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  ، استان مازندران)زارم رود رودخانه(مطالعه موردي:  بستر ترسوبا سنجیریخت هايویژگیشن و ماسه بر  بررسی اثرات برداشت

  دانشجوي دکتري علوم و مهندسی آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 1حسین روشانسید 

  ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريهقربان وهاب زاد

  زي و منابع طبیعی ساريکریم سلیمانی، استاد دانشگاه علوم کشاور

  استادیار دانشگاه تربیت مدرسعبدالواحد خالدي درویشان، 

  چکیده

 آنها، هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی فولوژیکیمورهاي کشور منجر به تغییرات برداشت شن و ماسه از بستر بسیاري از رودخانه

 شناسی رسوبات بستررسوب هايویژگیر رودخانه بر روي به بررسی تأثیرات برداشت شن و ماسه از بست حاضر پژوهششده است. 

، پردازد. بدین منظور با تعیین چهار مقطع قبل و چهار مقطع بعد از مکان برداشتمی رودخانه زارم رود واقع در استان مازندران

هاي ریخت سنجی یژگیو در عرض رودخانه انجام و سپس معین کرتدر چند روش ترکیبی و  به از رسوبات بستر بردارينمونه

 )S(، کرویت)D(، قطر ظاهري)fS(، فاکتور شکل)cR(، گردشدگی)c(و کوچک )b( ، متوسط)a(رسوبات از جمله قطرهاي بزرگ

 شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که تجزیه و تحلیل SPSSگیري و در محیط نرم افزار در آزمایشگاه اندازه )W(و نسبت پهنی

داري است ولی آماره در مقاطع قبل و بعد از مکان برداشت داراي اختالف معنی Wو  a ،b ،c ،fS ،D ،S سوبیهاي رآماره تغییرات

cR رسوبات در محل  بعد از محل برداشت ناشی از شکستگیدهد. کاهش قطرهاي سه گانه رسوبی داري را نشان نمیاختالف معنی

هش یافته است. عامل گردشدگی رسوبات بعد از مکان برداشت تا فاصله بوده بطوریکه کرویت ذرات نیز در این محل کا برداشت

  کند.متري از مکان برداشت داراي روندي کاهشی است و سپس افزایش پیدا می 600

  استان مازندران ،رسوبات ریخت سنجی، روش ترکیبی، برداشت شن و ماسه :هاي کلیديواژه

                                         

1 - H.Roshun@stu.sanru.ac.ir 
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  مقدمه

اي شامل شن و ماسه، قلوه سنگ و مصالح ریز دانه در ورمان، انواع مصالح رودخانهامروزه در سراسر جهان و از جمله در کش

ین مصالح هاي عمرانی و صنعتی کاربردهاي مختلفی پیدا کرده است و روزانه هزاران تن از انواع اویژه در فعالیت هگی بشر و بدزن

 برايعنوان یک منبع مهم ه مصالح بستر رودخانه ب ردد.گهاي مختلف کشور حفاري و برداشت میدخانههاي رواز بستر و کناره

اي که در شن و ماسه رودخانه ).15(  هاي عمرانی و صنعتی همواره مورد توجه بوده استها و دیگر طرحها، جادهاحداث ساختمان

 Abrasion( سایش فرآیند طباشند، زیرا مواد ضعیف و سست آنها توسمعرض انتقال ممتد در آب بوده، منابع مطلوبی از مصالح می

Process( شدهحذف گردیده و شن و ماسه بادوام، گرد )Rounded( بنديو با دانه )Granulated( مناسب به جا مانده است )27.( 

) که مهمترین عوامل این تغییرات عملیات برداشت 5د دستخوش تغییرات مورفومتري شود (نتواناین رسوبات در سامانه رودخانه می

با بررسی اثرات زیست محیطی چند معدن شن و ماسه در مالزي و با استفاده  )7اشرف و همکاران ( باشد.و ماسه از رودخانه میشن 

