری جریان، بستر شدید افتادگی گود

 فرسایش و کناری فرسایش شدید فعالیت رودخانه، از زیادی

 تشتکیل و رودخانته مقطتع شتدن عتریض و رودخانته بستر

 و جریتان ناگهتانی حرکتت و سیل ایجاد و کناری هایکانال

 اثترا  گترید از یزیستت مستالل روی بر ریتأث و رسوب حمل

 حاصتتل جینتتتا. استتت رودخانتته بستتتر از مصتتالح برداشتتت

 خوزستان در یجراح رود یرو بر( 8838) یریام یازمطالعه

 همته در مصتالح برداشتت علتت بته نایجر سرعت داد نشان

 افتتهی کاهش آب ارتفاع و سطح و شیافزا بازگشت یهادوره

 در رستوب بتار انتقال شیافزا از یحاک نیچنهم جینتا. است

 طیشترا به نسبت یکاومعدن و مصالح برداشت از بعد طیشرا

 در( 8831) ینجفتت قیتتتحق جینتتتا. بتتود برداشتتت از قبتتل

 بستتر یافتتادگ باعتث هتاداشتبر داد نشان سنقر شهرستان

 و رودخانته اطرا  یکشاورز یهانیزم رفتن نیب از رودخانه،

  رودخانته ریمست رییتتغ و اطترا  یهتاجتاده برداشتن ترک

 کاملتاَ طتور بته ماسته و شتن برداشت یهاکارخانه .شودیم

 را منتاطق نیا یمورفولوژ و یشناسییبایز یهایژگیو واضح

 سته حتدود در هتابرداشتت نیتا. استت داده قرار ریتأث تحت

 در .استت نمتوده بیتتخر را یکشتاورز یهتانیزم از هکتتار
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 هارودخانه بستر از ماسه و شن شتدابر با بطهرا در زین جهان

 همکتتاران و Brown. استتت شتتده انجتتام یمتعتتدد مطالعتتا 

 رداشتتمعتدن ب 81از قبتل و بعتد از  یریگنمونه با( 1998)

  کتایآمر در  Illinoisو  Kingیهارودخانه بستر از ماسه و شن

 یازهندا و یآلودگگتتل مقتتدار کتته دندیرستت جتتهینت نیتتا بتته

 هتتتتاآن .نددکر تغییر دنمعا محل از بعد بستر و یزر  سوبار

 را بستر  سوبار سنجییختر  خصوصیا در حاصل ا تغییر

. ندداد نسبت دنمعا برداشتتتت طی هشد دیجاا یخالتهاد به

 ماسته و شتن برداشتت یهاتیفعال را یثأت یبررس نیچنهم

 American) یشتتمال ینتتایکارولرودخانتته در  انیتتجر بتتر

Fisheries Cociety, 2002 )معادن شن و ماسته در  یبررس و

 & Grinddeland) رودخانه بر آن اثرا  و یلابیس یهادشت

Hadley, 2003 )استتت شتتده انجتتام. Kondolf همکتتاران و 

 نجریا یمرژ بر ماسه و شن شتدابر تأثیر مطالعته با( 2002)

