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كارشناس ارشد برنامهريزي روستايي دانشگاه اصفهان

چكيده

ويژگي اصلي اكوسيستمهاي رودخانهاي پويايي ،پيوستگي و نظاممند بودن
آن از سرچشمه تا مصب ميباشد .اين نظام يكپارچه رودخانه را به نظامي متنوع،
پيچيده و منحصر به فرد تبديل ميكند .اكوسيستمهاي حياتي رودخانه تعادل
پويايي از متغيرهاي ماده ،انرژي ،فضا ،زمان و تنوع را متناسب با ويژگيهاي
محيط طبيعي خود ايجاد ميكند.
استخراج مواد آبرفتي از بستر رودخانه ،بيش از حد تجديدپذيري آنها،
تخريب و فروسايي سيستمهاي رودخانهاي را باعث شده و يگانگي اكولوژيكي
آن را به شكلهاي مختلف از بين ميبرد و در نهايت اثرات سوء خود را به
اكوسيستمهاي حاشيه رودخانه انتقال ميدهد.
رودخانه گلپايگان نزديك به نيم قرن است مهمترين كانون تهيه شن و
ماسه مناطق دور و نزديك خود ميباشد .به داليل گوناگون از جمله محدوديت
جريانهاي 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.
بنابراين با تغييرات جبرانناپذير مورفوديناميكي ،هيدرولوژيكي و
ژئومورفولوژيكي در بخش وسيعي از حوضه مياني خود روبرو است .اين
وضعيت ميتواند به شدت بر روي منابع آبهاي زيرزميني ،پوشش گياهي،
منابع خاك و فرسايش و ساير مؤلفههاي محيطي ،اثرات سوئي داشته باشد.
در اين مقاله سعي شده است با پايشهاي ميداني ،محاسبه حجم منابع
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 حوضههاي مورد توجه و عنايت بيشتري قرار گيرد.

واژههایکلیدی :اکوسیستم ،رودخانه گلپایگان ،بستر رودخانه ،آبرفت،
شن و ماسه

مقدمه

رودخانهها شريانهاي حياتي هر منطقهاي محسوب ميشوند و از طريق
آنها ماده و انرژي در منطقه جابجا ميشود و جريان آب به حوضه رودخانه
وارد و سيالبها و زه آبهاي حوضه زهكشي ميگردد.
فرهنگ و تمدن در كنار حوضههاي رودخانهاي شكل ميگيرد و در
امتداد آنها گسترش مييابد .بنابراين اكوسيستمهاي رودخانهاي به دليل

