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رودخانه و تنش برشي و اثرات مخاطره آميز آن در محدوده  نحوه توزيع قدرت بررسي
  چاي سراسکند شهري

 

 چکيده
 آن از توانمی مورفولوژيکیهای تحلیل و تجزيه در که استای رودخانه مهم پارامترهای جمله از جريان قدرت

های تحقیق بررسی نحوه توزيع قدرت رودخانه و عوامل موثر بر آن در مقاطع بررسی شده در دورهاين  هدف .کرد استفاده
رودخانه سراسکند چای و همچنین ارتباط قدرت رودخانه با توزيع تنش برشی و بررسی محدوده شهری  بازگشتی مختلف

برداشت شده در طول های جريان و داده های آب شناختیجهت رسیدن به اهداف تحقیق از داده .باشدمی تاثیرات آن
میزان تنش برشی و قدرت مخصوص رودخانه در مقاطع مختلف نیز با استفاده از روابط  .مطالعات میدانی استفاده شده است
قدرت مخصوص و تنش برشی  34 ،31 ،32 ،33 ،33مقاطع که در داد نشان تحقیق نتايج .داده شده محاسبه و مقايسه گرديد

 یز دردر شرايط فعلی جريان ن .باشندمی بازگشتی مختلفهای در دوره مقاطعبوده و خطرناکترين  مقاطعبیشتر از ساير 
 ،9و همچنین مقاطع  .و سواحل رودخانه وجود خواهد داشتها تخريب ديواره ،هايی همچون آبشستگیمقاطع پديدهاين 
 .باشدیم قدرت مخصوص و تنش برشی کمتر از ساير مقاطع ،به علت عرض بالای بستر رودخانه و شیب کم بستر 39و  35

 رودخانه ايهپ جريان تاثیر تحت رودخانه بستر فعال بخش در شده جادايژئومورفیك اشکال دهد کهنتايج نشان می همچنین
 حتت عمدتا رودخانه اشکال جادايو تغییر شده مطالعه مقاطع از بسیاری در البته .گردندمی عمده تحولات و تغییر دچار
 غییرت باعث رودخانه داخل به ساختمانیهای نخاله تخلیه و رودخانه حريم به تجاوز مخصوصاای رودخانه غیر عوامل تاثیر

 . گرددای میرودخانه اشکال زايش يا و
 رودخانه سراسکند چای ،مقطع عرضی ،تنش برشی جريان ،قدرت رودخانه كليدي: واژگان

 مقدمه
مهندسی در های احداث پل و سازه ،برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ،عملیات ساماندهی رودخانه ،سد سازی

تغییر قدرت رودخانه باعث تغییر در موازنه حمل رسوب  شود.می باعث تغییر قدرت رودخانه ...حريم و بستر رودخانه و
33Fدد)حافظگرمی جاد اشکال مورفولوژيکی در بستر رودخانهايباعث شده و و میزان بار رسوبی

های در بیشتر واژه( 2 ،2333 ،3
 ( ذکرWکه به واحد وات) شودمی قدرت به میزان انرژی مصرف شده و يا به میزان کار انجام شده گفته ،فیزيکی

 توان از آنمی مورفولوژيکیهای تجزيه و تحلیلاست که در ای مهم رودخانههای فراسنجقدرت جريان از جمله  .گرددمی
ه مخصوصا ب ،برای انجام کار ژئومورفیكها جاری و يا رودخانههای آّب توانايیمفهوم قدرت رودخانه به  .استفاده کرد

35Fکه توسط باگنولد شودمی میزان حمل رسوبات گفته

بنابراين بايد توجه داشت که قدرت رودخانه  .( محاسبه شد18 ،3999)2

                                                      
3. Hafez 

2. Bagnold 
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35Fد)کالهو انرژی پتانسیل رودخانه اساسا باهم ديگر مرتبط هستن

جاری تحت تاثیر های انرژی پتانسیل آب( 137 ،2338 ،3
 گردد:می و به صورت زير تعريف شودمی جاد قدرت رودخانه در بسترهای آبرفتیايشیب و نیروی جاذبه موجب

Ω (3رابطه  = γQS  
( متر مکعب بر ثانیهدبی ) Qدرجه سانتیگراد(  23در دمای  وزن مخصوص آب )نیوتن بر مترمربع γرابطهاين  که در

( که معمولا به مقطع جريان وات بر متردر واحد ) در طول رودخانه (Ω)قدرت کل رودخانه  .باشدمی شیب کانال Sو 
 (W)در واحد سطح بستر رود هم بیان بشود اگر به عرض رودخانه تواند می قدرت جريان همچنین شود.می نسبت داده
 . تقسیم گردد
  ω=γQS/W   (2رابطه 
باشد که به میانگین مقطع عرضی قدرت رود وات بر متر مربع میقدرت مخصوص رود در واحد  ωرابطه اين  که در

 .(1، 2331)فیلیپ و داگلاسشودمی یان( بمتر مربع ،در هر واحد از عرض رودخانه )يا قدرت رود در واحد سطح بستر
( در معرفی مفهوم 18 ،3999باگنولد) .قدرت خاص جريان ممکن است به عنوان میانگین قدرت رودخانه نیز بیان بشود
حث موضوع اولیه در ب حمل بار بستر قدرت جريان بیشتر در رابطه با حمل رسوبات تمرکز کرده بود به عبارت بهتر

56Fبیشتر تحت تاثیر تحقیقات شیلدز قدرت جريان بود که

عرض  ،از پارمترهای تاثیر گذار قدرت رودخانه .( بود9 ،3919)2
51Fباشد )فلورز و همکارانمی پهنای مجرا

و مقاومت  Ω~𝑄𝑆عرض پهنای مجرا در نتیجه نیروی کل رودخانه  (1 ،12339
باشد که می تئوريك در مطالعات حمل رسوبباشد قدرت مخصوص رودخانه يکی از بحث مهم و می سواحل رودخانه
بايد توجه داشت که شکل  .( به صورت کامل بحث شده است53 ،2333و پارکر و همکاران) (11 ،2335) توسط فرگوسن

بیش از هر چیزی تحت تاثیر تغییراتی هست که در رابطه بین ظرفیت ها و اشکال متنوع بستر رودخانهها و الگوی رودخانه
و رضايی مقدم و  3994 ،3998 ،دهند )بافینگتون و مونتوگومریمی ه و تدارک رسوب را تحت تاثیر قرارحمل رودخان
همچنین  .(272 ،2339 ،باشد)بارکر و همکارانمی عوامل نیز تحت تاثیر قدرت جرياناين  (و32 ،3193 ،همکاران الف