، اعالم نمودند که برداشت شن و ماسه، بار بستر در محل HEC-RASاي و نرم افزار برداري از مقاطع و رسوبات رودخانهنمونه

را در پی داشته و  دست را افزایش داده، فرسایش باالدست و کناري رودخانهن در پایینبرداشت را کاهش و قدرت حمل جریا

گیري با استفاده از اندازه) 29اسراسک و همکاران (آلودگی و اندازه و نوع رسوبات انتقالی را نیز تغییر داده است. میزان گل

 Kafueبرداشت شن و ماسه و عناصر قیمتی دیگر در رودخانه  رسوبات انتقالی جریان و عناصر چسبیده به رسوبات به بررسی تأثیر

چون مس، در زامبیا پرداختند، آنها نتیجه گرفتند که با افزایش برداشت، مقدار رسوبات معلق افزایش یافته و به تبع آن عناصري هم

موجب نیز ها اسه از بستر رودخانهبرداشت شن و م کبالت و منگنز با اثرات سوء زیست محیطی در پایین دست افزایش داشته است.

ها از جمله آبشستگی پایه تواند خسارت به زیرساختمی شده که(براي مثال کنش و برش کانال)  رودخانه ژئومورفولوژيتغییر در 

ع چنین این عملیات اغلب مواق هم ).17( شود را باعث هاي عبوري از عرض کانال رودخانهها و در معرض قرار گرفتن لولهپل

ترین نتایج آن ایجاد گرد و غبار، آلودگی زیست محیطی و بر موجب تعرض به اراضی در مناطق با تراکم جمعیتی باال شده که مهم

تغییرات مرفولوژي کانال رودخانه، پایین افتادگی  برداشت مواد بستر رودخانه). 8و  6، 31( شودهم زننده چشم انداز طبیعت می

-مهمبنابراین  .شودموجب میرا نیز  )9و تغییرات هیدرولیکی ( )، تغییر در بیالن رسوب26( ه برداشتبستر رودخانه در طول دور

) 30و  20، 17( هاي فرعیفرسایش باالدست شاخه اصلی و شاخه شامل،اي ترین آثار ناشی از برداشت شن و ماسه رودخانه

، )18 و 16( دست منطقه برداشت، ریز شدن مواد بستر در پایین)28( زبر شدن بستر ،)11و  25، 10( دستفرسایش بستر در پایین

که این تغییرات محدود به محل  باشدمی) 21و  4( و پایین افتادگی بستر )13و  3 ،2( فیزیکی رسوبات بستر هايویژگیتغییر 
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-برداشت مواد بستر رودخانه در سال .)24( تر از محل برداشت ظاهر شودبرداشت نبوده بلکه ممکن است تا کیلومترها باالتر و پایین

این مهم نیز در استان  ،هاي اساسی در ارتباط با سامانه رودخانه در کشورمان بوده استترین چالشعنوان یکی از مهم هاي اخیر به

ازندران برخی از هاي استان مرویه شن و ماسه از بستر رودخانهدلیل برداشت بی هب کهطوري هشود. بمازندران به وضوح دیده می

به همین دلیل شود. و بر هم زدن تعادل طبیعی رودخانه می مورفولوژیکیز تغییرات و موجب برو مصالح را نداشته يآنها توان احیا

رم رود واقع رودخانه زا سنجی رسوبات بستر درهاي ریختدر پژوهش حاضر سعی گردیده تا تأثیر برداشت شن و ماسه بر ویژگی

  ندران مورد مطالعه قرار گیرد.در استان ماز

  هامواد و روش

رستان ساري کیلومتري جنوب شه 30رودخانه زارم رود در شمال ایران در بخش مرکزي استان مازندران و در  ه آبخیزحوز

 ৹36 9' 1"الی ৹36 24' 42"و عرض شمالی ৹53 17' 2"الی  ৹53 8' 11"ه از نظر جغرافیایی بین طول شرقی واقع شده است. این حوز

هاي شمالی سلسه جبال البرز رود از دامنهشمار می هه بی زهکش کننده این حوزرودخانه زارم رود که آبراهه اصل قرار دارد.