ارزش ذاتي آنها بايد مورد توجه و حفاظت قرار گيرد.
بهرهبرداري بيرويه شن و ماسه از بستر رودخانهها به دليل نياز روزافزون
فعاليتهاي عمراني به چنين موادي ،بستر رودخانهها و سيستمهاي،
مورفولوژيكي -هيدرولوژيكي آنها را در معرض تهديد جدّ ي قرار داده
و اكوسيستمهاي رودخانهاي را در معرض دگرگونيهاي بس شگرف و
غيرقابل بازگشت قرار داده است .زيرا اگر بهرهبرداري كنترل نشده از ظرفيت
قابل تحمل فراتر رود خطر سقوط سيستم حتمي است.
متأسفانه عدم اطالع و شناخت كافي از عواقب سوء بهرهبرداري بيرويه
و فقدان ضوابط و دستورالعملهاي روشن و مشخص در اين زمينه سبب
شده است كه مسئولين و سازمانهاي ذيربط ،بهرهبرداري كنترل نشده شن و
ماسه از بستر و ديواره رودخانهها را با ديده اغماض بنگرند و آن را كمتر به
عنوان فعاليتي مخرب ،مورد ارزيابيهاي زيست محيطي قرار دهند.
در نتيجه رودخانهها ،در چنين فضايي به همراه تشديد ساير فعاليتهاي
مخرب ،مطلوبيت زيستگاهي ،توان توليدي و قدرت باردهي خود را از
دست ميدهند.
عالوه براين با پايين افتادن بستررودخانه ،امكان تغذيه سفرههاي آبدار
زيرزميني كاهش يافته ،فرسايش قهقرايي سبب آسيب ديدگي و تخريب
سازههايي كه روي رودخانه ايجاد شدهاند ميگردد .همچنين با به عمق رفتن
كف ،فرسايش در درهها و رودخانههاي فرعي سرعت ميگيرد .بنابراين ،بار
جامد رودخانه فزوني مييابد و خاكهاي حوضه با سرعت بيشتري به سمت
مصب رودخانه شسته شده و جريان مييابند.
هرگونه تغيير نامطلوب در بستر رودخانه به تدريج بر بخشهاي مختلف
تسري يافته و سبب عدم تعادل در اكوسيستمهاي حوضه رودخانه ميگردد.
از جمله سرعت بيشتر فرسايش خاك در حوضه كه پيامد آن ،كاهش
پوشش گياهي ،كاهش نفوذپذيري ،افزايش رواناب و فزوني خطر سيالب،
پايين افتادن سطح آبهاي زيرزميني ،خشكيدن چشمهها و قنوات ،كاهش
بارآوري مراتع و كم شدن علوفه دام ،تغييرات در حيات گياهي و جانوري و
صدها اثر سوء ديگر بر محيط ميباشد.
اين تغييرات ،كاركردهاي سيستمهاي حياتي را تغيير داده و باروري
و توليد موادغذايي را كاهش ميدهد .دامنه تخريب قادر است تا مسافت
طوالني به باالدست و پايين دست منطقه عمليات استخراج شن و ماسه
كشيده شود (كولينر ، 1دان ،1990 ،2كاندالف)1994 ،3
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بهرهبرداري بيرويه از مواد رسوبي بستر رودخانهها سطح اثرات سوء
آلودگيهاي فيزيكي را فزوني ميبخشد .اين آاليندهها به دگرگوني مؤلفههاي
مورفوديناميكي ويژهاي وابستهاند .اثرات زيستي بهرهبرداري از شن و ماسه
اغلب كمتر از حد واقعي برآورد میگردد .زيرا پيامدهاي اختالالت حاصل
از برداشت شن و ماسه تنها به فاكتورهاي شيميايي محدود شده است .در
حالي كه به اندازه آسيبهاي ناشي از تخليه برخي از پسابها و مرگ و مير
آبزيان چشمگير نيست (مجنونيان.)42 :1378،
تشديد شيب رودخانه ميتواند زمينه بروز فرسايش ،خاكشويي ،افزايش
سرعت آب و جريانهاي متراكم را در باالدست محل استخراج فراهم كند.
تخريب ميتواند تمام عمق شن و ماسه بستر يك كانال را تهي كند و سبب
عرياني طبقات زيريني كه در زير شن و ماسه قرار دارند ،گردد .در نتيجه
مشكالت متعدد زيست محيطي را فراهم نمايد .بنابراين بهرهبرداري نادرست
از شن و ماسه باعث فرسايش بند آبها و پشتههاي پايين دست رودخانه
ميگردد( .كولينز 4و دان ،1990پائولي و ديگران)1989 5
عناصر ناهمواري بستر رودخانه نقش مهمي در يكپارچگي ساختار
اكوسيستم رودخانه ايفا ميكنند (كاسكي ،1992 ،6پائولي و ديگران،1992 7
فرانكلين 8و ديگران ،1995 ،مارفي .)1995،تخريب سريع بستر ممكن است سبب
ريزش ديوارهاي ساحلي رودخانه گردد .افزايش ارتفاع سواحل نيز ميتواند
فرسايش به وجود آورد.
بهرهبرداري بيرويه از مواد رسوبي بستر رودخانه باعث افزايش اثرات
زيانبار آلودگيهاي فيزيكي ،مكانيكي و بيولوژيكي ميگردد .اين آلودگيها
به تغييرات عوامل مورفوديناميكي خاص رودخانه بستگي دارند(هوتياري و
شادماني.)35 :1385 ،