های بنابراين دبی ،فرسايش و رسوب گذاری هستندمتفاوتی برای های دارای توان ،حسب دبی برای رودخانههای جريان
ست و پايین ا ،های بزرگاما بسامد رخداد سیلاب ،مجرا و الگوهای جريان هستندگیری سیلابی بزرگ عامل اصلی شکل

فولوژی گذاری موردبی که بیشترين اثر را روی فرسايش و رسوب شود.می تر محوهای کوچكاثر آنها به وسیله سیلاب
52Fشکل مقطع عرضی دارد دبی لبريزو 

توان لازم برای فرسايش و رسوب گذاری و تغییر سطح  ،رودخانه نام دارد دبی لبريز 4
ضعیف تر اما با های مقطع مجرا را دارد و دوره بازگشت آن به اندازه کافی کوتاه است تا اثرات آن به وسیله جريان

اخیر های در دهه (3179 ،نیرو وزارت از نقل به 4 ،3192 ،همکاران و روستايی)پوشیده نشود  ،فراوانی وقوع زيادتر
که  بر روی برش مواد بستر تحت عنوان تنش برشی بحرانیها تحقیقات بسیار زيادی بوسیله مهندسان و ژئومورفولوژيست

55Fماگلیگان .(54F5 3998، 3991متمرکز شدند )بوفینگنون و مونتگومری شودمی تحت تاثیر آبهای جاری عمل

( در 3992)9
قیق ابتدا با تحاين  در .سیلابی بزرگ مورد مطالعه قرار دادهای تحقیقی آستانه و تغییر فضايی قدرت سیلاب را در جريان

نشان داد  تحقیقاين  مختلف محاسبه گرديد نتیجههای قدرت سیلاب و قدرت مخصوص در بازه ،بزرگهای تعیین سیلاب
ی مورفولوژيکهای همچنین قدرت سیلاب به ويژگی ،يابدمی قدرت رودخانه افزايش ،یلابکه با کاهش عرض معبر س

51Fنايتون .رودخانه بستگی دارد

 اين در .مختلف رو به پايین محاسبه کردهای روند تغییر قدرت رودخانه را در بازه( 3999)8
محاسبه قدرت رودخانه در نواحی مختلف  تحقیق برای محاسبه قدرت مخصوص رودخانه روابط تجربی ارائه شد که برای

 .ردمختلف آزمون کهای نايتون ضرايب ارائه شده برای روابط تجربی را در رودخانه کند.می ضرايب روابط تغییر پیدا
                                                      

1. Kale 
2. Shields 
3. Flores et al 

( 3188دهد. دبی مقطع پر، دارای فراوانی و دوره بازگشت ثابتی نیست، براساس نظر چاو)ای است که دشت سیلابی فعال را تحت تاثیر قرار میدبی لبریز دبی. 4
 (. 0، 3310همکاران،  و شود)روستاییسال است که توسط توزیع گامبل محاسبه می 33/0سیلابی، دبی شکل دهنده به مجرا در رابطه با دوره بازگشت 

5. Buffington and Montgomery 
6. Magilligan 
7. Knighton 
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 .مورفولوژيکی رودخانه و حوضه رودخانه داردهای تحقیق نشان داد که قدرت رودخانه بستگی تام به ويژگیاين  نتايج
تحقیق قدرت کل اين  در .محاسبه کردای با بستر ماسههای مخصوص رودخانه را برای رودخانه ( قدرت2335فرگوسن)

رودخانه محاسبه گرديد و تاثیر اندازه ذرات و زبری بستر رودخانه با ارائه روابطی محاسبه گرديد سپس قدرت مخصوص 
باشد یم برش مواد بستر تحت تاثیر تنش برشی بحرانی تحقیق نشان داداين  رودخانه برای مقاطع مختلف محاسبه شد نتیجه

ی بر گیرد و اندازه ذرات تاثیر زيادمی که در مقاطع با قدرت مخصوص بیشتر برش مواد بستر با شدت بیشتری صورت
(در تحقیقی اثر شیب را بر حمل ذرات درشت رودخانه و 2333پارکر و همکاران) .داشته باشدتواند می قدرت رودخانه

میانگین تنش  ،حمل رسوبی رودخانههای تحقیق از دادهاين  در .قدرت رودخانه مورد بررسی قرار دادندتباط آن را با ار
ن تحقیق نشان داد که قدرت رودخانه با میزااين  نتايج .برشی بستر و سرعت جريان در مقاطع مختلف استفاده شده است

همچنین قدرت مخصوص  دگردمی ايش شیب ذرات بزرگتری حملحمل رودخانه رابطه بسیار نزديکی دارد که با افز
ن همچنی .گرددمی که باعث برش مواد بستر و حمل آن توسط جريان رودخانه کندمی رودخانه افزايش معنی داری پیدا

در ( 2333تون و چارچ)اي.تحقیق پیشنهادهای کاربردی برای محاسبه قدرت رودخانه و تنش برشی داده شده استاين  در
ه تحقیق با محاسبه قدرت رودخاناين  تحقیقی ارتباط قدرت رودخانه را با حمل رسوبی رودخانه مورد بررسی قرار دادند در

سرعت جريان و عمق جريان  ،اندازه ذرات ،و قدرت مخصوص رودخانه در مقاطع مختلف میزان حمل رسوبی رودخانه
قیق نشان تحاين  نتیجه .بعد داده شده محاسبه گرديدبی پارامترهایبرای هر کدام از متغییرها  .مورد بررسی قرار گرفت

گردد یم که باعث کاوش رودخانه کندمی داد که با افزايش قدرت رودخانه برش بستر و قدرت حمل رودخانه افزايش پیدا
55Fفیلیپز و داگلاس .باشدمی و میزان قدرت رودخانه تعیین کننده مقاطع حمل رسوبی و انباشت رسوبی

( در تحقیقی 2331)3
53Fدر حوضه رودخانه لانتاريان

برداشت شده در های عرض مجرا و داده ،شیب بستر ،دبی رودخانههای با استفاده از داده 2
تحقیق نشان داد که میزان حمل رسوبات و يا حجم کل اين  قدرت رودخانه را محاسبه کردند نتیجه ،مطالعات میدانی

