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چکیده
سیالبها و طغیانها ی رودخانه ای از جمله مخاطرات طبیعي به شمار مي آيندد هده از ديدر بداز مدورد سوجده سداهنین و
حاشیه نشینان سواحل رودخانه و مسیلها بوده است .اين پديده به عنوان يكي از حوادث سكرارپذير ،همواره مدورد بررسدي و
مطالعه متخصصان ،از جمله آب شناسان و مهندسان و طراحان فضاها و ابنیه عمومي مانند پلها وجادهها و ...قرار گرفته و مدي
گیرد .هارشناسان اين گونه سازهها با سعريف فیزيكي از سیل و سیالب ،سعي دارند بر اساس بنیانهای هیدرولیك و با اسكا بده
بررسي ابعاد و شیب درهها و معبرهای عبور آب ،نسبت به طراحي آب گذرها و پلهدا اقددام نمايندد .ايدن بررسديهدا غالبدا بدا
فرض عملكرد جريدان سدیال آب در محدیم همدراه بدوده و بددون در نتدر گدرفتن فراينددهای ديگدر مانندد فراينددهای ناشدي
ازعملكرد يخ هه مي سواند عامل اصلي در ايجداد فدرم دره هدا بدوده باشدد صدورت مدي گیدرد و لدذا بدرآورد آنهدا در مدورد
سیالبهای احتمالي بسیار دور از واقعیتي خواهد بود هه در طبیعت به وقوع مي پیوندد.
در اين مقاله به آزمون فرمول شزی و مانینگ در برآورد سیالب پرداخته شده و با اسكا بده بدرآوردهدای ريايدي و بدیالن
هیدرولوژيك ،بر اين نكته سأهید شده است هه بدون در نتر گرفتن فرايندهای ژئومرفیدك ايجداد هنندده دره هدا ،بسدیاری از
برآوردهای معمول در مقدار سیالبهای محتمل ،صحت ودقت الزم را نداشته و نمدي سدوان بدا اسكدا بده ندین برآوردهدائي
دست به اجرای سازههای مهندسي ،زد.
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مقدمه

مهندسین در طراحي سازههای آبي ،متكي به روشهای محاسباسي خاصي هسدتند سدا
بتوانند نسبت به سعیین ابعاد پلها وسرريزها اقددام نمايندد .گداهي اوقدات ايدن محاسدبات
برای مسیلها و خشك رودها بر اساس سطح مقطع مسیل ،شیب محدوده معبر و يدريب
خاصي هه به يريب مانینگ شهرت دارد ،استوار است .با اسكاء به نین روابم سجربدي،
معموالً محاسبه دبي های حداهثر يا محتمل صورت مي گیرد .مشكل عمدده ايدن اسدت
هه هرگز در مورد فرايندی هه سبب ايجاد نین مسدیل يدا دره ای شدده اسدت ،دقدت و
مداقه هافي به عمل نمي آيد .بده عبدارت ديگدر بدرآوردهدای رقدومي ،سنهدا بدر اسداس
ويژگيهای هندسي درههاست ،حدال آن هده ايجداد ندین پديددههدايي مدي سواندد در
هار وب فرايند های مختلفي صورت گرفته باشد .نین برآوردهايي ،وقتي به صدحت
قرين است هه سیال به وجود آورنده درهها ،آب در حالدت مدايع باشدد .سدیالبهدا مدي
سوانند درههای عريضي را بوجود آورند هه بعضاً شباهت بسدیاری بده درههدای ناشدي از
حرهت متمرهز يخ دارد .بديهي است اگر ه حرهت يخ شباهتهای زيادی با حرهدت
آب دارد ،ولي سرعت و ابعاد اين دو ،سفاوت فداح

داشدته و يخچدال ،درههدای وسدیع

سری ايجاد مي هند .اگر مهندسین بدون سوجه به اين هه دره را آب بوجود آورده يا يخ،
دست به محاسبات عددی بزنند ،هرگز قادر نخواهند بود ،دبي صحیح آب عبدوری دره
را برآورد نمايند .با سوجه به اين هه مبنای اصلي سصمیم گیری مهندسان در طراحي دبي
طرح و برآورد حجم آب جاری شده در مقطع درهها ،سحلیدل مورفولدوژی درههاسدت،
پرداختن به فرايندهای شكلزا در نین محاسباسي اهمیت فراواني دارد.
پیشینه تحقیق

