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 چکیده

 است ممكن، آنمناسب  موقعیت گرفتن نظر در بدون مصالح برداشت فراوان، گذاری رسوب قابلیت با هایيرودخانه در

 و اجتماعي مشكالت نتیجه در و آبي هایسازه تخریب زراعي، هایزمین و هاكناره تخریب رودخانه، سریع جایيجابه به

در برداشت و در ادامه ثیرگذار اتهای شاخصشناخت و ارزیابي كلیه هدف اصلي با حاضر  پژوهش .شود منجر اقتصادی
 برای مصالح از برداریبهره درثیرگذار ات هایشاخص ،پژوهش این در. شكل گرفته استتعیین نقاط بهینه برداشت 

گذاری بستر وضعیت فرسایش و رسوب ،محیطي، زیستژئوتكنیک مانند هایيشاخص با كردستاناستان  رتالوا رودخانه

قرار گرفته  ارزیابي مورد اقتصادیو  اجتماعي شرایط مصالح، بندی دانه منطقه، هیدرولوژی مشخصات ،هادشت و سیالب
 با مرتبط طریق كارشناسان ازهایي  نامهپرسش از استفاده مدل با به شده واردهای شاخص اولویت ،منظوربدیناست. 

مقایسه دودویي ،  AHPتحلیل سلسله مراتبي روش از استفاده با ،آمده و سپس دستهب رودخانه و آب مهندسي

تلفیق  (GIS) اطالعات جغرافیایي سامانه با استفاده از تكنیک ،شده است. در ادامه انجام هاآن دهيها و وزنشاخص
دست هب ایرودخانه مصالح برداشت مناسب برای و بهینه نقاط نقشهنهایتا ها تهیه و آنپوشاني اطالعاتي و هم هایالیه

از بخش  های مستقیم نسبت به تغییرات تراز بستربازه ه كهنشان داد شناسي رودخانه ریخت نتایج بررسيآمده است. 

انجام  يتا حد امكان با عمق و پهنای یكسانها برداشت مصالح در این نوع بازه ،الزم است ،تر بودهحساس مئاندر رودخانه
های مستعد فرسایش یا  آگاهي از مكان منظوربهمطالعات هیدرولیک رسوب  ،پژوهش اینهای یافته طبق بر گیرد.

 تعلق هایيمكان به ایرودخانه مصالح اول برداشت اولویت ،خود اختصاص داده و همچنینبهنشست بیشترین وزن را 

 هستند. نزدیک های دسترسيراه به و گرفته ها قرارقوس در داشته، كم شیب كه گرفت
 

 یابي بهینهمكان ،مراتبي سلسله تحلیل روش ،رود دهگالن ،رودخانه جایيجابه ،پتانسیل برداشت :های کلیدیواژه
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 ایویژه جایگاه مزایا، این. زند مي رقم را آن اقتصادی

 اعمال موجب دلیل همین به ،داده ایرودخانه مصالح به

 گزینه به نسبت طبیعي منبع این بر زیادی فشار

از جمله این آثار  .شده است كوهي ماسه و شن معادن

 تخریب رودخانه، طبیعي تعادل زدن همرب منفي،

 و پرندگان هایزیستگاه و آبزیان اطراف، هایزمین

  .شدبامي منطقه جانوران

آثار برداشت  بررسي بهمطالعات متعددی  ،كنون تا
های نامناسب در خارج و  رویه یا برداشت از مكان بي

نتیجه  ،طور مثالبهته است. داخل كشور صورت پذیرف

 استخراج در نشان داده كهFollman (2192 ) پژوهش
 هایرودخانه به نسبت بزرگ هایرودخانه ماسه، و شن

بیشتر و  ماسه و شن با توجه به دارا بودن كوچک
الي حاین در .دارند اولویت ترسیالبي عریض هایدشت

 محل موقعیت كوچک، هایدر رودخانه است كه

 و شن آشكار هاینهشته بودن محدود دلیل به استخراج
 بسیار سیالبي، هاینسبي دشت بودن باریک و ماسه

خود  پژوهشدر Van Rijn (2195 )حساس است. 

رعایت یک سری مسائل را در برداشت مصالح از 
 گونههیچهای وی  یافتهاساس  رودخانه متذكر شد. بر

 مجاز هاپل متری 252 فاصله در مصالحي برداشت

 كه آبراهه ناپایداری پتانسیل محدودیت، این .نیست
 را شودمي پل ایسازه یكپارچگي افتادن خطر به باعث

 هنگاميبیان داشت كه نین چهموی سازد. مي محدود
 احداث پروژه یک از اجزایي عنوانبه چندین سازه كه

 هایسازه متری 52 از برداشتي گونههیچ باشند، شده

. باشدنمي مجاز دست پروژهپایین و باالدست در واقع
Chang (2197 ) ریاضي های مدل و صحرایي تحقیقات

 عرض در شده ایجاد كه تغییرات دهدمي نشان

 .است بوده آن عمق تغییرات از بیشتر بسیار رودخانه
 حهای مرتبط با اثرات منفي برداشت مصال پژوهش

از رودخانه در دهه اخیر نیز پیگیری شده است. از 

 همكارانو  Giuliano پژوهش نتیجه ،هاآن جمله
 همرتغییر شكل رودخانه، بدهد كه  نشان مي( 1227)

انحراف مسیر  رسوبي رودخانه و خوردن رژیم آبي و

مطالعات . آیندشمار ميبه منفي آب از جمله آثار
Erhami و Khosrowshahi (1227 ) در نشان داده كه

الگوی مناسب تقسیم  ،ایخانهبرداری از مصالح رودبهره
ها را گودالكردن تدریجي  امكان پر ،ناحیه برداشت