عامل هم تحت تاثیر توزيع قدرت رودخانه و تنش برشی در اين  تاثیر نوع مواد بستر هست کهرسوبات منتقل شده تحت 
ت رودخانه توزيع فضايی قدر ،جديدهای و البته مطالعات خیلی زيادی با استفاده از تکنیك .باشدمی نواحی مختلف رودخانه

 بزرگ و کوچك کار شده کههای ضه رودخانهجاد اشکال متنوع ژئومورفیك در حوايرا به عنوان يکی از عوامل موثر
55Fآنها به تحقیقات جاين و همکارانترين توان از شاخصمی

55Fو سنیدر و همکاران( 298، 2339)1

 .( اشاره کرد391 ،2331)4
 م اطلاعاتسیستهای موجود در بسته نرم افزارهای تحقیقات توزيع فضايی شیب رودخانه با استفاده از الگوريتماين  در

56Fجغرافیايی

ای ه( تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان3174ساسانی و همکاران) .و مدل رقومی ارتفاع محاسبه شده است 5
هندسی و فاکتورهای های مطالعه مشخصهاين  يك رودخانه درشت دانه در شهرکرد را مطالعه کردند درهای جانبی قوس

اين  یجهنت ،سپس مقدار تنش برشی برای هر مقطع محاسبه گرديد ،شدگیری هیدرولیکی جريان در مطالعه میدانی اندازه
 بررسی فاکتور تنش برشی بیشترين و مهمترين تاثیر را در پیش ،تحقیق نشان داد که از میان فاکتورهای مختلف جريان

لگوی کانال لاويچ ( تشکیل موانع طولی و نقش آن در تغییر ا3179اسماعیلی و حسین زاده) .بینی مشخصات قوس دارد
بی تنش برشی بحرانی و پايداری نس ،تحقیق با استفاده از روابط تنش برشی کلاين  در .رود را مورد بررسی قرار دادند

 نتايج تحقیق نشان داد که مقدار کم تنش برشی شکل بستر باعث .توانايی رود مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت ،بستر
پايداری  3و نسبت کمتر از  شودمی که قسمت زيادی از انرژی رودخانه صرف غلبه بر مقاومت اشکال بستری شودمی

ريض کانال عهای باشد در نتیجه موانع طولی در قسمتمی نسبی بستر نشان دهنده پايداری کم ذرات رسوبی در بستر رود
( در 3193اصغری) .اندرسوب و کاهش قدرت رود انباشته شدهکمتر از لبالبی و در نتیجه تغذيه زياد های رود در جريان

تنش برشی و قدرت رودخانه را  ،مختلفهای پايانامه دکتری جهت تحلیل الگوهای مختلف رودخانه قزل اوزن در بازه

                                                      
3. Phillips and Desloges 

2. Laurentian 
3. Jain et al 
4. Snyder et al 

5. GIS 
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گیری ازهاندهای مورفومتری مجرا و همچنین از دادههای داده ،جريان های آب شناختیتحقیق از دادهاين  محاسبه کرد در
مختلف های تحقیق نشان داد که تنش برشی و قدرت رودخانه در بازهاين  نتیجه .قطر رسوبات بستر رود استفاده شده است

ی و اسماعیل .باشندمی فومتری مجرا و دبی رودخانه باشند که تحت تاثیر ويژگیهای مورمی دارای تغییرات وسیعی
 های ژئومورفیك رودخانه لاويچ را بررسی کردند دربرداشت شن و ماسه بر ويژگیاثرات ای ( در مطالعه3192همکاران)

و قدرت ری گیعرض و عمق کانال اندازه ،تحقیق با نقشه برداری زمینی خصوصیات مورفومتری رود شامل شیب بستراين 
 ستر رودخانه به صورتتحقیق نشان داد که مهمترين اثرات برداشت شن و ماسه از باين  نتیجه .رود محاسبه گرديد
تحقیق ين ا بنابراين .باشدمی اندازه ذرات و پايین افتادن بستر رود ،الگوی رود ،قدرت رود ،عمق ،عرض ،تغییرات در شیب

رودخانه و تنش برشی و اثرات مخاطره آمیز آن در رودخانه سراسکند چای در پی آن  با هدف بررسی نحوه توزيع قدرت
 پاسخ دهد:است که به سوالات زير 

 های مختلف به چه شکلی هست و چه عواملی بر آن تاثیر دارند؟نحوه توزيع قدرت رودخانه در بخش -3

 آيا توزيع تنش برشی در نواحی مختلف با توزيع قدرت رودخانه در نواحی مختلف ارتباط دارد؟ -2

 داشت؟ ها بیشترين میزان تاثیر را خواهندهای بازگشت سیلابی رودخانه کدام بخشدر دوره -1

بر روی توزيع قدرت مخصوص رودخانه و تنش تواند می های مختلفآيا تجاوز به حريم رودخانه به شکل -4
 برشی تاثیر بگذارد؟

 منطقه مورد مطالعه

تحقیق رودخانه سراسکند چای شهرستان هشترود واقع در استان آذربايجان شرقی به مختصات اين  منطقه مورد مطالعه
 دقیقه 23درجه و  48دقیقه تا  33درجه و 48دقیقه عرض جغرافیايی و 19درجه و  18دقیقه تا  13 درجه و 18 جغرافیايی

متری شمال شهرستان هشترود سرچشمه گرفته و به سمت جنوب  1333از ارتفاعات  رودخانهاين  .باشدمی طول جغرافیايی
اين  .گرددمی ره اصلی رودخانه قرانقوکیلومتر در جنوب روستای خراسانك وارد د 25يابد و پس از طی می جريان

مختلف رودخانه به خودش گرفته است های رودخانه از سرچشمه تا اتصال به رودخانه قرنقو الگوهای مختلفی را در بازه
برخی از پارامترهای فیزيوگرافی رودخانه سراسکند  .باشدمی الگوی مئاندری)پیچان رودی( ،ولی الگوی غالب رودخانه

کیلومتر  2/1چای به طول تقريبی تحقیق فقط محدوده شهری رودخانه سراسکند اين  در .آورده شده است 3ول چای در جد
رودخانه از شرق به اين  شهر هشترود در شمال رودخانه سراسکند واقع شده و .(3قرار گرفته است)شکلمورد مطالعه 
رودخان سراسکند شهر را به  ،در بخش جنوبی .شدبامی رودخانهاين  شیب کلی شهر نیز به سمت ،يابدمی غرب جريان