آب ماده ای است هه حیات بدون آن میسر نیست .بشدر در دوره نوسدنگي سدعي در
مهار آب داشته است .بر روی الواحي هه از  ۴هزار سال قبدل از مدیالد از سدومری هدا و
مصریها در منطقه خاورمیانه باقي مانده ،آثاری حك شده هه نشان مي دهد قدمت سد
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سازی روی رود نیل به آن زمان بر مي گردد .در دين يهود اشاره شده است هه حضرت
موسي در  2۴۱۱سال قبل از میالد مسیح با عصای سحرآمیز خود شمه ای در دل هوير
پديد آورد .اين مويوع بر اهمیت آب در زمانهای گذشته صحه مي گدذارد ،بده نحدوی
هه سمدن های بزرگ در هنار رودهای بزرگ ظاهر شده اند.
علي رغم اهمیت بسیار زياد آب ،گداه بدا طغیدان و سدر ريدز شددن
سنگیني به بار مي آورد .انسان برای هاه

خسدارت هدای

خسارات ناشي از آن سدابیری انديشدیده هده

به طراحي و سأسیس محدثاسي انجامیده هه در اين گفتار به عنوان سازه هدای آبدي از آن
ها ياد شده است .ه بسا طراحي نین سازه هايي بر اساس فرم های موجود در طبیعدت
باشد ،ولي فرم موجود ناشي از فرايند حاهم هندوني آآب ،يخچدال ،بدادب نباشدد .فرايندد
يخچالي هه بیشتر در اين مقاله مد نتر است ،در عرض های بداالی جغرافیدايي و ندواحي
مرسفع هوهستاني حاهمیت دارد .با شكل گیری يخچال و جريان آن به طرف ارسفاعدات
پايین سر ،زبانه های يخچالي دره هدايي را ايجداد مدي هنندد هده شدكل گیدری آن هدا بدا
حداهثر گسترش زبانه های يخي در ارسباط است.
در مورد حداهثر گسترش ارسفاع خم برف مرز دائمي و به سبع آن ارسفاع خم سعادل
آب و يخ آحداهثر گسترش زبانه های يخچاليب مطالعات زيادی انجام شده است از
جمله به نتر بوبك و شوايتزر ارسفاع خم برف در دورههای سرد پلئستوسن نسبت به
شرايم هنوني ،حدود  0۱۱سا  2۱۱۱متر پائین سر بوده است .در مقابل رايت ،پائین آمدن
خم برف را در هوههای هردستان در دورههای سرد سا ارسفاع  20۱۱متر آاز سطح درياب
برآورد هرده است آمقیمي1۱2 :2903 ،ب .در هوههای سال  ،يخرفتهايي هه در شرق
و غرب قله باغرور وجود داشته ،زمینهای زيادی را پوشانده ههيخرفتهای آن هنوز
وسعت زيادی از نواحي اطراف را ميپوشاند آمحمودی2۴ ،2931 ،ب .در دره
گرگانرود ،يخرفت های پیشاني سا ارسفاع  3۱۱متری از سطح دريا شناسايي شده اند
آعاليي طالقاني213 ،2902 ،ب .در جنوب غرب رشت ،در دره ماسوله ،يك يخچال
درهای مهم وجود داشته ههيخرفتهای آن در وورم اخیر سا ارسفاع  ۴۱۱متری از سطح
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دريا پائین آمده است .بهنوشته پدرامي آ2931ب زبانههای يخچالهای دامنهای سردآبرود
و رود الوس در وورم قديم سا سطح آبهای آزاد هاسپین قديم پائین آمده است .در
ناحیه سهران آثار و شواهد زيادی از يخبندان وورم وجود دارد ،يخچال درهای بزرگ
هرج  3۱هیلومتر طول داشته و سا محل شهر فعلي هرج گسترش يافتهبود .در وورم قديم
يخچال درهای جاجرود نیز سا ارسفاع  2۴۱۱متر پائین آمده است .يخرفتهای يخچال
سیرهي شیرهوه در ارسفاع  20۱۱و  10۱۱متر باقي مانده است هه حاهي از وجود دو
دوره يا فاز يخچالي است .هوهله در هوه وپار واقع در جنوب هرمان آثار دو يخبندان
بزرگ هواسرنری را بررسي هرده و آنها را به دوره ريس و وورم نسبت داده است
آجداری عیويي11-10 ،291۴ ،ب .هوه های البرز میاني در شمال ناحیه سهران به سبب
ارسفاع زياد ،مملو از شكل های مختلف يخچالي است .سیرک های يخچالي سو ال از
اين عوارض اند .حد زيرين اين سیرک ها هه سوسم  GPSاندازه گیری شده اند،
 23۱۱متر است آمقیمي1۱1 ،2903 ،ب .البته زمرديان اين ارسفاع را در دامنه شمالي
سو ال ،برای يخرفتهای هف درّه شهرستانك  11۱۱متر ذهر هرده است آزمرديان،
۴1 ،2902ب.
رامشدت آ2902ب از ديگر محققیدني است هدده طددي سحقیقدداسي هده اخیدراً در زمینده
يخچالشناسي ايدران مرهزی انجام داده ،يافتدههای دانشمنداني دون هاگهدرن د هوهلده
را مدورد سأيید قدرار داده و بدا سكیده بدر شواهدد ژئومدورفیك وآثار فرسايشي ،يخچدالها
را سا ارسفداع  23۱۱متری در نددين نقطهاز ايران مرهزی از جملده زفدره د شدیرهوه و...
مطالعده نمدوده و بهپايیدن آمدن زبانههای يخي سا زمینهدای دشدتي سأهیدد هددردهاسدت.
سحقیقدات ايدن محقدق عالوه بدر يخچالهای ايدران ،در مدورد يخسارهای آحرهدت غیدر

