
How to cite this Article: Hoseinzadeh, M. M, Shayan, S., & Najafzadeh, F. (2022). Bank erosion 

potential and channel instability in Haji Arab River located in Buin Zahra, Qazvin. Journal of 

Geography and Environmental Hazards, 11(1), 39-56. 

 DOI: 10.22067/geoeh.2021.71397.1087 

                                    Journal of Geography and Environmental Hazards  are fully compliant  

                                    with open  access mandates,  by publishing its  articles  under Creative  

                                    Commons Attribution 4.0  International License (CC BY 4.0).  

 
 

 
 

Bank Erosion Potential and Channel Instability in Haji Arab 

River Located in Buin Zahra, Qazvin 
     

Mohammad Mahdi Hosseinzadeha*, Siavosh Shayanb, Fatemeh Najafzadehc 

 
a Associate Professor in Geomorphology, Faculty of  Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
b Associate Professor in Geomorphology, Human and Science Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
c PhD Student in Geomorphology, Human and Science Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  

 

Received: 10 July 2021          Revised: 28 August 2021            Accepted: 3 September 2021 
 

Abstraction 
Water flow is one of the earth processes that in addition to changing earth surface, affect human's 

life. Any change in channel properties affects other variables. Stream bank erosion is very 

important because entering a large part of the river sediments through erosion of the river bank 

changes some parts the river channel such as width and depth. It is also important as it affects the 

characteristics of river pattern and hazards that threaten people's lives and properties. The purpose 

of this study was to investigate the instability and morphometric changes of canal in Haji Arab 

river in Buin Zahra of Qazvin province. Rapid Geomorphic Assessment (RGA) was used for 

measuring the stability and morphometric changes in Haji Arab river. For this purpose 8 reaches 

were chosen. Indices of stability and instability along the bank stream were evaluated using cross-

sectional mapping and field operations. The parameters of Channel Stability Index (CSI) were 

scored during the field works. The reaches were classified in terms of sensitivity to lateral erosion. 

The results show that the highly unstable stream banks belong to reaches of 7 and 8. Moreover, 

the distribution of data was determined using a Box Plot diagram. According to the relative score, 

it was found that the stream bank erosion and the vegetation of riparine are the most effective 

factors in the instability of the banks of Haji Arab river.  
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 93-65صص ، 1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 قزوین -زهراعرب بویینکناره و ناپایداری مجرا در رودخانه حاجیپتانسیل فرسایش
 

 ، تهران، ایراندانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی - 1مهدی حسین زاده محمد

 ، تهران، ایراندانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس - سیاوش شایان

 ، تهران، ایراندانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس - ادهز فاطمه نجف
 

 11/5/1044: تصویب تاریخ         5/5/1044تاریخ بازنگری:         13/0/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

های سططحی هستند که علاوه بر تغییر و تییین سیمای عمومی زمین بر ترین فرآیندمهم ۀجملجریان آبها، از

 تغییریهرشططود، ثیر دارند. عملکرد سططیسططتمی رودخانه موج  میأنحوه زیسططت انسططان در کره زمین نیز ت

 ی ازبنا به دلایلی چون ورود بخش بگذارد. فرسطایش کناره ثیرآت نیزمتغیرها  سطایر بر های کانال رودلفهؤمدر

و عمق، ابیاد مجرا مانند: عرض  در شوند، تغییرهای رود تغذیه میرسطوبات به جریان رودخانه که از کناره

های انسططانی را تهدید کنند، حا ز فیالیتتوانند که میمخاطراتی  رود دارد وهای الگویاثراتی که بر ویژگی

عرب ، بررسی ناپایداری و تغییرات مورفومتری مجرا در رودخانه حاجیاز این تحقیقهدف  اهمیت اسطت.

های روش رود با استفاده ازکناره دارییپا پژوهش نیا در استان قزوین است.های شهرستان زهرا ازدر بو ین

بازه مطالیه  8مورد نظر درقال   گرفته است. رودخانهمورد بررسی قرار (RGA) ژ ومورفیک عیسر یابیارز

 یابیرود ارزکناره دارییو ناپا دارییهای پاانی شاخصیدمبرداری از مقاطع عرضی و عملیات با نقشهشطد. 

میدانی  هایبازدید فرآینددر (CSI) رود مجرای دارییروش شطططاخص پاهای موجود درپارامتر شطططدند.

ناپایدارترین  8 و 7های که بازه بندی شدندکناره طبقهحسطاسطیت به فرسایش ها از نظردهی شطد. بازهامتیاز

 نسبی،یازامت توجه بهبا  دتییین ش ایاز نمودار جیبهها با استفاده دادهپراکندگی نحوه ها بودند. همچنین بازه
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رب عهای رودخانه حاجیناپایداری کناره ن عوامل درتریثرؤریپارین م گیاهیپوشش کناره و فرسایش عامل

 تییین شدند.

(، رودخانه CSI) یداری کناره، شاخص پایداری کانال(، پاRGA) ارزیابی سطریع ژ ومورفیک :هاواژهکلید

 .ایعرب، ژ ومورفولوژی رودخانهحاجی

 مقدمه -1

اثرات  تواندمی ایکناره فرسایش شود.می محسوب هارودخانه سطیستماتیک عملکرد از بخشطی رود کناره فرسطایش

شططود،  رودخانه طبییی تیادل خوردن برهم باعث انسططان دخالت مناطقی که در .بگذارد جای بر متیددی ژ ومورفیک

 تغییر ها،انهرودخ رسوبی بار افزایش مسطکونی حاشیه رودخانه، یا کشطاورزی هایزمین چون تهدید مخاطراتی تواندمی

 زمانی اثرات این .باشططد داشططته همراه به آبی را هایو زیسططتگاه آب جریان کیفیت و همچنین تغییر ایرودخانه الگوی

 و هاپل های کشاورزی،زمین ها،جاده تخری  شود. وارد خسارت انسطان به مسطتقیم طور به که اسطت درک قابل بیشطتر

 میزان و ناپایدار و پایدار هایو تییین کناره شطناسایی روازاین اسطت. خسطارات این ازجمله ایرودخانه هایسطازه سطایر

 داشططته باشططدمحیطی مخاطرات پیشططگیری از وقو  ،ایرودخانه هایمحیط کنترلنقش مؤثری در  تواندمی پایداری این

