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 3مهتا زاهدي، 2موسويسيد مهدي ، 1عليرضا قدرتی
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 اسالمي واحد آستاراكارشناس ارشد دانشگاه آزاد  .-2

 كارشناس ارشد گياهان زينتي -3
Email: ghodrati.2000@yahoo.com 

 

   

 چكيده
 

اين تحقيق با هدف بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه در اثر برداشت مصالح رودخانه اي در رودخانه ليسار و تاثيرآن در 

ي ويژگيهاي فيزيکي و هيدرولوژيکي حوضه، ميزان بار هيدرولوژي انجام شده است. بدين منظور ضمن بررسي و شناساي

رسوبي ساالنه شامل بار كف، بار معلق  با استفاده از منحني هاي سنجه رسوب محاسبه شد.  سپس ميزان برداشت مجاز 

هزار تن در سال در حالت دبي متوسط جريان و  22/22مصالح رودخانه اي بدست آمد. طبق محاسبات مقدار رسوب كل 

هزار تن در سال بدست آمد. مقادير برداشت مجاز مصالح بطور متوسط در طي يک سال برابر با  22/121واقع سيالبي در م

باشد. در سالهاي پرآبي كه رسوب بيشتري به خروجي حوضه تن در روز مي 5/7هزارتن در سال و يا به عبارتي  52/2

يابد. و اين در حاليست كه ميزان برداشت مصالح از رودخانه ليسار  هزار تن در سال افزايش7/9تواند تا رسد. اين رقم ميمي

بسيار بيشتر از مقادير مجاز محاسبه شده است. برداشت دبي رود يه مصالح رودخانه ليسار خصوصا در مصب رودخانه و نوار 

و در نتيجه افزايش ساحلي موجب تغييرات بسياري در مرفولوژي رودخانه شده است. پايين افتادن سطح اساس رودخانه 

اي بويژه در بخش انتهايي شيب، و به تبع آن افزايش سرعت و قدرت جريان موجب فعال بودن كنش كف و فرسايش ديواره

مسير است. عريض شدن رودخانه در مصب آن از جمله آثار ديگر برداشت بي رويه مصالح است. رودخانه اي طبيعي در 

گردند در حاليکه با توجه به آثار موجود عريض وهر ساله گي و تشکيل دلتا ميمصب خود با ترسيب رسوب موجب تنگ شد

جريان تند آب وفرسايش ديواره مشاهده مي شود  رودخانه ليسار در بخش انتهاي مسير به شدت ادامه داد. بطور كلي از 

بستر جريان، مئاندري شدن بخشهاي بارزترين آثار برداشت بي رويه مصالح در رودخانه ليسار ميتوان به گود افتادگي شديد 

زيادي از رودخانه، فعاليت شديد فرسايش كناري و فرسايش بستر رودخانه و عريض شدن مقطع رودخانه و تشکيل كنال 

 هاي كناري و ايجاد سيل وحركت ناگهاني جريان وحمل رسوب وتاثير بر روي مسائل زيست محيطي اشاره نمود. 

 

  سه ، ،تغيير نيمرخ رودخانه ليسار ،سيلبرداشت شن ماها: كليد واژه
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 مقدمه
 

 بازه هاي در رودخانه مورفولوژیک تغييرات باعث رودخانه ها وكناره هاي بستر از رودخانه اي مصالح برداشت

 شرایط در تغيير و رودخانه طبيعی شرایط تخریب موجب این تغييرات كه شودمی آن پائين دست و باالدست

 سازه هاي تخریب ، و كناره ها بستر فرسایش قبيل از مشكالتی و ميشود جریان هيدرولوژیكی و هيدروليكی

 هاي فعاليت واسطه به رودخانه ها روي كه هایی فعاليت با انسان.دارد پی در ... را و رودخانه مسير در موجود

 می اثر رودخانه ها روي مستقيم صورت به دهد،می انجام آب و انحراف سد ساخت كانال سازي، شامل عمرانی

 جهت آنها بستر از ماسه و شن برداشت شود می تحميل بر رودخانه ها كه مخربی هاي فعاليت از یكی .گذارد

 بستر ماسه و شن به كشورها عمران و توسعه ساختمانی و فعاليتهاي وابستگی .است عمرانی هاي پروژه

