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چكيده
ويژگي اصلي اكوسيستم هاي رودخانه اي پويايي، پيوستگي و نظام مند بودن 
آن از سرچشمه تا مصب مي باشد. اين نظام يكپارچه رودخانه را به نظامي متنوع، 
تعادل  اكوسيستم هاي حياتي رودخانه  تبديل مي كند.  فرد  به  پيچيده و منحصر 
پويايي از متغيرهاي ماده، انرژي، فضا، زمان و تنوع را متناسب با ويژگي هاي 

محيط طبيعي خود ايجاد مي كند.
آنها،  تجديدپذيري  حد  از  بيش  رودخانه،  بستر  از  آبرفتي  مواد  استخراج 
تخريب و فروسايي سيستم هاي رودخانه اي را باعث شده و يگانگي اكولوژيكي 
به  اثرات سوء خود را  نهايت  بين مي برد و در  از  به شكل هاي مختلف  آن را 

اكوسيستم هاي حاشيه رودخانه انتقال مي دهد.
و  شن  تهيه  كانون  مهم ترين  است  قرن  نيم  به  نزديك  گلپايگان  رودخانه 
ماسه مناطق دور و نزديك خود مي باشد. به داليل گوناگون از جمله محدوديت 
جريان هاي سيالبي، كوچكي حوضه و احداث سد بر روي آن توانايي جبران 
حتي بخش كوچكي از منابع شن و ماسه به يغما رفته بستر و ديوارهاي خود 

را ندارد.
و  هيدرولوژيكي  مورفوديناميكي،  جبران ناپذير  تغييرات  با  بنابراين 
اين  است.  روبرو  خود  مياني  حوضه  از  وسيعي  بخش  در  ژئومورفولوژيكي 
گياهي،  پوشش  زيرزميني،  آب هاي  منابع  روي  بر  شدت  به  مي تواند  وضعيت 

منابع خاك و فرسايش و ساير مؤلفه هاي محيطي، اثرات سوئي داشته باشد.  
منابع  حجم  محاسبه  ميداني،  پايش هاي  با  است  شده  سعي  مقاله  اين  در 
رسوبي رودخانه، مطالعات آبشناسي و ژئومورفوديناميكي، بخشي از اثرات سوء 
مديريت محيط در منطقه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، شايد از اين طريق 

محيط زيست به خصوص حوضه هاي مورد توجه و عنايت بيشتري قرار گيرد.
آبرفت،  بستر رودخانه،  اکوسیستم، رودخانه گلپایگان،  واژه های كليدی: 

شن و ماسه

مقدمه     
رودخانه ها شریان هاي حیاتي هر منطقه اي محسوب مي شوند و از طریق 
آنها ماده و انرژي در منطقه جابجا مي شود و جریان آب به حوضه رودخانه 

وارد و سیالب ها و زه آب هاي حوضه زهكشي مي گردد. 
در  و  مي گیرد  رودخانه اي شكل  کنار حوضه هاي  در  تمدن  و  فرهنگ 
دلیل  به  رودخانه اي  اکوسیستم هاي  بنابراین  مي یابد.  گسترش  آنها  امتداد 

ارزش ذاتي آنها باید مورد توجه و حفاظت قرار گیرد. 
بهره برداري بي رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها به دلیل نیاز روزافزون 
سیستم هاي،  و  رودخانه ها  بستر  موادي،  چنین  به  عمراني  فعالیت هاي 
داده  قرار  جّدي  تهدید  معرض  در  را  آنها  هیدرولوژیكي  مورفولوژیكي- 
و  شگرف  بس  دگرگوني هاي  معرض  در  را  رودخانه اي  اکوسیستم هاي  و 
غیرقابل بازگشت قرار داده است. زیرا اگر بهره برداري کنترل نشده از ظرفیت 

قابل تحمل فراتر رود خطر سقوط سیستم حتمي است.
متأسفانه عدم اطالع و شناخت کافي از عواقب سوء بهره برداري بي رویه 
و فقدان ضوابط و دستورالعمل هاي روشن و مشخص در این زمینه سبب 
شده است که مسئولین و سازمان هاي ذیربط، بهره برداري کنترل نشده شن و 
ماسه از بستر و دیواره رودخانه ها را با دیده اغماض بنگرند و آن را کمتر به 