 نتیجه ینا به نجها مختل  مناطق در سوبیر ربا لنتقاا و

 شتدابر یچالهها دیجاا و ماسه و شن شتدابر که سیدندر

 و ستد پایین در بسور حمل ر قد یشافزا باعث تنها نه

 شگستر باعث بلکه هشد یبستر  سوبار لنتقاا یشافزا

 Rinaldi .ستا هدش نیز ستدباال سمت به شتدابر یچالهها

 در هشد منجاا یهشهاوپژ سیربر با( 2005) همکتتتتتتاران و

 در آن تحلیل و تجزیه و ماسه و شن شتدابر ا ثرا یمینهز

 در رییتتتتغ که یافتند ستد نتیجه ینا به ایتتتتالیا و نلهستا

 ادمو عنو و شتدابر  شد به خانهرود شکل و پویایی رفتار

 در نیچنتهم. ستا شتهدا بستگی خانهرود یههندد تشکیل

 هنشد تشکیل محکم ادمو از خانهرود یهارهکنا که یطیاشر

 تأثیر تحت نجریا حمل ر قد یشافزا لیلد به باشد

 نپیچا به تبدیل خانهرود ،ستدباال در ماسه و شن شتدابر

 تشکیل محکم ادمو از خانهرود یهارهکنا گرا و هشد رود

 پی در را سطحی افتتتتتت و خانهرود عمق یشافزا باشد هشد

 در ایمطالعته با( 2007) همکارانو Liangwen  .است شتهدا

 و شتن برداشتت که دادند نشان چین در دونجیانگ رودخانه

 رودخانه میرژ و مرفولوژی در داریمعن تغییرا  موجب ماسه

 بتتا( 2003) همکتتاران وMarston  .استتت شتتده متتوکور

 Malnant یرودخانتته رستتوب زانیتتم بتتر ختتود یهتتاپژوهش

 ییجابجتا باعتث ماسه و شن برداشت که دادند نشان فرانسه

 شتده رودخانته نیتا در سال در رسوب مکعب متر 808111

گرفت  جهینت توانیم شده عنوان مطالب یبندجمع از .است

 بستتتر از مصتتالح برداشتتت از یناشتت اثتترا  یابیتتارز و شیپتتا

 یضترور زیستیمحیطو کاهش اثرا   تیریمد یبرا رودخانه

 نقتش و یشتهر درون یهارودخانه تیبه اهم است. با توجه

... و یشتهر یتوسعه ،یگردشگر صنعت، ،یکشاورز در هاآن

موجب کاهش اثترا   ترگسترده یفیک و یکم مطالعا  انجام

 است شده یسع پژوهش نیا در. شودیم یطیمح ستیسوِ ز

بشتار  یشن و ماسه از بستر رودخانته برداشت مختل  اثرا 

 اثتترا  کتتاهش یبتترا و ردیتتگ قتترار لیتتتحل و هیتتتجز متتورد

 .شود هیارا ییراهکارها

 

 هامواد و روش
 یهارودخانته نیتترپرآب و نیترمهم از یکی بشار یرودخانه

 آب عمتده بختش و باشتدیمت راحمتدیبو و هیلویکهگ استان

 را استان این یکشاورزوصنعت  شرب، مصار  یبرا نیازمورد

 یاصتتل یهاشتتاخه از ییکتت دخانتتهرو ایتتن. کنتتدیمتت فتتراهم

 یغربت ارتفاعتا  از بشتار رودخانته. است خرسان یرودخانه

 و گرفتته سرچشتمه فارس استان در واقع سپیدان شهرستان

 شهرستتان ایتن وارد یاستو  شتهر شتر  جنتوب قسمت از

در  راکیلتومتر  831بته طتول  یخم چیپ پر مسیر و شودیم

 بته ستپس و نمایتدیمت یطت بویراحمتد و کهگیلویتهن استا

 ستودا، آتتش) ونددیپیم خوزستان استان در کارون رودخانه

پاتتاوه بتر  ستتگاهیبشار در ا یرودخانه یدب نیانگیم(. 8831

( 8831-8811) ستاله 41 یدوره کیت یآمتار یهاداده هیپا

 1/41 زییا، در فصل پت41 تابستان فصل در، 10 بهار فصل در

در  یدبت نیاست. بالتاتر هیمتر مکعب بر ثان 81و در زمستان 

 80 نیانگیبا م وریدر شهر نیو کمتر 811 نیانگیماه با م ید

 یامنطقته)شرکت آب  است شده گزارش هیثانمتر مکعب بر 

و  یکشتاورز یهاتیرودخانه فعال نی(. اطرا  ا8830 اسو ،ی

امتر  نیستت و همتبه طور گسترده در حتال انجتام ا یصنعت

از بستتر روز بته  یسبب شده برداشت آب و مصالح ساختمان

 میدر بستتتر و حتتر یدیشتتد را ییتتو تغ افتتتهی شیروز افتتزا

 زیاد نسبتاً ریزش دلیلبه منطقه این در .دیوجود آرودخانه به

 و استت یمرتعت - یجنگلت نوعاز یگیاه پوشش بر ، و باران

 بته رودخانته اطرا در یمتنوع یزکشاور یها نیزم و باغا 

 شتتامل یکشتتاورزیعمتتده محصتتولا . ختتوردیمتت چشتتم
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 نیتتااز انجتتام  هتتد  .باشتتندیمتت یبتتاغ و یزراعتت محصتتولا 

