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عوامل موثر بر تغييرات زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي پيچيده
تَضج سثعٍاضي* ،1ضضا اضزماًياى ،2ػلي عالثي

3

ظهاى خيوايص ظيطسغحي زض حقيقت ّواى ظهاى خاسد خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي خيچيسُ ًسثت تِ ًفَش تاضًسگي هيتاضس مِ
زض ترويي آب ًگاض خطياى ظيطسغحي حَضِّاي آتريع تِماض هيضٍز .تطاساس ساظٍماض زاًي تالك ،خطياى ظيطسغحي است مِ
ساظٍماض خطياى سغحي ٍ ضٍاًاب ضا زض حَضِّاي آتريع تؼييي هيمٌس .زض ايي تحقيق ،تاثيط ػَاهلي ّوچَى ضراهت ذاك،
ضطية ّسايت آتي ذاك ،ضنل ٍ ٌّسسِ(ضنل هسغحِ ٍ هيعاى اًحٌاي) زاهٌِّاي خيچيسُ تط ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي
زاهٌِّاي خيچيسُ هَضز تطضسي قطاض گطفت .تِعَض مليّ ،ط چِ ضراهت ذاك موتط گطزز يا ضطية ّسايت آتي ذاك ماّص
ياتس ،ذاك ظٍزتط اضثاع گطزيسُ ٍ ظهاى خيوايص ماّص هيياتسّ .طچِ هيعاى ّوگطايي زاهٌِّاي خيچيسُ تيطتط گطزز ،ظهاى
خيوايص ماّص يافتِ ٍ ّوچٌيي ّطچِ زاهٌِّا ٍاگطاتط گطزًس ،ايي ظهاى افعايص هيياتسّ .طچِ اًحٌاي زاهٌِّا اظ حالت هقؼط
تِ هحسب تيطتط گطزز ،ظهاى خيوايص زاهٌِّا افعايص هيياتس .زض ًظط گطفتي ضنل ٍ ٌّسسِ زاهٌِّا تيي 0/5تا  2تطاتط هيتَاًس
ظهاى خيوايص ضا افعايص زّس.
ظهاى خيوايص ،خطياى ظيط سغحي ،زاهٌِ خيچيسُ.

 -1ػضَ ّيأت ػلوي زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس استْثاى.
 -2ػضَ ّيأت ػلوي زاًطنسُ هٌْسسي ػوطاى زاًطگاُ صٌؼتي ضطيف.
 -3ػضَ ّيأت ػلوي زاًطنسُ هٌاتغ عثيؼي زاًطگاُ يعز.
* ًَيسٌسُ ي هسٍَلt_sabzevari@iauestahban.ac.ir.com :