عنوان فعالیتي مخرب، مورد ارزیابي هاي زیست محیطي قرار دهند.
در نتیجه رودخانه ها، در چنین فضایي به همراه تشدید سایر فعالیت هاي 
از  را  خود  باردهي  قدرت  و  تولیدي  توان  زیستگاهي،  مطلوبیت  مخرب، 

دست مي دهند.
عالوه براین با پایین افتادن بستررودخانه، امكان تغذیه سفره هاي آبدار 
تخریب  و  دیدگي  آسیب  سبب  قهقرایي  فرسایش  یافته،  کاهش  زیرزمیني 
سازه هایي که روي رودخانه ایجاد شده اند مي گردد. همچنین با به عمق رفتن 
کف، فرسایش در دره ها و رودخانه هاي فرعي سرعت مي گیرد. بنابراین، بار 
جامد رودخانه فزوني مي یابد و خاك هاي حوضه با سرعت بیشتري به سمت 

مصب رودخانه شسته شده و جریان مي یابند.
هرگونه تغییر نامطلوب در بستر رودخانه به تدریج بر بخش هاي مختلف 
تسري یافته و سبب عدم تعادل در اکوسیستم هاي حوضه رودخانه مي گردد. 
کاهش  آن،  پیامد  که  حوضه  در  خاك  فرسایش  بیشتر  سرعت  جمله  از 
پوشش گیاهي، کاهش نفوذپذیري، افزایش رواناب و فزوني خطر سیالب، 
پایین افتادن سطح آب هاي زیرزمیني، خشكیدن چشمه ها و قنوات، کاهش 
بارآوري مراتع و کم شدن علوفه دام، تغییرات در حیات گیاهي و جانوري و 

صدها اثر سوء دیگر بر محیط مي باشد.
باروري  و  داده  تغییر  را  حیاتي  سیستم هاي  کارکردهاي  تغییرات،  این 
تا مسافت  قادر است  دامنه تخریب  را کاهش مي دهد.  تولید موادغذایي  و 
ماسه  و  شن  استخراج  عملیات  منطقه  دست  پایین  و  باالدست  به  طوالني 

کشیده شود )كولينر1 ، دان2، 1990، كاندالف3، 1994(  

استخراج 
شن و ماسه از بستر رودخانه گلپايگان 

عامل ناپايداري محيط
سمانه مسیبي

كارشناس ارشد برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان
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بهره برداري بي رویه از مواد رسوبي بستر رودخانه ها سطح اثرات سوء 
آلودگي هاي فیزیكي را فزوني مي بخشد. این آالینده ها به دگرگوني مؤلفه هاي 
مورفودینامیكي ویژه اي وابسته اند. اثرات زیستي بهره برداري از شن و ماسه 
اغلب کمتر از حد واقعي برآورد می گردد. زیرا پیامدهاي اختالالت حاصل 
از برداشت شن و ماسه تنها به فاکتورهاي شیمیایي محدود شده است. در 
حالي که به اندازه آسیب هاي ناشي از تخلیه برخي از پساب ها و مرگ و میر 

آبزیان چشمگیر نیست )مجنونيان،1378: 42(.   
تشدید شیب رودخانه مي تواند زمینه بروز فرسایش، خاکشویي، افزایش 
سرعت آب و جریان هاي متراکم را در باالدست محل استخراج فراهم کند. 
تخریب مي تواند تمام عمق شن و ماسه بستر یك کانال را تهي کند و سبب 
عریاني طبقات زیریني که در زیر شن و ماسه قرار دارند، گردد. در نتیجه 
مشكالت متعدد زیست محیطي را فراهم نماید. بنابراین بهره برداري نادرست 
از شن و ماسه باعث فرسایش بند آب ها و پشته هاي پایین دست رودخانه 