متمرهز يخب ايران مرهزی هنوز ادامه دارد (نعمت الهی .)2831،اينگونده مطالعدات
در دهه هدای اخیدر در سدلفچگان آشوشدتری2901 ،ب ،زفدره آطدالبي2902 ،ب،
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دهبكری بم آپوردهقان 2901ب ،نسران آمعصومي290۴ ،ب ،درختنگان آشاهزيدی،

2901ب ،الیگودرز آجعفری2901 ،ب و ....در ايران مرهزی صورت گرفته است.
مطالعات فوق مؤيد اين مويوع است هه با پايین آمدن زبانه های يخچدالي هدواسرنر
دره هايي را بوجود آورده است هه هر ند امكان دارد بستر امروزی آن ها سوسم مسیل
يا رود و خشك رودی اشغال شده باشد ،ولي فرايند اصلي بوجودآورنده آن ها روانداب
نبوده ،بلكه از طريق بارش جامدد و ايزولده شددن

و شدكل گیدری يخچدال هدای دوره

هواسرنری به وجود آمده اند.
از طرفي برای احداث سازه های آبي الزم است حداهثر دبي خروجي دره را محاسبه
هرد هه به مطالعات هیدرولوژيكي نیازمنديم .هیدرولوژی جديد از قرن  21با اندازه
گیریهای مختلف آغاز گرديد .ماربوت با اندازه گیری سرعت و سطح مقطع جريان،
دبي رودخانه سن را در پاريس محاسبه هرد .از قرن نوزدهم در زمینه هیدرولوژی
آبهای سطحي به هیدرومتری سوجه بیشتری مبذول گرديد .در اواخر قرن  23و 9۱
سال اول قرن 1۱صدها فرمول سجربي پیشنهاد گرديد هه مي بايست يرايب و
پارامترهای آنها بر اساس قضاوت و سجربه بدست مي آمد .اين مدلهای سجربي ،شامل
روابم و معادالسي بود هه با استفاده از سجزيه و سحلیل آمار و اطالعات محدود و
خصوصیات يك منطقه سعیین مي شوند و جهت سخمین پارامترهای احتمالي خاص مورد
استفاده قرار مي گیرند آشفاهي911 :290۴ ،ب .فرمولهای فرانسیس در مورد سرريزها،
گانگیه ،هوسه و مانینگ درباره جريان آب در هانالهای روباز از جمله اين مواردند
آعلیزاده ،امین :2911 ،صص92-99ب.
روش و شیوه کار

در ارسباط با اثر گذاری رواناب ها در ايجاد دره ها و مسیل ها شكي نیست ،اما آنچه
در اين مقاله مد نتر قرار گرفته ،اين است هه عالوه بر اثرگذاری آب به صورت مايع،
به شكل جامد نیز در شكل گیری دره ها نق