ای كند و خطرات ناشي از پدیده جذب حفرهفراهم مي

ها همچنین بیان . آنرساندمي كمترین مقداررا به 
با بستر شني كه اغلب  یيهادر رودخانهاند كه  داشته

سرعت  ،باشنددارای شیب هیدرولیكي زیادی مي

رو  اینآستانه حركت مواد بستر زیاد بوده و از 
ها با منابع رسوب كردن گودالگیری و پر رسوب

مدت با محدودیت جدی مواجه  كوتاهای در رودخانه

 افزایش ،Saviour (1221) پژوهشاساس  بر .است
 سبب ،اخیر هایسال در ماسه و شن برداشت رویهبي

 رنگ، تغییر است. شده زیستي محیط بروز مشكالت

 افزایش الكتریكي، هدایت افزایش اسیدیته، كاهش
 سمي سنگین فلزات و و آهن سولفات هاییون غلظت

 كه است مشكالتي برخي آب محلول اكسیژن كاهش و
در رودخانه ایجاد  بشری هایدخالت افزایش سبب به

  شده است.

سمت  بهرا  گرانپژوهشاثرات منفي بیان شده، 
تعیین نقاط بهینه  برایاستفاده از ابزارهای كارآمد 

سوق داده است. مطابق  ،آثار سوء كمینهبرداشت و با 

 در( 1229) همكاران و Hosseiniهای  یافته
 برداشت فراوان، گذاریرسوب قابلیت با هایي رودخانه

 ،است ممكن آن موقعیت گرفتن نظر در بدون مصالح

 و هاكناره تخریب رودخانه، سریع جایيجابه به
 نتیجه در و آبي هایسازه تخریب زراعي، های زمین

 همچنین،. شود منجر اقتصادی و اجتماعي مشكالت
 این و شده رودخانه مجرای شدن عریض موجب

 سیالب عبور و گذریآب ظرفیت افزایش به تعریض

 مثبت اثری حقیقت در كه كندمي كمک رودخانه
 منجر اطراف هایزمین تخریب به آن تداوم و است

كه دند كربیان ( 1225) و همكاران Jang .شد خواهد

 های مناسب برداشت مصالح،یابي محلمنظور مكانبه
منابع و سرنوشت رسوب در  شناسایي توزیع عمومي

  .باشدای نیاز ميسامانه رودخانه

 یهامكان نهیبه انتخاب مطالعات كه از آنجایي
اغلب  ،جامع نبوده رانیادر  یارودخانه مصالح برداشت

-سازه بر مصالح برداشت يمنف آثار يبررس به قاتیتحق

 اندشده محدود رودخانه يشناسختیر و يتقاطع یها
 ؛Mesbahi (2111) و Afsoos ،مثال طوربه)

Farhadzade (1222)؛ Amini (1222)؛ Mahmoudi 

 Habibnejad و  Memari ؛Nohegar (1229) و
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Roshan (1225)؛ Rozakhsh ؛(1225) و همكاران 

Nour Mahnad ؛(1227) و همكاران Sadeghi و 
 ؛Farzi (1221) و Jabbari ؛(1229) همكاران

Sadeghi و Kheirfam (1222).)  باتحقیق حاضر 

 یهاشاخص هیكل يابیو ارز ناختش يهدف اصل
 نیگرفته است. در ا شكلدر برداشت  رگذاریثتأ

 كشور گذاررسوب یهااز رودخانه يكی ،پژوهش

با  ،شده انتخاب)رودخانه تالور در استان كردستان( 
 عنوانبه AHP يمراتب سلسله لیتحل استفاده از روش

ها و  شاخص یيدودو سهیمقا ،كارا و دیجد یابزار

 ،تیدر نهااست.  رفتهیصورت پذ هاآن يده وزن تینها
 با شده يابیارز یهاشاخص یها پوشاني الیه هم

 برداشت پهنه و شده انجام GIS کیاستفاده از تكن
  .است آمده دستهب نظر مورد رودخانه یبرا مناسب

 

 ها  مواد و روش

بخشي از  مطالعاتيمحدوده پژوهش: منطقه مورد 

است كه به رود دهگالن  لوارات سرشاخه اصلي رودخانه
های جنوبي  شود. این رودخانه از دامنه نیز شناخته مي

 25واقع در متر  1719كوه خسروكش به ارتفاع 
كیلومتری جنوب شرقي شهرستان سنندج سرچشمه 

محدوده مطالعاتي پژوهش حاضر از نزدیكي  گیرد. مي

شهر دهگالن شروع شده و در ادامه با دریافت 
آباد، آونگان، امینهای فراواني از جمله  آبراهه

یالقوزآغاج و پیریوسف و با عبور از حاشیه روستاهایي 

آباد به انتهای بازه عبدلخان و  نظیر فرهادآباد، حسن
باشد،  مطالعاتي كه محل اتصال رودخانه شور به آن مي

 95 طول بازه مورد مطالعه و (2 شكل)رسد  مي

 .استكیلومتر 

 
 در استان كردستانمحدوده مطالعاتي موقعیت  -1 شکل

 

ثر در تعیین نقاط دارای پتانسیل ؤم هایشاخص

 جمله از رودخانه يشناس ختیرشرایط : برداشت

از  يكیرودخانه  يطول بیش و ها قوس محل از يآگاه

كه  یيآنجا از .است يمورد بررس یها شاخص نیمهمتر
ها باعث ایجاد  شناسي مسیر رودخانهتغییرات زمین

تغییرات هیدرولیكي و مورفولوژیكي جریان در طول 

توانند در  شوند كه به نوبه خود مي مسیر مي
پذیری رودخانه سهم قابل فرسایشگذاری یا  رسوب

 يكی زین کیو ژئوتكن يشناس نیزم .دكننتوجهي ایفا 

است.   گرفته شده نظر در يبررس مورد یها شاخص از

 یموارد ،باید در صورت احراز شرایط فني ،همچنین
اجتماعي را نیز در نظر داشت  و مانند شرایط اقتصادی

های اجتماعي در منطقه  چرا كه در صورت وجود تنش

 ،وجود شرایط فني مناسب ممكن استحال  نیع در
 کیدرولیه امكان برداشت مصالح وجود نداشته باشد.