عًامل مًثش تش تغییشات صمان پیمایص جشیان صیش سطحي دامىٍ َاي پیچیذٌ

هطرصِّاي ظهاًي خاسد زاهٌِّاي حَضِّاي آتريع تِ
ػَاهل ظيازي اظ خولِ هطرصات تاضًسگي ٍ هطرصات
ظهيي ضيرتضٌاسي حَضِ تستگي زاضًس .هتساٍلتطيي
فطاسٌحّاي ظهاًي مِ زض آبضٌاسي هَضز استفازُ قطاض
هيگيطز ضاهل ظهاى توطمع ،ظهاى تاذيط ،ظهاى تؼازل،
ظهاى اٍج آب ًگاض ٍ ظهاى خيوايص هيتاضٌس .هطرصِّاي
ظهاًي قسوت هْوي اظ ضثيِساظي ٍ عطاحي آبضٌاسي ضا
تطنيل هيزٌّس .تطاي هثالٍ ،قتي زض عطاحي ساهاًِّاي
فاضالب ضْطي اظ ضاتغِ هٌغقي استفازُ هيضَز ،تطاي
هحاسثِي ضست تاضًسگي تحطاًي تِ تطآٍضز ظهاى توطمع
حَضِ ًياظ زاضين .تطاي هحاسثِ آب ًگاض ٍاحس اضٌايسض تِ
ظهاى تاذيط حَضِ ٍ زض ضٍش ضًٍسياتي سيل هَج خَيطي
تِ ظهاى تؼازل حَضِ مِ اضتثاط ًعزيني تا ظهاى توطمع
حَضِ زاضز ًياظ زاضين .زض ضٍش آبًگاض ٍاحس لحظِاي
هطرصِّاي ظهاًي خاسد حَضِّاي آتريع تِ ػَاهل
ظيازي اظ خولِ هطرصات تاضًسگي ٍ هطرصات ظهيي
ضيرتضٌاسي حَضِ تستگي زاضًس .تِعَض هثال هيٌيٌل
( )1978تا اًدام آظهايصّايي زض يل حَضِي  5ميلَهتط
هطتؼي زض استطاليا ًطاى زازُ است اگط ظهاى توطمع تطآٍضز
ضسُي حَضِ ًين يا زٍ تطاتط تغييط زازُ ضسُ يا هحاسثِ
ضَز ،ايي تغييط هَخة ايداز اذتالفي تِ هيعاى  0/48يا
 1/64تطاتط زض تسُي اٍج هيگطزز .زض ضٍش آبًگاض ٍاحس
لحظِاي ظهيي ضيرتضٌاسيً ،ياظهٌس ظهاى خيوايص
خطياى سغحي ٍ ظيطسغحي مليِي زاهٌِّا ٍ ًْطّاي يل
حَضِ هيتاضين تا تتَاًين آبًگاض مل خطياى سغحي ٍ
ظيطسغحي آى ضا تِزست آٍضين .زض خطياى ظيطسغحي
ػَاهلي ّوچَى ضعَتت اٍليِ ذاك ،ترلرل ٍ ّسايت آتي
ذاك ،ضنل ٍ ٌّسسِي ظهيي ،عَل زاهٌِ ،ضطايظ
اضثاعخصيطي ذاك ٍ ضراهت ذاك تط ضٍي ظهاى خيوايص
خطياى ظيط سغحي اثط هيگصاضز.
تطٍخ ٍ ّوناضاى( )2003تا زض ًظط گطفتي ضنل ٍ ٌّسسِ
زقيق زاهٌِ ،تِ حل هؼازالت تَسيٌسل زض خطياى
ظيطسغحي خطزاذتٌس .تِعَض ملي خْت تطضسي حطمت آب
زض هحيظ غيطاضثاعً ،ياظهٌس يل ضثيِ  3تؼسي خَيا زاهٌِ
ّستين تا تتَاًين تط اساس آى ًحَُي حطمت آب ضا زاذل
ايي هحيظ هَضز تطضسي قطاض زّين .هؼوَال خْت تطضسي