دارد .با سوجه به سغییرات اقلیمي
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هواسرنری ،شرايم گسترش يخچال های هوهستاني در ايران زمین ،فراهم گشته و در
قسمت هايي هه امروزه فرايند آبي يا مجاور يخچالي فعالیت دارند ،در آن زمان فرايند
يخچالي حكم فرما بوده است.
مطالعه صفات و ويژگي آبهای جاری ،در قلمرو مهندسان آب شناسي است .حال
آن هه ابعاد و نوع آبراهه ،يعني شكل هندسي آن از نتر آب شناختي در حیطه
ژئومورفولوژيستهاست .ژئومورفولوژيستها جريان آب و پیداش مسیلها را سنها به
مثابه يكي از عناصر دخیل درسغییر شكل زمین ،در هر مقیاس زماني هه باشد ،مي بینند
آآر يو هوک و همكار131 :2911 ،ب .معابر طبیعي را از بهترين مناظر ژئوفیزيكي مي
دانند هه در آن ،ارسباط بین سیستم نیروها و اشكال ناهمواریها به روشني قابل درک
است زيرا همین سیستم نیروها هستند هه به طور انحصاری در سعیین ابعاد و شكل
آبراهه دخالت دارند .ون اين ديدگاه ،هر دو نگرش میان مدت و دراز مدت را شامل
مي شود ،به ژئومورفولوژيستها امكان مي دهد ،سا از رودها ادراک ويژه ای داشته
باشند .ادراهي هه سا حدی به نتر مديران حرفه ای رود هه بیشتر به مسائل بالفصل و
نزديك آن سوجه دارند متفاوت است .در اين جا سوجه عمومي ژئومورفیك به «شكل -
مواد -فرايند»  materials-process- formو زمان ،به بحث درباره «شكل -فرايند-
واهن »  response- form-processسغییر مي يابدآآر يو هوک و همكار:2911 ،
131ب.
با سوجه به اين نكات ،در اين جا هوشیده ايم سا نواحي مختلفي از ايران مرهزی را
هه حضور فرايند يخچالي در آن ها باعث ايجاد شواهدی از جمله دره های وسیع و U
شكل شده است را انتخاب و با استفاده از يرايب و روابم موجود ،حداهثر دبي آن ها
را برآورد نمايیم .سپس با بررسي ويژگي های فیزيكي حويه آبي باال دست مقاطع و
برآورد دبي خروجي ناشي از رواناب يا ايزوله شدن بارش دوره های سرد ،ابعاد دره
های ايجاد شده بر اثر هر هدام را برآورد هرده ايم .با مقايسه ويع موجود مقطع دره با
هر هدام از فرايندهای آبي و يخچالي ،به اين نتیجه رسیده ايم هه آب به صورت مايع ،با
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سوجه به ويع موجود ،سحت هیچ شرايطي نمي سواند نین دره هايي را بوجود آورد و
مسلماً در شكل گیری آن ها فرايند ديگری يعني يخچال نق

داشته است .گاهي اوقات

با ناديده گرفتن فرايند شكل زای دره ها ،زمینه هدر رفتن سرمايه های ملي را فراهم مي
سازيم.
بحث و بررسی

به نتر مي رسد اگر مقدار آبي هه سقريباً سمام هانال را در بر گرفته است و به سخلیه
بین سكويي يا بین دو هنار بستر رودخانه اختصاص دارد را به عنوان سخلیه حداهثر
رودخانه به حساب آوريم ،عمل منطقي انجام داده ايم .آريچارد ورلي و ديگران:2913
239ب اين مويوع منجر به ارائه فرمولهای متعددی برای محاسبه حداهثردبي از طرف
آب شناسان گرديده هه مي سوان به فرمول شزی و مانینگ اشاره هرد آعلیزاده93 ،ب.
استفاده از اين گونه مدلها به منتور برآورد سیالب ساالنه درحويه آبي مناطق خشك
و نیمه خشكي هه عمدساً فاقد ايستگاههای آب سنجي مي باشند از دير باز در مطالعات
هیدرولوژيكي متداول بوده است .البته هارايي و مناسبت اين روشها در مناطق
جغرافیايي مختلف منوط به دستیابي اطالعات مورد نیاز و آزمونهای مربوطه مي باشد.
نتايج اين گونه سحلیلها نیز در بسیاری از موارد ريايت بخ

است ،ولي با سوجه به

بعضي شواهد مورفولوژيكي و فیزيوگدرافي موجود ،نمي سوان نین سحلیلهايي را به
همه ی درهها سعمیم داد .بههارگیری اين مدلها در بسیاری از درههايي هه سحلیل فرايند
شكلزايي آنها انجام شده است ،نتايج قابل قبولي بدست نداده است .بنابراين در
برآورد حداهثر دبي سیل ،سحلیل فرايندهای شكلزا ،يرورت خاصي خواهد داشت.
اين يرورت در بررسي های میداني با شواهد عیني همراهي داشت ،از جمله -2 :وسعت
هم حويه آبي در باالدست درههايي با ابعاد وسیع هه فاصله نداني با خم سقسیم آب
نداشتند آآباده ،اقلید ،ساريتان ،الیگودرز و...ب  -1درههای وسیعي هه در پايین دست به
هم پیوسته و انتتار مي رود ،عمیقسر و وسیع سر گردند ،در صورسي هه وسعت آن ها در
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پايین دست نسبت به وسعت شان در باالدست همتر شده است .يعني با سوجه به حجم
آب محاسبه شده در مقطع هر يك از درهها در باال دست ،انتتار مي رود در پايین دست
با به هم پیوستن آن ها و افزاي

دبي آب ،درهها وسیع سر گردند ،ولي ابعاد دره ها در

نین مناطقي همتر شده است .به عبارسي ديگر ابعاد زبانه های يخچالي هواسرنر ايران
زمین ،به طرف دشتها و پايین دست ،عليرغم اينكه امكان دارد ندين زبانه يخچالي
به هم بپیوندند ،به خاطر ذوب و سحلیل رفتن يخ ،هاه

يافته و در نتیجه درههايي با

وسعت همتر ايجاد مي هنند ،در صورسي هه معموالً درههای رودخانه ای ،به سمت
پايین دست ،با دريافت انشعابات متعدد و افزاي

دبي ،وسعت بیشتری مي گیرند.