شططود بلکه موج  افزایش بار رسططوب می تنها موج نهای افزایش فرسططایش کناره (.1937 اسططماعیلی و همکاران،)

 ناپایداری و رسططوب بار اخیر رو طی چند دههاینزشططود. اریان و الگوی کانال هم میناپایداری رودخانه و تغییر نو  ج

های رود صططرف هان ایجاد نموده و مبالغ زیادی برای پایداری کنارهج سططط  در را ایعمده هاینگرانی رود، ایکناره

 .(9446 1همکاران و )برناردشده است 

 هارودخانه در سططازی طبییی و احیاء فرآیندهای سططازی مدل برای ابزار جیبه یک (9445) 9 همکاران و جورج

 تحلیل و یهتجز برای است که جغرافیایی اطلاعات سطیستم و ویندوز بر مبتنی هایبرنامه شطامل مدل این. دادند توسطیه

 و حفاظت در که نقشططی به توجه با گیاهی،پوشططش . وجودگیردمورد اسططتفاده قرار می کانال مهاجرت سططازی مدل و

 باشططد.رودخانه می شططناسططی تغییرات ریخت بروز در ثریؤم عامل کند، ایفا تواندمی رودخانه سططواحل و دیواره تثبیت

ها گزارش گیاهی را در حفاظت از سواحل و رودخانهثیرات مهم پوششأت (1385) 0پترسطن و (1389) 9و لیسطر  گری

 اند.داده

                                                           
1 Bernhardt and et al 

2 Jorge and et al 

3 Gray and Leiser  

4 Petersen 
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های لیدار به یی و دادههای هواای، عکستصططاویر ماهواره :با ابزارهایی چون، (9411) 1درز و باشططرمحققینی چون 

رسططوب  اینقطهغیربا اسططتفاده از روش پیامدهای منبع  (9410) 9کوریت اند.پرداخته ایزمینه ناپایداری کرانهدر  تحقیق

(9BANCS) بینی فرسایش و پایداری کرانه در رودخانه استونی کلووکریک پرداخته است. به پیش                                                     

 یشطططیفرسطططا یهالهیکانال و م مقطع از یبردار نقشطططه ،یشطططیفرسطططا یهالهیم :مانند یمتیدد یدانیم یهاکیتکن

و  یلیاسطططماع، (1339)  0لاولر ردیگیکناره رود مورد اسطططتفاده قرار م شیفرسطططا یابیارز یبرا( PEEP) کیطفتوالکتر

 وقت هاها تا سطططالماهنیازمند  یزمان اسیبوده و در مق ریدارند اما وقتگ یادیدقت ز هطاکیطتکن نیا (1934)همکطاران 

  .هستند

 یهایژگیو عیسطططر یریگاندازه یبرا ینیع یهااز شطططاخص یامجموعه ،یارودخانه یدر مططالیات ژ ومورفولوژ

 عیرسططط یابیارز یهاکیکه تکن رندیگیاسطططتفاده قرار م مورد رودکانال یداریو ناپا یداریپا :مطاننطد کیطژ ومورفولوژ

 یدر رو کیدر وقو  اشططکال ژ ومورف ثیرگذارأت پارامترهای ها،کیتکن نیاسططتفاده از ا بانام دارند.  RGA(6( کیژ ومورف

 کند.به توصططیف شططرایط موجود از نظر پایداری کمک میهمه عوامل،  ازاتیو مجمو  امت شططوندیم یازدهیامت نیزم

 اسططت. شططده گرفته کار رود بهکناره  شیفرسططا یبررسطط یبرا کیژ ومورف عیسططر یابیارز از یمتیدد یهاتاکنون روش

 کانال ثباتی بی پتانسیل و توزیع ،میزان ارزیابی برای روش این در که (1336) 5سطیمون و دونزپایداری کانال شطاخص 

 اسططتفاده ده،شطط ارا ه ایکناره گیاهیپوشططش و آبرفتیکانال مورفولوژی از ایرشططته بین مییارهای بر مبتنی که روشططی از

 بر ،سططریع ارزیابی روشکه تحت عنوان  (1333) 7جانسططون و همکارانتوسططط  شططده ارا ه  ACSروش  .اسططت کرده

 (BEHI8ه )اخص خطر فرسایش کرانش .شوندیمبررسی  شناسیریخت فرآیندهای کیفی و کمی شطاخص 19 اسطاس

 براساس که (9448) 19کلیمتز سیمون و CSI11روش ، (9441) 14 راسطگن ،(NBS3) برشطی نزدیک کرانهو روش تنش

و هیرن  OSEPI19 روش .اسطططت پرداخته پایداری نظر از هاکرانه شطططرایط ارزیابی به ژ ومورفیک هایشطططاخص

. اسططت شططده انجام تثبیت هایپروژه در اوزارک اکلاهما رودخانه هایبازه بندیاولویت منظور به که (9419) 10همکاران

                                                           
1 De Rose and  Basher  

2 Coryat 

3 Bank assessment for non-point source consequences  

4 Lawler 

5 Rapid geomorphologic assessment 

6 Simon and Downs 

7 Johnson &et al  

8 Bank erosion hazard index 

9 Near bank stress 

10 Rosgen 

11 Channel stability index 

12 Simon and Klimetz 

13 Oklahoma Ozark streambank erosion potential index 

14 Heeren 
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زینال ) دارد تأثیر فرسططایش برابر در مقاومت بر خاک ترکی  اینکه از آگاهی به توجه با که ROM1روش همچنین

 طوربه را رودخانه سططاحل فرسططایش ریسططک ارزیابی شططاخص کنندمی سططیی مقاله این در. (9417عابدین و همکاران 

 .کنند مرتبط خاک ترکی  به خاص

توان به مطالیات مختلفی اشطاره کرد که با استفاده از ی در ایران میاخصطوص مطالیات مرتبط با فرسطایش کرانهدر 

 اند.های متفاوت فرسایش کرانه را بررسی کردهتکنیک

های کشططشططی در پایداری سططاحل عمق ترکاثرات موقییت و  (1980) تکلدانی و همکارانامیری در پژوهشططی 

 تخری  رودخانه را مورد بررسطی قرار دادند. براسطاس مشطاهدات میدانی و تییین جنس ترات تشطکیل دهنده سواحل

صورت تغییر شرایط  درصد رس در 94تا  14بردارنده  در یهاخاکترک کشطشی در  که توسطیه یافته مشطخص شطد

های درشططت دانه امکان توسططیه ترک های با چسططبندگی بالا یا خاکخاک رطوبتی خاک محتمل اسططت، همچنین در

ای با های برآورد خطر فرسططایش کرانهنیز به مقایسططه روش ( 1935حسططین زاده و همکاران )کشططشططی وجود ندارد. 