ترود با شهرستان هش .باشدمی طور کلی در برگفته و باتلاقی بودن قسمتی از حريم آن از محدود کننده توسعه هشترود
  .رودخانه قرار گرفته استاين  در کنار باشد بیشتر مناطق مسکونیمی که يك شهر کشاورزیاين  توجه به

 پارامترهای فیزیوگرافی رودخانه سراسکند چای -0جدول

ارتفاع  فاکتور
 متوسط)متر(

سطح حوضه 
کیلومتر (آبريز

 مربع(

طول شاخه 
اصلی 

 )کیلومتر(

شیب حوزه 
 )درصد(

میانگین شیب 
بستر رودخانه در 
محدوده مورد 

 مطالعه

سرعت متوسط 
رودخانه )متر بر 

 ثانیه(

ضريب 
 فشردگی)گراويلیوس(

رودخانه 
 سراسکند چای

3723 1/132 5/18 9 334/3 1/3 98/3 
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 استان در چای سراسکند رودخانه موقعیت-0 شکل

 هشترود شهرستان و شرقی آذربایجان 

 روش  و مواد

های ( و دادهایجريان)آبدهی ماهانه و سالانه جريان و حداکثر دبی لحظه های آب شناختیتحقیق از دادهاين  در
ه جهت تعیین کمی پارامترهای فوق از نقش .عرض بستر و عمق جريان( استفاده شده است ،)شیب بسترمورفومتری مجرا 

نیمرخ طولی رودخانه  ،( مقاطع عرضی برداشت شده در طول مسیر رودخانه3: 25333توپوگرافی شهرستان هشترود)
51Fمستخرج از مدل رقومی ارتفاع

در محل تلاقی با رودخانه قرنقو استفاده ستگاه سراسکند چای ايهای آب شناختیو داده 3
ريان قسمتی از فرايندهای مورفولوژيکی بستر و ج شودمی باشد که تلاشمی کاربردی -ساختار تحقیق تجربی .شده است

رودخانه در نواحی شهری مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان رهنمودهای لازم جهت اجرای اقدامات خاص حمايتی در مناطق 
جهت تحلیل قدرت مخصوص رودخانه و تنش  .سازماندهی رودخانه اعمال گرددهای دخانه در اجرای پروژهمختلف رو

 . برشی در مقاطع انتخابی از روشهای مختلفی استفاده شده است
 در حققم ابزار شناسی زمین و توپوگرافیهای نقشته .دهدمی تشتکیل میدانی مطالعات را تحقیقاين  مراحل بیشتتر
 ،نیاز مورد پارامترهای از تعدادی برداشتتت بر علاوه میدانی مطالعات از هدف .استتت بوده پارامترها از برخی استتتخراج

 رودخانه یرمس که بود لازم تحقیقاين  در .بود نتايج سنجی صحت جهت تحقیق در شده استتفاده هایروش نتايج کنترل
 .و عرض رودخانه از طريق مطالعه میدانی بدست آمد عمق رودخانه .شود صحرايی پیمايش منطقه توپوگرافی نقشه طبق

 .داشته باشند با هم ديگرای مقاطع عرضتی انتخاب شده برای مطالعه بیشتر از نواحی تعیین گرديد که بتوانند جنبه مقايسه
ض عرشد دارای تغییرات زيادی در فرايندهای مورفولوژيکی جريان بواسطه می همچنین مقاطعی از رودخانه که احساس

 ،ای)تجاوز و اشتتغال حريم رودخانه بواستتطه خانه ستتازیواستتطه دخالت عوامل غیر رودخانهه و يا عمق رودخانه و يا ب
 .رديدانتخاب گ ،شدند( بوداندمی ساختمانی تخلیههای گستترش باغات به دشتت ستیلابی رودخانه و يا مقاطعی که نخاله

 ( 2شکل )
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 بازه شهری رودخانه سراسکند چای وموقعیت (7شکل

                                                      
3. DEM 
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 مقاطع عرضی انتخاب شده برای مطالعه

 جريان  هاي آب شناختيبررسي داده

ستگاه تلاقی رودخانه با قرنقو ايدبی رودخانه در محلهای جهت تعیین رژيم آبدهی رودخانه سراسکند چای از داده
 . سالانه و حجم جريان آورده شده استمتوسط آبدهی ماهانه و  2استفاده شده که در جدول 

 رودخانه سراسکندرچای متوسط آبدهی ماهانه و سالانه و حجم جریان -7جدول

حجم جريان  سالانه شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر
Lit/Sec/KM2 

 حجم جريان
MCM 

84/3 99/3 38/2 99/3 82/3 94/2 8 39/7 31/3 33/3 37/3 31/3 28/2 29/8 5/83 
 

 (24: 0372)مهندسین مشاور فراز آب، 

برگشتی مختلف بود بنابراين حداکثر دبی های تحقیق بررسی قدرت مخصوص رودخانه در دورهاين  يکی از اهداف
 . نتايج آورده شده است 1برگشتی مختلف توسط روش گامبل محاسبه گرديده و در جدول های در دورهای لحظه

 گامبل روش به مختلفهای برگشت دوره در رودخانه سراسکندرچایای لحظه دبی حداکثر -9جدول 

333 53 25 33 5 2 Q2. 33 دوره برگشت 
322 7/337 7/97 3/88 91 4/43 1/45  

 )محاسبات نگارندگان(

 محاسبه قدرت مخصوص رودخانه 

 (.1، 2331)فیلیپ و داگلاس، استفاده گرديد 1جهت محاسبه قدرت مخصوص رودخانه از رابطه
 ω=γQS/W (                            1رابطه 

جهت تعیین قدرت مخصوص رود در شرايط عادی جريان از میانگین سالیانه جريان  .اندپارامترها قبلا تعريف شده
شتی برگهای در دورهای کثر دبی لحظهحداهای استفاده شد و جهت تعیین حداکثر توان رود در يك مقطع مشخص از داده

 . ساله استفاده گرديد 333تا  2

 محاسبه تنش برشي موجود و تنش برشي بحراني 

حسین  )اسماعیلی و شودمی به شروع حرکت ذرات رسوبی بوسیله جريان آب در بستر رود تنش برشی مرزی گفته
در  ،بستگی به مقاومت هر نقطه از پیرامون بستر مقطع جريانپايداری و يا تغییر پذيری شکل رودها  .(48 ،3179 ،زاده