پيامدهاي برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه گلپايگان

رودخانه گلپايگان به داليل گوناگون از لحاظ تأمين منابع شن و ماسه با
محدويتهاي شديدي روبروست .يكي از مهمترين علل محدوديت مذكور
كمي جريان آب و پايين بودن دبي متوسط و دبي پيك سيالب رودخانه
است كه طبيعت ًٌا حمل بار رسوبي را به حداقل ميرساند .آمار دبي رودخانه
نشان ميدهد كه به طور متوسط يك سال در ميان در بخشي از رودخانه كه
بين «صفر احمد» تا «قشالق» قرار دارد هيچگونه آبي جريان پيدا نميكند و
رودخانه در تمام ايام سال خشك ميباشد.
همچنين ديدهبانيها حاكي از آن است كه به طور ميانگين تنها در هر
 10سال يك بار امكان وقوع جريانهاي سيالبي قابل مالحظهاي در رودخانه
وجود دارد و ميتواند بخشي از مواد رسوبي باالدست را به حوضه مذكور
منتقل نمايد.
حداكثر دبي ساالنه رودخانه برابر  853/34ميليون مترمكعب در سال
و دوره بازگشت آن  42سال با احتمال وقوع 2/38درصد ميباشد(مسيبي،
.)396 :1371

دبي متوسط ساالنه رودخانه طي  50سال ديدباني  4/15مترمكعب در
ثانيه ،حداكثر دبي ساالنه  30/37مترمكعب در ثانيه ،حداقل دبي ساالنه
 0/3مترمكعب در ثانيه و دبي لحظهاي رودخانه  67/45مترمكعب در ثانيه
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ميباشد (پيشين.)395:

از داليل ديگر محدوديت منابع شن و ماسه رودخانه گلپايگان وجود
سد گلپايگان است كه از حدود پنجاه سال قبل بر روي رودخانه در محل
اختخوان احداث شده و حمل مواد باالتر از سدرا مسدود كرده است .بنابراين
هيچگونه شن و ماسهاي باالتر از ديواره درياچه سد به سمت حوضه پايين
دست حمل نميشود و تنها منبع تأمين بار رسوبي رودخانه منطقه پايينتر
از سد ميباشد .در پايين دست درياچه سد نيز امكان حمل رسوب به شدت
محدود است .زيرا با تنظيم آبهاي ورودي توسط درياچه سد جريانهاي
سيالبي كه عامل اصلي آبرفتها هستند كنترل ميشود .بعالوه با وجود 17
بند سنتي و بتني در محدود مزبور و بيشهزارهاي متراكم در اين بخش امكان
حمل رسوب از اين قسمت به شدت كم ميباشد.
از طرف ديگر از درياچه سد تا كوچري در بستري سنگي جريان مييابد.
وجود بستر و ديوارههاي سنگي امكان حمل رسوب را به حداقل ميرساند.
بعالوه طول رودخانه در اين مسير حدود  10كيلومتر است و كوتاهي مسير
رود نيز قدرت بار رسوبي را كاهش ميدهد .همچنين وجود پوشش گياهي
پرپشت در سرتاسر اين بخش باعث كنترل و تثبيت رسوبات ميگردد.
درههايي نيز كه در اين قسمت رواناب سطحي را به رودخانه ميرسانند
آبدهي چنداني ندارند.
تنها شاخابه قابل توجه در اين قسمت ،رودخانه خشكه رود است كه از
روستاي خشكهرود ،سرچشمه ميگيرد و با جهتي جنوبي -شمالي به سمت
رودخانه گلپايگان ره ميسپارد و در محل روستاي كوچري به رودخانه
گلپايگان ميپيوندد .وسعت حوضه اين رودخانه  116/25كيلومترمربع و
ميانگين حجم آبدهي ساالنه آن در محل كوچري  5/9ميليون مترمكعب
است .حداكثر دبي ساالنه اين رودخانه  13/34مترمكعب و دبي لحظهاي آن
 27/07مترمكعب ميباشد (مسيبي .)401 :1371
بر روي رودخانه مذكور نيز در روستاي خشكه رود سدي احداث شده
است و بخشي از رسوبات رودخانه توسط آن تثبيت و كنترل ميگردد.
بعالوه قبل از روستاي كوچري نيز بند ديگري بر روي آن ايجاد گشته است
تا در زمان آبدهي رودخانه آب را به مزارع كوچري انتقال دهد.
بنابراين رودخانه توانايي حمل مواد رسوبي ناچيزي را دارد و امكان
جبران برداشت شن ماسه از بستر رودخانه به شدت محدود است .آنچه كه
رودخانه طي ميليونها سال حمل نموده و شيب متعادل و مناسبي را ايجاد
كرده و سيستم مورفولوژيكي پايداري را ايجاد نموده انسان طي سه دهه اخير
با دگرگوني غيرقابل برگشتي روبرو ساخته است.
برداشت شن و ماسه بستر رودخانه را بيش از دو متر به عمق برده و
فرسايش قهقرايي در سرتاسر حوضه را باعث شده است .اثرات سوء كاهش
سطح منابع آبهاي زيرزميني ،فرسايش خاك ،تغييرات ژئومورفولوژيكي،
تغيير در پوشش گياهي و هزينههاي اقتصادي زيادي مانند تخريب بندهاي
پلها و ديوارههاي رودخانه را به منطقه وارد ساخته است.
اصليترين منطقه برداشت شن و ماسه در رودخانه گلپايگان از زير
دربند كوچري و «صفراحمد» تا «قشالق» ميباشد .زيرا از قشالق به پايين
رودخانه روي بستري از رسوبات نرم و رسي حركت ميكند .بعالوه وجود