اند. گلالی قروه پرداخته(در رودخانه NBSبرشی نزدیک کرانه ) و روش تنش  BEHIشطاخص خطر فرسطایش کرانه یا

رسی میزان دبی لبالبی( برای برنتایج نشطان داد روش نسطبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسطط عمق دبی مقطع پر )

از روش شططیا  انحنا به عرض دبی مقطع پر )دبی لبالبی( و روش تنش  ترمناسطط  NBSفرسططایش پذیری کرانه مدل 

 با (1935) همکاران و زاده حسططین)دبی لبالبی( اسططت. همچنین  مقطع پربرشططی نزدیک کرانه به تنش برشططی دبی 

دادند.  قرار ارزیابی مورد )شططهرسططتان هشططترود(قرانقوچای رودخانه در را رود کناره فرسططایش BEHI روش از اسططتفاده

 متوسط سط  در های مورد مطالیهبازه همه در رودخانه راست سطمت کناره در فرسطایش خطر میزان که داد نشطان نتایج

   9BSTEMای با مدلبه برآورد فرسطططایش کرانه (1937) حسطططین زاده و اسطططماعیلیهمچنین  اسطططت. زیاد خیلی تا

اند که در این پژوهش هدف تشططخیص و تییین کارایی این مدل برای ارزیابی شططرایط حاکم بر کرانه رودخانه پرداخته

ای، فشططار آب منفذی و پوشططش گیاهی نزدیک کرانه در راسططتای حفاظت از رود و مدیریت بحث فرسططایش رودخانه

ناپایداری رودخانه طالقان و راهکار مهندسطی برای پایدارسازی کناره آن با ضطری   (1933) و همکاران اطمیناناسطت. 

به طبقه بندی و تحلیل  (1933اسطططفندیاری و همکاران )همچنین  اند.را مورد مططالیه قرار داده اسطططتفطاده از مطدل لین

ز های مختلف رودخانه را اد که در نتیجه بخشخانلو با مدل رزگن پرداختنژ ومورفولوژیکی بخشططی از رودخانه حمزه

ورد اریابی م پتانسیل بازیابی و تأمین رسوب ،گیاهیکنترل پوشش ،حساسیت به تلاطمنظر حسطاسطیت به عواملی چون 

 قرار دادند.

 سططریع ارزیابی هایتکنیکگروه  که از (CSI) شططاخص پایداری کانالاسططتفاده از شططد تا با تلاش پژوهش این در

 رودخانه هایکرانه و ناپایداری پایداری در که پرداخت پارامترهایی بررسطططی به ،باشطططدمی (RGA) ژ ومورفیطک

                                                           
1 Rolan and Mazidah scale 

2 Bank  Stability and Toe Erosion Model 
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 ایمجموعهشططامل ای . روش ارزیابی سططریع ژ ومورفیک در مطالیات مربوب به فرسططایش کرانهدارند نقش عربحاجی

که در این پژوهش  ACS, CSI, OSEPI مانند ،اسططتها تحت عنوان ارزیابی سططریع ژ ومورفیک ها و تکنیکمدل از

این مدل بررسططی کارایی این مدل در  ۀهدف از اسططتفاد .گرفته اسططتسططتفاد قرار امورد شططاخص پایداری کانال  تکنیک

در  ارامترپ ثیرگذارترینأت پارامترها این به امتیازدهی و با باشططدمیزهرا حاجی عرب واقع در شططهرسططتان بویین رودخانه

توان می پایداری و حسططاسططیت به فرسططایش از نظر را منطقه مختلف هایو قسططمت شططودمی شططناسططایی کرانه پایداری

 .کرد تفکیک

 هاروشمواد و  -1

 منطقه مورد مطالعه -1-1

 93درجه و  96 ثانیه طول جغرافیایی و 68دقیقه و  61درجه  03با مختصطططات جغرافیایی عرب رودخطانطه حاجی

 زهرا جریان دارد. اینجنوبی دشططت قزوین و در محدوده شططهرسططتان بوییندر بخش جغرافیایی عرض ثانیه 08دقیقه و 

 بلغی زیارت کوه های مرکزی به نام ارتفاعاتارتفاعات کوهاز  چناقچی و بادآنصرت به نام اصطلی شطاخه با دورودخانه 

از روستاهایی چون یرجان، رستم آباد و رودک عبور روند جنوب به شطمال گرفته و با  سطرچشطمه متر 9544 ارتفا  به

 عرب در طول مسططیر خودرودخانه حاجیشططود. می بویین زهراو وارد منطقه شططهری سططگزآباد در غرب شططهر  کندمی

 مرکزی زار شوره منطقه به در پایان و شودمی قزوین دشت را سطیراب نموده و وارد اطراف باغی و کشطاورزی اراضطی

د اراضططی کشططاورزی و سططیلابی شططدن آن موج  تهدیر برخی سططالها طغیان این رودخانه وریزد. دمی قزوین دشططت

 .(1)شکل  شودمسکونی می

و میزان متوسططط  بودهآب و هوای نیمه خشططک  کیلومتر مربع دارای 5/194حوضططه این رودخانه با مسططاحت کل 

. میانگین دبی سالانه جریان در (1983، )یمانی، ابراهیم خانی میلطططی متطططر در سطططال است 964بارندگی آن حطططدود 

خشی از طقه باز نقطه نظر تقسطیمات زمین شطناختی ایران، این من اسطت. متر مکی  بر ثانیه 59/4عرب رودخانه حاجی

آوری های آترسطططن  های ریولیتی وگدازه .(1989)آقانباتی،  بزمان در پهنه ایران مرکزی اسطططت _ومیهنوار ماگمایی ار

 .دهدمنطقه مورد مطالیه را تشکیل می های غال اندزیتی سازند
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 نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 شده استفاده هایروش و میدانی مطالعات -1-1

 هایویژگی امکان ارزیابی سطططریع عینی، هایای از شطططاخصای، مجموعهرودخانه ژ ومورفولوژی در مطالیات 