مي گردد. )كولينز4 و دان1990، پائولي و ديگران5 1989(     
ساختار  یكپارچگي  در  مهمي  نقش  رودخانه  بستر  ناهمواري  عناصر   
 ،1992 ديگران7  و  پائولي   ،1992 )كاسكي6،  مي کنند  ایفا  رودخانه  اکوسیستم 
فرانكلين8 و ديگران، 1995، مارفي،1995(. تخریب سریع بستر ممكن است سبب 
ریزش دیوارهاي ساحلي رودخانه گردد. افزایش ارتفاع سواحل نیز مي تواند 

فرسایش به وجود آورد.
بهره برداري بي رویه از مواد رسوبي بستر رودخانه باعث افزایش اثرات 
زیان بار آلودگي هاي فیزیكي، مكانیكي و بیولوژیكي مي گردد. این آلودگي ها 
به تغییرات عوامل مورفودینامیكي خاص رودخانه بستگي دارند)هوتياري و 

شادماني، 1385: 35(. 

پيامدهاي برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه گلپايگان  
رودخانه گلپایگان به دالیل گوناگون از لحاظ تأمین منابع شن و ماسه با 
محدویت هاي شدیدي روبروست. یكي از مهم ترین علل محدودیت مذکور 
پیك سیالب رودخانه  دبي  و  متوسط  دبي  بودن  پایین  و  کمي جریان آب 
است که طبیعتٌاً حمل بار رسوبي را به حداقل مي رساند. آمار دبي رودخانه 
نشان مي دهد که به طور متوسط یك سال در میان در بخشي از رودخانه که 
بین »صفر احمد« تا »قشالق« قرار دارد هیچگونه آبي جریان پیدا نمي کند و 

رودخانه در تمام ایام سال خشك مي باشد. 
همچنین دیده باني ها حاکي از آن است که به طور میانگین تنها در هر 
10 سال یك بار امكان وقوع جریان هاي سیالبي قابل مالحظه اي در رودخانه 
وجود دارد و مي تواند بخشي از مواد رسوبي باالدست را به حوضه مذکور 

منتقل نماید. 
در سال  مترمكعب  میلیون  برابر 853/34  رودخانه  دبي ساالنه  حداکثر 
احتمال وقوع2/38 درصد مي باشد)مسيبي،  با  آن 42 سال  بازگشت  و دوره 

 .)396 :1371
دبي متوسط ساالنه رودخانه طي 50 سال دیدباني 4/15 مترمكعب در 
ساالنه  دبي  حداقل  ثانیه،  در  مترمكعب   30/37 ساالنه  دبي  حداکثر  ثانیه، 
0/3 مترمكعب در ثانیه و دبي لحظه اي رودخانه 67/45 مترمكعب در ثانیه 

مي باشد )پيشين:395(.
از دالیل دیگر محدودیت منابع شن و ماسه رودخانه گلپایگان وجود 
سد گلپایگان است که از حدود پنجاه سال قبل بر روي رودخانه در محل 
اختخوان احداث شده و حمل مواد باالتر از سدرا مسدود کرده است. بنابراین 
هیچگونه شن و ماسه اي باالتر از دیواره دریاچه سد به سمت حوضه پایین 
دست حمل نمي شود و تنها منبع تأمین بار رسوبي رودخانه منطقه پایین تر 
از سد مي باشد. در پایین دست دریاچه سد نیز امكان حمل رسوب به شدت 
محدود است. زیرا با تنظیم آب هاي ورودي توسط دریاچه سد جریان هاي 
سیالبي که عامل اصلي آبرفت ها هستند کنترل مي شود. بعالوه با وجود 17 
بند سنتي و بتني در محدود مزبور و بیشه زارهاي متراکم در این بخش امكان 