 ،يالبیاز پهنه س يآگاه منظوربه زیرودخانه ن انیجر

از جمله عمق و سرعت  انیجر يكیدرولیه یپارامترها
انتخاب شده است. در كنار  یشاخص بعد ان،یجر

محیطي، شرایط هیدرولیكي رسوبات و  ستیزمسائل 
های رسوبي و  آگاهي از میزان دبي رسوبات، نهشته
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برخوردار  تیاز اهم هابستر و كناره يآبشستگمیزان 

 نیدر ا يبررس مورد یها شاخص ،رونیاست. از ا
 برداشت یبراهای مناسب  در تعیین محدودهپژوهش 

 ،شناسي و ژئوتكنیک زمین( 1 ،یهیدرولوژ (2 شامل

 (5 ،البیس هیدرولیک (1، شناسيریخت (9
 (7 ،محیطي زیست مسائل (5 ،رسوب هیدرولیک

 .است ياجتماع مسائل (9و  یاقتصاد مسائل

های سازی الیه، یکپارچه و یکنواختآوری جمع 

یابي نواحي دارای پتانسیل  مكان: مختلف اطالعاتی

شده در  بیانهای  نظرگیری شاخص برداشت با در

كه محدوده مورد مطالعه  بخش قبل مستلزم این است
ارزیابي  ،های تخصصي گوناگون ها و كارگروه از دیدگاه

دارا بودن پتانسیل برداشت  باي یها صورت بازهبهشده و 

 ،ها نتایج حاصل از ارزیابي كارگروه نمایش داده شوند.
 Polygonهای اطالعاتي با فرمت  صورت الیه به اعمدت

ها تخصص و دید هركدام از آن بهاست كه با توجه 

های نه چندان مشابه  با عرض اطبیعتتهیه شده است و 
بودن تمامي  هماهنگمنظور به ،رواین. از هستند

های  تمامي الیه (Union)ای از اجتماع  الیه ها، الیه
 ،عنوان عرصه محدوده مطالعاتي ایجاد شدهبهاطالعاتي 

های   الیه ،ه شد. در واقعدر نظر گرفتعنوان الیه مبنا به

كه دارای طول مشابه و  این بر  اطالعاتي مختلف عالوه
. ندشدیكساني بودند، در عرض رودخانه نیز یكسان 

شد  بندی بازها مجددهای اطالعاتي  كار، الیهپس از این

و توصیفات مربوط به هر بازه مبني بر وضعیت 
های  شده در الیه ایجادهای  پتانسیل برداشت، به بازه

 . دشمنتقل  ،شده  یكسان

-گزینه انتخاب لهئمس ساختار

كلي  طورهب: AHPدر روش ها  شاخص مبنای بر ها

گیری از لحاظ فضای تصمیم به دو تصمیمفرایند 

شود و ميدسته پیوسته و گسسته تقسیم 
معیاره  تکگیری در فضای گسسته به دو دسته  تصمیم

 تحلیل سلسله مراتبي .شودمعیاره تقسیم مي چندو 

AHP  گیری صحیح با تصمیمروشي است كه امكان
كمي و تركیبي را فراهم  حضور معیارهای كیفي و

 گیریتصمیم یک در AHP روش سازیپیادهكند.  مي

 (1 ،يمراتب سلسله ساختن (2 ،فازچهار  شامل
 (1 وسامانه  سازگاری (9 ،زوجي هایهمقایس انجام

 .است هاوزن محاسبه

 ماتریس تشكیل، مرحله اولین ،روش این در
 این در. باشدمي ها( )شاخص عناصر زوجي مقایسه
 عناصر سایر به نسبت سطح هر عناصر ،مرحله

 زوجي مقایسه ماتریس ،شده مقایسه زوجي صورت به
 به مربوط عددی امتیازات تخصیص. شودمي تشكیل
 بر شاخص یا دو گزینه دو اهمیت زوجي مقایسه
 گیرد. مي صورت 2 جدول اساس

 
 (Saaty، 2192) هاامتیازات عددی مربوط به مقایسه زوجي شاخص -1 جدول

 ها شاخص ينسب سهیمقا یعدد ازیامت

 مطلق تیاهم 1

 یقو يلیخ تیاهم 7

 یقو تیاهم 5

 فیضع تیاهم 9

 كسانی تیاهم 2

 باال یهافاصله نیب اتحیترج 1,1,5,9

 

 قطر روی عناصر زوجي، مقایسه ماتریس در
 ولي سایر نیست، ارزیابي به نیازی ،بوده یک مساوی

 زوجي هایمقایسه اساس بر باید ماتریس هایدرایه
 معكوس به قطر، نسبت قرینه هایدرایه. شوند تعیین

 عناصر مراتبي،سلسله تحلیل روش در .هستند همدیگر

 باالتر سطح عناصر از یک هر به نسبت سطح هر

منظور تعیین وزن بهوند. شمي مقایسه صورت زوجي به
 ای،برداشت مصالح رودخانه برایها شاخص

كارشناسان  وسیلهبهشد تا  طراحيای نامه پرسش

اطالعات  ،نظرخواهي شده ،مهندسي رودخانه و آب
جامعه آماری )تعداد افراد برای مدل استخراج شود. 