(شکل  گرددهکتار را شامل می 90568اي به وسعت ه آبخیز آن منطقهحوزدارد که  کیلومتر 100 حدود یطول و سرچشمه گرفته

 ايبازه ودخانهمواد بستر رفیزیکی  هايویژگیبر روي  ي بررسی اثرات ناشی از برداشت شن و ماسهمحدوده مورد مطالعه برا .)1

 متر و ارتفاع متوسط آن 3194و  134ه اقل و حداکثر ارتفاع حوزحد .متر دارد 4650ی حدود طول پایین دست این رودخانه بوده که

ه شامل سنگ آهک، شیل، سیلت هاي سنگی شناخته شده در حوزواحدترین باشد. مهمهاي آزاد میمتر باالتر از سطح آب 1375

  .باشندسنگ، ماسه سنگ، آهک شیلی، دولومیت، کنگلومرا و رسوبات آبرفتی می
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  زارم رود ه آبخیزحوزموقعیت جغرافیایی  - 1شکل 

  تحقیق انجام روش

از رودخانه زارم رود متر  380 اي به طولدر بازه توسط یک کارخانه فعال تولید شن و ماسه در حال حاضربرداشت شن و ماسه 

برداري از رسوبات هاي نمونهتعیین مکان شن و ماسه توسط کارخانه و براي منظور مشخص نمودن مکان برداشت به شود.انجام می

 دست آمد. هب جهانی با استفاده از سیستم موقعیت یاب نقاطمختصات جغرافیایی  وهاي صحرایی انجام شد بستر رودخانه بازدید

 مقطع بعد از مکان برداشت در نظر گرفته شد 4مقطع قبل از مکان برداشت و  4 در بازه مورد نظر جهت بررسی اثرات برداشت

  ).1جدول ( )1(شکل 

  هاي مواد بستر رودخانهموقعیت جغرافیایی مقاطع برداشت نمونه - 1جدول 

  شماره مقطع

  موقعیت جغرافیایی

  موقعیت مقاطع  فاصله بین مقاطع (متر)  دریا (متر)ارتفاع از سطح 

  عرض شمالی  طول شرقی

1  "01 '12 ৹53  "25 '52 ৹36  197  0  

  ৹53  "51 '52 ৹36  198  580 11' 49"  2  از مکان برداشت بعدمقاطع 

3  "32 '11 ৹53  "03 '62 ৹36  200  480  

   جریان
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4  "41 '11 ৹53  "01 '62 ৹36  201  580  

5  "52 '10 ৹53  "60 '52 ৹36  202  200  محل برداشت شن و ماسه  

6  "44 '10 ৹53  "59 '52 ৹36  204  380  

  مقاطع قبل از مکان برداشت

7  "26 '10 ৹53  "58 '52 ৹36  205  580  

8  "07 '10 ৹53  "08 '62 ৹36  206  580  

9  "48 '09 ৹53  "17 '62 ৹36  207  580  

  

) و ترانسکتی انجام گرفت. بدین ترتیب که در عرض 12روش ترکیبی (اطع به برداري از رسوبات بستر در هر یک از مق نمونه

(به ازاي هر یک و نیم متر یک رودخانه ترانسکتی با طول برابر عرض رودخانه در نظر گرفته شد سپس بسته به عرض رودخانه 

ید و رسوبات بستر در داخل گرد متر مربع براي نمونه برداري بطور تصادفی انتخابسانتی 50×50هایی مربعی به ابعاد تکرت) کر

 ).2شکلسانتی متر برداشت شدند ( 20تا  15در عمقی معادل  هر کرت

  