بررسي فرمهای ناشي از صفحههای يخي مؤيد اين نكته است هه بارش جامد و
سجمع نسبي آن در مناطق پست حويه ،مي سواند پیداي

نین درههايي را به خوبي

سوجیه نمايد .عدم شناخت صحیح فرايند ،باعث نتیجه گیری غلم در سحلیل و منجر به
بروز مشكالسي در برنامه ريزیها مي گردد .در اين مقاله سعي بر آن است هه با سوجه به
نكات مذهور و با استفاده از روابم موجود ،به بررسي ابعاد دره های مختلف با ديدگاه
فرم و فرايندی از يك طرف و رابطه سنجي از طرف ديگر پرداخته و نتايج حاصله را
مورد مقايسه و بررسي قرار دهیم.
همان طور هه اشاره شد ،از جمله مدلها هه با استفاده از مشخصات فیزيوگرافي در
محاسبه ی دبي جريانهای يكنواخت استفاده مي شود ،مدلهای مربوط به شزی و
مانینگ است .زماني هه در يك مسئله هیدرولیكي ،معلومات را شناسايي و از روی
آنها پارامترهای مجهول را پیدا هنیم جريان هیدرولیكي محاسبه شده ،به عنوان جريان
يكنواخت شناخته مي شود .بررسي نین جريانهايي با استفاده از فرمولهای مانینگ و
شزی ،با يرائب انتقال ،امكان پذير است آحسیني و ابريشمي229 :2903 ،ب .در اين
صورت مشخصات هندسي معابر طبیعي ،مثل عمق و سطح مقطع جريان ،عرض سطح
آزاد ،پیرامون مرطوب ،شعاع هیدرولیكي بايد مشخص گردد .بسیاری از اين متغیرها
بايستي با حضور در منطقه و اندازه گیریهای میداني مشخص گردند .برای مثال ،منتور
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از عمق جريان آسراز مقطعي از هانالب فاصله ی قائم سطح آزاد آب نسبت به يك سطح
مبنای دلخواه مي باشد آحسیني و ابريشمي9 :2903 ،ب .عرض سطح آزاد همان دهانه،
معبر عبوری دره است هه آب يا يخ از آن عبور مي هرده هه در آبراهه های ذوزنقه ای
آهمانند مناطق مورد مطالعهب با استفاد از روابم آ2و1ب و شكل آ2ب مساحت مقطع جريان
و محیم خیس شده محاسبه مي شود:

شكل آ2ب قسمت های مختلف آبراهه ذوزنقه ای

آ2ب
آ1ب
در اين روابم  Aمساحت مقطع جريان P ،محیم خیس شده مقطع جريان b ،عرض
مقطع جريان و  dعمق مقطع جريان است .با داشتن مساحت و محیم مقطع جريان ،مي
سوان شعاع هیدرولیكي را محاسبه هرد:
آ9ب
هه  Rشعاع هیدرولیكي سطح مقطع جريان است.
برای محاسبه مجهوالت آدبي جريانب از روابم سجربي آبازن ،هارسر و مانینگب
استفاده مي هنند .در همه اين روابم ،ابتدا الزم است هه سرعت جريان آب را محاسبه
نمايیم .سرعت متوسم آب آvب در فرمول مانینگ از رابطه آ۴ب محاسبه مي گردد:
آ۴ب
هه  Sشیب هانال بر حسب درصد و  nيريب زبری هانال در رابطه مانینگ است.
اين يريب ،برای آبراهههای مختلف با سوجه به ويعیت مسیل از نتر ناهمواری ،پوش
گیاهي ،جنس رسوبات و ...متفاوت است هه با استفاده از جداول موجود در هتاب
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های هیدرولوژی برآورد مي گردد آرفاهي۴13-۴10 ،2901 ،ب .با سوجه به اين هه مسیل
های انتخابي دارای ويژگي های يكساني هستند آيعني همه آن ها مسیر نامنتم ،دره هايي
موجدار ،هناره هايي پوشیده از گیاه در خاک هايي شني و رسي سنگريزه داری دارندب
اين يريب برای آن ها  ۱/۱11در نتر گرفته شده است .بايد سوجه داشت از اين
فرمول ،زماني هه هیچ گونه اطالعاسي از رواناب و بارندگي در دسترس نیست استفاده
مي شود و در محاسبه ی سرعت متوسم آب هه از مجاری مي گذرد ،معموالً فرض
مي شود ،هه سراز سطح آب در مجاری اصلي رودخانه يكسان است آآر يو هوک و
همكار،2911 ،ص29ب.
در اين جا يمن بررسي اين فرمول مانینگ و برآورد سرعت و دبي عبوری از
درههای سلفچگان آعنايت آبادب ،سده اقلید آرودخانه سفید بخ