 با (RGAژ ومورفیک ) سطططریع ارزیابی تکنیک. کندرا ایجاد می رود کانال با هدف ارزیابی پایداری ژ ومورفولوژیک

 دازد.پرمی منطقه ناپایداری و پایداری وضییت تییین به مطالیه مورد محیط هایویژگی به دهیامتیاز و بررسی

های ژ ومورفولوژی براسططاس ای رودخانه، ارزیابیجمله اقدامات اسططاسططی در مطالیات مرتبط با فرسططایش کنارهاز

ها ابق کتآوری اطلاعات از طریای، جمعهای میدانی انجام مطالیات کتابخانهباشطططد. پیش از بازدیدمطالیات میدانی می

 های سططازمان هواشططناسططی و مدیریت منابع آب ایرانها، از جمله گزارشهای فارسططی و لاتین، همچنین گزارشو مقاله

های آماری ایسطططتگاه هیدرومتری حاجی عرب، نصطططرت آباد در دوره باشطططد. مقادیر دبی رودخانه از دادهمورد نیاز می

 یرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران(.)وزارت ن ( استفاده شده است1936-1965آماری )

کیلومتر از طول رودخانه انتخاب و محدوده مورد  6/7 ای رودخانه حاجی عرب،با هدف بررسططی فرسططایش کناره

ه با استفاده از دوربین نقشمقاطع )برداری از . سطپس نقشهبازه تقسطیم شطد 8مطالیه از نظر تفاوت الگو و مورفومتری به 

به دو روش شططمارش  بازهبرای اندازه گیری قطر ترات هر )برداری(، مورفومتری کانال، دانه سططنجی رسططوبات کرانه 

و  یلیمتر بطا اسطططتفاده از الک تفکیکم 9و روش حجمی اسطططتفطاده گردیطد. در روش حجمی ترات بزرگتر از  1ترات

ری اندازه گیری شطدند. در روش شطمارش ترات که خاص رسوبات درشت میلی متر به روش هیدرومت 9کوچکتر از 

 ت تراکم،وضییگیری شد( ها به صطورت تصطادفی برداشطت و با اسطتفاده از گراول متر اندازهمیلیمتر اسطت نمونه 0از 

رخ مبرای هر بازه انجام گرفت. تهیه نی گیاهی کرانه و دشت سیلابیهای پوشطشویژگی چسطبندگی رسطوبات بررسطی

امه به عمل آمد و در اد طولی و عرضطی رودخانه، نقشطه برداری از مقاطع و طول بازه با استفاده از دوربین نقشه برداری

                                                           
1 Pebble count 
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رخ عرضططی مقاطع تهیه گردید و براسططاس مقاطع ترسططیم شططده ارتفا  کرانه و زاویه هند نیمدر محیط نرم افزاری فری

که این روش امکان ثبت اطلاعات  استفاده شد RHS1 از پروتکلگیاهی کرانه محاسطبه شطد. به منظور بررسطی پوشطش

ژ ومورفیک درون و بیرون کانال، کاربری اراضططی و پوشططش  اشططکال الگو، ها،مرتبط با رودخانه از جمله موقییت بازه

 سططاسهمچنین برا سططازد.های میدانی فراهم میگیاهی درون و کرانه کانال و وضططییت مورفومتری کانال را در بازدید

های بر اسططاس اطلاعات و داده. پلان ترسططیم شططده از روی تصططاویر گوگل اری الگوی رودخانه مشططخص گردید

ل فرسایش پتانسی شاخص با استفاده از روشای ها نسطبت به ناپایداری و فرسایش کنارهحسطاسطیت کنارهآمده بدسطت

از امتیاز نسبی  رود کرانه بالقوه در شاخص فرسایشتحلیل و بررسطی شطدند. برای تییین مؤثرترین پارامتر  (CSI) کناره

شطدند. به منظور بررسی  متغیر آن امتیاز حداکثر بر تقسطیم متغیر هر امتیاز نسطبی، امتیاز محاسطبه اسطتفاده گردید که برای

 شده است. استفاده SPSS افزار تحلیل آماری در محیط نرمبرای  ایجیبهاز نمودار ها پراکندگی داده

 (CSI) کانال پایداری شاخص -1-9

 ایی،فروس ۀدرج کناره، یا بستر حفاظت بستر، رسطوبات اندازه شطامل متغیر 3 کانال، پایداری شطاخص با ارزیابی در

 ،(ارینریپ) رودخانه حاشیه در درختی گیاهیپوشش رود، کناره ناپایداری رود، کناره فرسطایش کانال، محدودیت ۀدرج

 برای أصططرف شططاخص این گیرد.مورد بررسططی قرار می کانال تکامل مدل مرحله و رود کناره در رسططوبی اشططکال وجود

 1دول ج. اسططت اسططتفاده قابل دارند قرار آب جریان نزدیکی در و شططتهدا ارتفا  که هاییکناره یینی بحرانی هایکناره

 .دهدمی نشان پارامتر را هر به مربوب امتیازات و ارزیابی مورد پارامترهای

 .گیرندامتیاز بیشتری می تر نسبت به رسوبات درشت دانهاندازه رسوبات بستر: رسوبات ریزدانه

حفاظت بسطتر یا کناره: در بحث حفاظت کناره و بسطتر بر اسطاس مشاهدات میدانی اگر هردو حفاظت شده باشند 

با امتیاز وضططییتی که فقط یک کناره در آن  1که این امتیاز  1ز نباشططد امتیا گیرد. اگر هیچ حفاظتی در بسططترمی 4امتیاز 

 شود.( جمع می9 ازیامت( و یا وضییتی که هر دو کناره حفاظت شده باشند )9 ازیامتحفاظت شده )

مق از نسططبت عدرجه فروسطایی  ثیر دارد کهأدرجه فروسطایی نیز ت ها همچنین رویدرجه فروسطایی: حفاظت کناره

 RHSمیدانی داشططتند از پرتکل  ۀآید. در پارامترهایی که نیاز به مشططاهدعمق و ارتفا  کناره بدسططت میبازه به مجمو  

 .(9)شکل استفاده شده است 

 گیری: درجه محدودیت بر اسطاس عرض مقاطع از بالادسطت به پایین دست رودخانه اندازهدرجه محدودیت کانال

د و از گیری شبازه با اسطتفاده متر نواری و شاخص و عرض بالا دست با متر نواری اندازه شطود. بدین منظور عرضمی

 اختلاف آنها درجه محدودیت کانال تییین شد.