 ماسته و شتن برداشتت یهاکارخانته اثترا  یابیارز پژوهش

شتهر  یهیحاشت در بشار یرودخانه بستر از( هاشکن)سنگ 

 مراجعه با لازم اطلاعا  ابتدا. است یفیصور  توص به اسو ی

 یشتتهردار راحمتتد،یبو شهرستتتان ستتتیزطیمحتت ادارا  بتته

 تیستا و راحمتد،یبو شهرستان یاآب منطقه یاداره اسو ،ی

 راحمتدیبوو  هیلویکهگوزار  صنعت، معدن و تجار  استان 

مربتو  بته مکتان و اثترا   یهتاسپس عکتس و یآور جمع

. ستپس اثترا  شد هیته ارث گوگل افزار نرم با هاشکنسنگ

 اثترا  از یریجلوگ یبرا انتها در و شد داده شرحو  ییشناسا

 .گردید هلارا ییراهکارها شتریب یمنف

 
 

  
 بشار رودخانه یرو هااز سنگ شکن یها و تعدادپل تیموقعو  (1931 سودا،)آتش  اسوجیشهر  هیحاش در بشار رود تیموقع -1 شکل

 

 نتایج
 در ماسته و شتن واحتد 88 حتدود 38 ستال تتا 88 سال از

 مجوز بدون که بودند تیفعال به مشغول بشار رودخانه هیحاش

 بستر از ماسه و شن تن نیچند سالانه یرقانونیغ صور  به و

 ستبب هیرویب برداشت نیا و کردندیم برداشت رودخانه نیا

 یهاگونته متر  و رودخانته کیتاکولوژ تعادل نخورد برهم

 نیچنتهتم. بود انیآبز مر  و رودخانه نیا یجانور و یاهیگ

 یهاهیتپا بشار رود هیحاش در ماسه و شن هیرویب یبردابهره

 استاس بتر نکتهیا تتا. دارد قرار بیتخر معرض در را بشار پل

 هیحاش از هاواحد نیا از یتعداد یمتول یهادستگاه مصوبا 

 و شتن کارخانته واحتد 0 امتا شدند یآورجمع بشار رودخانه

 88 که بود یحال در نیا. اندنکرده ترک را بشار هیحاش ماسه

 و داده یکاربر رییتغ یکوه ماسه و شن به شکن سنگ واحد

. شتدند مستقر اسو ی یلومتریک 81 در بجک یدل منطقه در

 یهاکارخانته همته انتقتال یبترا مصتوبه سه 8814 سال از

 بته مختتار پتل تتا بشتار پل محدوده در ماسه و شن یدیتول

 یدلت یکوهستتان منطقه و دهیرس بیتصو به گرید یامنطقه

 بجتک دلی صنعتی ناحیه) شد یزنکلنگ منظور نیبد بجک

در  هکتتار 88 صتنعتی مساحت و هکتار 11 کل مساحت به

جاده  81 کیلومتر. این شهرک در شد یکلنگ زن 8814سال

واحتد  88 تعتداداکنون  همشیراز ، واقع است و  -گچساران 

 و معتدن صتنعت، وزار  تیصنعتی در آن مستقر است )ستا

 نیتتا امتتا(. 8830 راحمتتد،یبو و هیتتلویکهگ استتتان تجتتار 

 تیتفعال حال در چنانهم مصوبا ، به توجه بدون هاکارخانه

 و بشار پل نیب مصوبا  اساس بر 31 سال در کهنیا تا. بودند

 در آن از پتتس. شتتد لیتتتعط موقتتتاٌ کارخانتته 1 مختتتار پتتل