سده اقلیدب ،اقلید و

الیگودرزآ قاگرگب ،آجدول 2ب هه در نقاط مختلف ايران زمین واقع شده اند ،به
بررسي و آزماي

نتايج حاصل از آن ها در ارسباط با وسعت و میزان بارش مناطق

مربوطه مي پردازيم و با سوجه به ويعیت دما و بارش هنوني ،حجم يخي هه در
دورههای يخچالي دوران هارم از دره مي گذشته را محاسبه مي هنیم .از بررسي به
عمل آمده مي سوان نتیجه گرفت هه حداهثر بارش محتمل نیز نمي سواند نین درههای
وسیعي را ايجاد نمايد.
دره رودخانه سفید اقلید آهه در بخ

سده شهرستان اقلید ،شمالي سرين قسمت

استان فارس واقع شده استب ،يكي از سر شمههای مهم رود هر در حويه آبي بختگان
است ،هه ارسفاعات بی

از  11۱۱متر ،مرز بارشهای جامد در فصل سرد را در بر مي

گیرد .اين حويه ،سطحي معادل  3۴هیلومتر مربع را در بر دارد و با متوسم بارش 11۱
میلي متر ،در دوره يخچالي هواسرنر ،قريب به  1910۱۱۱۱متر مكعب نزوالت جامد
جوی را در فصل سرد بلوهه مي هرده و بدين سرسیب در مجموع سبب ماندگاری و
حضور آب در محیم ،سأخیر زماني حد سیالبها و بعضاً باال بردن ظرفیت لحته ای
پیكهای آبي ،در بخشي از سال مي شده است .اين مقدار آب آيا مادهب بلوهه شده،
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معادل  /312۴0^19ارگ انرژی حويه را از مدار سعامل سیبرنتیكي حويه رودخانه
سفید خارج مي هرده است آهمانه۴۱-3۱ :2901 ،ب .با استفاده از روابم  9و  ۴خواهیم
داشت:

جدول آ2ب مشخصات فیزيوگرافي درههای مورد مطالعه
اقلید

قا گرگ

دره رودخانه

عنايت آباد

سفید



محل
موردنتر



پارامترها

قابل اندازه گیری

213/2

131

101/21

9۱۱

عرض هف دره به متر

۴/101

2۴

1۱

9۱

يخامت هف دره سا رأس مورنها

210/۴0

11۱

2۱3۴/10

11۱

دهانه معبر يخ به متر

23/1۴

12۴

۴۱۴/021

12۱

 eفاصله افقي جداره دره سا رأس دره

3۱3/39

1۱۴0

۴0131/11

219۱۱

مساحت مقطع عبور يخ به مترمربع

2/1

2

29

۴

شیب متوسم رودخانه به درصد

۱/۱11

۱/۱11

۱/۱11

۱/۱11

يريب زبری مانینگ

213/1

۴۱3/11

22۱3/10

11۴/13

محیم سر شده به متر مربع

9/01

21/99

۴9/3۴

12/21

شعاع هیدرولیك آRب

22/31

13/13

210/11

32/21

سرعت آب درفرمول مانینگآ

ب

و با استفاده از رابطه محاسبه دبي آQب با استفاده از مساحت مقطع عريي مسیل آAب
و سرعت متوسم جريان آVب آرابطه 1ب خواهیم داشت:
آ 1ب

Q=A×V=210/11×۴0131/11=039۴219

به عبارسي ،دبي الزم برای سشكیل نین دره ای آQب بايد بیشتر از هشت میلیون متر
مكعب در ثانیه باشد ،هه برای نین مناطقي اصالً قابل سصور نیست .در صورسي هه با
استفاده از رابطه حداهثر بارش محتمل آرابطه 3ب خواهیم داشت:
آ3ب

PMP=R+k×s
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 PMPحداهثر بارش محتمل R ،متوسم حداهثر بارش  1۴ساعته S،انحراف از
معیار K ،يريبي است هه مقدار آن حدوداً  21و حتي اگر در اين جا  1۱در نتر گرفته
شود آهه در بعضي مناطق در نتر گرفته مي شودب خواهیم داشت:
PMP=31.۴2+20×14.41=353.65

حجم آب ناشي از نین بارشي آVب با سوجه به وسعت منطقه آ 91۱هیلومتر مربعب
خواهد بود:
V=91۱×2۱۱۱×919/31=2191111۱۱