                                                           
1 River habitat survay 
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ای برای هر دو کناره چپ و راست رودخانه شطواهد فرسطایش از طریق مشاهده حرکات توده رود: کناره ناپایداری

 تشکیل و کناره پایین در خاک سططحی ریزش ها،کناره در زمین لغزش املشط ایتوده حرکات شطود. شطواهدتییین می

 بازه طول اسططاس بر هسططتند ایتوده حرکات دارای که هاییکناره . درصططدشططوندیم هاکناره در بالای دندانه دار هایلبه

 .(9448، کلیمتز و )سیمونشود می زده تخمین

یز ها را دارند نگیاهی که نقش مقاوم کردن کناره: درصد گیاهان و پوششحاشطیه رودخانه در درختی گیاهیپوشطش

د: با توجه به اشکال رسوبی متصل به کرانه ماننشود. به نسطبت کل بازه در هر کناره محاسطبه شده و امتیاز آنها جمع می

رود اقدام نمود که این پارامتر نیز برای هر دو  کناره در رسططوبی اشططکال وجوددهی توان نسططبت به امتیازپوینت بارها می

ای . برای تییین شواهد فرسایش و حرکات و تودهشوندشود و در نهایت جمع میدهی میکناره به صطورت مجزا امتیاز

 کلش ها براساس تطبیق باشده است. مرحله تکامل رودخانه در بازه اسطتفاده RHS گیاهی نیز از پرتکلو تراکم پوشطش

دهی امتیاز (1385) 1سططیمون و هو ای مرحله 5پایه مدل  گذاری برو بررسططی وضططییت فرسططایش و رسططوب (9)

. هددمی نشان را رود کرانه ناپایداری و پایداری وضطییت فوق هایپارامتر از آمده بدسطت امتیازهای مجمو  .شطوندمی

 زیاد بسططیار ناپایداری ۀدهند نشططان 94 از بیش امتیاز و متوسططط ناپایداری 94 تا 14 نیب پایدار، حالت 14 از کمتر امتیاز

 .(9448 ،کلیمتز و سیمون) است

 
 (1449، زسیمون و کلیمت ؛1395، )سیمون و هوپ مدل تکاملی کانال رود -1شکل 

 

اسماعیلی و  )منبع: لکانا پایداری پارامتر در شاخص هر به مربوط امتیازات و ارزیابی مورد پارامترهای -1جدول 

 با تغییرات( 1931همکاران 
 CSI امتیازشاخص  پارامتر ردیف

 اندازه رسوبات بستر 1
 مشخصات

 

 امتیاز

 سن  بستر
تخته سن /قلوه 

 سن 

شن ری  و 

 گراول()
 ماسه

سیلت و 

 رس

4 1 9 9 0 

                                                           
1 Simon and hupp 
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 CSI امتیازشاخص  پارامتر ردیف

9 
حفاظت بستر یا 

 کرانه

 مشخصات
 

 امتیاز

 بدون حفاظت+ هردو حفاظت شده
یک کرانه حفاظت 

 شده

هر دو کرانه 

 حفاظت شده
 

4 1 9 9  

 درجه فروسایی 9
D/(BH+D) 

 مشخصات
 

 امتیاز

4-14% 11-96% 95-64% 61-76% 75-144% 

0 9 9 1 4 

0 
درجه محدودیت 

 W/Waکانال 

 144%-75 %76-61 %64-95 %96-11 %14- 4 مشخصات

 4 1 9 9 0 امتیاز

6 

 فرسایش کرانه رود

ناپایداری کناره رود 

)درصد حرکات 

 در کرانه( یاتوده

 بدون فرسایش  مشخصات
کرانه دارای فرسایش 

 یارودخانه

کرانه دارای 

 یاتودهحرکات 
  

 امتیاز
   9 1 4 چپ

   9 1 4 راست

5 

ناپایداری کناره رود 

)درصد حرکات 

 در کرانه( یاتوده

 144%-75 %76-61 %64-95 %96-11 %14- 4  مشخصات

 امتیاز
 9 6/1 1 6/4 4 چپ

 9 6/1 1 6/4 4 راست

7 

پوشش گیاهی 

درختی در حاشیه 

 رودخانه )ریپا رین(

 مشخصات
 

 امتیاز

 4 -14% 11-96% 95-64% 61-76% 75-%144 

 9 6/1 1 6/4 4 چپ

 9 6/1 1 6/4 4 راست

8 

 اشکال وجود

 رود کرانه در رسوبی

 

 مشخصات
 

 امتیاز

 4 -14% 11-96% 95-64% 61-76% 75-%144 

 9 6/1 1 6/4 4 چپ

 9 6/1 1 6/4 4 راست 

3 
 تکامل مدل مرحله

 کانال

 مشخصات

 امتیاز
I II III IV V VI 

4 1 9 0 9 6/1 

 

  
 نیمرخ عرضی مقطع یک از بازه یک در -9 شکل

 عربرودخانه حاجی 

نیمرخ عرضی مقطع دوم از بازه دو در  -0 شکل

 عربرودخانه حاجی



 اول ۀشمار                                                                    محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                08

 

 نتایج وبحث -9 

اولین بازه در ابتدای روسططتای رودک قرار دارد که بیشططتر از رسططوبات گراولی در کرانه  بازه اول )روسططتای رودک(:

تشطکیل شطده است. محدوده دارای کاربری باو و کشاورزی بوده  راسطت و رسطوبات سطیلت و رسطی در کرانه چپ

ع گیاهی روی این موانگونه پوششای قابل مشاهده است. هیچرسطوبات منفصطل در کرانه چپ به صطورت موانع نقطه

 .(9)شکل شود. کرانه راست شی  بیشتری نسبت به کرانه چپ دارد رسوبی دیده نمی

عرب قرار دارد. رسططوبات تشططکیل حاجی دسططت رودخانهدر انتهای روسططتای رودک و پایین بازهدومین : دوم بازه

ریان شیبی ملایم به ج کرانه با باشد. کانال رودخانه به صورت مسقیم است هر دودهنده این رودخانه سطیلت و رس می