سِ تؼسي خطياى آب ظيطظهيٌي اظ ضثيِ سِ تؼسي ضيچاضز
استفازُ هيضَز مِ حل ايي هؼازلِ تِصَضت سِ تؼسي
تسياض هطنل است.
خْت حل ايي هطنل ،تطٍخ ٍ ّوناضاى()2003-2002
ضثيِّاي منتؼستطي )(Low-dimensional Models
تَسؼِ زازُ ٍ اضائِ مطزُاًس .ايي ضثيِّا ،مليِ اضنال
زاهٌِّا ضا تط اساس اًسيطِي ٍتطاس( )1980زض ًظط گطفتِ
ٍ خيچيسگي ضثيِّاي سِ تؼسي ضا تِ ضنل هؼٌيزاضي
ماّص هيزّس .زضضوي ايي ضثيِّا تغييطات ػطض زاهٌِ
ٍ اًحٌاي مف تستط(ظهيي ضٌاسي سِتؼسي زاهٌِ) ضا
زضًظط هيگيطًس .تطٍخ ٍ ّوناضاى( )2003زض تحقيقات
آظهايطگاّي ذَز تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس مِ خطياى
ظيطسغحي زاهٌِّاي ّوگطا ًسثت تِ زاهٌِّاي ٍاگطا
آّستِتط ترليِ هيضًَس .فيليح( )1991تا تحقيقات زض
ظهيٌِي خطياى ظيطسغحي ،تِ ايي ًتيدِ ضسيس مِ زض
زاهٌِّاي ٍاگطا ٍ هحسب تسُي خطياى تيطتط اظ زاهٌِّاي
ّوگطا ٍ هقؼط هيتاضس .زض ضثيِ آبًگاض ٍاحس لحظِاي
ظهيي ضيرتضٌاسي خطياى ظيطسغحي اضائِ ضسُ
تٍِسيلِي لي ٍ چاًگ( ،)2005ظهاى خيوايص ظيطسغحي
اظ هؼازلِاي استفازُ هيگطزز مِ تاتؼي اظ ترلرل ٍ ضطية
ّسايت آتي ذاك ،عَل مل زاهٌِ ٍ ضية صفحات تَز.
ضنل زاهٌِّا تِصَضت هَاظي -صاف زض ًظط گطفتِ ضسُ
است ٍ زض هؼازلِي هعتَض ضراهت اليِ ذاك ٍ ضست ًفَش
يا تغصيِ تِ اليِ ذاك ٍ ٌّسسِي زاهٌِّا زض ًظط گطفتِ
ًطسُ تَز .آضيال ٍ ّوناضاى( )2005اذيطاًٌ تا اضائِي هفَْم
عَل هَثط زاهٌِّا تِ ايي ًتيدِ ضسيس مِ زاهٌِّاي
ّوگطا زاضاي عَل هٌغقِي اضثاع تيطتطي ّستٌس .آًْا زض
تحقيقاتضاى تحث زاهٌِّاي خيچيسُ ضا تا ضنل ًقطِّاي
هسغحِي ّوگطا تا ٍاگطا ٍ اًحٌاّاي ًيوطخ هقؼط تا
هحسب ضا هغطح ًوَزُ ٍ ًقص ٌّسسِي زاهٌِّاي
خيچيسُ ضا زضهَضز تسُي خطياى ،ظهاى خاسد ٍ هيعاى
اضثاعخصيطي ضا زض خطياى ظيطسغحي هَضز تطضسي قطاض
زازًس .آًْا تا هغطح مطزى خيچيسُ تَزى زاهٌِّا تِ تحقيق
زض هَضز هيعاى اضثاعخصيطي زاهٌِّاي خيچيسُ ٍ تاثيط آى
تط ظهاى خيوايص خطزاذتٌس .تِعَض ملي ،ايي تحقيق اٍليي
تحقيق ًظطي زض هَضز ظهاى خيوايص زاهٌِّاي خيچيسُ
تَز .هثٌاي تحقيق آًْا ّواى ًظطيِي ًوايِي اضثاعخصيطي
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 wتَز .تطاي ضثيِساظي ضنل ٌّسسِي زاهٌِّاي
خيچيسُ اظ هؼازالت ٌّسسي زاهٌِّاي اضائِضسُ تٍِسيلِي
ظاٍالسني ٍ ضگَسني( )1969استفازُ ضس .تطاي هحاسثِي
عَل هٌغقِي اضثاع زاهٌِّاي خيچيسُي يل هؼازلِ اضائِ
ًوَزًس مِ تا حل ايي هؼازلِ هٌاعق اضثاع ٍ غيطاضثاع
هطرص هيگطزز .زض ًْايت 3 ،هؼازلِي اساسي تطاي
هحاسثِي ظهاى خيوايص زاهٌِّاي هقؼط ،صاف ٍ هحسب
اضائِ گطزيس.
تطًِ ٍ ّوناضاى( )2005تطاساس هؼازالت هَج خَيطي
تحقيقاتي ضا زض هَضز خاسد زاهٌِّاي خيچيسُ زض خطياى
ظيطسغحي اًدام زازُاًس .زض هؼازالت اضائِ ضسُ اظ عطف
ايطاى ،فقظ ًقطِي هسغحِ زضًظط گطفتِ ضسُ ٍ اًحٌاي
ًيوطخ زض ًظط گطفتِ ًطسُ است .تطاساس تحقيقات ايطاى،
ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي ّوگطا تيطتط اظ
زاهٌِّاي هَاظي ٍ ٍاگطا هيتاضس مِ ايي ًظط تا ًتايح
تحقيقات آضيال ٍ ّوناضاى( )2005هتفاٍت است .عالثي ٍ
ّوناضاى( )2007 ٍ 2008تِتطضسي تاثيط ضنل ٍ ٌّسسِي
زاهٌِّاي خيچيسُ تط خايساضي زاهٌِّا خطزاذتٌس .ايطاى تا
هؼازالت
تطاساس
ضثيِ
يل
اضائِي
) HSB (Hillslope-Storage Boussinesqحامن تط
خطياى ظيطسغحي تِتطضسي خايساضي زاهٌِّا زض ضطايظ
زايوي ٍ غيط زايوي خطزاذتٌس .تطاساس ًتايح تِزست آهسُ
تَسظ عالثي ٍ ّوناضاى( )2008 a، b،2007زاهٌِّاي
ّوگطا ٍ زاهٌِّاي هقؼط تسياض ظٍزتط اظ زاهٌِّاي ٍاگطا ٍ
هحسب تِ حالت ًاخايساضي ضسيسُ ٍ ضطية خايساضي زض آًْا
ًيع تسياض موتط است.
سثعٍاضي( )1389تِ ترويي آبًگاض خطياى سغحي ٍ
ظيطسغحي حَضِّاي آتريع خطزاذت ٍ تحث زاهٌِّاي
خيچيسُ ضا ٍاضز تحث آبًگاض ٍاحس لحظِاي مطز .سثعٍاضي
ٍ ّوناضاى( )2010تطاساس هغالؼات تطٍخ ٍ ّوناضاى
( )2008،2002هؼازالتي ضا تطاي ترويي ظهاى خيوايص
خطياى ظيطسغحي ٍ هحاسثِي عَل هٌغقِي اضثاع
زاهٌِّاي خيچيسُ اضائِ مطز .ايطاى تا اضائِي يل ضثيِ
اضثاعخصيطي تطاي ضطايظ زايوي ،هؼازلِاي ضا تطاي تؼييي
ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي خيچيسُ اضائِ
مطزُاًس .اثط اضثاعخصيطي زاهٌِّا تط ظهاى خيوايص تطضسي
گطزيسُ ٍ زٍ هؼازلِي خسيس تطاي هحاسثِي ظهاى