ها و استفاده از توجه به تعداد شاخص شونده( با پرسش
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 باشد كه در اینننفر  25 كمتر ازجدول مورگان باید 

نامه  كردن پرسش كاملبرای متخصص  12از  ،پژوهش
 سلسله تحلیل مزایای از یكي استفاده شده است.

، دیگر عبارت به .است تصمیم سازگاری كنترل مراتبي

 میزان توانمي مراتبي سلسلهتحلیل  در همواره
 و خوب به نسبت و كرد محاسبه را تصمیم سازگاری

. كرد قضاوت آن بودن مردود و قبول قابل یا و بودن بد

 كه هایيماتریس برای را ناسازگاری شاخص مقدار
 محاسبه، باشند اختیار شده تصادفي كامال هاآن اعداد
 نام (RI)تصادف  ناسازگاری شاخص را آن و اندكرده
 هایداده برای ناسازگاری تصادفي مقادیر. اندنهاده

 .است 1 جدول صورتبه تصادفي

 
  (Saaty ،2192) های تصادفي دادهمقادیر ناسازگاری تصادفي برای  -2 جدول

ارهایمع تعداد 1 9 1 5 5 7 9 1 22 22  

52/2  11/2  15/2  12/2  91/2  11/2  21/2  12/2  59/2  2/2  RI 

 
 شاخص تقسیم حاصل ،مقایسه ماتریسدر 

 نرخ تصادفي، ناسازگاری شاخص بر ناسازگاری

 مناسبي شاخص كه شودمي نامیده (CR)ناسازگاری 
 ،در حالت كلي .است ناسازگاری مورد در قضاوت برای

قبول ناسازگاری یک   قابلتوان گفت كه میزان مي

 2/2 گیرنده دارد، اما عددتصمیمبستگي به  سامانه

 آنمیزان ناسازگاری بیشتر از چنانچه  ،قبول بوده  قابل

 ها تجدید نظر شوددر قضاوت ،باشد، بهتر است

(Saaty،2192.) یند افراجرای  مراحل ،1 در شكل
اطالعات   كارگیری سامانهبهسلسله مراتبي و 

 .نمایش داده شده استجغرافیایي 

 

 
 اطالعات جغرافیایي  كارگیری سامانه بهمراتبي و  یند سلسلهافرمراحل اجرای  -2شکل 

 

 و بحث نتایج

بر  ،ابتدا اولویت مكاني برداشت ،در این بخش

اساس هر شاخص مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت و 

 ،ها با یكدیگر مقایسه شده سپس هر كدام از شاخص

های  پوشاني الیه هم با ،انتها درخواهند شد.  يده وزن
 یها مكان نقشه شاخص، هر یبرا دهجدا تشكیل ش
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 وضوح منظوربهخواهد آمد.  دستهب برداشت نهیبه

 يرقم کیبا اعداد  زیبرداشت ن يمكان تیاولو شتر،یب
 به 1شماره  تیكه اولو يمعن نی. به ااند شده انیفرد ب

ترین مكان( از دیدگاه  معنای باالترین اولویت )مناسب

ترین اولویت  بیانگر پایین 2شاخص و عدد شماره آن 
 باشد. ترین مكان( از دیدگاه آن شاخص مي )نامناسب

 برای: هیدرولوژی لویت برداشت از دیدگاهوا

ارزیابي این شاخص، در ابتدا از اطالعات ایستگاه 
خان )واقع شده در داخل بازه  هیدرومتری حسن

باران در محدوده  منحني هم ،( استفاده شدهمطالعاتي

 دیگر برای نواحي ،دست آمده است. سپسهمطالعاتي ب
 اولویتتری برخوردار بوده،  كه از شدت بارندگي پایین

 لحاظ شده 2 اولویتو برای سایر محدوده ضریب  9

 . الف(-9)شكل  است 

شناسی و  زمین اولویت برداشت از دیدگاه

های شاخهلوار و ارسوبات بستر رودخانه ت: ژئوتکنیک

ترین منابع شن و ماسه در غني فرعي آن یكي از
دانه  درشت اعمومرود. این رسوبات  شمار ميبهمنطقه 

ای است. جنس قطعات  های ماسه شني با میان الیه
های آذرآواری، ها بیشتر از سنگدهنده آنتشكیل

سنگي تشكیل شده است. ماسهدگرگوني، آهكي و 

ارای مواد رسي و حدی د تا ،ه بودهشدگرداجزاء مزبور 

بندی تهیه شده در  دانهمنحني  .هستند سیلتي
های مختلف از رودخانه نیز حاكي از قابل زیربازه

های عمراني پروژهبیشتر بودن این مصالح در  استفاده

( در d50های بستر ) كه قطر متوسط دانه طوریبه. است
در بخش كوچكي از  ،متر بودهمیلي 21ابتدای بازه 

 21در سایر نقاط  ،متر رسیدهمیليهشت بازه به میان

منظور معرفي بهتر بهآمده است. دست بهمتر میلي
شاخص برداری از دیدگاه بهرههای دارای قابلیت پهنه

دوری  بندی،معیارهای دانه ،شناسي زمینژئوتكنیک و 

های رودخانه ها و وضعیت پایداری شیروانيگسلاز 
ای،  . از تصاویر ماهوارهبررسي قرار گرفتمورد 

شناسي، پیمایش صحرایي و  زمینهای  نقشه
بندی  تهیه دانه منظور بهبرداری از نقاط مختلف  نمونه

نقشه رستری برای الیه  انهایت ،استفاده شده

دست  هب ،ب-9 مطابق شكلشناسي و ژئوتكنیک  زمین
ترین بیش دارای مناطقبه  ،در این شكل آمده است.