تنش برشی در واقع بیانگر پتانسیل  .(99 ،3175 ،مقابل تنش برشی وارده از سوی جريان دارد)گلاله غفاری و همکاران
ز ا رو حساسیت کاربرد آن بیشاين  انرژی جريان رودخانه بوده و چون با مجذور سرعت متناوب است از آب شناختی

 ازدياد تنش برشی در بستر رودخانه سبب افزايش بار کف و آب شستگی کف بستر ،باشدمی عامل سرعت جريان
 ،)حاجی زادهخواهد بودها رودخانه به صورت فرسايش و تخريب و گسستگی ديوارههای که اثر آن در کناره ،گرددمی

  .تعیین گرديد 3تنش موجود با استفاده از رابطه. (354 ،3185
𝜏 ( 4رابطه  = 𝜌𝑤𝑔𝑅𝑆  

R

R بر حسب نیوتن بر متر مربع تنش برشی، 𝜌𝑤 بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب چگالی آب ،g بر  شتاب ثقل
 ،73. 9 ،حسب متر بر مجذور ثانیه

R

R  بر حسب مترشعاع هیدرولیکی، 
R

R (78 ،3193 ،)اصغری شیب خط انرژی . 

بسیار زياد در نواحی مختلف رودخانه و همزمان تعیین شعاع های نمونه برداریمتغییر رودخانه و های به علت عرض
به جای  به همین جهت .باشدمی تعیین دقیق شعاع هیدرولیکی بسیار مشکل ،هاهیدرولیکی برای هر کدام از نمونه برداری
 هیدرولیکیعريض عمق آب مساوی شعاع های لازم به ذکر است که در رودخانه .شعاع هیدرولیکی عمق آب جاگذاری شد


RS
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( و 23، 3183 ،)تلوریشودمی در نظر گرفته
R

R  با توجه  .مورد مطالعه در نظر گرفته شدهای شیب کف در بازهمعادل
اثیر تنش میزان ت ،باشدنمی يکنواختها طبیعی و رودخانههای که توزيع تنش برشی در پیرامون خیس شده آبراههاين  به

ن بر کف و بستر رودخانه بستگی به میزان حساسیت خاک و مواد آبرفتی و يا تشکیلات زمین شناسی رودخانه برشی جريا
 . (18 ،3193دارد)رضايی مقدم و همکاران ب شستگی و فرسايش آبی به عمل آب

 هاي تحقيقيافته
میزان تنش و قدرت مقطع مورد مطالعه جهت محاسبه  39شیب و عمق رودخانه در  ،مقادير پارامترهای عرض

آورده شده است براساس جدول  4مخصوص رودخانه در هر مقطع در شرايط فعلی)با محاسبه میانگین سالیانه( در جدول 
برآورده گشته کاهش شیب و عرض بالای رودخانه مهمترين عوامل کاهش  9کمترين قدرت مخصوص رودخانه در مقطع 

 33مقطع بررسی شده در مقطع  39بیشترين قدرت مخصوص رودخانه در  شود.می مقطع محسوباين  قدرت رودخانه در
مقطع مهمترين عامل افزايش قدرت رودخانه عرض کم اين  نشان داده شده در E 1وD 1 در شکل 33مقطع  شود.می ديده

یار انه بسمقطع حريم رودخانه به صورت کاملا مشخص توسط باغات اشغال گرديده و عرض رودخاين  باشد درمی رودخانه
 31 ،32 ،33کم شده و پتانسیل بسیار بالايی برای کانالیزه کردن جريان و بالابردن میزان مخاطرات احتمالی را دارد مقاطع 

 نیز منطبق بر نواحی هستند که عرض رودخانه بسیار کم بوده و قدرت مخصوص رودخانه در بیشترين مقدار خودش 34و 
محدود شدن جريان به وسیله ديوار کشی سواحل و عرض بسیار بالای رودخانه قدرت در ساير مقاطع به دلیل  .باشدمی

خاطر بررسی اين  ( پارامتر تنش برشی به1Aرودخانه بسیار کم بوده و عملکرد فرسايشی بسیار محدودی را دارد)شکل 
 يا يکسانی خواهد داشت ا افزايش قدرت مخصوص رودخانه در نواحی مختلف تاثیراتايسوال پاسخ بدهداين  شده که به

پارامترهای هر مقطع مهمترين عامل برای تعیین نوع مقطع و میزان تغییرات مقطع دارند؟ بررسی مقادير تنش برشی اينکه 
بنابراين در شرايط  شودمی ديده 33و بیشترين میزان تنش در بازه  ،1و  2دهد که کمترين میزان تنش در بازه می نشان

بیشترين میزان احتمال تغییر و مخاطرات احتمالی را خواهد داشت با توجه  33رودخانه بازه شماره  يکسان افزايش قدرت
به ارتباط مستقیم میزان تنش برشی با عمق)عرض مقطع( و شیب جاهايی که امکان کانالیزه کردن جريان را داشته باشند 

و سواحل رودخانه وجود خواهد داشت ها ديواره تخريب ،شستگیآبهايی همچون حتی در شرايط فعلی جريان نیز پديده
که بازه اين  با توجه به .(H 1و 1F، 1 E)شکل شودمی هم اکنون نیز ديده 31و  32 ،33 ،33شرايط در مقاطع اين  که

ی ساختمانهای آبرفتی و نخالههای و حضور غالب نهشته باشدمی کیلومتری 2/1تحقیق يك مسیر کوتاه اين  مورد مطالعه
بازه میزان قدرت مخصوص رودخانه و اين  توان نتیجه گرفت که درمی (1Gتخلیه شده به حريم و داخل رودخانه)شکل 

يگر دهای رودخانه و يا در رودخانهاين  اصل را در تمام طولاين  تنش برشی با هم ديگر رابطه مستقیم دارند ولی تايید
لی و ها و پارامترهای محاز ويژگیها های موثر در تنش برشی رودخانهبايد با احتیاط بررسی کرد بدين دلیل که پارامتر

که اين  وجه بهبا ت .پذيرندمی کنند تاثیرمی و شرايط زمین شناسی که با تشکیلات مختلفی عبورها مخصوصا از نهشته
سماعیلی و وات بر مترمربع نشان دهنده قدرت فرسايشی رودخانه است)ا 133قدرت مخصوص رودخانه در بیش از 