  

  نمونه برداري از مواد رسوبی بستر رودخانه کرت - 2شکل 

ها در هر مقطع با هم مخلوط شده و با توجه به وزن بزرگترین ذره رسوبی موجود در تهاي برداشت شده از کرسپس نمونه 

برابر وزن بزرگترین ذره رسوبی  20که وزن نمونه برداشتی بایستی  طوري هها، وزن نمونه برداشتی مشخص شد، بنمونهداخل 

رسوب از کلیه مقاطع برداشت گردید که وزن آنها  ت نمونهکر 45در مجموع تعداد  ).23ي ترکیب شده باشد (هاموجود در نمونه

به عبارت دیگر تمامی  روش ترکیبی به آزمایشگاه منتقل گردیدند برداشت شده بههاي نمونه کیلوگرم بوده است. 520معادل 
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هاي برداشت شده از یک مقطع (سه تا پنج نمونه بسته به عرض و شرایط مقطع رودخانه) مجدداً با یکدیگر ترکیب شده و به نمونه

سپس ). 22و  19( ن بردن مواد آلی مخلوط شدندو با آب اکسیژنه جهت از بی عنوان یک نمونه از مقطع مورد نظر قلمداد شدند

در ساعت خشک شدند.  24رجه به مدت د 100قرار گرفته و در درون آون در دماي  آزمایشگاهیهاي در درون ظرف هانمونه

 10طور تصادفی ه بت رسوبی ابتدا از رسوبات هر مقطع دست آوردن قطر بزرگ، قطر متوسط و قطر کوچک ذرا هبراي ب ادامه

انتخاب  )باشدمتر میمیلی 130- 150و  100- 130، 75- 100،  45- 75، 20- 45صورت دامنه هابعاد ذرات ب( نمونه رسوب درشت

و شعاع  )cو  a ،b( متري و گراولومتر محورهاي سه گانه ذرات رسوبیگردید و در نهایت با استفاده از کولیس، خط کش میلی

 )Roundness( )، گردشدگیSphericity( )S( کرویت ،)Shape Factor( )fS( لفاکتور شکسپس  مشخص گردید. )r( هاگوشه

)cR ،(نسبت پهنی )Width Ratio( )W (ه رسوبیو قطر ظاهري ذر )Nominal Diameter( )dN (ترتیب با استفاده از روابط به )1،( 

  ).1( )2 (جدول ) محاسبه شد5) و (4)، (3( )،2(

  سنجی رسوباتدست آوردن خصوصیات ریخته ي بروابط مورد استفاده برا - 2جدول 

  5  4  3  2  1  ردیف

  رابطه
b

c
S f

a 
  

a
dNS   

a.b.c

3r
Rc   

2c

ba 
W  

k

b
Nd   

  

    مد.دست آ هب )3نیز براي تعیین قطر ظاهري ذره رسوبی از جدول () Kثابت مارکویک (

  ثابت مارکویک بر اساس فاکتور شکل مقادیر - 3جدول 

fS 
3/0  5/0  7/0  9/0  

K  27/1  13/1  05/1  1  

  

از آنالیز واریانس  هاي رسوبی اندازه گیري شده در مقاطع قبل و بعد مکان برداشتداري آمارهاختالف معنیبه منظور بررسی 

که در  باشدها میچندگانه اطمینان از نرمال بودن و همگنی داده ز واریانسانجام آنالی الزمه) استفاده گردید. MANOVAچندگانه (

در  آزمون لیون ازتست همگنی جهت  و اسمیرنوف –کلموگروف  آزمونها از دادهبررسی نرمال بودن به منظور این پژوهش 

درصد  95ها در سطح لی بقیه آمارهدرصد نرمال نبوده و 95ر سطح د cRماره رسوبی آ استفاده گردید. SPSS22محیط نرم افزار 
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ها از از آزمون دانکن و براي بقیه آماره cRداري براي آماره دار بودن یا عدم معنینرمال بودند. بنابراین براي بررسی اختالف معنی

 آزمون توکی استفاده گردید.