 شش ،"مختار" یروستا پل تا بشار پل یلومتریک 3 محدوده

 هتاآن همته کته داشت وجود شکنسنگ و ییشوماسه واحد

 و شتن مکعتب متتر هتزار 411 بر افزون سالانه مجوز، بدون

 بته توجتهیب و کردندیم برداشت بشار رودخانه بستر از ماسه

 81 خیکته از تتار دادنتدیمت ادامته خود تیالفع به هشدارها

بتا ح تور  ییپس از گترفتن دستتور ق تا 8834 بهشتیارد

 از متترهتزار  ازدهیاز  شیب یکارشناسان شرکت آب منطقه ا

 بلکتو یصتنعت شتهرک یمحتدوده در بشار ی رودخانه بستر

 استت شتده لیتتعط ماسته و شن یهاکارخانه و تصر  رفع

 .(8830 اسو ،ی یامنطقه آب)شرکت 
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 بشار یرودخانهشن و ماسه در بستر  یهااز کارخانه یگوگل ارث تعداد ریاوتص _1 شکل

 

 رودخانه از ماسه و شن برداشت یمنف آثار

 محتل در تنهتا نه رودخانه بستر از مصالح یهیرویب برداشت

 برداشتت محتل از ترنییپا و بالاتر لومترهایک تا بلکه برداشت

 طول هاسال دیشا که آوردیم بار به یریناپو جبران خسارا 

 یهاستازه بیتخرآثار  نیا یجمله. از شوند برطر  تا بکشد

 یبتر رو کیتتراف یحجم بالتا. هاستپل مانند رودخانه بستر

شتهروندان بته  یبترا یادیمشکلا  ز بشار دوم و اول یهاپل

 کیتتراف یستازروان و مشتکل نیرفع ا یوجود آورده که برا

 یشتار در فاصتله عرضتاحداث پتل ستوم ب ا یعمل 11 سال

 بته پتل نیتا .شتداز پتل دوم شتروع  لتومترینج کپتکمتر از 

 41 دهانته دو و یمتتر 11 دهانته دو یدارا و متر 881طول

 کتدام هتر عترض بتا برگشتت و رفت باند دو که است یمتر

 هنته در برداشتتیال هزیتر اردیتلیم 81 تاکنون و داردمتر 88

  یهتا شتتبردا و پتل نیتشدن زمان ستاخت ا یاست. طولان

ماسه از بستر رودخانه موجتب  و شن دیتول یه واحدهایرویب

قبل از  دیبا و است شده آن زشیر خطر و پل ریشدن زیخال

 .بود آن یسازمقاوم  به فکر یبرداربهره

 
 

  
 

 ماسه و شن ی هیرویب برداشت اثر در بشار پل یها هیپا بیتخر -9 شکل
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 رودخانه یهاکناره و بستر شیافرس

 برداشتت مصتالح ییجابجا یبرا نیسنگ یهینقل لیوسا تردد

 شیباعتث فرستا  بستتربرداشت از  یهادستگاه کنار در شده

 بستتر یهابرداشت از کناره نیچنبستر شده است. هم دیشد

 اهتانیگ و شتده بستتر یوارهیتد زشیر و شدن سست باعث

 .دهدیم قرار رخط معرض در را بستر یهیحاش
 

 
 بشار ی رودخانه ی وارهید و بستر بیتخر -4 شکل

 