 نهضریب  ایپتانسیل برداشت مصالح رودخانه

دارای كمترین به مناطق  یکو ضریب تخصیص یافته 
اختصاص فوق  از دیدگاه شاخص ایپتانسیل رودخانه

 است.  یافته

 

 
 )ب(       )الف(  

 شناسي و ژئوتكنیک زمیناز دیدگاه نقشه رستری اولویت برداشت  و ب( دیدگاه هیدرولوژینقشه رستری اولویت برداشت از  الف( -3شکل 

 

بررسي : شناسیاولویت برداشت از دیدگاه ریخت

شناسي برای درک شرایط كنوني و پتانسیل ریخت

تغییرات احتمالي رودخانه در آینده ضروری خواهد بود 
العمل طبیعي آن را توان عكسطریق مي و تنها از این

نسبت به تغییرات طبیعي و یا اقدامات ناشي از اجرای 

بیني ها پیشهای اصالح مسیر و تثبیت كنارهطرح

كلي روند تغییرات  طورهدر بازه مورد بررسي ب .كرد

دست در حال  از باالدست به پائین ،شیب منظم بوده
. شیب متوسط رودخانه در بازه باشدمي كاهش

. دست آمده استهب 22211/2مطالعاتي برابر با 
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طول آن  بیشینهتوان در مياین رودخانه را  ،همچنین

. در این كردبندی مئاندری توسعه یافته لحاظ طبقهدر 
دست و با كاهش  رودخانه با حركت به سمت پایین

 . یافته استشیب، عرض رودخانه افزایش 

از دیدگاه  داریتلوتشخیص نقاط او منظوربه
و نقشه  ایشناسي ابتدا از تصاویر ماهوارهریخت

 ،های رودخانه و همچنینقوس توپوگرافي موجود،

. دشهای فرعي مشخص موقعیت محل اتصال آبراهه
و  هاقوس داخلي شبخلي، پیمایش مح با انجام ،پسس

كه تجمع های فرعي محل اتصال آبراهه ،همچنین

نقاط منظور بهها مشهود بوده است، رسوبات در آن
و بررسي  . در پیمایشاند شدهبرداشت مشخص مستعد 

شناسي از پارامترهای ریخت سایر تصاویر و نقشه،
 ،جمله شیب و نسبت عرض به عمق مورد توجه بوده

ها منجر به تغییر شرایط نقاطي كه برداشت آن

ترین نقاط  نامناسبشد،  خواهد مورفولوژی رودخانه
. در نهایت )كمترین عدد( در نظر گرفته شده است

شناسي نقشه رستری اولویت برداشت از دیدگاه ریخت

مطابق این  دست آمده است.هبالف  -1 مطابق شكل
 مساحت كمي از بازه مورد مطالعه در محدوده ،شكل

اند. خود اختصاص داده بهرا  مناسب برداشت بوده است

 موقعیت اختصاص به نهو  پنجهای دارای ضرایب مكان
 هفت ضرایب های دارایمكان ،همچنین. دارد هاقوس

 سایر و طولي شیبو  كناره شیب به توجه با نیز

 اند.شناسي معین شدهدخیل در ریخت پارامترهای

 :انیهیدرولیک جر اولویت برداشت از دیدگاه 

سازی  محاسبات هیدرولیكي و شبیهانجام  منظوربه

استفاده شده  HEC-RAS افزارنرم ازجریان رودخانه، 
 به مختلف یهابازگشت دوره با يدب ،منظورنیبد. است

 آمده دستهب ریگلیس پهنه و شده اعمال افزارنرم

گیر به دو قسمت بستر فعال پهنه سیالب نیا. است
قسمت  ساله( و دو)پهنه سیالب با دوره بازگشت 

ساله(  222تا  پنجگیر های سیل دشت )پهنهسیالب

 همرای با هدف ب منظور برداشت مصالح رودخانهبه
 است. شده میتقسنخوردن شرایط هیدرولیكي رودخانه 

صورت  به دشت رودخانهاولویت برداشت از سیالب

 فعال رودخانهو عدم برداشت از بستر  شده كنترل
از  يبخش فوق، یبندمیتقسبر اساس  .لحاظ شده است

علت تغییرات ناگهاني  بهآن  يانیمرودخانه در بازه 
 نیا درشیب سطح آب كه نتیجه تغییر تراز بستر 

 یامصالح رودخانه یبردار بهرهمناسب  ،استمحدوده 

برخي از مشخصات هیدرولیكي جریان برای  .ستین
ارائه  9 ساله در جدول 15و دو دبي با دوره بازگشت 

كه در مقاطع خیلي كوتاهي از بازه رودخانه  شده است.