يعني حداهثر حجم آب محتمل هه از مقطع اين دره مي سواند بر اثر حداهثر بارش
 1۴ساعته عبور نمايد 219111۱۱ ،متر مكعب خواهد بود هه اگر اين عدد را بر سعداد
ثانیههای شبانه روز آ03۴۱۱ب سقسیم نمايیم حداهثر دبي محتمل اين حويه آبي،
 2۴91/3متر مكعب در ثانیه مي شود هه در مقابل دبي الزم برای سشكیل دره ای به اين
ابعاد آ 039۴219متر مكعبب رقم بسیار نا یزی به حساب مي آيد.
متوسم انرژی پتانسیل سولید شده به وسیله حجم بارش ساالنه در اين حويه با
استفاده از روابم زير خواهد بود:
آ1ب
آ0ب

هه در روابم فوق:
گران

زمین g:

جرم ماده m:

انرژی پتانسیلU:
ارسفاع زمین +ارسفاع سطح آب = ارسفاع از سطح دريا h:
گالي ماده p:

حجم ماده v:
از سرهیب روابم  1و  0خواهیم داشت:
آرابطه 3ب
هه موارد فوق در منطقه مورد نتر به اين قرار است:
v=1910۱۱۱۱m3

p=1000 kg/m3

A= 94×106 m2

g=9.81m/s2
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از اين آمد ،ارسفاع آب ناشي از بارش آRب در اين منطقه

برابر با  11۱ملیمتر يا  ۱/11متر است هه با ارسفاع زمین آ 11۱۱مترب با هم جمع مي شود
سا ارسفاع منطقه از سطح دريا به دست آيد:
h= 11۱۱+۱/11=11۱۱/11m

با داشتن معلومات فوق و جا گذاری در رابطه  2۱مقدار انرژی پتانسیل در اين ارسفاع
× 1/9۱3ارگ خواهد بود:
u=2۱۱۱×3۴×106×11۱۱/11×3/02=1/9۱3×1015J=1/9۱3×1022erg

انرژی سجمعي هر هدام از دورههای يخچالي ،از نان عتمتي برخوردار بوده است
هه سوانايي الزم را برای حفر نین دره ای فراهم مي ساخته است.
دبي الزم برای شكل گیری هر يك از مسیل های ديگر نیز به همین سرسیب محاسبه
خواهد شد .برای مثال در مورد رودخانه فصلي اقلید آهه در بخ

مرهزی شهرستان

اقلید ،شمالي سرين قسمت استان فارس واقع شده استب 19۱۱/03 ،متر مكعب است .در
صورسي هه حداهثر دبي محتمل اين حويه  911متر مكعب در ثانیه محاسبه شده است.
عالوه بر اين به طرف باال دست حويه نیز ابعاد دره وسعت بیشتری مي گیرد هه همگي
حكايت از وجود فرايندی غیر از آب مايع در شكل گیری دره مي باشد.
=11.97

در روستای عنايت بیگ ،از سوابع سلفچگان آمنطقه سلفچگان يكي از بخ

های

استان مرهزی درشمال اصفهان مي باشدب در قسمت غربي جاده سرانزيتي سهران-
اصفهان ،بر اساس جدول شماره يك ،فاصله سراس دوم از هف دره  9۱متر ،عرض هف
دره آبستر هف هه معبر يخ بودهب در حدود  9۱۱متر و دهانه معبر يخ در حدود  11۱متر
محاسبه گرديد آشوشتری13 :2901 ،ب .مساحت مقطع عبور يخ در روستای عنايت بیگ
 219۱۱متر مربع را شامل مي شد هه دبي الزم برای شكل دهي آن  1312۴3متر مكعب
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در ثانیه برآورد شده است در صورسي هه بر اين اساس حجم يخ عبور هننده با سرعتي
معادل  ۴متر در سال برابر  191۱۱متر مكعب معادل  1/91لیتردر ثانیه خواهد بود هه
حجم شم گیری را شامل مي شود .اگر سرعت يخ  3متر در سال سخمین زده شود
مقدار آب عبوری حدود  9/۴0لیتر در ثانیه و حجمي در حدود 2۱30۱۱متر مكعب
برآورد مي گردد.
دبي محاسبه شده برای ايجاد مقطع دره ی يخچالي قاگرگ در قسمت جنوبي
شهرستان الیگودرز 200021/31 ،متر مكعب مي باشد در صورسي هه بر اساس حداهثر
بارش محتمل ،دبي حداهثر اين دره نیز بسیار همتر از اين مقدار يعني  1۱۱متر مكعب
در ثانیه مي باشد.
شرايم اقلیمي امروزی و وسعت هوههای سغذيه هننده حويه های آبي در باال دست
مناطق ،هرگز قادر به ايجاد نین سوان انرژی شكل زايي سوسم آب روان برای فدرمهای
مزبدور نبدوده ،حتي سصور نین سرعتي نیز برای آب غیر قابل باور است .را هه
حداهثرسرعت آب در زمین های شني همتر از يك متر در ساعت است .از طرفدي در
دورههای يخچدالي با سدوجده به ارسفاع برف مرز دائمي و میدزان بدارش هه عموماً به
صدورت جامد بوده ،امكدان فراهم هردن روانابهای شديد و مستمر نبدوده ،لدذا شدرايم
را برای سشكیل يك پوش