( نشان داده 1331مالشاهی) و يحمدا تمطالعا .است داده قرار خطر معرض در بطورجدي را آنها رودخانه ها،

 ینا در. دمیشو منجاا خانهرود مختلف يهاقسمت از نامنظم رتبهصو ا  كثرا خانههارود از مصالح شتدابر است

فشين ات.مطالعاشده است. ضفر و هشد گرفته نظر در يیکبعد تمختصا سيستم مسئله سیربر ايبر روش

ل داراي بستر كانادر شت ماسه دابراز ناشی ي هاهحفرات سی تأثيرربرن یشار ااصلی كر امحو( 1331)ادهقبالزا

ور مجادر هایی هحفروي، توسط ه شدم نجاي امایشها.در آزست ده اثابت بو درجه 131 نحناع ابا شعاء نحناا

سروش  و چی تخمست .اگرفته ار سی قرربررد نتایج حاصله موه و حفر شدس قودر خلی اره داجد

 شتدابر كل انميزو  ستا شتدابر خنر هكنند تعيين خانهرود سوبیر ربا انميزوان نمودندكه  (عن1333)

 به ستدباال از سوبیر ربا اريمقد لنتقاا ارههمو كهاچر ، دشو برابر خانهرود نتقالیا كل ربا با نباید مصالح

همكاران  و روزخش. دمیشو ماسه و شن منابع نشد نو و جایگزینی لمعمو چرخه اريبرقر باعث ستدپائين

 از ماسه و شن رویه بی ، برداشت شدند متوجه دادند انجام كن رودخانه روي بر كه اي مطالعه در (1331)

 تخریب جریان، مقطع سطح بستر، تغيير رسوبات در ریختگی بهم ،ایجاد سواحل ریزش باعث رودخانه، بستر

 نژاد حبيب و است. معماري گردیده موضعی ائیتراو تغيير ، گياهی پوشش رفتن بين از اي، هاي حاشيه زون

 پيامدهاي رودخانه از ماسه و شن رویه بی برداشت اندكه رسيده نتيجه این به (در تحقيق خود1331روشن)

 رودخانه خشكه بر روي  (1333و همكاران) مهناد نور كه دیگري بررسی در  دارد رودخانه مورفولوژي بر منفی

 كناره و بستر از وماسه شن برداشت كه رسيدند نتيجه این به دادند انجام عليا كارون هاي شاخه سر از رود

ران همكا و Lee.  شده رودخانه طولی پروفيل در فرسایش و بهم خوردگی سبب رود خشكه رودخانه هاي

 یجیرتد نشد پرو  جابجایی فرمولهاي تجربی براي مشخصاتمایشگاهی آز يهاداده از دهستفاا با (1113)

 شتدابر يهاهحفر یناميکرودهيد سیربر به داده، و ئهارا فرسایشپذیر بستر در هشد دیجاا مستطيلی هحفر

( برداشت شن و ماسه بر رژیم جریان و انتقال بار رسوبی در رودخانه راین به در طوالنی 1111) Kondolf هشد

با مطالعه تآثير برداشت Simon  (1113 )و  Rinaldiمدت شن و ماسه از مقطع رودخانه، بحث نموده است. 

و همكاران  Brownشن و ماسه باعث افزایش برداشت رسوبات بستر در پایين دست محل برداشت شد. 

معدن برداشت شن و ماسه مقدار گل آلودگی و اندازه رسوبات ریز بعد  11( با نمونه گيري از قبل و بعد از 1113)

ررسی واي كاتو نيوزیلند نشان دادند كه یكی از دالیل ( با ب2112) Woو  Healyاز محل معادن تغيير كرد. 

و  Rinaldiباشد .ها، برداشت شن و ماسه میعمده ایجاد اختالل در روند تغييرات دانه بندي رسوبات رودخانه
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( با بررسی پژوهش هاي انجام شده در در لهستان و اسپانيا به این نتيجه دست یافتند كه 2111همكاران )

تار پویایی و شكل رودخانه به شدت برداشت و نوع مواد تشكيل دهنده رودخانه بستگی دارد. تغييرات در رف

Liangwen  ( با مطالعه2111و همكاران ) اي در رودخانه دونجيانگ در چين نشان دادند كه برداشت شن و

( با 2112ران )و همكا Sracekماسه موجب تغييرات معنی دار در مرفولوژي و رژیم رودخانه مدكور شده است.