نمایش داده شده است،  1با اولویت  ،ب -1 شكل
ی برداشت مناسب براكامال دارای شرایط هیدرولیكي 

 .هستندای مصالح رودخانه

 
 ساله 15و  دوهای با دوره بازگشت  برای دبي لواراتپارامترهای هیدرولیكي رودخانه  -3جدول 

  دبي
عمق آب 

 )متر(
شیب خط انرژی 

 )متر بر متر(

سطح مقطع 

 جریان

 )متر مربع(

عرض فوقاني 

 جریان

 )متر(

تنش برشي كل 

)نیوتن بر متر 

 مربع(

سرعت كل 
 )متر بر ثانیه(

 9/99) ساله دو 
 مترمكعب برثانیه(

11/2 كمترین  222221/2  51/22  79/27  29/2  25/2  

91/2 متوسط  2229/2  21/211  59/299  29/29  19/2  

15/9 بیشترین  211211/2  71/512  75/579  11/191  11/1  

 5/152ساله )  15

 مترمكعب برثانیه(

11/2 كمترین  222225/2  51/19  51/15  22/2  29/2  

2/9 متوسط  2227/2  2/951  7/199  9/12  9/2  

11/5 بیشترین  291721/2  91/2111  52/915  1/197  1/1  
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 )ب(      )الف(

 هیدرولیک جریانبرداشت از دیدگاه نقشه رستری اولویت  و ب( شناسيریختنقشه رستری اولویت برداشت از دیدگاه  الف( -4شکل 

 

در : هیدرولیک رسوب اولویت برداشت از دیدگاه

تعیین  پارامتر مهمي كه درمطالعه هیدرولیک رسوب، 
مناسب برای پتانسیل برداشت های مناسب و غیر بازه

 ،منظوربدین. بوده استتنش برشي  نقش داشته

 با وارد ،استفاده شده HEC-RAS افزاراز نرم امجدد
اساس  سازی رسوب بركردن تنظیمات شبیه

های مختلف )نظیر هیدروگراف سیالب با دوره بازگشت

( تنش Meyer Peter Muler انتخاب معادله انتقال
هایي  محدوده ،دست آمده است. در ادامههبرشي بستر ب

باالتر از تنش برشي بحراني قرار  فكه تنش برشي ك

خواهد خود بهپذیر فرسایشرودخانه حالت و گرفته 
و در مناطقي كه تنش برشي  اولویت پایینبا گرفت 

رودخانه و تنش بحراني قرار دارد  تر ازپایین بستر
داشته  یگذارحالت رسوبكه را داراست  قابلیت این

نتایج این  .است  لحاظ شدهاولویت باال با باشد 

سازی عددی با مشاهدات صحرایي تطبیق داده  شبیه
 شكل خروجي مطالعات این شاخص درنهایتا شده و 

  الف نمایش داده شده است. -5

: محیطی زیست اولویت برداشت از دیدگاه
 ،عامل زیر سهدهد كه نشان مي مشاهدات صحرایي

  هایچالش

 ای در بازهبرداشت مصالح رودخانه برایمحیطي زیست
 آیند.حساب ميبهمورد بررسي 

شن و ماسه  یتخلیه پساب حاصل از شستشو -2

، چند پژوهشمورد  محدودهدر حاشیه  :ها به رودخانه
عنوان به) معدن برداشت شن و ماسه قرار گرفته است

شستشو شن از كه پساب حاصل  الف( -5شكل نمونه 

كنند و باعث يم یو ماسه را به رودخانه رهاساز

رسوب مواد ریز و معلق  شوند. رفتن كدورت آب ميباال
سبب اختالل در تنفس و فتوسنتز گیاهان آبزی 

 ،ها را كاهش دادهور در آب شده، میزان رشد آن غوطه

كاهش وسعت شود. با  ها ميدر نهایت سبب مرگ آن
های حیاتي، بسیاری از جانوران آبزی این زیستگاه

 از دست حمله سایر جانورانپناهگاه خود را در برابر 

  رود. مثل آبزیان نیز از بین مي داده و تولید
از دیگر : گرد و غبار ناشي از عملیات برداشت -1

شده، ایجاد گرد و غبار ناشي از  مشاهدههای آلودگي

شكني و شستشو و تاثیر سنگبرداشت و نیز عملیات 
شده  ایجادزیاد آن بر محیط زیست است. گرد و غبار 

بر تغییر رنگ   عالوهنشسته و  در محیط اطراف فرو
 . دشو ميمحیطي زیادی را موجب  زیستمحیط، اثرات 

: بركههای ناشي از برداشت و ایجاد  ایجاد چاله -9

در بازه  رویه بيدر اثر برداشت مشاهده شده است كه 
كه در  آمدههایي پدید  ها و چالهگودال مطالعاتي،

هنگام بارش یا وقوع سیل، آبگیری شده و تبدیل به 

های گودالهای راكد این اند. در آبهیک بركه شد
-امكان تجزیه مواد آلي و تبدیل محل ،برداشت مصالح

گنداب وجود دارد. بدیهي است در های برداشت به 

یابد. پیامد  شدت كاهش مي بهصورت، كیفیت آب  این
ره تواند بر حیات آبزیان و ذخی كاهش كیفیت آب مي

 آب قابل شرب بسیار شدید باشد.
اولویت نقشه رستری  با توجه به موارد مطرح شده

 ب -5 مطابق شكل محیطي زیستبرداشت از دیدگاه 

محیطي ناشي از  بر مالحظات زیست عالوه د.شتهیه 
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 ،وجود معادن فعال شن و ماسه، در تهیه این نقشه

محیطي از جمله نوع پوشش  های زیست سایر نگراني
گیاهي كه در اثر برداشت از بین خواهد رفت نیز موثر 

 ،مناطق عاری از اثرات منفي ،بوده است. مطابق شكل

یا  کها یدارای بیشترین ضریب و مناطقي كه در آن

ها وجود داشت آن شده در منفي بیاناز موارد  چندی
 اند. خود اختصاص دادهكمترین ضریب را به

 

 
 )الف(

  
 ( ج)           ( ب)    

و  شویي موجود در بازه مطالعاتيماسهای از تجهیزات برداشت و  نمونه، ب( مطالعاتي بازه در فعالای رودخانهمعادن  جانمایي الف( -5شکل 
  شویيماسهكارخانه  وسیلهبهشده ایجاداستخر ج( 

 