حمل رسوب از این قسمت به شدت کم مي باشد.
از طرف دیگر از دریاچه سد تا کوچري در بستري سنگي جریان مي یابد. 
وجود بستر و دیواره هاي سنگي امكان حمل رسوب را به حداقل مي رساند. 
بعالوه طول رودخانه در این مسیر حدود 10 کیلومتر است و کوتاهي مسیر 
رود نیز قدرت بار رسوبي را کاهش مي دهد. همچنین وجود پوشش گیاهي 
مي گردد.  رسوبات  تثبیت  و  کنترل  باعث  بخش  این  سرتاسر  در  پرپشت 
مي رسانند  رودخانه  به  را  رواناب سطحي  قسمت  این  در  که  نیز  دره هایي 

آبدهي چنداني ندارند. 
تنها شاخابه قابل توجه در این قسمت، رودخانه خشكه رود است که از 
روستاي خشكه رود، سرچشمه مي گیرد و با جهتي جنوبي- شمالي به سمت 
رودخانه  به  کوچري  روستاي  محل  در  و  مي سپارد  ره  گلپایگان  رودخانه 
و  کیلومترمربع   116/25 رودخانه  این  حوضه  وسعت  مي پیوندد.  گلپایگان 
مترمكعب  میلیون   5/9 کوچري  محل  در  آن  ساالنه  آبدهي  حجم  میانگین 
است. حداکثر دبي ساالنه این رودخانه 13/34 مترمكعب و دبي لحظه اي آن 

27/07 مترمكعب مي باشد )مسيبي 1371: 401(. 
بر روي رودخانه مذکور نیز در روستاي خشكه رود سدي احداث شده 
مي گردد.  کنترل  و  تثبیت  آن  توسط  رودخانه  رسوبات  از  بخشي  و  است 
بعالوه قبل از روستاي کوچري نیز بند دیگري بر روي آن ایجاد گشته است 

تا در زمان آبدهي رودخانه آب را به مزارع کوچري انتقال دهد.
امكان  و  دارد  را  ناچیزي  مواد رسوبي  توانایي حمل  رودخانه  بنابراین 
جبران برداشت شن ماسه از بستر رودخانه به شدت محدود است. آنچه که 
رودخانه طي میلیون ها سال حمل نموده و شیب متعادل و مناسبي را ایجاد 
کرده و سیستم مورفولوژیكي پایداري را ایجاد نموده انسان طي سه دهه اخیر 

با دگرگوني غیرقابل برگشتي روبرو ساخته است.
برداشت شن و ماسه بستر رودخانه را بیش از دو متر به عمق برده و 
فرسایش قهقرایي در سرتاسر حوضه را باعث شده است. اثرات سوء کاهش 
سطح منابع آب هاي زیرزمیني، فرسایش خاك، تغییرات ژئومورفولوژیكي، 
تغییر در پوشش گیاهي و هزینه هاي اقتصادي زیادي مانند تخریب بندهاي 

پل ها و دیواره هاي رودخانه را به منطقه وارد ساخته است.
زیر  از  گلپایگان  رودخانه  در  ماسه  و  شن  برداشت  منطقه  اصلي ترین 
دربند کوچري و »صفراحمد« تا »قشالق« مي باشد. زیرا از قشالق به پایین 
رودخانه روي بستري از رسوبات نرم و رسي حرکت مي کند. بعالوه وجود 
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پوشش درختي در حاشیه رودخانه که به چم معروف هستند و داراي مالك 
مي باشد، امكان برداشت شن و ماسه را نمي دهد. همچنین امكان دسترسي 
به طرف  احمد  از صفر  مي باشد.  محدود  چاه  نبود  دلیل  به  نواحي  این  به 
قلمستان معروف است در سرتاسر دو  به  نیز پوشش درختي که  باالدست 
سمت رودخانه داراي صاحب و مالك می باشد و امكان برداشت شن و ماسه 
را محدود کرده است. بنابراین تنها منطقه اي که در بخش وسیعي بدون مالك 
تا قشالق است که حدود 12  از صفر احمد  حقیقي است، مسیر رودخانه 
کیلومتر طول دارد و بهترین منطقه رسوبي شن و ماسه را به خود اختصاص 
داده، به شهر گلپایگان نزدیك است و امكان دسترسي نسبتًا مناسبي دارد و 