پوشش درختي در حاشيه رودخانه كه به چم معروف هستند و داراي مالك
ميباشد ،امكان برداشت شن و ماسه را نميدهد .همچنين امكان دسترسي
به اين نواحي به دليل نبود چاه محدود ميباشد .از صفر احمد به طرف
باالدست نيز پوشش درختي كه به قلمستان معروف است در سرتاسر دو
سمت رودخانه داراي صاحب و مالك میباشد و امكان برداشت شن و ماسه
را محدود كرده است .بنابراين تنها منطقهاي كه در بخش وسيعي بدون مالك
حقيقي است ،مسير رودخانه از صفر احمد تا قشالق است كه حدود 12
كيلومتر طول دارد و بهترين منطقه رسوبي شن و ماسه را به خود اختصاص
داده ،به شهر گلپايگان نزديك است و امكان دسترسي نسبت ًا مناسبي دارد و
برداشت شن و ماسه نيز تقريب ًا بدون مانع و رادع است.
هركجا كه در پيچان رودها امكان كشت و زرع و يا كاشت درخت
فراهم بوده و مالكي داشته ،اغلب با پرداخت مبلغي ناچيز اجازه برداشت
شن از مالك اخذ شده است .به عنوان مثال منطقه معروف گداره و ته چم
(نگارههاي 1تا  .)3بستر رودخانه گلپايگان از ابتداي دربند دره دراز در
جنوب غرب روستاي هنده تا منطقه آبگير درياچه سد و از زيردرياچه سد
تا محل صفراحمد داراي پوشش طبيعي مناسب و بيشهزارهاي دست كاشت
انبوه بوده و اكوسيستم پويا ،شاداب و بينظيري را به وجود آورده است
كه جاي جاي آن انسانها را به خود ميخواند و صفا و طراوت ،آرامش و
اعتدال ،سكوت و وقار و آسايش و راحتي را به آنها هديه ميدهد.
صداي آواز پرندگان ،ترنم آب ،هواي پاك و سالم حاشيه رودخانه روح
را به پرواز در ميآورد و انسان را به ابديت ميبرد و وي را به تعظيم در برابر
خالق اين همه زيبايي و لطف فرا ميخواند در اين قسمت عبور جاده از كنار
رودخانه امكانات دسترسي مناسبي را فراهم ساخته است.
نگاره1و :2جريان رودخانه در بستر
سنگي قبل از كوچري

نگاره :3پايين افتادن بستر رودخانه بر اثر برداشت
شن و ماسه
از صفر احمد تا قشالق ،تنها در بخشهاي بسيار محدودي از بستر
رودخانه قلمستان و درختزار وجود دارد و جريان موقت و اتفاقي آب
امكان ايجاد پوشش گياهي انبوه را سلب كرده است .منابع آبي كه به صورت
فصلي و گاه اتفاقي به اين قسمت رودخانه وارد ميشود تنها مربوط به
سالهاي مرطوب و پرباران است و در سالهاي كم آبي و خشك در تمام
طول سال رودخانه از جريان زندگي بخش آب محروم است.
به اين ترتيب حجم رسوبي كه به اين بخش از رودخانه ميرسد كم