 هتارودخانته یهتاکناره و بستر از یارودخانه مصالح برداشت

 و بالادستت یهتادربتازه رودخانته یمورفولوژ را ییتغ باعث

 بیتتخر موجتب را ییتتغ نیتا کته شتودیم آن دستنییپا

 و یکیدرولیته طیشترا در رییتتغ و رودخانته یعتیطب طیشرا

 بستر شیفرسا لیقب از یمشکلات و شده انیجر یکیدرولوژیه

 (.8813 ان،یزیعز و یریام) دارد یپ در را هاکناره و

 یگردشگر یهاتیجذاب  کاهش

 کته هستتند یعیطب یهادهیاز پد یشهر درون یهارودخانه

 مصتالح برداشتت. دارنتد را یاریبس گردشگران جوب ییتوانا

 یهاتپه ق،یعم یهاگودال ازجمله بایناز یرمناظ جادیا سبب

 یآلتودگ نی. همچنتشتودیمت... و آلود گل آب ،یابلند ماسه

 جتادیسنگ شتکن و گترد و غبتار ا زا یاز تجه یناش یصوت

 بتر. شتودیمت گردشگران یعلاقه کاهششده در محل باعث 

 شتگاهیتوستط آزما PM10 فاکتور یریاندازه گ  اطلاعا  هیپا

 طیغبار در مح یآلودگ ،( 1)شکل  اسو ی شهر ستیز طیمح

 کارکنتان یبترا هتم که شودیم دهید هاشکناز سنگ یبع 

 مقتدار. استت م تر ستتیز طیمحت یبتراو هتم  شکنسنگ

بتر متتر مکعتب استت  کروگرمیم 811 فاکتور نیا استاندارد

 (.8830 راحمد،یبو شهرستان ستیز طیمح شگاهی)آزما

 
 (1931 راحمد،یبو شهرستان ستیز طیمح شگاهی)آزما هاشکن سنگ از یبعض طیمح در بر متر مکعب کروگرمیم 11فاکتور  مقدار _5 شکل

 

   
 بشار یرودخانههوا و منظر در بستر  یآلودگ -1 شکل
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 رودخانه شدن شاخه چندشدن بستر و  خشک

 در رودخانته بستتر عترض دیشتد رییتتغ و شدنشاخه  چند

 سترعت امر نیا که شودیم مشاهده هاشکنسنگ اکثر محل

 یبع ت در کته دهتدیمت کتاهش یحد به را انیجر قدر  و

 نیتا. شودیم بستر یخشک و انیجر کامل قطع سبب مقاطع

مشتاهده استت کته بتا  قابل وضوح به باران کم فصول در امر

 مطابقت( 8830سراسکانرود ) ی( و اصغر2000) Hafez جینتا

 .دارد

 

   

   

 بشار یرودخانه یاصل ریمس بیآب در اثر تخر انیخشک شدن بستر و چند شاخه شدن جر -7 لشک

 

 رودخانه آب در دیشد کدورت جادیا

 ورود رودخانته از مصتالح برداشت مخرب اثرا  از گرید یکی

 تیتفیکبه آب رودخانه استت کته  هاکارخانه پساب میمستق

. دهتتدیم کتتاهش بشتتد  یااستتتفاده نتتوع هتتر یبتترا را آب

 باعتث و داده کاهش را بستر ک  به نور ورود آب یآلودگگل

 و انیآبز ریسا ا یح دیتهد و یزک  جانوران و اهانیگ مر 

 کته یطتورهبت. شتودیم منطقه پرندگان و یجانور یهاگونه

مجبتور بته  هاکارخانه از یکی دستنییپا یماه پرورش طرح

 یناش خسارا  ات است کننده یضدعفون مواد از میدااستفاده 

 .دهد کاهش را آب به کارخانه پساب ورود از

 

   
 ها به آبپساب کارخانه میآب رودخانه در اثر ورود مستق انیجر در دیشد کدورت جادیا -8 شکل

 

 رودخانه بشار هیو حاش بستر یاهیگ پوشش بیتخر

 ستبب یدرختت اهتانیگ بتا بستتر حفتر آلا نیماش برخورد

 در زیتن یعلفت اهتانیگ و شده درختان بر  و ساقه شکستن

 جتادیا ختاک و گترد. شوندیم یشدگله دچار وارده فشار اثر

 اهیفتوسنتز گ ندیفرا و نشسته درختان بر  یرو بر زین شده

 تتا  ریز سطح از تبرداش نیچنهم. دینمایرا دچار اختلال م

 و شده شهیر اطرا  خاک یجیتدر شدن سست باعث پوشش

 .شودیم درخت افتادن و سقو  به منجر



 ... از بستر هاشکنسنگبرداشت شن و ماسه و  یهاکارخانه یطیمح ستیاثرات ز ارزیابی         پور سبزقبایی و وهابی 