  و بحث نتایج

کرویت و  ضریب شکل، قطر ظاهري،ردشدگی، فیزیکی رسوبات از جمله محورهاي سه گانه ذرات رسوبی، گ هايویژگی

هاي فیزیکی رسوبات با استفاده از نرم افزار هاي توصیفی ویژگیدر نهایت آماره دست آمده بمقاطع  تمامیبراي  نسبت پهنی

SPSS22  5و  4استخراج گردیدند (جدول.(  

 یبررس مورد مقطع 9 در درشت رسوبات یسنجختیر يهامتغیر توسطم - 4 جدول

  ه رسوبیآمار

  مقطع برداشتی نمونه

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  a) (mm(  101  74/96  9/89  1/76  7/65  6/46  1/46  6/44  5/42قطر بزرگ (

  b) (mm(  0/65  84/64  7/63  3/54  9/39  2/35  5/36  9/33  33قطر متوسط (

  c) (mm(  1/32  82/37  9/32  8/29  28/22  06/22  95/20  48/18  61/18قطر کوچک (

  Rc(  0045/0  0051/0  0068/0  0084/0  011/0  0072/0  0050/0  0071/0  016/0گردشدگی (

  Sf(  427/0  470/0  430/0  469/0  575/0  484/0  530/0  628/0  573/0ضریب شکل (

  D) (mm(  733/55  241/56  770/52  347/45  736/32  908/28  360/30  508/30  094/29قطر ظاهري (

  s(  555/0  560/0  587/0  604/0  561/0  628/0  643/0  685/0  675/0کرویت (

  w(  619/2  311/2  327/2  280/2  365/2  894/1  028/2  132/2  895/1نسبت پهنی (

  

  مقطع مورد بررسی 9میانه متغیرهاي ریخت سنجی رسوبات درشت در  - 5جدول 

  آماره رسوبی

  مقطع برداشتی نمونه

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  a) (mm(  119  5/111  5/95  5/74  0/57  0/47  0/44  0/42  0/43قطر بزرگ (

  b) (mm(  5/73  5/69  0/64  3/54  0/40  0/39  5/36  5/31  32قطر متوسط (
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  c) (mm(  5/37  5/38  0/34  5/28  0/24  0/22  1/19  0/11  0/17قطر کوچک (

  Rc(  0017/0  0022/0  0042/0  0065/0  0031/0  0042/0  0025/0  0020/0  0075/0گردشدگی (

  Sf(  365/0  484/0  434/0  423/0  520/0  473/0  529/0  611/0  544/0ضریب شکل (

  D) (mm(  238/63  411/61  064/53  835/43  884/31  037/33  592/30  733/27  233/27قطر ظاهري (

  s(  565/0  545/0  583/0  593/0  538/0  628/0  672/0  648/0  643/0کرویت (

  w(  890/2  126/2  440/2  394/2  349/2  760/1  947/1  910/1  720/1پهن شدگی (

  

) 5که برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه (مقاطع  دست کاهش یافته استبه طور کلی، توزیع اندازه مواد بستر در جهت پایین

هاي برداشت شن و ماسه موجب تفکیک رسوبات در توان نتیجه گرفت که فعالیتطوري که میشدت این روند را بیشتر کرده، به 

نابراین برداشت شن و ماسه موجب تغییر در اندازه متوسط ذرات رسوبی ب شود.ها میسبت آنقطرهاي مختلف شده و موجب تغییر ن

تغییرات آماره رسوبی کرویت در مقاطع قبل از  .) مطابقت دارد16و  2، 18در مقاطع پایین دست مکان برداشت شده که با نتایج (

هایی توسط ماشین آالت ایجاد ها و چالهل برداشت که حفرهمکان برداشت تا محل برداشت داراي روندي افزایشی بوده که در مح