52Fبه نقل از مگیلیگان 3192 ،همکارن

 ( بنابراين در شرايط میانگین سالیانه جريان رودخانه کار فرسايشی عمده انجام3992 ،3
و يا برش و يا زير  شستگیآبدهد مگر در جاهايی که جريان مستقیما به سواحل رودخانه برخورد کرده و عمل نمی

 ا جريانايبوداين  تحقیقاين  که يکی از سوالاتاين  ( با توجه به31 ،32 ،33 ،33 دهد)مقاطعمی بری سواحل را انجام
 ،در شرايط فعلی جريان و قدرت رود ،بر مستحدات احداثی در مقاطع مختلف بر رودی رودخانه تاثیر داشته باشدتواند می

یه ها و ديوارهای حاشبسیار محدود پايه پل شستگیآبداشته باشد مگر ها سازهاين  تواند تاثیری بر رویجريان نمی
برگشتی مختلف تاثیر خواهند داشت؟ نیاز به محاسبه های مزبور در دورههای ا سازهايولی .(B1و  A1رودخانه)شکل 

  .آورده شده است 5برگشتی مختلف است که در جدول های قدرت رودخانه با دبی دوره

                                                      
1. Magiligan 

S
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در مقاطع انتخاب شده و محاسبه قدرت مخصوص رودخانه و تنش برشی برای پارامترهای مورفولوژیکی جریان -4 جدول
 هر یک از مقاطع

عمق  شیب عرض مقطع
 آب

قدرت 
 مخصوص رود

تنش 
 برشی

عمق  شیب عرض مقطع
 آب

 قدرت
 رود مخصوص

 تنش
 برشی

3 23/33 334/3 19/3 71/28 4/49 9 9/15 333/ 15/3 72/9 8/18 
2 24 333/3 15/3 28/9 1/14 33 23/32 338/3 94/3 31/13 8/339 
1 23/22 333/3 15/3 31/33 1/14 33 42/37 338/3 52/3 55/23 82/79 
4 33/21 334/3 15/3 49/31 47 32 13/38 338/3 52/3 77/23 82/79 
5 53/24 334/3 15/3 82/32 47 31 38 339/3 52/3 95/23 93/73 
9 13/12 334/3 15/3 95/9 47 34 39 339/3 52/3 85/37 93/73 
8 13/13 333/3 15/3 37/7 8/18 35 73/19 335/3 15/3 19/7 5/53 
7 29 333/3 15/3 44/7 8/18 39 25/43 335/3 15/3 29/7 5/53 

 مطالعه شدهبازگشت مختلف در مقاطع مختلف های میزان قدرت مخصوص رودخانه در دوره -0جدول

 دوره بازگشت
 

 شماره مقطع

 قدرت مخصوص رودخانه بر حسب وات بر متر مربع

11/2 2 5 33 25 53 333 

3 4/555 5/449 2/588 5/494 3/5323 4/3311 3/3499 
2 39/375 31/395 53/285 34/135 74/431 82/444 98/497 
1 28/399 82/388 19/287 99/149 57/419 88/473 3/519 
4 12/299 39/243 59/184 19/457 43/578 79/949 14/825 
5 91/251 48/229 39/151 2/412 74/551 9/939 79/971 
9 93/392 87/383 78/298 71/128 39/493 93/492 84/537 
8 11/393 77/341 19/224 57/284 79/153 48/178 47/414 
7 59/397 12/353 42/214 79/279 91/198 74/434 99/451 
9 39/319 41/323 19/379 85/213 98/299 31/128 83/199 
33 21/939 25/552 37/793 91/3351 59/3153 29/3478 8/3998 
33 31/433 88/195 17/583 34/997 53/794 34/975 55/3334 
32 97/419 45/179 13/938 21/814 42/952 73/3347 39/3389 
31 25/437 33/181 98/573 75/833 23/932 54/3334 43/3329 
34 22/184 84/111 44/523 92/919 39/739 7/797 74/3338 
35 44/398 11/349 79/212 97/274 39/195 35/432 94/435 
39 93/395 99/348 12/213 79/273 2/193 89/198 33/449 

 

برگشتی مختلف محاسبه شده است های مقطع مطالعاتی در دوره 39میزان قدرت مخصوص رودخانه برای  5در جدول 
الگو و تغییر پذيری مقاطع رودخانه دارد براساس ، ( بیشترين نقش را در شکلq= 2/33که جريان پايه)اين  با توجه به

بیشترين پتانسل برای تغییر شکل مقطع  34و  31، 32، 33، 33های کمترين پتانسیل برای تغییر و بازه 3جريان پايه بازه 
 مقاطع رودخانه قدرت فرسايشیاين  ل و مخاطرات احتمالی را خواهند داشت تحت تاثیر جريان پايه فقط درو تغییر سواح

یر مقطع در ساير مقاطع تحت تاثبندی را دارد و در ساير مقاطع جريان پايه رودخانه قدرت فرسايشی ندارد بنابراين شکل
حت تاثیر فرسايش تاينکه  و يا کندمی قیما به سواحل برخوردتواند باشد مگر در نواحی که رودخانه مستنمی جريان پايه

 جريان پايه در ساير مقاطع فقط بخش فعال بستر را. گیردمی عملکرد برشی جريان آب و يا هیدرولیك جريان قرار
رودخانه نیز  قدرت، برگشتی با افزايش دوره برگشتهای در ساير دوره. جاد بکند نه همه بستر راايتغییر و تحولتواند می

مقطع خواهد داشت و هر چه قدر قدرت گیری افزايش پیدا کرده و افزايش قدرت رودخانه تاثیر مستقیما بر روند شکل
بنابراين با مبنا  .رودخانه از آستانه فرسايشی بالاتر برود میزان تغییرات قابل تصور برای مقطع نیز افزايش پیدا خواهد کرد

در . ردتوان برآورد کمی تر مربع به عنوان قدرت فرسايشی برای مقاطع مختلف آستانه تغییر راوات م 133قرار دادن توان 
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ساله  33رودخانه در دوره بازگشتی  2برگشتی رودخانه توان فرسايشی ندارد در مقطع های در هیچکدام از دوره 3مقطع 
مقطع چهار ، دوره بازگشت ده ساله 1است: مقطع  و برای مقاطع مختلف نیز بدن شرح کندمی به بعد آستانه فرسايشی پیدا