 .(0 )شکل ها دارندهبر فرسایش کران را نیروی جریانثیر أاین مقطع بیشترین ترسند در می

رسططوبات بسططتر از نو  گراول هسططتند. این مقطع با  مورد نظر از نو  شططریانی اسططت و عمده بازهکانال  بازه سططوم:

 هی منطقه بیشتر باو وباشطد پوشطش گیاانتهای روسطتای رودک می متر از مقطع دوم قرار دارد که واقع در 130فاصطله 

 .(6 شکل) مزار  است

چهارم بیشططتر رسططوبات بسططتر از نو  گراول  ۀآباد قرار دارد، در بازاین بازه در ابتدای روسططتای رسططتم بازه چهارم: 

باشد. کانال رودخانه پیچانرودی اسطت. جنس رسطوبات در کرانه راسطت گراولی و در کرانه چپ سطیلت و رسطی می

شططی های رودخانه پوشطط. کنارههای باتلاقی اسططتگیاهی منطقه بوته ودرختچه، علفزارهای بلند با زمیناسططت و پوشططش

های رودخانه در کرانه راسططت درختچه و بوته و در کرانه چپ برهنه چپ اسططت، پوشططش کناره بیشططتر از کرانه ندارد.

 .(5 )شکلاست 

 

  
نیمرخ عرضی مقطع سوم از بازه سه در  -6 شکل

 عربرودخانه حاجی

نیمرخ عرضی مقطع چهام از بازه چهار در  -5 شکل

 عربرودخانه حاجی
 

در انتهای روسطتای رسطتم آباد واقع شططده اسطت بازه پنجم یک مقطع دوکاناله اسططت که یکی از  بازهاین  بازه پنجم:

ز توان رسططوباتی در ابیاد بولدر یا کابل نیآنها اصططلی و دیگری فرعی اسططت که رسططوبات بسططتر آن گراولی بوده اما می

باشطد. پوشش گیاهی بیشتر گراولی میمشطاهده کرد. جنس رسطوبات در کرانه راسطت سطیلت و رس و در کرانه چپ 
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ای اسطت و کاربری باو دارد کانال رودخانه از نو  پیچانرودی اسطت. شطی  کرانه چپ بیشططتر از کرانه راست درختچه

 .(7 )شکلهای رودخانه پوششی ندارد باشد. کنارهمی

گیاهی آن انحنای کم است که پوششششم کانالی با  بازهاین بازه در نزدیکی روستای یرجان قراردارد.  بازه شطشطم:

)درختان گز( و بوته و درختچه است رسوبات بستر غالبأ گراولی است. رسوبات  بیشطتر شامل چمنزارها ومراتع خشک

باشد. شی  کرانه راست بیشتر از کرانه چپ است. در کناره کرانه راسطت گراولی و کرانه چپ از نو  سیلت و رس می

 .(8 )شکلباشد گیاهی علفی وجود دارد اما کرانه چپ برهنه میت رودخانه پوششراس
 

  
نیمرخ عرضی مقطع پنجم از بازه پنج در  -1 شکل

 عربرودخانه حاجی

 نیمرخ عرضی مقطع ششم از بازه شش در -9 شکل

 عربحاجیرودخانه 
 

در انتهای روسططتایی به نام یرجان قرار دارد. رسططوبات بسططتر این مقطع عمدتأ گراولی هسططتند،  بازهاین  بازه هفتم:

رسطوبات کرانه راسطت گراولی و رسوبات کرانه چپ سیلت و رسی هستند. ارتفا  و شی  کرانه راست بیشتر از کرانه 

باو و مزار  است. خشطن اسطت و سمت راست  گیاهی از نو  علفزارهای بلند وچپ اسطت. در سطمت چپ پوشطش

 .(3 )شکلهای رودخانه برهنه هستند، نو  کانال رودخانه پیچانرودی است کناره

خارج از روسطتای یرجان قراردارد عمده رسطوبات بستر از نو  گراولی است، رسوبات کرانه  بازهاین  بازه هشطتم: 

باشد. رودخانه الگوی مستقیم دارد پوشش گیاهی منطقه بوته و درختچه وکرانه چپ سیلت و رسی می راسطت گراولی

 و ارتفا  اختلاف زیادی نظرشی  ها ازهای رودخانه پوشطشطی ندارد و برهنه است. کرانهو علفزارهای بلند اسطت. کناره

 .(14 )شکلندارند 
 

  

نیمرخ عرضی مقطع هفتم از بازه هفت در  -3 شکل

 عربرودخانه حاجی

نیمرخ عرضی مقطع هشتم از بازه هشت در  -14 شکل

 عربرودخانه حاجی
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توان چنین می 9شطططدند. با توجه به جدول  امتیازدهی کانال پایداریمططالیه مقادیر شطططاخص  در محطدوده مورد

( تخته سن  و قلوه سن  غال  بوده است و در 9،0،5،7،8های های مورد بررسی )بازهاسطتنباب نمود که در بیشطتر بازه

ر ها صططفدر تمامی بازه محدودیت درجه .اندترتی  ماسططه و سططیلت و رس بودهبیشططتر رسططوبات به  اول و دوم ۀباز

ای کنار ای دارد و هم حرکات تودهراسطططت هم فرسطططایش رودخانهشطططشطططم و هفتم کرانه  ای اول،هبازه باشطططد.می

ای دارند. ای دارد. در بازه دوم و چهارم هر دو کرانه فرسططایش رودخانهای. کرانه چپ فقط فرسططایش رودخانهرودخانه

ای است در بازه پنجم کرانه راست، نهکرانه چپ در بازه سطوم فرسطایشی ندارد ولی کرانه راست دارای فرسایش رودخا

در هر دو کرانه هم فرسططایش  8باشططد. بازه ای میای، و کرانه چپ فرسططایش از نو  حرکات تودهفرسططایش رودخانه

 ای دارد.ای و هم حرکات تودهرودخانه

ای حرکات توده شطواهدی از 9،9،0های ، در بازهشطودای مشطاهده میراسطت حرکات تودهفقط در کرانه  1 در بازه

ای ای کنار رودخانهدر کرانه چپ حرکات توده خلاف کرانه راسطططت بر 6شطططود. در بازه ای دیده نمیکنطار رودخطانطه