يخي وسیع و نیرومند فراهم هرده و فقدم يدخ پوشده ای

عتیدم قددرت حفر نین دره های را داشته است.
نتیجه گیري

در بررسيهای میداني برخي نواحي ايران زمین ،به درههايي بر مي خوريم هه
آبهای جاری هرگز نمي سوانسته اند نین درههايي را ايجاد هنند .شكل هلي اين
درهها نیز بیان گر همین مسأله است ،هف اين گونه درهها مسطح ،ديوارههايشان سند و
بعضاً هم ارسفاع است .نیم رخ اين نین درههايي آآبشخور Uمانندب معموالً منتم نمي
باشد هه اين بي نتمي ناشي از سراهم مواد و رسوبات يخچالي و هم نین نوع فرساي ،
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مي باشد .در دوره های سرد يخچالي نین درههايي را يخچالها مي پوشانیده و در
نتیجه ايجاد و حرهت دبريزها سوسم يخچالها را به همراه داشته است .وجود يخچالها
و حرهت آنها در جهت ثقل درههايي را مملو از يخ در حال حرهت ايجاد هرده و
شرايم را برای شكل گیری نین درههايي در نواحي هوهستاني فراهم ساخته است.
با قبول اين فرض ،به دو مويوع مهم از ديدگاه سیبرنتیك بايد سوجه نمود .ابتدا اين
هه نین اشكال ژئومورفیك مي سوانسته اند پتانسیل عتیمي از آب يا همان ماده يا
انرژی وارده بر حويه را در طول هر دوره سرد يخچالي در خود به صورت ايزوله نگاه
دارند .ثانیاً يمن ايجاد رسوبات يخچالي در آن زمان از ايجاد جريانهای فلويال آمگا
سیلهاب جلوگیری مي هرده است .البته جای ذهر است هه نبايد سوقع داشته باشیم هه
رسوبات يخچالي در حويههايي با موقعیت ريايي ايران ،با شكل هالسیك مورنهای
يخچالي در نواحي سرد اروپا يا آمريكا مشابهت داشته باشد را هه موقعیت ريايي آن
نواحي با فرمهای مورفیك خود به عنوان اشكال هالسیك اين نوع فرساي

در همان

مناطق بايد در نتر گرفته شود.
اين هانونها از نتر شكل شناسي به گونه ای نیستند هه منجر به سجمیع روان آبها
گردند .ولي با سغییر حالت فیزيكي آب ،شرايطي فراهم مي گردد ،هه حرهت آب
مشابه زماني مي شود هه در الههای سوپوگرافي جمع مي شوند .به عبارت ديگر بلوهه
شدن آب در سطوح مرسفع به واسطه سغییر حالت آب ،امكان جريان آبدوی را در بخشي
از سال متوقف مي سازد.
مهندسان در زمان طراحي سازهای مختلف آبي ،بايد سوجه داشته باشند هه درهها
مي سوانند بر اثر فرايندهای مختلفي ايجاد شوند و ون ايران زمین اقلیم متفاوسي دارد،
فرايندهای متفاوسي نیز بر آن حكم فرماست ،مسلماً در دورههای يخچالي فرايندهای
مربوط به آب ايزوله شده آيخب در هوهستان های مرسفع و به سبع آن با جريان يخ در
هوهپايه های مجاور سسلم داشته و دره هايي را ايجاد هرده اند هه هر ند امروزه
رواناب ها در آن جريان دارند ولي در روزگار گذشته معبر يخ بوده اند و ابعاد آنها
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ناشي از سلفیق فرايندهای هنوني و گذشته است .در اهثر موارد فرايند هنوني آآبب فقم
مجرای هو كي را در دره های يخي گذشته ايجاد هرده است .گاهي در زمان طراحي
سازههای آبي ،به علت عدم سوجه به فرايندهای گذشته ،زمینه هدر رفتن هزينههای
زيادی فراهم مي گردد يا با نسبت دادن فرم آبي به فرايند يخچالي و ايجاد ساسیسات
نامناسب ،شرايم را برای بروز خسارات زيادی به پايین دست فراهم مي آورند.
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