. از )4(جدول  باشدشود با کاهش محسوسی روبرو شده که ناشی از شکستگی و ریزتر شدن ذرات رسوبی در این محل میمی

(در مطالعات میدانی  رسانتی مت 70هاي زیرین و سطحی بستر رودخانه در اثر حفر و ایجاد چاله، با عمق الیه 2طرفی ترکیب رسوبات

هاي تواند تأثیر بسزایی در تغییرات ویژگیشود که میگیري شد) موجب مخلوط شدن مواد رسوبی قدیمی و جدیدتر میاندازه

در بازه مورد مطالعه نیز از باالدست نیز اي مقدار گردشدگی رسوبات رودخانه ریخت سنجی رسوبات در مکان برداشت داشته باشد.

در مقاطع بعد از مکان برداشت افت داشته و میزان آن در مقایسه با  پهنی نسبت باشد.ین دست داراي روندي افزایشی میبه سمت پای

ترین عامل آن کاهش مقدار قطر بزرگ و متوسط رسوبی بوده که ناشی از مقاطع قبل از مکان برداشت کمتر شده است. مهم

با توجه به رابطه نسبت پهنی که داراي مبناي مشابه ضریب شکل بوده و بر  ).4باشد(جدول می 5هاي برداشت در مقطع فعالیت

براي ذرات طبیعی تغییر  10تا  05/1تر بوده و مقدار آن از شود. نسبت پهنی از یک بیشاساس اقطار سه گانه ذرات رسوبی تعیین می

به مقاطع قبل بوده و در محل برداشت نسبت به مقاطع داراي روند کاهشی بین مقاطع بعد از محل برداشت نسبت  fSآماره  .کندمی

                                         

2-Sediment Composition  
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-هاي رسوبی در محل برداشت بر این آماره میقبل از آن تغییرات محسوس نیست و این نشان دهنده تأثیر ایجاد برهم زدگی الیه

رفتاري مشابه آنها در مقاطع  هاي قطر ظاهري، کرویت و نسبت پهنی بدلیل متأثر بوده از اقطار سه گانه ذره رسوبی تقریباًباشد. آماره

   ).5و  4(جداول  اندقبل و بعد از محل برداشت داشته

سپس به منظور  .)6باشند (جدول ها همگن و نرمال میکه داده نشان دهنده این است هاآزمون همگنی و نرمال بودن دادهنتایج 

بقیه  cRتفاده شد و مشاهده گردید که بجز آماره ) اسMANOVAداري از آزمون واریانس چندگانه (بررسی سطح اختالف معنی

هاي رسوبی داراي اختالف معنی داري نیستند بنابراین براي مقایسه آماري این آماره در قبل و بعد از مکان برداشت از آزمون آماره

  ).8و  7ها از آزمون توکی استفاده گردید (جدول دانکن و براي بقیه آماره

  اسمیرنوف و لیون –هاي ریخت سنجی رسوبات به روش کلموگروف داده دن و همگنینرمال بوبررسی  - 6جدول 

آماره 

  رسوبی

  تعداد

  هاداده

  آزمون لیون  اسمیرنوف - آزمون کلموگروف   پارامترهاي نرمال

 Kolmogorov-Smirnov  Sig.  12/0  انحراف معیار  میانگین

a 00/90  69/67  75/37  14/0  172/0 11/0 

b 00/90  47/47  85/25  13/0  220/0 23/0 

c 00/90  11/26  83/13  09/0  143/0 14/0 

Rc  00/90  01/0  01/0  28/0  426/0 32/0 

Sf  00/90  51/0  17/0  12/0  239/0 54/0 

D  00/90  19/40  82/21  10/0  380/0 97/0 

S  00/90  61/0  11/0  05/0  541/0 94/0 

W  00/90  21/2  60/0  11/0  171/0 12/0 
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 هاي ریخت سنجی رسوبات در مقاطع قبل و بعد از محل برداشت با استفاده از آزمون توکیمقایسه آماري ویژگی نتایج - 7جدول 

)A مقاطع بعد از محل برداشت؛ :B مقاطع قبل از محل برداشت؛ :C(محل برداشت :  

مکان 

نمونه 

  برداري

  هاي رسوبیآماره

a b  c  Sf  D  S  W  

اختالف 

  میانگین
Sig. 