و ناچيز است .هيچگونه شاخابهاي در اين قسمت رودخانه وجود ندارد و
درههايي كه آب آنها وارد رودخانه ميگردد ،وسعت ناچيزي دارند .بخش
وسيعي از اراضي كشاورزي گلپايگان در اين جا واقع شده بنابراين امكان
حمل رسوب به رودخانه براي جبران شن و ماسه استخراجي وجود ندارد.
تنها درهاي در اين بخش كه وسعت حوضه آن نسبت ًا قابل مالحظه است،
دره بلبله ميباشد كه در همان ابتداي صفر احمد قسمتي ار روانابهاي
دامنههاي شرقي كوه دره سيب و قسمتي از روانابهاي كوه الوند را با جهتي
شمالي جنوبي به سمت رودخانه گلپايگان هدايت ميكند .از طريق اين دره
به طور ميانگين كمتر از  100هزار مترمكعب آب به رودخانه تخليه ميگردد.
به اين ترتيب از طريق دره بلبله نيز امكان حمل رسوب قابل مالحظه به
سمت رودخانه وجود ندارد.
بنابراين برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه گلپايگان از زير دربند
كوچري تا محل قشالق بسيار فراتر از مقداري است كه رودخانه قادر به
رسوبگذاري و ترميم ذخيره شن و ماسه بستر خود باشد .از اين رو كاهش
ذخيره و موجودي شن و ماسه در اثر بهرهبرداري بيرويه به پايين افتادن
بستر رودخانه شده است( .نگارههاي 4و )5
در بیشتر موارد محل برداشت شن و ماسه در اثر حفاري و گودبرداري
با گذشت زمان بزرگتر شده و سطح رودخانه به شدت و سرعت پايين رفته
است .اين اختالل حداقل داراي دو اثر سوء و بنيادي است:
 تغيير در الگوي جريان طبيعي آب و در نتيجه دگرگوني در مقطع طوليو عرضي رودخانه به دليل عميق سازي بستر و تشديد فرسايش قهقرايي.
 افزايش بار محيط زيست و حمل رسوب از درههاي منتهي به رودخانهو ديوارههاي آن كه در نهايت فرسايش خاكهاي حوضه ،افزايش رواناب،
كاهش نفوذپذيري ،تغيير در رفتار سطح آبهاي زيرزميني و عوامل متعدد
ديگر را سبب ميشود.
به اين ترتيب شرايط نامساعد فيزيكی و شيميايي و مورفولوژيكي كه در
نتيجه تغييرات بالوفقه بستر رودخانه ساليان متمادي تحت تأثير برداشت و
حفاري قرار دارد ،زندگي همه ساكنين حوضه رودخانه را متأثر ميسازد.
پايين افتادن سطح رودخانه در بخش مذكور براثر برداشت شن و ماسه سبب
افزايش شيب و افزايش سرعت جريان آب در باالدست رودخانه شده به
همين دليل ظرفيت حمل آب بيشتر ميشود .در نتيجه فرسايش افزايش يافته،
منجر به عميقتر شدن ،گسستگي و ناپایداري بستر و كنارههاي رودخانه
ميشود .اين پديده گرچه در ابتدا در باالدست رودخانه چشمگيرتر از محل
برداشت است ،ولي اثرات سوء آن شاخههاي فرعي و درههاي منتهي به
رودخانه را نيز تحت تأثير سوء خود قرار ميدهد.
نگاره  :4به عمق رفتن بستر
رودخانه بر اثر برداشت شن
و ماسه
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نگاره  :5تخريب پايه پل جديد
براثر فرسايش ژرفشي