خيوايص خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي صاف تا ضنلّاي
هسغحِ ّوگطا ،هَاظي ٍ صاف هؼطفي ضسُاًس .هؼازالت
ظهاى خيوايص اضائِ ضسُ ،قازضًس فطاسٌحّايي ضا ّوچَى
ضنل ٌّسسي زاهٌِ(ضنل هسغحِ ،هيعاى اًحٌاي ًيوطخ)،
ضست تطاٍش تاضًسگي تِ اليِي ذاك ،ضراهت ذاك،
ضية ،ضطية ّسايت آتي ذاك ،ترلرل ذاك ٍ عَل
زاهٌِ ضا زض ًظط گيطًس .تطاساس ًتايح تِزست آهسُ،
زاهٌِّاي ّوگطا ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي موتطي
ضا ًسثت تِ زاهٌِّاي ٍاگطا ًطاى هيزٌّس ،تِعَضي مِ
هياًگيي ظهاى خيوايص زاهٌِّاي ٍاگطا زٍ تطاتط زاهٌِّاي
ّوگطاست .اظ عطف زيگط ،زاهٌِّاي هقؼط ًسثت تِ
زاهٌِّاي صاف ٍ هحسب ظهاى خيوايص موتطي ضا ًطاى
هيزٌّس .هْنتطيي ّسف ايي تحقيق تطضسي اثط تغييطات
ضست ًفَش تاضًسگي ،ضراهت ذاكّ ،سايت آتي ذاك ٍ
تغييطات ضنل هسغحِ ٍ هيعاى اًحٌاي ًيوطخ زاهٌِّا تط
ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي هيتاضٌس.