 
 )ب(       )الف( 

 محیطي زیستاولویت برداشت از دیدگاه نقشه رستری  و ب( نقشه رستری اولویت برداشت از دیدگاه هیدرولیک رسوبالف(  -6شکل 

 

: مطالعات اجتماعیاولویت برداشت از دیدگاه 

لحاظ اجتماعي دارای  ای به برداشت مصالح رودخانه

زایي ساكنان روستاهای اشتغال. محاسن و معایبي است

از مهمترین محاسن برداشت مصالح ها  اطراف رودخانه
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 در مقابل، .آیدحساب مي از دیدگاه اجتماعي به

ها ی حاشیه رودخانههای كشاورزرساني به زمینآسیب
اصولي نیز مهمترین آسیب از  برداشت غیر در نتیجه

با در  ها بررسي نقشهشود. دیدگاه اجتماعي لحاظ مي

نشان نظرگیری موقعیت روستاهای حاشیه رودخانه، 
دهد كه از دیدگاه اجتماعي و با مد نظر قرار دادن  مي

كاربری عواملي مانند امكان برداشت صنعتي یا سنتي، 

تصرف و ادعا بر زمین اراضي حاشیه رودخانه با هدف 
اكثر  ،كشاورزیهای مسكوني یا  عرصهاز سوی مالک 

لحاظ پتانسیل برداشت در  محدوده مورد بررسي به

در بازه مورد  الف(. -7باشند )شكل اولویت پایین مي
بررسي، مستحدثاتي مانند سد انحرافي یا ایستگاه 

ری وجود نداشته است. در پمپاژ به غیر از دو پل عبو
بندی، دوری از این دو سازه با توجه به این اولویت

ها پل تاریخي بوده، دیگری پل جاده كه یكي از آن این

 باشد، لحاظ شده است.اصلي مي

 چون مواردی: اولویت برداشت از دیدگاه اقتصادی

 سرانه در تغییر اراضي، قیمت كاهش یا افزایش

 الگوی شغل، تغییر مهاجرت، بر اثرگذاری درآمدها،
 دهي سرویس و عمومي سالمت جمعیت كشت منطقه،

های  اقتصاد طرح ثیراتتأ از توانمي را عمومي خدمات

 وارده هایهزینه ،است الزم .برشمرد برداشت مصالح

 اثر در خصوصي و عمومي تأسیسات و امالک به
 استخراج از ناشي هایهزینه برآورد در استخراج،

شود. به  مشخص واقعي هایهزینه تا شوند اعمال

بودن به روستاها  نزدیک ،توان گفتلحاظ اثرات مي
ها اما نزدیكي به جاده ،عاملي منفي باشد تواندمي

عنوان عاملي مثبت برای دسترسي به منابع برداشت  به

-جاده آسفالته قروه ،در بازه مورد بررسيباشد. مي
خان قطع حسنبیجار رودخانه را در محدوده روستای 

علت وجود روستاها از جاده  بهسایر مناطق نیز  كرده،

)شكل  هستندریزی شده( برخوردار بعضا شنخاكي )
شده از  تهیهنقشه رستری بر اساس  ،رو این(. از 2

های بیشتر قسمتب،  -7 شكل دیدگاه این شاخص
به باال رو  متوسط دیدگاه این شاخصرودخانه از 

خود  بهرا  نهتا  پنجهستند و ضرایب اهمیتي 

 اند.اختصاص داده

برای اجرای : تحلیل سلسه مراتبیاجرای روش 

هم  ها نسبت بهشاخصباید اولویت  ، ابتداAHPروش 

بندی بر اساس نتایج كلي . این اولویتدشومشخص 
 آورده شده است. 1 استخراج و در جدولها نامه شپرس

 

 
 )ب(       )الف(  

  یاقتصادبرداشت از دیدگاه نقشه رستری اولویت ب(  و نقشه رستری اولویت برداشت از دیدگاه اجتماعي الف( -7شکل 

 

پس از تكمیل ماتریس، ضرایب میانگین هندسي 

هر سطر از ماتریس محاسبه خواهد شد. سپس بردار 
د. در شو ( محاسبه مي2رابطه ) مطابق (VP)ویژه 

با تقسیم میانگین   (CP) محاسبه ضریب وزني ،نهایت

های هندسي هر سطر از ماتریس بر مجموع میانگین

 شود. ( تعیین مي1ها )رابطه هندسي تمامي سطر

(2)                                    1 ...P
K

kV W W  

(1)                                    
1 ...

P
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معرف مقدار  Wkها و تعداد معیار k كه در آن،

با توجه  پژوهش،باشد. در این عددی درجه اهمیت مي
خواهد بود.  هشتبرابر با   kمعیار، میزان هشتوجود به

نشان داده شده است.  5 دهي در جدول نتیجه این وزن

مطابق این جدول، شاخص هیدرولیک رسوب بیشترین 

وزن و شاخص هیدرولوژی كمترین وزن را خواهند 
 داشت.