با كمك مدلهاي رياضي نشان داده شده است كه وسعت مناطقي كه
تحت تأثير فرسايش قهقرايي يا ژرفش قرار ميگيرند به طول منطقه حفر
شده بستگي دارد .الرنيز نشان داده است كه در فاصله  0/25و  0/3طول
منطقه حفر شده ظرفيت حمل رودخانه  50درصد و در فاصله بين  1/5تا 2
برابر طول منطقه حفر  10درصد افزايش مييابد (مجنونيان.)45 :1378 ،
در پايين دست محل حفاري ،رودخانه به شيب طبيعي خود باز ميگردد
و عدم تعادل بين ظرفيت حمل و ميزان رسوبگذاري واقعي دوباره بروز
ميكند و در نتيجه بخشي از رسوبات در محل حفاريهاي برداشت شده به
دام افتاده و يا تلمبار ميشوند.
تعادل دوباره اين دو مؤلفه منجر به از سرگيري فرسايش ميشود.
فرسايش درجايي كه ظرفيت حمل اوليه باالست ،بيشتر است .اين فرسايش
پيشرونده دوباره منجر به عميق شدن ،ناپايداري و گسستگي بستر رودخانه
ميشود .در مرحله نهايي و در مواردي كه برداشت شن و ماسه بيوقفه انجام
ميگيرد رودخانه به صورت رشتههايي از حفرهها در ميآيد كه با ديوارههاي
كوتاه ،ناپايدار و پرشيب از هم جدا ميشوند(ريور و سگوير.)1989 ،
براي كاهش پيامدهاي برداشت شن و ماسه بايد دستيابي به تعادل
طبيعي محيط مدنظر قرار گيرد .بدين لحاظ ،ضروري است كه نه تنها نقش
بيولوژيكي رسوبات در اكوسيستم بلكه منشاء رسوبات و پویايي فضا -زمان
نيز مورد توجه قرار گيرد .زيرا آبرفتهاي شن و ماسه طي ميليونها سال
سيستمي ايجاد كردهاند كه تجديد حيات آنها به كندي صورت ميگيرد.
ذخايري رسوبي كه طي زمان در بستر رودخانه تهنشین شدهاند در
صورت بهرهبرداري بيرويه به طور كلي از بين خواهند رفت .در هر حال
مشكل تنها روي كميت اين ذخاير و ميزان برداشت نيست .برداشت شن
و ماسه پيامدهاي كيفي زيادي در بردارد كه در سرنوشت اكوسيستمهاي
رودخانهاي نقش غيرقابل انكاري دارند.
آسيبهايي كه برداشت اين مواد به محيط زيست رودخانه وارد ميكند
به راحتي قابل ارزيابي نيست .زيرا به دليل مكانيسمهاي هومواستاتيك و
تحت تأثير اختالف فازهاي زماني ،غالب ًا آنچه بر سر محيط زيست خود
ميآوريم عواقب مستقيم ندارند ،بلكه به صورت اثرات جنبي غيرقابل
انتظار در برخي از فعاليتها كه با منبع مفهوم شده ارتباطي ندارد ظاهر
ميگردند(كنت وانت.)204 :1973 ،
بنابراين پيامدهاي زيست محيطي و ژئومورفولوژيكي استخراج شن و
ماسه هميشه به سرعت و بيدرنگ خود را نشان نميدهد .به همين لحاظ
تخريب اكوسيستمهاي محيط از اين طريق غالب ًا بياهميت تلقي ميشوند ،در
حالي كه اثرات سوء فزاينده و طوالني مدت استخراج شن و ماسه از بستر
رودخانه ،در صورت عدم رعايت محدودههاي بردباري اكوسيستمها باعث
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اشباع و تهي شدن آنها و خطر سقوط و اضمحالل اكوسيستمهاي حوضه
رودخانه خواهد شد.
استخراج شن و ماسه از رسوبات بستر رودخانه باعث تغيير ويژگيهاي
فيزيكي گستره حوضه رودخانه ،تخريب پوشش گياهي ،تمديد حيات،
جانوران و خاكهاي نزديك محل استخراج شده و سيستم آبشناختي منطقه
را مختل مينمايد .همچنين ذخاير ژنتيكي گياهان و جانوران پيامدهاي منفي
دربرداشته طيفي وسيع از مشكالت زيست محيطي را سبب ميگردد(يونيپ،
.)1990