11 
 

  

  
 رودخانه یهاوارهید و بستر یاهیگ پوشش بیتخر-3 شکل

 

  بحث

 ذکتر موارد بهمنحصر  رودخانه بستر از مصالح برداشت اثرا 

 بلندمتد  و متد کوتاه آثتار هتاتیفعال نیتا و ستتین شده

 مقامتا نمودند.  لیمنطقه تحم نیا ستیزطیمح بر یشتریب

 طیمحت حفاظت سازمان ازجمله یمتول یهادستگاهو  یاستان

شتترکت آب  تجتتار ، و معتتدن صتتنعت، ستتازمان ستتت،یز

 نیتا شیپت هتاستال از... و یشتهردار ،یاستتاندار ،یامنطقه

 و بودنتتد داده قتترار ختتود یکتتار تیتتاولو در را موضتتوع

و  میتدا یلتیتعط متد ،کوتاه یلتیتعط بتر یمبن ییهامصوبه

. بودنتد داده شتنهادیپ را گترید مناطق به هاکارخانه ییجابجا

 کارخانته ای شدینم اجرا ای هامصوبه نیمختل  ا لیاما به دلا

 هادستتگاه از یبع ت از ییمجوزهتا و مهلتت گرفتن با داران

بتتا ورود  کتتهنیتت. تتتا اشتتدندیمتت هاکارخانتته یلتتیتعط متتانع

 و یاستتتان مقامتتا  شتتتریب فشتتار و ییق تتا یهتتادستتتگاه

 پتل و بشتار پتل نیب یهاکارخانه یتمام یمتول یهادستگاه

 یطت از پتسشتده و  لیتتعط 8838 ستال ماه ریت در مختار

 یدلت یصتنعت یبته منطقته نیزمت یواگوار و یقانون مراحل

 و شتن ،یارودخانته مصتالح یبجا تا شدند دادهبجک انتقال 

براساس آمار سازمان صتنعت، . کنند استخرا  یکوه یماسه

 18از  شیبت راحمتدیو بو هیتلویکهگ استتانمعدن و تجار  

بجتک محتل  یتن معتدن در بالادستت شتهرک دلت ونیلیم

 یشن و ماسه وجود دارد کته بته ازا دیتول یر واحدهااستقرا

هزار تن شن و ماسه در ستال تتا  111 دیهر واحد امکان تول

 معدن صنعت، وزار  تیسا)ر است یامکان پو ندهیسال آ 11

 نیچنتهتم(. 8830 راحمتد،یبو و هیتلویکهگ استان تجار  و

 گترفتن بتا مختتار پتل از تترنییپتا یهاکارخانه شد بیتصو

 ستازمان نظتر از یآلتودگ نداشتتن شتر  بته دوستاله مهلت

 بتازار هم تا دهند ادامه خود تیفعال به ستیزطیمح حفاظت

 و ضرر دچار دارانکارخانه هم و نشود شوک دچار بارهکی به

 یها به منطقه کوهستتان. اما اقدام انتقال کارخانهنشوند انیز

 یدتمت هاکارخانته و نبتود کارشناسانه چندان زیبجک ن یدل

 نیتا. شتدند کاریب کارگران از یادیز تعداد ودچار رکود شده 