برداشت شن و ماسه نیز تقریبًا بدون مانع و رادع است.
درخت  کاشت  یا  و  زرع  و  کشت  امكان  رودها  پیچان  در  که  هرکجا 
ناچیز اجازه برداشت  با پرداخت مبلغي  فراهم بوده و مالكي داشته، اغلب 
شن از مالك اخذ شده است. به عنوان مثال منطقه معروف گداره و ته چم 
در  دراز  دره  دربند  ابتداي  از  گلپایگان  رودخانه  بستر   .)3 تا  )نگاره هاي1 
جنوب غرب روستاي هنده تا منطقه آبگیر دریاچه سد و از زیردریاچه سد 
تا محل صفراحمد داراي پوشش طبیعي مناسب و بیشه زارهاي دست کاشت 
است  آورده  به وجود  را  بي نظیري  و  پویا، شاداب  اکوسیستم  و  بوده  انبوه 
که جاي جاي آن انسان ها را به خود مي خواند و صفا و طراوت، آرامش و 

اعتدال، سكوت و وقار و آسایش و راحتي را به آنها هدیه مي دهد. 
صداي آواز پرندگان، ترنم آب، هواي پاك و سالم حاشیه رودخانه روح 
را به پرواز در مي آورد و انسان را به ابدیت مي برد و وي را به تعظیم در برابر 
خالق این همه زیبایي و لطف فرا مي خواند در این قسمت عبور جاده از کنار 

رودخانه امكانات دسترسي مناسبي را فراهم ساخته است.

نگاره1و2: جريان رودخانه در بستر 
سنگي قبل از كوچري  

                   
نگاره3: پايین افتادن بستر رودخانه بر اثر برداشت 

شن و ماسه

بستر  از  محدودي  بسیار  بخش هاي  در  تنها  قشالق،  تا  احمد  صفر  از 
آب  اتفاقي  و  موقت  و جریان  دارد  درخت زار وجود  و  قلمستان  رودخانه 
امكان ایجاد پوشش گیاهي انبوه را سلب کرده است. منابع آبي که به صورت 
به  مربوط  تنها  مي شود  وارد  رودخانه  قسمت  این  به  اتفاقي  گاه  و  فصلي 
سال هاي مرطوب و پرباران است و در سال هاي کم آبي و خشك در تمام 

طول سال رودخانه از جریان زندگي بخش آب محروم است.
از رودخانه مي رسد کم  این بخش  به  ترتیب حجم رسوبي که  این  به 

و ناچیز است. هیچگونه شاخابه اي در این قسمت رودخانه وجود ندارد و 
دره هایي که آب آنها وارد رودخانه مي گردد، وسعت ناچیزي دارند. بخش 
وسیعي از اراضي کشاورزي گلپایگان در این جا واقع شده بنابراین امكان 
حمل رسوب به رودخانه براي جبران شن و ماسه استخراجي وجود ندارد. 

تنها دره اي در این بخش که وسعت حوضه آن نسبتًا قابل مالحظه است، 
رواناب هاي  ار  قسمتي  احمد  صفر  ابتداي  همان  در  که  مي باشد  بلبله  دره 
دامنه هاي شرقي کوه دره سیب و قسمتي از رواناب هاي کوه الوند را با جهتي 
شمالي جنوبي به سمت رودخانه گلپایگان هدایت مي کند. از طریق این دره 
به طور میانگین کمتر از 100 هزار مترمكعب آب به رودخانه تخلیه مي گردد. 
به  قابل مالحظه  امكان حمل رسوب  نیز  بلبله  از طریق دره  ترتیب  این  به 

سمت رودخانه وجود ندارد. 
از زیر دربند  از بستر رودخانه گلپایگان  بنابراین برداشت شن و ماسه 
کوچري تا محل قشالق بسیار فراتر از  مقداري است که رودخانه قادر به 
رسوبگذاري و ترمیم ذخیره شن و ماسه بستر خود باشد. از این رو کاهش 
افتادن  پایین  به  اثر بهره برداري بي رویه  ذخیره و موجودي شن و ماسه در 