، ساله 25 بازگشت دوره 7 مقطع، ساله 25دوره بازگشت  8مقطع ، ساله 33دوره بازگشت  9مقطع ، ساله 5دوره بازگشت 
نیز رودخانه در  39و  35مقاطع ، ساله 2 بازگشت دوره 34و  31، 32، 33، 33 در مقاطع، ساله 53 بازگشت دوره 9 مقطع
 . ساله رودخانه قدرت فرسايشی دارد 25ره برگشتی دو

ی از توان بخشمی کهاين  نظر حائز اهمیت است که علاوه براين  تعیین قدرت فرسايشی برای هر کدام از مقاطع از
 مختلف که در مقطع مختلف احداثهای شرايط هیدوردينامیك جريان را در هر مقطع شناسايی کرده همچنین برای سازه

اتی حفاظتی خاصی بر مبنای ويژگیهای خاص آن مقطع ظتوان بر حسب ويژگیهای هیدرودينامیکی جريان ملاحمی شودمی
تواند نمی هیدرودينامیك کل رودخانهای در ژئومورفولوژی رودخانه .و نه براساس ويژگیهای کل رودخانه در نظر گرفت

ك رودخانه را تعیین بکند بلکه هر مقطع شرايط خاص خودش را ويژگیهای هیدرودينامیك جريان را در مقاطع مختلف ي
 . دارد

ترين پر خطر 34و  ،31 ،32 ،33 ،33های بازگشتی مختلف بازههای بنابراين با توجه به توزيع قدرت رودخانه در دوره
لف مختهای رودخانه به شکلباشد که عرض کم رودخانه ناشی از تجاوز به حريم می نقاط رودخانه در محدوده مورد مطالعه

ساختمانی به حريم و داخل رودخانه رودخانه باعث های احداث باغات در دشت سیلابی و تخلیه نخالهسازی از جمله خانه
به علت عرض بالای ها در ساير بازه .کانالیزه شدن جريان و افزايش قدرت تخريبی رودخانه را در پی خواهد داشت

بايد توجه داشت که در سراسکندچای  .ودخانه کم بوده و عملکرد تخريبی عمده نخواهد داشتقدرت تخريبی ر ،رودخانه
يی هستند که با رعايت تمام اصول هاشوند بخش اول سازهمیبندی سازهای احداثی بر روی رودخانه به دو نوع طبقه

دارای شرايط مناسب برای عبور ها رودخانهمقطع عرضی اند احداث شدهها سازهاين  و در نواحی کهاند مهندسی ساخته شده
هستند  B 1ساخته شده از جمله شکلهای ولی بخش ديگری از سازه .بازگشتی صد ساله را هم دارندهای در دورهها جريان

ار انتظاند ساخته شدهها نوع سازهاين  بنابراين در مقاطعی کهاند بدون رعايت اصول مهندسی ساخته شدههای که چنین سازه
 وقوع دو نوع عملکرد هیدرودينامیکی و فرسايشی توسط رودخانه وجود دارد همچنان که در شرايط عادی جريان نیز رخ

که های باشند آبشتگی جريان در پايهنمی دارای پی مناسبها پايهاينکه  يی به علتهاکه در چنین سازهاين  دهد: اولمی
 بالاهای از هم در جريانها که به علت فاصله کم پايهاين  شهود است و دومکاملا ماند در مجرای رودخانه قرار گرفته

 يانجاد شرايط سد مانندی در مقابل جراي توسط درختان کنده شده از نواحی ديگر مسدود شده وها فواصل بین پايهتواند می
يی در هانین اگر چنین سازهو همچ .جاد کند که چنین عملکردی باعث افزايش قدرت تخريبی رودخانه خواهد شداي

سال به بالا توان مقاومت را نخواهند  5با دبی بازگشتی های احداث بشوند مسلما در مقابل جريان 33مقاطعی مثل مقطع 
مقطع عرض بسیار بالايی دارد بنابراين تنها اين  احداث شد و رودخانه در 8 چون در مقطع B 1داشت ولی سازه شکل 
 . سازه خواهد بودهای تگی پايهسشمقطع بر روی سازه آباين  انه درعملکرد فرسايشی رودخ
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های با مقاومت : احداث سازB: دیوار کشی رودخانه در مقطع و هدایت جریان به سمت دیوار و آبشویی جریان A -9شکل 

: رویش درختان در حریم رودخانه که باعث انحراف جریان به سمت Cکم جهت عبور افراد و عرض رودخانه در مقطع 
: تجاوز به حریم رودخانه به شکل کاشت درختان جهت Eو  Dساحل مقابل و آبشویی شدید در ساحل مقابل شده است. 

ویی شدید : آبشFگردد. افزایش ابعاد باغات و کاهش قابل ملاحضه مقطع عرضی رودخانه که باعث کانالیزه شدن جریان می
های ساختمانی به داخل و : تخیله نخالهGگیری جریان در مقیاس ماهانه در رسوبات آبرفتی منتهی به باغات. و قابل اندازه

تخریب  Hگردد. های مختلف میحریم رودخانه که باعث تغییر موازنه رسوبی و تغییر در مورفولوژی رودخانه در بخش
به داخل رودخانه. نحوه تخریب بدین گونه هست که با شسته شدن بستر، ارتفاع و  شدید سواحل رودخانه و ریزش دیواره

ی از نماید و در برخشیب دیواره سواحل افزایش یافته و دیواره رودخانه در اثر نیروهای ثقلی تخریب شده و ریزش می
افزایش یافته، در این نواحی ها های مقاومت دیوارههای مختلف بر روی دیوارهمناطق به علت رویش درختان و بوته

 گردد.زیربری پای دیواره باعث تخریب سواحل می
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 نسبت تعیین حریم رودخانه و موقعیت عوارض شهری -4شکل 
 به فاصله از رودخانه 

استقرار کاربرهای مختلف در حريم  .متر آورده شده است 93 -43و  43-23 ،23-3حريم رودخانه در سه طبقه  4در شکل 
 انههای تخريبی رودخويژگیبا توجه به  .شودمی متری رودخانه مخصوصا در بخش جنوبی و جنوب شرقی شهر ديده 3-23
اين  تشد. داشته باشداند ای بر روی کاربرهای مختلفی که در حريم رودخانه احداث گرديدهاثرات تخريبی عمدهتواند می