 
 اثرگذارهای ثیر روش تحلیل سلسله مراتبي برای شاخصضرایب تأ -4 جدول

 
 شناسي زمین

 تكنیکو ژئو 
 شناسي ریخت اجتماعي

 هیدرولیک

 جریان 

 هیدرولیک

 رسوب 
 اقتصاد محیطي زیست  هیدرولوژی

 7 1 1 1 9 9 7 2 تكنیکشناسي و ژئو زمین

 9 1 5 9 9 1 2 21/2 اجتماعي

 9 1 7 9 1 2 15/2 99/2 شناسي ریخت

 9 1 5 1 2 5/2 99/2 99/2 جریان هیدرولیک

 7 7 1 2 5/2 99/2 99/2 5/2 رسوب هیدرولیک

 1 9 2 22/2 27/2 21/2 27/2 22/2 هیدرولوژی

 5 2 99/2 21/2 15/2 15/2 15/2 15/2 محیطي زیستمسائل 

 2 27/2 5/2 21/2 99/2 99/2 99/2 21/2 اقتصاد

 

 ایبرداشت مصالح رودخانه منظوربه مورد بررسيهای شاخص وزن -5جدول 

 )درصد( وزن بررسيعامل مورد 

 1/11 شناسي و ژئوتكنیک زمین

 1/9 اجتماعيعوامل 

 1/25 شناسي ریخت

 5/22 هیدرولیک جریان

 17 رسوب هیدرولیک

 9/9 هیدرولوژی

 5/22 محیطي زیستمسائل 

 1/5 اقتصاد

 
پس از تهیه جدول فوق، نقشه رستری اولویت 

 وسیلهبه امجددمكاني برداشت از دیدگاه هر شاخص 

اطالعات مربوط به  و فراخوانده شد ArcGISافزار  نرم
های  . در نهایت بازهدشالصاق  وزن هر شاخص به آن

گرفتن )جستجو و  Queryمناسب برداشت با 

میانگین مبنای معیار براستخراج/غربال كردن( 
 9 مطابق شكلها(  عنوان معیار انتخاب این بازه به)

های با رنگ در این شكل، محدوده. دشاستخراج 
مهمترین دالیل . باشندمشكي اولویت اول برداشت مي

 بندی خروجي هر شاخص، با جمع انتخاب این نقاط

های مصالح، وقوع در محلمناسب بندی دانه، كم شیب

با كمترین آسیب قوس، نزدیكي به جاده دسترسي و 

 بوده است. زیست محیطبه 

 

 گیری نتیجه

 موضوعي ای،رودخانه مصالح برداشت محل انتخاب

 كه اندازه همان به .است توجه و اهمیت درخور
 و ي رودخانهیجاجابه و انحراف ،اصولي غیر برداشت

را در پي  آن حاشیه باغات و كشاورزی اراضي تخریب

 مصالح اصولي و صحیح برداشت ،خواهد داشت
 افزایش و رودخانه تثبیت در تواندميای رودخانه

و موجب پایداری  باشد موثر آن گذریظرفیت سیل
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در  .شودگذاری فرسایش و رسوب محدوده از دیدگاه

گذار كشور های رسوب یكي از رودخانه پژوهش،این 
دهگالن تا روستای  )رودخانه تالوار، حد فاصل شهر

 هشتشده و تعداد  آباد، استان كردستان( انتخاب شالي

، شناسي و ژئوتكنیک زمین، هیدرولوژی شاخص شامل
، رسوب هیدرولیک، سیالب هیدرولیک، شناسي ریخت

مسائل اقتصادی و ، مسائل محیطي زیستمسائل 

تأثیرگذاری در تعیین بهترین  منظوربه اجتماعي
مقایسه دودویي اند.  موقعیت برداشت لحاظ شده

 مراتبي تحلیل سلسله با استفاده از روشها  شاخص

AHP در اند.  دهي شده سپس وزن ،صورت پذیرفته
با  شده های ارزیابيهای شاخص پوشاني الیه نهایت هم

شده و پهنه برداشت  انجام GISاستفاده از تكنیک 
دست هناسب برای رودخانه در بازه مورد بررسي بم

  آمده است.

محدوده از های موجود  صحرایي و نقشهمشاهدات 
محیطي در ، گویای بروز اثرات منفي زیستمطالعاتي

از دیدگاه  باشد. نتایج بررسي اثر برداشت مصالح مي

های مستقیم رودخانه بازه ه كهنشان داد شناسي ریخت
 ،الزم است ،تر بودهتغییرات تراز بستر حساسنسبت به 

ها تا حد امكان با عمق برداشت مصالح در این نوع بازه

گیری و پهنای یكسان انجام گیرد تا از تمركز و سمت
 شده،جریان كه منجر به انحراف مسیر رودخانه 

نشان  ،این پژوهش همچنین جلوگیری شود. نتایج

، رودخانه ژئوتكنیکشناسي و زمین دیدگاهاز  ه كهداد
دارای  ،برداشت برخوردار بوده برایاز عمق كافي 

 .باشدبندی مناسبي مي دانه

 

 
 ای در بازه مطالعاتي رودخانه تالواربرداشت مصالح رودخانه برایهای مناسب نقشه مكان -8شکل 

 

فرسایش و  برداشت از دیدگاه شاخص اولویت

 حاكي از وجود )با معیار تنش برشي بستر( رسوب

نیز هیدرولیک جریان  .نقاط محدودی مناسب است
قسمت باالدست رودخانه تالوار كه دهد نشان مي

دست آن در بازه مطالعاتي برای پاییننسبت به 

ای مستعدتر است. در بخش برداشت مصالح رودخانه
معیارهایي همچون طرح با در نظر گرفتن  ،اقتصاد

و دوری از روستاها برخي از  هانزدیكي به جاده

برداشت رودخانه مناسب  منظوربههای رودخانه  بازه

ها و اخذ  بندی ارزیابي شاخص جمع دیده نشد.

دهد كه از  اطالعات از متخصصان رودخانه نشان مي
شده در این پژوهش،  بررسيهای  میان شاخص

های مستعد  جهت آگاهي از مكان بههیدرولیک رسوب 

خود اختصاص  بهفرسایش یا نشست بیشترین وزن را 
یز خآب هزداده و مطالعات مرتبط با هیدرولوژی حو

 كمترین وزن را خواهند داشت.
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