زاهٌِّاي حَضِّاي آتريع زض عثيؼت زاضاي ضنل
سِتؼسي تَزُ ٍ اظ ٌّسسِاي خيچيسُ تطذَضزاضًس،
زضصَضتي مِ تسياضي اظ آبضٌاساىّا ضنل زاهٌِّا ضا تِ
صَضت صفحات هَاظي ٍ صاف زض ًظط هيگيطًس.
اٍاًع( )1980زاهٌِّاي خيچيسُ ضا تطاساس ضنل سِتؼسي
آًْا مِ هتطنل اظ ًيوطخ عَلي يا اًحٌاي خطٍفيل
هسغحِي
) ٍ (profile curvatureضنل
) (plan shapeزاهٌِّا تَز ،عثقِتٌسي ًوَز .تطاساس
عثقِتٌسي صَضت گطفتِ ،زاهٌِّاي هَخَز زض عثيؼت تِ
 9ضنل هرتلف ،هغاتق ضنل ٍ 1خَز زاضًس .تِعَض ملي
زاهٌِّاي هَخَز زض عثيؼت تطاساس ضنل هسغحِي آًْا
تِ سِ ضنل ّوگطا ،هَاظي ٍ ٍاگطا تطاساس ضنل اًحٌاي
عَلي آًْا تِ سِگًَِي هقؼط ،صاف ٍ هحسب عثقِتٌسي
هيضًَس .اگط ضنلّاي هعتَض تا ّن تطمية ضًَس،
خيچيسُ
يا
هطمة
ًِگاًِ
زاهٌِّاي
) (Complex Hillslopesهغاتق ضنل  1تٍِخَز
هيآيٌس .زاهٌِّاي حَضِّاي آتريع تِصَضت ٍاقؼي ٍ
حقيقي تِصَضت خيچيسُ هيتاضٌس ،لصا زض ًظط گطفتي
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ضنل سِتؼسي آًْا زض تطضسي ػولنطز آًْا زض اًتقال

ضٍاًاب(ظهاى خاسد) ٍ تسُي آى تسياض حائع اّويت است.

ضكل -1ضكل سٍ تعذي دامىٍَاي پیچیذٌ).(Hilbert et al., 2004

ضنل سِتؼسي يل زاهٌِ خيچيسُي تا ماضتطز هؼازلِ ظيط
تَصيف هي گطزز(عالثي ٍّوناضاى .(a2008
()1
z(x, y)   1  x / L) n  y 2
مِ زض آى هغاتق ضنل z ،2ضقَم ّط ًقغِ اظ زاهٌِ(هتط)،
 xفاصلِي افقي ّط ًقغِ اظ تاالزست زاهٌِ(هتط)y ،
ػطض خطياى ػوَز تط خْت خطياى آب(هتط) E ،موتطيي
ضقَم زاهٌِ(هتط) H ،اذتالف اضتفاع تيي ًقغِ تاالزست
زاهٌِ ٍ خايييزست زاهٌِ(هتط) L ،عَل افقي مل زاهٌِ،
 nفطاسٌح اًحٌاي ًيوطخ مِ ًطاى زٌّسُي هيعاى اًحٌاي
ًيوطخ زاهٌِ هيتاضس ٍ  ωفطاسٌح ضنل هسغحِ است مِ
هيعاى تغييطات ػطض زاهٌِ ضا ًطاى هيزّس .تطاي
زاهٌِّاي هقؼط  ، n  1زاهٌِّاي صاف ٍ n  1
زاهٌِّاي هحسب  n  1هيتاضس .فطاسٌح ضنل هسغحِ
تطاي زاهٌِّاي ّوگطا  ،   0هَاظي ٍ ٍ   0اگطا
   0هيتاضس.

ضنل 2ضنل سِتؼسي يل زاهٌِي ّوگطاي هحسب ضا تا
تغييطات ػطض زاهٌِ ًطاى هيزّس .ايي زاهٌِ تط ضٍي يل
تستط سٌگي هحسب تا ضراهت ذاك  Dقطاض گطفتِ ٍ
قسوت خايييزست زاهٌِ تط اثط خطياى ظيطسغحي اضثاع
ضسُ است.
ضنل ً 3يوطخ عَلي اًَاع زاهٌِاي هقؼط ،صاف ٍ هحسب
ضا تِ اظاي فطاسٌحّاي هرتلف اًحٌاي  nضا ًطاى هيزّس.
هقساض تاتغ ػطض زاهٌِ تط اساس هؼازلِي  1تِصَضت ظيط
هحاسثِ هيگطزز(عالثي ٍّوناضاى :(a2008
()2