اختالف 

 ینمیانگ
Sig. 

اختالف 

 میانگین
Sig. 

اختالف 

 میانگین
Sig. 

اختالف 

 میانگین
Sig. 

اختالف 

 میانگین
Sig. 

اختالف 

 میانگین
Sig. 

A 

B  - 98/45 * 00/0  - 53/27 * 00/0  - 13/13 * 00/0  - 10/0 * 01/0  - 80/22 * 00/0  - 08/0 * 00/0  - 39/0 * 01/0  

C  - 75/20  15/0 - 25/5  79/0  - 26/2  87/0  - 02/0  93/0  - 02/3  90/0  - 09/0 * 03/0  - 38/0  16/0  

C  B  - 24/25  06/0  - 28/22 * 02/0  - 87/10 * 04/0  13/0  07/0  - 78/19 * 01/0  - 02/0  92/0  - 02/0  00/1  

  

هاي رسوبی قطر بزرگ، متوسط و کوچک ذره رسوبی در شود که اختالف میانگین آمارهمشاهده می 7توجه به جدول با 

هاي بعد از مکان برداشت ت به مقاطع قبل از مکان برداشت منفی بوده و بیانگر کاهش این آمارهمقاطع بعد از منطقه برداشت نسب

هاي در مکان برداشت و مقاطع قبل از مکان باشد. همچنین اختالف این آمارهبدلیل شکستگی ذرات رسوبی در محل برداشت می

داري بین مقاطع قبل و بعد از محل برداشت نبوده و کاهش آن با داراي اختالف معنی Rcآماره کند. برداشت این امر را تأیید می

در  Wو  a ،b ،c ،Sf ،D ،Sهاي رسوبی تغییرات آمارهباشد. بنابراین می 7تا  5ي بین مقطع شماره توجه به شکل مربوط به بازه

  دهد.داري را نشان نمییاختالف معن Rcداري است ولی آماره مقاطع قبل و بعد از مکان برداشت داراي اختالف معنی

  رسوبات در مقاطع قبل و بعد از محل برداشت با استفاده از آزمون دانکن cRه نتایج مقایسه آمار - 8جدول 

 .Sig  میانگین  هاتعداد داده  برداريمقاطع نمونه  آماره

Rc  

B  40  0062/0  

251/0  C  10  0114/0  

A  40  0091/0  
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هاي رسوبی را نیز میتوان در طی بازه مورد نظر مطالعه و بررسی کرد که ) تغییرات آماره1ع (جدول با در نظر گرفتن فاصله بین مقاط

(محل برداشت شن و ماسه) کاهش یافته است. آماره گرد شدگی نیز بر  5) مقدار آن در مقطع شماره 8براي آماره کرویت (شکل 

  یابد.متر) کاهش یافته است و سپس افزایش می 600(به طول  7بعد از مکان برداشت تا مطقع شماره  9اساس شکل 

   

  دست رودخانهدر مقاطع مورد بررسی در جهت پایین و گردشدگی تغییرات مقدار آماره کرویت - 3 شکل

ده ولی در مقطع برداشت شن و ماسه (مقطع شماره دست در حال افزایش بوتغییرات آماره کرویت از باالدست به سمت پایین

در مقاطع بعد از مکان  باشدکه این ناشی از تغییر در ترکیب رسوبات بستر رودخانه در مکان برداشت می کند،) کاهش پیدا می5