  .رهای بازگشتی مختلف و در مقاطع مختلف به شدت متفاوت خواهد بوداثرات در دو

 نتيجه گيري

( 32و  33 ،33تحقیق نشان داد در مقاطعی که شیب رودخانه بالا بوده و عرض رودخانه کم باشد)مقاطع اين  نتايج
درت مهمترين عامل تاثیر گذار در قدو پارمتر به عنوان اين  بنابراين رابطه .میزان قدرت تخريب رودخانه بیشتر خواهد بود

مخصوص رودخانه خواهد  باشد هرگونه تغییر در دو پارامتر ياد شده باعث تغییر قدرتمی مخصوص رودخانه برعکس
( اثرات مخاطره آمیز 39و  35 ،9باشد)مقاطع می باشد و عرض رودخانه بالامی ولی در مقاطعی که شیب رودخانه کم .شد

ا هم دو عامل باين  مقايسه میزان تنش برشی و قدرت مخصوص رودخانه نشان داد که کندمی پیدا رودخانه بسیار کاهش
جه به ولی با تو .گرددمی ديگر رابطه مستقیمی دارند که افزايش يا کاهش يك عامل باعث افزايش يا کاهش آن يکی

دروژئومورفولوژيك مختلف در مقاطع های هیبحرانی و تنش بستر( و ويژگی ،عوامل تاثیر گذار بر میزان تنش )کل
به علت  34 ،31 ،32 ،33 ،33های نشان داد که بازه نتايج .اصل دقیقا بررسی گردداين  ديگر بايدهای مختلف در رودخانه

جاد ايدر دوره بازگشتی مختلف باعثتواند می مختلفهای عرض بسیار کم رودخانه ناشی از تجاوز به حريم به شکل
جاد شده در بخش فعال بستر رودخانه تحت اي همچنین اشکال ژئومورفیك .ياد شده بگرددهای در بخش مخاطرات عمده

جاد اشکال اي البته در بسیاری از مقاطع مطالعه شده تغییر و .گردندمی تاثیر جريان پايه رودخانه دچار تغییر و تحولات عمده
 ساختمانی به داخلهای مخصوصا تجاوز به حريم رودخانه و تخلیه نخالهای رودخانه عمدتا تحت تاثیر عوامل غیر رودخانه
ارزيابی و سنجش میزان قدرت مخصوص رودخانه يکی  لذا . گرددای میرودخانه باعث تغییر و يا زايش اشکال رودخانه

اطع ی حاکم در مقمختلف و همچنین شناسايی فرايندهاهای از فاکتورهای عمده برای پیش بینی عملکرد جريان در بازه
در  .در مدلسازی توان تغییرات و پتانسیل جريان برای انجام عمل ژئومورفولوژيك سودمند باشدتواند می مختلف رودخانه

حالی که استفاده از توان کلی رودخانه برای سنجش میزان توانايی رودخانه شاخصی مناسب برای پیش بینی و مدلسازی 
مودار و ن شودمی دلیل که قدرت رودخانه در مقاطع مختلف شديدا دچار تغییرات عمدهاين  هب ،رفتار رودخانه نخواهند بود

مهمترين عوامل موثر در قدرت رودخانه شیب و  و باشدمی مختلف به صورت سینوسیهای قدرت يك رودخانه در بازه
 ك رودخانه دارای تغییرات بسیار وسیعیهای مختلف و مقاطع مختلف يهدو پارامتر نیز در بازاين  .باشدمی عرض رودخانه

شاخص قدرت رودخانه ابزار مفیدی برای مدلسازی عملکرد ژئومورفولوژيك رودخانه نخواهد بود و برای  لذا .باشدمی
  .درک درست رفتار رودخانه بايد قدرت مخصوص رودخانه در مقاطع مختلف مورد سنجش قرار بگیرد
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 و مآخذ منابع
 مطالعه کوهستانی،های رودخانه در طولی موانع دهنده تشکیل فرايندهای بررسی ،(3179) .مهدی زاده، حسین .رضا اسماعیلی، -3

  .83 شماره طبیعی، جغرافیایهای پژوهش .رود لاويج آبريز حوضه شمالی، البرز: موردی

ژئومورفیك رودخانه های سه بر ويژگی(، اثرات برداشت شن و ما3192) .اقبالی، رضا .حسین زاده، محمد مهدی. اسماعیلی، رضا -2
 . 9لاويچ، استان مازندران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 

 کیلومتری 13 بین محدوده)فلوويالهای مدل از استفاده با اوزن قزل رودخانه تکاملی تغییرات روند بررسی ،(3193) .صیاد اصغری، -1
کتر محمد استاد راهنما، د ژئومورفولوژی، گرايش طبیعی، جغرافیايی دکتری رساله ،(زنجان استان سیاسی مرز تا میانه شهرستان

 . تبريز دانشگاه جغرافیا، حسین رضايی مقدم، دانشکده

 و هاجنگل تحقیقات موسسه انتشارات سیلابی،های دشت درها رودخانه کناری فرسايش شناخت ،(3183) عبدالرسول تلوری، -4
 . سازندگی جهاد وزارت تحقیقات و آموزش معاونت مراتع،

ارشد، استاد راهنما دکتر  کارشناسی نامه پايان ارومیه، منطقه در چای شهر حوضه ژئومورفولوژی ،(3185) فوزيه زاده، حاجی -5
 . بهشتی شهید دانشگاه زمین، علوم دانشکده محمد رضا ثروتی،

 اوزن قزل رودخانه مجرای پايدارای وضعیت تحلیل ،(3193) .صیاد ب اصغری، ،رضا محمد ثروتی، ،حسین محمد مقدم، رضايی -9
  .3 مارهش کمی، ژئومورفولوژیهای پژوهش صحرايی، مطالعات و بستر نسبی متومقا شاخص برشی، تنشهای روش از استفاده با

شکل هندسی رودخانه  (، بررسی تغییرات3193) .اصغری سراسکانرود، صیاد الف .ثروتی، محمد رضا .رضايی مقدم، محمد حسین -8
 . 2شماره  21ريزی محیطی، سال قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفیك و زمین شناسی، جغرافیا و برنامه

بندی لیقوان با روش طبقه (، ارزيابی مورفولوژی مجرای رودخانه3192) خالقی، سمیه ،خورشید دوست، علی محمد ،روستايی، شهرام -7
 . 4، شماره 3ژئومورفولوژی کمی، دوره های راسگن، مجله پژوهش

 رد جانبیهای مکان تغییر بر برشی تنش فاکتور تاثیر بررسی ،(3174) منوچهر حیدرپور، .حسین مهر، افضلی .فاطمه ساسانی، -9
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