بستر رودخانه شده است. )نگاره هاي4 و 5( 
در بیشتر موارد محل برداشت شن و ماسه در اثر حفاري و گودبرداري 
با گذشت زمان بزرگ تر شده و سطح رودخانه به شدت و سرعت پایین رفته 

است. این اختالل حداقل داراي دو اثر سوء و بنیادي است:
- تغییر در الگوي جریان طبیعي آب و در نتیجه دگرگوني در مقطع طولي 
و عرضي رودخانه به دلیل عمیق سازي بستر و تشدید فرسایش قهقرایي. 
- افزایش بار محیط زیست و حمل رسوب از دره هاي منتهي به رودخانه 
و دیواره هاي آن که در نهایت فرسایش خاك هاي حوضه، افزایش رواناب، 
کاهش نفوذپذیري، تغییر در رفتار سطح آب هاي زیرزمیني و عوامل متعدد 

دیگر را سبب مي شود.
 به این ترتیب شرایط نامساعد فیزیكی و شیمیایي و مورفولوژیكي که در 
نتیجه تغییرات بالوفقه بستر رودخانه سالیان متمادي تحت تأثیر برداشت و 
متأثر مي سازد.   را  زندگي همه ساکنین حوضه رودخانه  دارد،  قرار  حفاري 
پایین افتادن سطح رودخانه در بخش مذکور براثر برداشت شن و ماسه سبب 
به  باالدست رودخانه شده  افزایش سرعت جریان آب در  افزایش شیب و 
همین دلیل ظرفیت حمل آب بیشتر مي شود. در نتیجه فرسایش افزایش یافته، 
رودخانه  کناره هاي  و  بستر  ناپایداري  و  عمیق تر شدن، گسستگي  به  منجر 
مي شود. این پدیده گرچه در ابتدا در باالدست رودخانه چشمگیرتر از محل 
به  منتهي  دره هاي  و  فرعي  شاخه هاي  آن  سوء  اثرات  ولي  است،  برداشت 

رودخانه را نیز تحت تأثیر سوء خود قرار مي دهد. 

نگاره 4: به عمق رفتن بستر 
رودخانه بر اثر برداشت شن 

و ماسه
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نگاره 5: تخريب پايه پل جديد 
براثر فرسايش ژرفشي

با کمك مدل هاي ریاضي نشان داده شده است که وسعت مناطقي که 
به طول منطقه حفر  یا ژرفش قرار مي گیرند  تأثیر فرسایش قهقرایي  تحت 
شده بستگي دارد. الرنیز نشان داده است که در فاصله 0/25 و 0/3 طول 
منطقه حفر شده ظرفیت حمل رودخانه 50 درصد و در فاصله بین 1/5 تا 2 

برابر طول منطقه حفر 10 درصد افزایش مي یابد )مجنونيان، 1378: 45(. 
در پایین دست محل حفاري، رودخانه به شیب طبیعي خود باز مي گردد 
بروز  دوباره  واقعي  رسوبگذاري  میزان  و  ظرفیت حمل  بین  تعادل  عدم  و 
مي کند و در نتیجه بخشي از رسوبات در محل حفاري هاي برداشت شده به 

دام افتاده و یا تلمبار مي شوند.
مي شود.  فرسایش  سرگیري  از  به  منجر  مؤلفه  دو  این  دوباره  تعادل 
فرسایش درجایي که ظرفیت حمل اولیه باالست، بیشتر است. این فرسایش 
پیشرونده دوباره منجر به عمیق شدن، ناپایداري و گسستگي بستر رودخانه 
مي شود. در مرحله نهایي و در مواردي که برداشت شن و ماسه بي وقفه انجام 
مي گیرد رودخانه به صورت رشته هایي از حفره ها در مي آید که با دیواره هاي 

کوتاه، ناپایدار و پرشیب از هم جدا مي شوند)ريور و سگوير، 1989(.
تعادل  به  دستیابي  باید  ماسه  و  شن  برداشت  پیامدهاي  کاهش  براي 
طبیعي محیط مدنظر قرار گیرد. بدین لحاظ، ضروري است که نه تنها نقش 
بیولوژیكي رسوبات در اکوسیستم بلكه منشاء رسوبات و پویایي فضا- زمان 
نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا آبرفت هاي شن و ماسه طي میلیون ها سال 