گيري رسوبات انتقالی جریان و عناصر چسبيده به رسوبات به بررسی تأثير برداشت معدن شن استفاده از اندازه

و ماسه و عناصر قيمتی دیگر در رودخانه كافوه در زامبيا پرداختند و نتيجه گرفتند كه با افزایش برداشت، 

ز عناصر مس، كبالت و منگنز با اثرات سوئ محيط زیستی در مقدار رسوبات معلق افزایش یافته و به تبع آن ني

 پایين دست افزایش داشته است.

 

   

 

 هامواد و روش

 

حوزه آبخيز ليسار یكی از حوزه هاي آبخيز مهم غرب استان گيالن در محدوده شهرستان تالش بوده و داراي 

متر و  211111382شمالی  و عرض 31311181متر و 23321181هاي مختصات جغرافيایی بين طول

كيلومتر مربع است. عمده كاربري این حوضه جنگلی  1/213متر قرارا دارد. مساحت این حوضه 221232282

چينه واحدهاي ليتولوژیک مربوط به دوره اند. بوده و پس از آن كاربري مرتع بيشترین سطح حوضه را پوشانده

متر و  3133حداكثر ارتفاع حوضه  قابل مشاهده است. ژوراسيک در اكثر واحدها و زیرواحدهاي مطالعاتی

باشد. بيشترین مساحت حوضه مربوط به شيب بيش از متر در خط ساحلی می -21كمترین ارتفاع حوضه 

 3/11درصد است . ميانگين درجه حرارتی معادل  1-2درصد است و كمترین مساحت متعلق به كالس شيب 21

درجه در ماه مرداد نوسان دارد.  1/21درجه در ماه بهمن ماه تا 3/1بين  درجه سيلسيوس بوده  كه این ميزان

درجه  3/33درجه سيلسيوس( بوده و حداكثر مطلق نيز به ماه مرداد) -12حداقل مطلق دما مربوط به ماه دي)

از  بطور كلی منطقه مورد مطالعه.است مترميلی  1/22 از حوضه ماهانه بارندگی سيلسيوس( تعلق دارد. حداقل

لحاظ پوشش گياهی در زون جنگلی واقع بوده كه بسته به امكانات دسترسی اهالی و شرایط توپوگرافی تراكم 

 درختان متفاوت است 

 

 روش تحقيق 

 

هاي جغرافيایی و اقليمی حوضه؛برسی و محاسبه برخی خصوصيات هيدرولوژیكی بررسی ویژگی

متري، شبكه زهكشی، تراكم زهكشی و .... بصورت حوضه؛خصوصيات مهم فيزیكی حوضه از قبيل شيب، هيسو

گردد. تعيين ميزان استخراج نتایج بصورت نقشه ارائه می ArcGISرقومی با استفاده از محيط نرم افزار 

آبدهی متوسط ماهانه و ساالنه حوضه؛ این امر با استفاده از سري زمانی آمار دبی روزانه ایستگاه 

مختلف؛ پس  دبی هاي حداكثر لحظه اي  هاي بازگشت دوره در ر سيالبدبی هاي حداكث هيدرومتري.تعيين
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، 11، 21، 11، 1ها در دوره بازگشت هاي استخراج شده و با تعيين مناسب ترین روش توزیع آماري برازش داده

گردد.تعيين خصوصيات زمين سال انجام شده و دبی هاي حداكثر لحظه اي محاسبه می 1111و  111، 211، 111

سی و واحدهاي سنگی حوضه؛تعيين ميزان فرسایش و بار  رسوب معلق و بستر رودخانه؛ از انجایی كه شنا

گيرد تعيين برداشت مجاز بار بستر )شن و ماسه( برداشت شن و ماسه از بار بستر رودخانه ها صورت می

ن شده است در این حوضه؛ ميزان برداشت مجاز از بار بستر بصورت نسبتی از بار بستر توسط محققان تعيي

گردد.بررسی و مقایسه تحقيق با استفاده از دو نظریه مهم و پركاربرد در دنيا، ميزان برداشت مجاز تعيين می