 یستتیزطیمحت لحتاظ ازو هتم  یاقدام هم از لحاظ اقتصتاد

 و یکوهستتان منطقته چراکه. داشت یریناپوجبران خسارا 

 قترار خطر معرض در زین زاگرسبلو   یهاجنگل از دهیپوش

ستنگ  یهادستتگاه توستط شتده جتادیا غبتار و گرد. گرفت

در  دیاست که درختان سبز را بته رنتگ ستف یشکن به حد

 یها. جنگلشودینم مشاهده بودناز بکر  یاثر گریآورده و د

 یمتعتدد یجتانور و یاهیگ یهاگونه ستگاهیز زاگرس بلو 

 بته روز ستتمیاکوس نیا به ها شکن سنگ ورود با که هستند

 دور چنتدان نته یانتدهیآ در و شده کاسته آن تیفیک از روز

. بتود میختواه استتان ستطح در بشار از بدتر یافاجعه شاهد

 یهاسال در بجک یدل کوهستان یبایز یهادامنه و عتیطب

 شتمار بته یگردشتگر یهتامکتان نیبتاتریز از یکی گوشته

 نیتا در یختوارکوه یدهیتپد وعیش با اکنون هم که رفتیم

 به شده نییتع یمحدوده از برداشت یبجا هاکارخانه منطقه

 نیتتا و کتترده کتتوه برداشتتت بتته اقتتدام یرقتتانونیغ صتتور 

 .قراردادند ینابود معرض در را بایز ستمیاکوس



 59-45، 9911 تابستان ،86شماره                                               محیط زیست و توسعه فرابخشی     فصلنامه علمی 

 

47 
 

 

  

  

  
 یکوه ماسه و شن برداشت اثر در بجک یدل کوهستان یجنگل پوشش بیتخر-11 شکل

 

طیت   ،رودخانه به عنوان یک اکوسیستم با ارزش زیستگاهی

ماهیتان را از  ،حشرا  و پرندگان آبزی ،ای از گیاهانگسترده

ها نماید. روابط اکولوژیک بین همه آنن مییلحاظ غوایی تأم

نمایند و در صور  ه بقا همدیگر را ت مین میطوری است ک

ستایرین نیتز از آستیب مصتون  ،آسیب رستیدن بته هریتک

ها به واسطه ذخایر سرشار شن نخواهند ماند. امروزه رودخانه

هتا بتوده و ها همواره مورد توجته انستانو ماسه در درون آن

ها جتدا . رودخانهاندی را در توسعه منطقه بازی کردهیهانقش

در جریتان استت  یآهستتگ بتهتغییرا  طبیعی خود کته از 

هتای هتای انستانی در معترض دگرگتونیر فعالیتتیتحت تأث

 ییشتن و ماسته از واحتدها یهتا. کارخانهدارند قرار یقیعم

 ستتیز یهتایتواننتد آلتودگ یهستند که در ابعاد مختل  م

هتا را بته همتراه رودخانته بستر و عتیطب بیو تخر یطیمح

 کی از یصنعت یواحدها نیا یراصولیغ تیفعال داشته باشند.