سیستمي ایجاد کرده اند که تجدید حیات آنها به کندي صورت مي گیرد. 
در  شده اند  ته نشین  رودخانه  بستر  در  زمان  طي  که  رسوبي  ذخایري 
صورت بهره برداري بي رویه به طور کلي از بین خواهند رفت. در هر حال 
برداشت شن  نیست.  برداشت  میزان  این ذخایر و  تنها روي کمیت  مشكل 
اکوسیستم هاي  در سرنوشت  که  بردارد  در  زیادي  کیفي  پیامدهاي  ماسه  و 

رودخانه اي نقش غیرقابل انكاري دارند. 
آسیب هایي که برداشت این مواد به محیط زیست رودخانه وارد مي کند 
و  مكانیسم هاي هومواستاتیك  دلیل  به  زیرا  نیست.  ارزیابي  قابل  راحتي  به 
خود  زیست  محیط  سر  بر  آنچه  غالبًا  زماني،  فازهاي  اختالف  تأثیر  تحت 
غیرقابل  جنبي  اثرات  صورت  به  بلكه  ندارند،  مستقیم  عواقب  مي آوریم 
ظاهر  ندارد  ارتباطي  شده  مفهوم  منبع  با  که  فعالیت ها  از  برخي  در  انتظار 

مي گردند)كنت وانت، 1973: 204(.  
بنابراین پیامدهاي زیست محیطي و ژئومورفولوژیكي استخراج شن و 
ماسه همیشه به سرعت و بي درنگ خود را نشان نمي دهد. به همین لحاظ 
تخریب اکوسیستم هاي محیط از این طریق غالبًا بي اهمیت تلقي مي شوند، در 
حالي که اثرات سوء فزاینده و طوالني مدت استخراج شن و ماسه از بستر 
رودخانه، در صورت عدم رعایت محدوده هاي بردباري اکوسیستم ها باعث 

اشباع و تهي شدن آنها و خطر سقوط و اضمحالل اکوسیستم هاي حوضه 
رودخانه خواهد شد. 

استخراج شن و ماسه از رسوبات بستر رودخانه باعث تغییر ویژگي هاي 
حیات،  تمدید  گیاهي،  پوشش  تخریب  رودخانه،  حوضه  گستره  فیزیكي 
جانوران و خاك هاي نزدیك محل استخراج شده و سیستم آبشناختي منطقه 
را مختل مي نماید. همچنین ذخایر ژنتیكي گیاهان و جانوران پیامدهاي منفي 
دربرداشته طیفي وسیع از مشكالت زیست محیطي را سبب مي گردد)يونيپ، 

.)1990
استخراج  فعالیت هاي  تخریبي  اثرات  رساندن  حداقل  به  جهت  هر  به 
شن و ماسه در محیط زیست، امري بدیهي و حیاتي است. تضمین حفاظت 
محیط زیست و کیفیت آن، باید در طرح ریزي، مدیریت و بازگرداني شرایط 
به وضع طبیعي اولیه در تمام پروژه ها، مدنظر قرار گیرد تا منابع پایه محیط 

زیست در مخاطره قرار نگیرد.
طبیعي  شرایط  سمت  به  رودخانه  بستر  بازسازي  و  احیاء  هرچند 
طي  منطقه  توپوگرافي  و  گیاهي  اجتماعات  زیرا  است.  پیچیده  بسیار  اولیه 
بهره برداري عمومًا به گونه اي تغییر مي کند که بازسازي آن به صورت اولیه 