ميزان برداشت شن و ماسه از رودخانه با ميزان برداشت مجاز؛در بازدید هاي ميدانی بررسی بار رسوب و 

رسایش در طول رودخانه شناسایی مناطق مختلف تغييرات آن در طول رودخانه،بررسی انواع، و شدت ف

اي بر فرسایش اي و تعيين محل، و ميزان برداشت،بررسی آثار برداشت مصالح رودخانهبرداشت مصالح رودخانه

و حمل رسوب در رودخانه بررسی تغييرات مرفولوژي رودخانه ليسار در محل هاي برداشت مصالح، قبل و بعد 

ح ارتفاع آب در سالهاي گذشته؛براي این منظور، با استفاده از عمليات ميدانی و از آن و بررسی تغييرات سط

نقشه برداري نمونه هاي پروفيل عرضی و طولی در قسمت قبل از برداشت شن وماسه و همچنين بعد از 

متر وضعيت پروفيلی و مورفولوژي رود خانه در محيط نرم افزار  1111و  111متر،  211برداشت به فاصله 

AUTOCAD  تهيه می گردد. بررسی ميزان فرسایش عمومی وموضعی دررودخانه كه به تغيير عرض و تراز

 بستر رودخانه منجر شده است.

 
 

   

 

  نتایج و بحث
 

 مرفولوژي رودخانه ليسار 

 كيلومتر است كه از ارتفاعات سرچشمه 3/33رودخانه ليسار كه طوالتی ترین مسير آبراهه اصلی آن برابر با 

متري حاصل  1111ریزد. اما رودخانه ليسار از بهم پيوستن سه شاخه فرعی در ارتفاع گرفته و به دریاي خزر می

هاي دائمی بوده كه در طول كيلومتر است. این رودخانه از رودخانه 3/23شده است كه داراي طولی در حدود 

تهاي مسير رودخانه به صورت شریانی و مسير خود هر سه دوره جوانی، بلوغ و پيري خود را داراست. در ان

شودكه بستر عریض رودخانه و وجود پوینت بارها در مسير رودخانه حاكی از این مساله مئاندري دیده می

 است. 

 ايمحاسبه ميزان برداشت مجاز مصالح رودخانه

تا  21 ودحد تا شتدابر ، پرینس نظریه طبقگيرد. برداشت مصالح رودخانه اي از بار بستر رودخانه صورت می

 از.دد میگر ستدپائين و ستدباال در آب ازتر بنامطلو اتتغيير و بستر فتا از مانع ساالنه بستر ربا صددر31

بنابراین میكنند.  انعنو ساليانه بستر ربا تبلندمد ميانگين برابر را اجستخرا انميز رانهمكا و فینور طرفی
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رودخانه، از این دو نظریه استفاده شده و مقدار برداشت مجاز براي محاسبه مقدار برداشت مجاز از بار بستر 

 برحسب تن در سال و تن در روز بدست آمد. 

 
 (: نتایج حاصل از محاسبه ميزان برداشت مجاز مصالح1) جدول

دبی 

 رسوب

بار 

 بستر

 برداشت مجاز بار بستر رودخانه

 رانهمكاف و ینورنظریه  نظریه پرینس

تن در 

 سال

در  مترمكعب

 سال

تن در 

 روز

مترمكعب در 

 روز

تن در 

 سال

مترمكعب در 

 سال

تن در 

 روز

مترمكعب در 

 روز

 2/11 1/23 2/3112 1111 1/1 3/1 3/2111 2313 1/1 متوسط

 2/31 1/33 1/23311 32311 3/11 1/23 2/1121 1111 2/32 حداكثر

 

 بررسی تغييرات مرفولوژي رودخانه ليسار

اشت شن و ماسه در مرفولوژي رودخانه، اقدام به بازدید ميدانی و برداشت سطح مقطع به منظور بررسی اثر برد

گردد. رودخانه در باالدست و پایين دست معدن شن و ماسه شد. نتایج حاصل به تفكيک نقاط برداشت ارائه می

فيل عرضی و طولی در دو حالت قبل و تر مشخصات نقاط برداشت شده به همراه پروبراي بررسی بهتر و دقيق