در کرانه راسططت  7مشططاهده گردید. بازه  ایکنار رودخانه ایدر هر دو کرانه حرکات توده 5شططود. در بازه مشططاهده می

ای ها میزان حرکات تودهنسططبت به دیگر بازه 8به کرانه چپ دارد و در بازه  ای نسطبتتودهی از حرکاتشطواهد بیشططتر

ه چپ بیشتر از کران ( کرانه راست)ریپارین کرانه رودگیاهی کرانه قابل توجه اسطت. پوشطشای در هر دو کنار رودخانه

رانه گیاهی کدر بازه سطوم پوشش گیاهی برابر اسطت.پوشطش اسطت. در بازه دوم در هر دو کرانه میزانبوده  در بازه اول

 گیاهی هر دو کرانه برابر است.راست بیشتر از کرانه چپ است. در بازه چهارم پوشش
   

 CSI روش با رود کرانه ناپایداری یهاشاخص امتیازات خلاصه -9 جدول

 متغیر 

              

 هابازه

ت بستر
س رسوبا

جن
 

ت شده
کرانه حفاط

 

فروسایی بستر
 

درج
 ۀ

ت
محدودی

 

ش کرانه
فرسای

 

ت توده
حرکا

ای کرانه
 

ش گیاهی ری
پوش

پارین
 

اشکال رسوبی
 

مدل تکاملی
 

امتیاز
 

 طبقه بندی

 متوسط ناپایداری 18.6 9 9 9.6 1 0 4 9 1 9 1بازه 

بازه 

9 

 متوسط ناپایداری 18 9 0 9 4 9 4 9 1 0 چپ

 متوسط ناپایداری 13 9 0 9 4 9 4 9 1 0 راست

 متوسط ناپایداری 19.6 9 9 9.6 4 1 4 9 1 9 9بازه 

 متوسط ناپایداری 10 9 1 9 4 9 4 9 1 9 0بازه 

 متوسط ناپایداری 16 9 4.6 1.6 1.6 9 4 9 1 1.6 6بازه 

 متوسط ناپایداری 18 0 1.6 9.6 1 0 4 9 1 9 5بازه 

 بسیارزیادناپایداری  91 0 9 9.6 9.6 0 4 9 1 9 7بازه 

 بسیارزیاد ناپایداری 90 0 9.6 9 9.6 5 4 9 1 9 8بازه 
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. تر از کرانه راسطت استاسطت. در بازه شطشطم کرانه چپ متراکم گیاهی در هر دو کرانه برابردر بازه پنجم پوشطش

باشططد. تر از کناره راسططت میکناره چپ متراکم 8در بازه  و گیاهی نسططبتأ خوبی برخوردار هسططتندز پوشططشابازه هفتم 

چهارم، پنجم و هشتم  ،باشطد. در بازه دومدرصطد رسطوبات منفصطل بازه اول در کناره راسطت بیشطتر از کناره چپ می

رسطوبات منفصطل دو کناره وضطییت مشطابهی دارند. بازه سوم میزان رسوبات منفصل کناره راست بیشتر از کناره چپ 

اسطت. در بازه شطشطم و هفتم، درصطد رسوبات منفصل کناره چپ از کناره راست بیشتر است. با توجه به مدل مرحله 

شططدگی در مرحله رسططوبگذاری و پهن 0،6های در مرحله فروسططایی و حفر قرار دارد. بازه 1،9،9های تکاملی رود بازه

 .(9)جدول است  شدگیفروسایی و پهن مرحله در 5،7،8های دارد، بازه قرار

 

 

ص 
اخ
 ش
یاز
 امت
و 
جم
م

C
S

I
 

 CSI مدل از استفاده با عربحاجی رودخانه در مطالعه مورد یهابازه در کانال پایداری وضعیت -11 شکل
 

در وضییت ناپایداری متوسط  1،9،9،0،6،5های متغیر اسطت که بازه 90تا  6/19مجمو  امتیازات این شطاخص بین 

 در وضییت ناپایداری بسیار زیاد قرار دارند. 7،8ها و بازه

 عوامل موثر در ناپایداری کناره در رودخانه حاجی عرب -9-1

تایج امتیاز نسبی ن نسطبی استفاده گردید.ثرترین پارامتر در هر شطاخص از امتیازؤبه منظور تییین م: امتیاز نسببی الف(

ثرترین ؤم CSIاست. براساس امتیاز نسبی بدست آمده از شاخص آمده (19) شطکل قال  نمودار در درCSI شطاخص 

، مدل ریپارین، اشططکال رسططوبی گیاهیکناره، پوشططشاز: فرسططایشکناره رودخانه به ترتی  عبارتند عوامل در ناپایداری

 ای و درجه محدودیت. حرکات توده  ،نس رسوبات بسترج بستر،فروسایی  تکاملی رود،
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  مطالعه مورد یهابازه درCSI  روش در مختلف متغیرهای نسبی امتیاز -11شکل 
 

اده اسططتف ایجیبهنمودار  از هابه منظور بررسططی پراکندگی امتیازات بدسططت آمده از شططاخص: ایجعبهب( نمودار 

 هامتغیر نبی را پراکندگی ای و مرحله تکامل کانال بیشترینکناره ناپایداری ای،کناره فرسطایش. (19)شطکل شطده اسطت 

 سجن متغیر در .هسططتند نمودار فاقد درصططد وجود عدم دلیل به کناره حفاظت و محدودیت درجه متغیر .اسططتداشططته

درجه فروسایی به دلیل  دهد.می نشان ها راداده خارجی حد که دارد وجود مقادیری رسوبی اشطکال بسطتر و رسطوبات

ای به ر فرسططایش کنارهدهد. دتری از میانگین را نشططان میادیر نزدیک به هم دارد انحراف کمها مقاینکه در تمامی کناره

 .قابل مشاهده است نموداراست پراکندگی زیادی در گرفته 1امتیاز  9بازه و  5امتیاز  8بازه   دلیل اینکه

 

 
مرحله مدل  

 تکامل کانال

وجود 

اشکال 

رسوبی در 

 کناره

پوشش 

گیاهی 

درختی 

در 

 ریپارین

ناپایداری 

رود کرانه 

درصد )

حرکات 

 (یاتوده

فرسایش 

 کناره رود

درجه 

محدودیت 

 کانال

درجه 

 فروسایی

 حفاظت بستر

 یا کرانه

اندازه رسوبات 

 بستر

 