بسیار دشوار است. 
تعریض  کانال و  تعمیق  بستر رودخانه سبب  از  ماسه  استخراج شن و 
گستره نیمرخ عرضي رودخانه شده است. این گونه تغییرات باعث کاهش 
تراز آبي و کنده شدن بیش از پیش بستر رودخانه شده است. در اثر استخراج 
کنترل نشده، ذخایر شن و ماسه طبیعي کاهش یافته حفره هاي بزرگي در بستر 
تا چندین  ایجاد فرسایش ژرفشي رودخانه  با  آمده است.  بوجود  رودخانه 
کیلومتر دچار تغییرات غیرطبیعي شده، ناپایداري و بي ثباتي سواحل رودخانه 
را دامن زده و با حفاري و کندوکاو در پایه پل هاي موجود بر روي رودخانه، 

آسیب دیدگي آنها را نیز سبب شده است. )نگاره هاي 6 الي8(
پیامدهاي فزاینده و تجمعي استخراج شن و ماسه، عالوه بر این که بستر 
رودخانه را به شدت به عمق برده، باعث شده است سیالب ها و جریانات 
فصلي که قباًل در بخش عمده اي از بستر پخش مي شد و به جریان مي افتاد 
در کانالي تنگ و باریك و عمیق که فقط بخش کمي از بستر رودخانه را 
در برمي گیرد به سرعت حرکت کند و امكان نفوذ و تغذیه سفره هاي آب 

زیرزمیني را به حداقل برساند.
در نتیجه، منابع آب هاي عمیق بخش وسیعي از دشت گلپایگان که از 
طریق رودخانه تغذیه مي شد با کمبود تغذیه و افت شدید سطح پیرومتریك 
همراه می شود. بنابراین بهره برداري و استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه 
ثبات هیدرولوژیكي و حیات کشاورزي منطقه را با مخاطره روبرو مي کند. 
با  گلپایگان  و  خوانسار  منطقه  آبي  طبیعي  شرایط  در  رسوب  حمل  میزان 
کمبود  دامنه ها،  تثبیت  و  گیاهي  پوشش  مناسب  نسبتًا  وضعیت  به  عنایت 
سطوح زیردیم در منطقه، کشاورزي متراکم و کنترل ورود دام به مراتع از 

شرایط خوبي تبعیت مي کند.
مسیبي )1371( فرسایش آبي حوضه مذکور را با استفاده از روش هاي 
مختلف محاسبه نموده و با واسنجي آن با مقدار رسوب اندازه گیري شده در 
ایستگاه سراب هنده نتیجه گرفت که میزان فرسایشي آبي در هر کیلومترمربع 
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در سطح منطقه 70/47 تن در سال مي باشد.9 
با عنایت به رقم مذکور که با واقعیات فیزیكي منطقه مورد مطالعه نیز 
در  گلپایگان  رودخانه  حوضه  مساحت  نظرگرفتن  در  با  و  است  سازگار 
پایین تر از دربند کوچري )و بعد از احداث سد مزبور( که مي تواند شن و 
ماسه برداشت شده از بستر رودخانه را جبران کند، متوجه وخامت اوضاع 

خواهیم شد. 
پیامدهاي سوء استخراج شن و ماسه در رودخانه هاي کوچك به دلیل 
محدود بودن نهشته هاي شن و ماسه و باریك بودن نسبي دشت هاي سیالبي 

بسیار حیاتي و حساس است )فالمن،1980(. 
که  بخشي  و  بوده  کوچك  گلپایگان  رودخانه  حوضه  که  جایي  آن  از 
رسوبات شن و ماسه منطقه برداشت را جبران مي کند فقط قسمت زیرین 
امكان  بنابراین  است،  گلپایگان  رودخانه  از  کوچكي  بسیار  حوضه  و  سد 

جایگزیني شن و ماسه استخراج به شدت کم است.
با توجه به این که به زودي احداث سد کوچري آغاز مي گردد، بنابراین 
توصیه مؤکد مي شود که از برداشت شن و ماسه در این بخش حتي به اندازه 
یك کامیون نیز جلوگیري بعمل آید تا در فرصت باقي مانده براي رودخانه 
حداقل بازسازي در ذخیره شن و ماسه فراهم گردد و پروفیل طولي و عرضي 
تا  است  طبیعي خارج شده  از وضع  »وحشتناکي«  به صورت  که  رودخانه 

اندازه اي ولو ناچیز اصالح و ترمیم شود.
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