گردد. پروفيل طولی قبل از برداشت با توجه ارتفاع بسترهاي قبلی، اثر خط بعد برداشت به تفكيک ارائه می

جریان در دیواره هاي كناري و پرسش هاي محلی از افراد مطلع رسم شده است. پروفيل عرضی رودخانه در 

 اي .عد از برداشت مصالح رودخانهدر دو حالت قبل و ب 1ایستگاه شماره 
 

 
 قبل از برداشت مصالح 1پروفيل عرضی ایستگاه شماره  :(1) شكل

 
 بعد از برداشت مصالح 1پروفيل عرضی ایستگاه شماره  (:2) شكل
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 مصالح برداشت از قبل 2 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف(: 3) شكل

 
 مصالح رداشتب از قبل2 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف(: 2) شكل

 
 مصالح برداشت از قبل 1 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف(: 1) شكل

 

 مصالح برداشت از بعد 1 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف(: 3) شكل

 
 مصالح برداشت از قبل3 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف(: 1) شكل
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 مصالح برداشت از قبل 3 شماره ستگاهیا یعرض ليپروف (:1) شكل

 

ي از پرفيل هاي عرض برداشت شده در این مقاله آورده شده است.پس از محاسبه بار بستر ميزان نمونه ها

برداشت مجز مصالح محاسبه شد مطابق نظریه پرینس ميزان برداشت مجاز بطور متوسط در طی یک سال برابر 

رسوب بيشتري به  باشد. در سالهاي پرآبی كهتن در روز می 3/1هزارتن در سال و یا به عبارتی  31/2با 

هزار تن در سال یعنی معادل  افزایش یابد. اما بر طبق نظریه 1/1تواند تا رسد. این رقم میخروجی حوضه می

تن در روز  1/33تا  23اند، ميزان برداشت مجاز بين رینوف و همكاران كه بستر را تثبيت شده در نظر گرفته

اشتی است كه در رودخانه ليسار در سالهاي پرآبی مجاز تن در روز حداكثر ميزانی برد 1/33است. مقدار 

كيلومتر از مسير رودخانه از مصب رودخانه تا  21باشد. مقایسه پروفيلهاي طولی محاسبه شده در بيش از می

باالدست، نشان دهنده تغييرات پروفيل طولی در جهت افزایش عمق بستر است. بجز در برخی مناطق، 

ت مصالح منجر به تغييرات هيدروليكی در مشخصه هاي جریان شده است. عمده این گودالهاي ناشی از برداش

 تغييرات افزایش سرعت و قدرت جریان بدليل افزایش شيب ناشی از تغييرات عنق بوده است. این امر به
اي شدید است كه رودخانه در انتهاي مسير خود هنوز به حالت تعادل نرسيده است و شيب هاي محلی گونه

جاد شده از حد آستانه رسوب بيشتر است. شدت برداشت مصالح به حدي بوده است كه شيب شكنی در ای

انتهاي مسير رودخانه احداث شده است. احداث شيب شكن در انتهاي مسير رودخانه به منظور كاهش شيب و 

ده است كه رساندن شيب بستر به شيب تعادلی است. یعنی رودخانه ليسار هنوز به سطح اساس خود نرسي

البته با توجه به اینكه رودخانه به دریا ميریزد این موضوع منتفی است بنابراین باید تغييري در سطح اساس 

رودخانه رخ داده باشد. بنابراین عميق شدن بستر رودخانه و احداث شيب شكن را می توان به برداشت بی 

مصب و خط ساحلی دریا نسبت داد. نسبتی كه  رویه و غير اصولی مصالح رودخانه در بازه انتهایی رودخانه

نماید. به گونه اي كه حتی در بازه بين شيب شكن و مصب رودخانه فرسایش بازدیدهاي ميدانی آن را تایيد می

شود كه نشان از فعال بودن عوامل فرسایشی است یعنی كناري و كنش كف و گود افتادگی بستر دیده می

قدار ورود رسوب به این بازه.اما برداشت مداوم و بيش از حد مجاز نه تنها بيشتر بودن برداشت مصالح از م

رودخانه را از رسيدن به حالت تعادل خود باز داشته است بلكه متناوب با تغيير مكان گودال هاي برداشت 