 

 (CSI)کانال پایداری شاخص مدل  در مجزا صورت به متغیرها از یک رھ امتیازهای ایجعبه نمودار -19 شکل
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 نتیجه گیری -0

عرب های مورد مطالیه در رودخانه حاجیپذیری و پایداری بازههدف اصططلی این تحقیق تییین پتانسططیل فرسططایش

بازه از این رودخانه با اسطططتفاده از  8عرب های رودخانه حاجیبندی پایداری کنارهبنابراین به منظور طبقه؛ بوده اسطططت

 )ارزیابی سریع ژ ومورفیک( مورد بررسی قرارگرفت. RGA تکنیک

( اسططتفاده CSIهای ارزیابی سططریع ژ ومورفیک با عنوان پتانسططیل فرسططایش کناره )این پژوهش یکی از روش در

تایج ن مطالیه از نظر پایداری تییین شدند.های مورد بازه ،یافته با این شاخصهای اختصاصاسطت براسطاس امتیاز شطده

ناپایداری بسطططیار زیاد قرار که در وضطططییت  8،7( به اسطططتثنا بازه 1-5) هادر این رودخانه تمامی بازه نشطططان داد کطه

پلات  در نمودار باکسها نیز )که پراگندگی داده کنارهفرسطططایش  زیاد پارامتر ثیرأاین امر به دلیل تکه  (9)جطدولدارنطد

هایی با ناپایداری ها در گروه بازهتمامی بازهباشطططد، و الگوی رودخانه در این دو بازه می باشطططد(مؤید این مسطططئله می

 .(19)شکل که این امر ناشی از تیدیل پارامترهای مؤثر در پایداری است گیرندمیقرارمتوسط 

در ها کنارهکه ناپایداری  دهدنشان می (CSI) شطاخص پتانسطیل فرسطایش کرانه نتایج آمده ازدسطتامتیاز نسطبی ب

و  ()ریپارین کانالگیاهی حاشططیهاول و سططپس پوشططش ۀاز فرسططایش کناره در وهلثر أمت أعرب عمدتحاجی ۀرودخان

. این امر با کندمی دییتأها در این دو پارامتر نیز این مسئله را و پراکندگی داده یاجیبهباشطد؛ نمودار اشطکال رسطوبی می

توسط  RGA پژوهش دیگری که با روش  داری دارد.گیاهی و جنس رسطوبات کانال ارتباب میناالگوی کانال، پوشطش

در  CSIهای در شاخص دهد که  کرانهدر رودخانه سطیمره انجام شطده است نشان می (1937و همکاران،  )اسطماعیلی

ترین پارامترها در پایداری و ناپایداری رودخانه سططیمره به ترتی  عبارتند بندی ناپایداری متوسططط قرار دارند و مؤثرطبقه

حالیکه در رودخانه حاجی عرب با  ای کرانه، فرسططایش کرانه، مدل تکاملی رود دراز: فروسططایی بسططتر، حرکات توده

 ترین عاملدر گروه ناپایداری بسططیار زیاد قراردارند  و در این رودخانه فرسططایش کرانه مؤثر 7،8های  تفاوت کمی بازه

 در پایداری و ناپایداری کرانه است.

ها ی حاصطل نیاز است که همزمان با شاخصهااطمینان از یافتهبرای  (9419) هیرن و همکاران یهاافتهیبر اسطاس 

عمرانی مورد اسطططتفاده قرار نگیرد؛ در واقع  یهاپروژههای دیگر تییین پایداری اسطططتفاده شطططود و به تنهایی در و مدل

ین روش ا های ارزیابی سطریع ژ ومورفیک هستند، بیانگر وضییت کنونی رودخانه هستند.شطاخص ۀهایی که بر پایمدل

عرب جیحا ۀهای رودخانای را به منظور تحلیل پایداری کنارهمدلی اسطت که ارزیابی سطریع، ارزان قیمت و نبستأ ساده

 .کندبرای ما امکان پذیر می

های تلفیقی متیددی در جهت تثبیت و حفاظت دیواره رودخانه به کار توان از روشها میبراسطططاس شطططرایط بازه 

گیاهی )نظیر پوشش های طبیییو روش های مقاوم به شکل روکش()سازه ایهای سازهروش ها شطامل:برد. این روش

گیاهی(  اده همزمان از گابیون، مصال  ساختمانی با پوشش)اسطتف های تلفیقی طبییی و سطاختمانیدرختان( و روشو تنه

توان در می است و ترشناسی مناس محیطی و زیباییهای تلفیقی از نظر اقتصادی و زیستشطود. در این میان روشمی



 اول ۀشمار                                                                    محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                60

 

ات بعرب به کار برد. لازم به تکر اسطططت که در این منطقه با توجه به مورفولوژی و جنس رسطططوامتداد رودخانه حاجی

حراف جریان ان) های غیر مستقیمتری نسبت به روشها کارایی بیشهای حفاظت مسطتقیم دیوارهکرانه اسطتفاده از روش

 های آرام کننده( جریان دارد.  یا سازه

 کتابنامه

بندی و طبقه .1933؛ ر وف ،زادهمصطفی ؛خدیجه ،حاجی ؛مسیود ،رحیمی ؛رسول ،بخشطنده ؛فریبا ،اسطفندیاری درآباد

 .7 دوره .هیدروژ ومورفولوژی .خانلو با اسططتفاده از مدل رزگنتحلیل ژ ومورفولوژیکی بخشططی از رودخانه حمزه

 doi.org/10.22034/hyd.2021.39301.1527                                          ،93-63 ، صص96 شماره
های میدانی در ژ ومورفولوژی تکنیک .1934؛ اسطططماعیلی، رضطططا؛ حسطططین زاده، محمد مهدی؛ متولی، صطططدرالدین

 انتشارات لاهوت .. چا  اولایرودخانه

 ارزیابی هایتکنیک از استفاده با رود کرانه پایداری تحلیل .1937؛ اسطماعیلی، رضطا؛ محمدیان، راضیه؛ لرستانی، قاسم

 یهاپژوهش ایلام. اسططتان شططهر دره شططهرسططتان محدوده در سططیمره رودخانه :موردی ژ ومورفیک مطالیه سططریع

 67 – 74 صص: .(9) شماره .هفتم سال ،کمّی ژ ومورفولوژی
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