 از و شتده هتا رودخانته بستتر بته یجد خسارا  موجب سو

 یامتتدهایپ گتترید از ختتاک و آب هتوا، یآلتتودگ گتترید یستو

ذرا  معلتق در  شی. افتزااستت ندهیآلا یواحدها نیا تیفعال

 نیتا تیتاز محتل فعال یادیتهوا و خرو  پساب تا مستافت ز

 انتقتاد و یتیموجب نارضا شهیهم است که یواحدها موضوع

. استت شده ماسه و شن یهاکارخانه محدوده در ساکن افراد

 یهتتاپستتاب ستتتیز طیمحتت یهتتاینتتدگیاز انتتواع آلا یکتتی

 شیشن و ماسه هستند. به علت نبتود آمتا دیکارخانجا  تول

 در یدیتتول یواحتدها تمرکتز مناسب، یابیمکان و نیسرزم

هرستاله شتاهد  لیتدل نیمتو به ه نشده انجام درست استان

هتا و متر  و به آب رودخانته هاکارخانهشدن پساب  ریسراز

شتن و ماسته بته  یها. بتا انتقتال کارخانتهمیبود انیآبز ریم

 شتده حتل مع تل نیتا رفتیم انتظار یکوهستان یمنطقه

 نشتد حتل تنهتا نه مشکل نیا شد ذکر که همانطور اما باشد

 به را یستیزطیمح و یداقتصا خسارا  از یدیجد ابعاد بلکه

 یسو و کوتتاه کیاز  دارانکارخانه طمع. کرد لیتحم استان

 ستبب گترید یاز ستو ییق ا یهادستگاه و ربطیذ نیولؤمس

. شتود نتابود بولدوزرها و لودرها غیت ریز دفاعیب عتیطب شده

از هتم  بجتک یدلت و بشتار در شتده مشتاهده آثار با توجه با

 استتان نیتا یصتنعت یهاشهرک یابیمکان  یبرا دیاکنون با

 .دیآ عمل به یریجلوگ شتریب خسار  از تا شود یشیاندچاره

زیتر ارالته  پیشتنهادا  اجرایتیبا توجه به مطالب مطح شده 

 گردد: می

 ستتین م تر تنها نه رودخانه بستر از مصالح یاصول برداشت
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 صتور  یقتانون چارچوب در و یفن ضوابط تیرعا با اگر بلکه

 و داده شیافتزا را رودخانته یآبگتور تیظرف تواندیم رد،یپو

. کنتد کتم را رودخانته یحواشت و یاراضت یریتگلیست خطر

 جهتت کته شتودیمت باعث رودخانه یداخل قوس از برداشت

 شتدن تنتدتر از و شده لیمتما یداخل قوس سمت به انیجر

 یداریتپا موجب بیترت نیبد و شود یریجلوگ یخارج قوس

 .شود یم بستر

 نیشتتریب کته ردیتگ صور  ییهامحل از برداشت 

 و یمتتاه پتترورش یهتتاطتترح ها،ستتازه از را فاصتله

 .باشد داشته مزارع

 زمتان متروربته  یارودخانه یماسه و شن برداشت 

 .شود برداشت یکوه یماسه و شن و شده محدود

 یدرست به یکوه یماسه و شن برداشت یابیمکان 

 ربتت یکتتاف نظتتار  و متتداوم شیپتتا و ردیتتگ انجتتام

 .باشد داشته وجود هاشکنسنگ عملکرد

 یگردشتگر هتد  یهتامکان و هتاکوه از برداشت 

 .شود ممنوع ای و محدود

 در شتده نیتیتع مجتاز مقتدار با متناسب برداشت 

 .باشد یقانون یمجوزها

 نیتیتع یمحدوده از خار  که متخل  یواحدها با 

 قتاطع برختورد کننتدیمت برداشتت بته اقدام شده

 توانتدیمت ینقتد یمتهیجر نیتیعت. ردیتگ صور 

 .باشد یثرؤم راهکار

 ستتیز طیمحت یایاحو  میبر ترم یمبن ییتعهدها 

 .شود گرفته دارانکارخانه از تیفعال اتمام از پس

 

 تشکر و ریتقد
 شهرستتان ستتیز طیمحت حفاظتت یاداره از لهیوست نیبد

-یم یقدردانلازم  اطلاعا  نهادن اریواسطه در اخت به اسو ی

 .گردد
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 Abstract 
Urban rivers are one of the most important spaces that potentially reflect the presence of 

nature in the city and provide the ability to draw natural elements among the artificial 

elements. In addition to their natural changes, rivers undergo many changes due to human 

activities. One of the most important changes that are imposed on rivers is the improper use 

of their resources for use in construction activities. Thousands of tons of sand are harvested 

daily from the bed and banks of the country's rivers, which has various negative 

consequences. Among the most important of these consequences are the changes in the 

morphology of the river, river mud and threat to the life of aquatic animals and birds, 

loosening of the bed edges and threats to the inhabitants of the river, destruction of 

structures around the river, reduced tourism and ...This study was conducted in the summer 

of 1397 and the study area in this study was part of the Bashar River, which is located within 

the city of Yasuj. There are 9 sand factories in this area, all of which were illegally 

extracting sand from the riverbed. According to the pictures taken by the Environment 

Department of Yasuj city, the changes in the river during sand extraction and after the 

closure of the factories were identified. The results showed that after the closure of the 

factories, the vegetation of the river area was somewhat restored and the aquatic and bird 

species found a better situation in terms of quantity and quality characteristics. 
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