مصالح، كانال جریان در بستر خود در حال تغيير بوده است كه این امر موجب عریض شدن بستر رودخانه 

دهد كه رودخانه در فاز برداشت و یا رسوب قرار داشته باشد. گردد. تغييرات پروفيل طولی هنگامی رخ مییم

پيوندد چرا كه در این فاز ميزان رسوب اي در پروفيل رودخانه به وقوقع نمیدر فاز حمل رسوب تغييرات عمده

نيمرخ طولی بستر بصورت افزایش عمق  و فرسایش با هم برابر است. در فاز فرسایش یا برداشت رسوب تغيير

دهد. بنابراین پروفيل طولی رودخانه ليسار كه نشان از عميق تر شدن بستر رودخانه بستر خود را نشان می
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است، حاكی از فعال بودن فاز برداشت در مسير انتهایی رودخانه است. این موضوع با توجه به شيب كم جلگه 

انه به دریا یعنی رسيدن به سطح اساس خود مغایرت دارد. كنش بستر و درصد( و پيوستن رودخ 1)كمتر از 

پاي دیواره ها در برخی مناطق به قدري شدید است كه ریزش هاي كناره رودخانه در حالت دبی عادي رودخانه 

اي است افزایش  قابل مشاهده است. تمامی این مسائل نشان از برداشت بيش از حد مجاز مصالح رودخانه

 ترین دالیل برداشت شن و ماسه بيش از حد مجاز است.ودخانه در مصب رودخانه از مهمعرض ر

 

   
 

 نتيجه گيري
 

 محل در آب سطح دنفتاا پایيناي حاشيه يهازهسا بر منفی يپيامدهااثرات برداشت بيش از حد مصالح 

 خانهرود ستدباال در بآ نجریا سرعت متوسط یشافزا ینابنابر و شيب یشافزا باعث ،ماسه و شن شتدابر

 یافته یشافزا فرسایش آن، لنبابه د و دمیشو بيشتر نجریا توسط بسور حمل ظرفيت ،ليلد همين به و هشد

 ربسيا و منفی رثاآ از یكی دشو می منجر خانهرود يهارهكنا و بستر اريناپاید و گسستگی ن،شد عميقتر به و

 يهازهسا و تتاسيسا به كه ستا يناپذیرانجبر تصدما ،خانههارود از ساختمانی مصالح شتدابر سمحسو

 یگرد و سمعكو نسيفو تخریب.. دمیشو وارد) پلها و فیانحرا يسدها جمله از خانهرود مسير در دموجو

 به انمیتو ،ماسه و شن شتدابر از ناشی خانهرود فرسایش تتبعا یگرد انه ازخرود بستر از ريعبو يلولهها

 . دكر رهشاا سمعكو يهانسيفو نيز و آب و نفت ز،گا يلولهها مانند خانهرود بستر از ريعبو يلولهها تخریب

 لنباد به بستر و ساحل شدید پوششها فرسایش و بشكنآ مانند خانهرود ركنا حفاظت يهازهسا تخریب

 رهكنا محافظ يپوششها یا سنگیهارتو و بشكنهاآ منگيردا نهایت در ندامیتو رمكر و یهروبی يشتهادابر

 كمک هابسيال تشدید به نيز خانهرود بستر در مصالح نباشتا ،طرفی از. دشو نهاآ تخریب سبب و هیددگر

 آب محيطی تالطم یستز يپيامدهارود.می ربهشما هاییزهسا چنين تخریب در مهم ملاعو جمله از و دهكر

 عمل ینا. ندك حل دخو در را نكسيژا از يبيشتر ارمقد و یابد ستما اهو با آب از يبيشتر سطح ددمیگر سبب

 یابد كاهش ترزود آب گیدلوآ و ددگر منجاا يبيشتر سهولت و سرعت با لیآ ادمو تجزیه كه دمیشو باعث

 كاهش را نهاآ زيبهسا ظرفيت و هشد منجر عمق كم يبسترها ینا فتنر بين از به ماسه و شن شتدابر.