آماره  باشد.اشت میبرداشت، رودخانه فعالیت طبیعی خود را ادامه داده و در نتیجه تغییر آماره کرویت فقط محدود به مکان برد

) روند کاهشی پیدا 5دست در حال افزایش بوده که بعد از منطقه برداشت ( مقطع شماره گردشدگی نیز از باالدست به سمت پایین

-ها توسط فعالیتدار در عمق بستر و یا کنارهم ریخته و زاویهه طور بیان نمود که رسوبات به توان ایندلیل این امر را میکند. می

 )متر 600به فاصله حدود (  7ها توسط جریان تا مقطع شماره بخشی از آن اند واي برداشت به سطح آمده و با هم ترکیب شدهه

دلیل فعالیت ماشین آالت از جمله لودر و بولدوزر ه (محل برداشت شن و ماسه) ب 5اند. از طرفی برخی رسوبات در مقطع حمل شده

که  این تحقیق نشان داد نتایج گیرند.در سطح ظاهر شده و در اختیار جریان براي حمل قرار می تريشکسته شده و با گردشدگی کم

در بازه  ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه هايویژگیاختالل در روند تغییرات  برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه موجب

  مطابقت دارد.) 14 و 13، 2( گشته است که با نتایج مورد نظر

  گیريهنتیج

هاي فیزیکی با هدف بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر سامانه رودخانه زارم رود و به ویژه تغییرات ویژگی تحقیقاین 

این تحقیق نشان باشد، انجام گرفت. نتایج ترین فاکتورها در تعیین رفتار رودخانه و هیدرولیک رسوب میرسوبات که یکی از مهم

همچنین  هاي رسوب بستر رودخانه در محل برداشت شن و ماسه قابل مالحظه است.مورفومتري نمونههاي که تغییرات ویژگیداد 
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کوچک شدن اندازه و هاي ریخت سنجی رسوباتبرداشت شن و ماسه از بستر رودخانه موجب اختالل در روند تغییرات ویژگی

بدلیل کم شدن قطر ذرات رسوبی در مقاطع  شود.یم آالت در مقاطع بعد از محل برداشتبدلیل خردشدگی در اثر ماشین ذرات

بعد از مکان برداشت توان جریان در حمل آنها بیشتر خواهد شد در نتیجه ممکن است در آینده تغییرات فرم بستر، مورفولوژي 

اثرات الزم است با  نآبراهه، پایین افتادگی بستر رودخانه و همچنین افزایش بار رسوبی را به دنبال داشته باشد. براي کم کردن ای

بطوریکه با برداشت غیرمجاز و بیش از ظرفیت  محاسبه بار کل رسوبی رودخانه مورد نظر، ظرفیت برداشت مصالح تعیین گردد.
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Abstract 

Sand and gravel mining from the most of our country rivers causes the morphological, hydrological and 

geomorphological changes in these rivers. This study investigates the effects of the removal of sand and 

gravel from the river bed on sedimentological features of Zaremrood River in Mazandaran province. For 

this purpose, by determining four sections before and four sections after the sand removing point, the 

river bed sediments sampling in combined approach and in a plot within the river were performed and 

sedimentology features such as the large, medium and small diameters (a, b and c), roundness (Rc), form 

factor (Sf), normal diameter (D), sphericity (S), width ratio (W), were measured and calculated in the 

laboratory and then analysis in SPSS software. The results showed that the sediment characteristics 

involved a, b, c, Sf, D, S, and W significantly differences in after and before cross section of mine 

exploitation, while Rc is not. Reduction of sediment diameters in after mine excavation due to sediment 
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particle crushing causes sphericity of grains in the location of mining is fallen so. The roundness of 

sediment particle in after the mine excavation has decreased in 600 meters’ reach and then increased.   

Keywords: Sand and Gravel Mining, Combined Approach, Sediment Morphometric, Mazandaran 

Province. 

  

  