به هر جهت به حداقل رساندن اثرات تخريبي فعاليتهاي استخراج
شن و ماسه در محيط زيست ،امري بديهي و حياتي است .تضمين حفاظت
محيط زيست و كيفيت آن ،بايد در طرحريزي ،مديريت و بازگرداني شرايط
به وضع طبيعي اوليه در تمام پروژهها ،مدنظر قرار گيرد تا منابع پايه محيط
زيست در مخاطره قرار نگيرد.
هرچند احياء و بازسازي بستر رودخانه به سمت شرايط طبيعي
اوليه بسيار پيچيده است .زيرا اجتماعات گياهي و توپوگرافي منطقه طي
بهرهبرداري عموم ًا به گونهاي تغيير ميكند كه بازسازي آن به صورت اوليه
بسيار دشوار است.
استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه سبب تعميق كانال و تعريض
گستره نيمرخ عرضي رودخانه شده است .اين گونه تغييرات باعث كاهش
تراز آبي و كنده شدن بيش از پيش بستر رودخانه شده است .در اثر استخراج
كنترل نشده ،ذخاير شن و ماسه طبيعي كاهش يافته حفرههاي بزرگي در بستر
رودخانه بوجود آمده است .با ايجاد فرسايش ژرفشي رودخانه تا چندين
كيلومتر دچار تغييرات غيرطبيعي شده ،ناپايداري و بيثباتي سواحلرودخانه
را دامن زده و با حفاري و كندوكاو در پايه پلهاي موجود بر روي رودخانه،
آسيب ديدگي آنها را نيز سبب شده است( .نگارههاي  6الي)8
پيامدهاي فزاينده و تجمعي استخراج شن و ماسه ،عالوه بر اين كه بستر
رودخانه را به شدت به عمق برده ،باعث شده است سيالبها و جريانات
فصلي كه قب ً
ال در بخش عمدهاي از بستر پخش ميشد و به جريان ميافتاد
در كانالي تنگ و باريك و عميق كه فقط بخش كمي از بستر رودخانه را
در برميگيرد به سرعت حركت كند و امكان نفوذ و تغذيه سفرههاي آب
زيرزميني را به حداقل برساند.
در نتيجه ،منابع آبهاي عميق بخش وسيعي از دشت گلپايگان كه از
طريق رودخانه تغذيه ميشد با كمبود تغذيه و افت شديد سطح پيرومتريك
همراه میشود .بنابراين بهرهبرداري و استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه
ثبات هيدرولوژيكي و حيات كشاورزي منطقه را با مخاطره روبرو ميكند.
ميزان حمل رسوب در شرايط طبيعي آبي منطقه خوانسار و گلپايگان با
عنايت به وضعيت نسبت ًا مناسب پوشش گياهي و تثبيت دامنهها ،كمبود
سطوح زيرديم در منطقه ،كشاورزي متراكم و كنترل ورود دام به مراتع از
شرايط خوبي تبعيت ميكند.
مسيبي ( )1371فرسايش آبي حوضه مذكور را با استفاده از روشهاي
مختلف محاسبه نموده و با واسنجي آن با مقدار رسوب اندازهگيري شده در
ايستگاه سراب هنده نتيجه گرفت كه ميزان فرسايشي آبي در هر كيلومترمربع

در سطح منطقه  70/47تن در سال ميباشد.
با عنايت به رقم مذكور كه با واقعيات فيزيكي منطقه مورد مطالعه نيز
سازگار است و با در نظرگرفتن مساحت حوضه رودخانه گلپايگان در
پايينتر از دربند كوچري (و بعد از احداث سد مزبور) كه ميتواند شن و
ماسه برداشت شده از بستر رودخانه را جبران كند ،متوجه وخامت اوضاع
خواهيم شد.
پيامدهاي سوء استخراج شن و ماسه در رودخانههاي كوچك به دليل
محدود بودن نهشتههاي شن و ماسه و باريك بودن نسبي دشتهاي سيالبي
بسيار حياتي و حساس است (فالمن.)1980،
از آن جايي كه حوضه رودخانه گلپايگان كوچك بوده و بخشي که
رسوبات شن و ماسه منطقه برداشت را جبران ميكند فقط قسمت زيرين
سد و حوضه بسيار كوچكي از رودخانه گلپايگان است ،بنابراين امكان
جايگزيني شن و ماسه استخراج به شدت كم است.
با توجه به اين كه به زودي احداث سد كوچري آغاز ميگردد ،بنابراين
توصيه مؤكد ميشود كه از برداشت شن و ماسه در اين بخش حتي به اندازه
يك كاميون نيز جلوگيري بعمل آيد تا در فرصت باقي مانده براي رودخانه
حداقل بازسازي در ذخيره شن و ماسه فراهم گردد و پروفيل طولي و عرضي
رودخانه كه به صورت «وحشتناكي» از وضع طبيعي خارج شده است تا
اندازهاي ولو ناچيز اصالح و ترميم شود.
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