 آب خلدا به سمی ادمو نشد اهر با غلبا جلبكها شدورزیركشا و بشر آب كيفيت و هخيرذ كاهش . هددمی

 عمومی شتابهد و دام بر ريیانباز رثاآ و گشته بیآ محيط تباهی و مسموميت ،گیدلوآ باعث كه ستا اههمر

 كيفيت در اتتغيير عنو ینا. باشد زنيا ردمو يیگرد بشر قابل بیآ خایرذ ستا ممكن كهريطو به ارد،میگذ

 از مصالح شتدابر : هاهیستگاز فتنر بين از.  ستا هكنند تعيين ربسيا ن،ماهيا هیژوبه نبزیاآ تحيا ايبر آب،

 ینا محو به باشد می نپرندگا و تنااحيو بعضی هیستگاز معموال  كه خانهرود بستر در هشد دیجاا كوچک یراجز

 تختالالا : نبزیاآبر  آن رثاآ و سوبیر ادمو تعليق دمیشو منجر منطقه آن نپرندگا و تنااحيو دينابو و یراجز

 جمعيت(.1111 رانهمكا و ولكال يسیهاربر ید.آمی دبوجو داريبردگو و بیوالیر یندآفر ثرا در كه انيكیمك

 به باید كه نتنامنر مانند ماسه و شن شتدابر ثرا در خانهرود ستدپایين نماهيا ادتعد رلو خانهرود 23 بزیانیآ

 رشو آب ذ.نفو یافته كاهش تسوبار تهنشينی لنباد به ،بچسبند ارهمو و فصا يیگهار وسنگهاهقلو ،سنگها
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 در اهبرآ مقطع و عرضی خنيمر هگستر د،گير منجاا بپایا ستدپایين يشاخهها در ماسه و شن شتدابر در گرا :

 بانهز ذنفو ايبر مينهز ستا ممكن نتيجه در ،مییابد كاهش آب سرعت و هشد تعریض بیوالیر دالگو یكیدنز

 را شيرین آب هخيرذ ارمقد ستا ممكن رشو آب نشد یرازسر. دوش همافر خانهرود ستدباال سمت به رشو آب

 بیآ خایرذ و ريبياآ تحت و عیزرا تمحصوال بر ريیانباز رثاآ رشو آب بوسيله آن جایگزینی و داده كاهش

 شتدابر ثرا در دان صيا ايبر ديقتصاا تمشكال . باشد شتهدا بر در را خانگی رفمصا در دهستفاا ردمو

 دجووبه نيز دانصيامشكالت معيشتی براي  خانهرود یکژكولوا دلتعا در لختالا بر وهعال ،ماسه و شن نامناسب

 كه اديفرا تمامی ،صيد قابل يبزآ گونه یک اضنقرا رتصو در ،یستز محيط دقتصاا یهزاو از. یدآمی

 . ندمیبي صدمه د،میشو تامين اضنقرا ضمعر در يگونهها صيد با نندگيشاز و ستا بستهوا آن به نمعيشتشا

 به تنها نه ،ماسه و شن شتدابر ايبر صحيح مدیریت لعمااخانه رود از ساختمانی مصالح شتدابر مثبت رثاآ

 توجهی قابل كمک نيز خانهرود ساماندهی به ارديمودر بلكه د،میشو منجر هشد كرذ منفی تتبعا كاهش

 به بسته كه میكاهد خانهدرو نشد وديپيچانر تمایل از ملاعو ینا ،محققين برخی هعقيد به.  مینماید

 د،گير منجاا هارهكنا از شتدابر گرا ،یگرد فطر از.   باشد هگشارا ندامیتو جهت ینا در خانهرود از ما راتنتظاا

 خانهرود ريبگذآ ظرفيت یشافزا به تعریض ینا نهایت در كه دفتاا هداخو قتفاا خانهرود ايمجر نشد عریض

 حد تعریف معد و بمطلو مدیریت دننكر لعماا آن و اومتد كه ساخت ننشا خاطر باید ماا. میكند كمک

 شتدابر مدیریت در ،كلیربهطو ددمیگر افطرا يمينهاز تخریب موجب ،شناسیركا ركا معد یا آن نهایی

 د،میشو آن نمواپير و خانهرود در اتتغيير كمترین باعث كه شتدابر چگونگی گرفتن نظر در بر وهعال ،مصالح

 .گيرند ارقر نظر مد نيز شتدابر مناسب طنقا ،خانهرود ماندهیسا رمنظو به باید
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