2n

x 
 

w( x)  cw exp cs 1   

  L 


مِ زض آى :
()3

2L2
n( 2  n) H

هقساض  cwػطض زاهٌِ زض  x=Lهي تاضس.

cs 
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ضكل -2دامىٍي َمگشاي -محذب تا سىگ تستش محذب

30
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ضكل  -3ویمشخ طًلي اوًاع دامىٍاي مقعش ،صاف ي محذب

ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي يل فطاسٌح اساسي زض
ضثيِساظي خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي خيچيسُ هيتاضس.
تاضضي مِ تط ضٍي سغح ظهيي هيتاضز ،تاػث ًفَش آب تِ
زاذل ذاك ضسُ ٍ ايي فطايٌس سثة ايداز خطياى
ظيطسغحي زض يل اليِ ذاك هيگطزز .اظ خولِ فطضيات
زضًظط گطفتِ ضسُ زض ايي تحقيقً ،عزيل تَزى سٌگ
تستط تِ سغح ظهيي ٍ ًيع هٌظَضمطزى مل خطياى زاذل
ذاك تِػٌَاى خطياى ظيطسغحي است.

سطػت حطمت ٍاقؼي آب زاذل ذاك تطاساس هؼازلِي
زاضسي تِ صَضت ظيط هيتاضس:
()4

*k s
f

v

مِ زض آى  kضطية ّسايت آتي ذاك f ،ترلرل ٍ *s
ضية هحلي) (local slopeزض ّطًقغِ اظ زاهٌِ هيتاضس.
هقساض ايي ضية هحلي اظ هؼازلِي  1تِصَضت ظيط هحاسثِ
هيگطزز:
()5

dz
H
x
 n (1  ) n 1
dx
L
L

s* 

عًامل مًثش تش تغییشات صمان پیمایص جشیان صیش سطحي دامىٍ َاي پیچیذٌ
تا زض ًظط گطفتي  ٍ v = dx/dtقطاض زازى هؼازلِي  5زض
هؼازلِي  4هيتَاى ًَضت:
nk H
x
(1  ) n 1 dt
f L
L

()6

dx 

آضيال ٍ ّوناضاى()2005خْت هحاسثِ ظهاى خيوايص
خطياى ظيطسغحي ،فقظ عَل هٌغقِي غيطاضثاع ضا هسًظط
قطاض زازًس .لصا زض ايي تحقيق ًيع خْت هحاسثِ ظهاى
خيوايص خطياى ظيطسغحي اظ ّويي ًظطيِ استفازُ
گطزيسُ است.
اگط اظ هؼازلِي  6تطاي عَل  x = 0تا  ٍ xsatتطاي ظهاى
 t = 0تا (t=Tظهاى خيوايص) اًتگطالگيطي ضَز ،هيتَاى
ًَضت(سثعٍاضي ٍ ّوناضاى:)2010
x


L f (1  sat ) 2  n  1
L


)nk S (n  2

()7

x
(1  )1 n dx 
L

x sat


0

fL
T
nkH

مِ زض آى  xsatعَل هٌغقِ ي اضثاع زاهٌِ ٍ  Sضية
ملي زاهٌِ هيتاضسّ .واى عَض مِ هطاّسُ هيگطزز ،ظهاى
خيوايص تِ عَل مل زاهٌِ ،ترلرل ذاك ،ضطية ّسايت
آتي ذاك ،ضية هتَسظ زاهٌِ ،فطاسٌح اًحٌاي ًيوطخ ٍ
عَل هٌغقِ غيط اضثاع زاهٌِ اضتثاط زاضز(زض ضطايظ تؼس اظ
اضثاع خصيطي).
ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي زاهٌِّاي صاف ًيع اظ
هؼازلِي ظيط تِزست هيآيس(سثعٍاضي ٍ ّوناضاى:)2010،
()8

f
2kD
Ln(1 
)
2k
N

T

هؼازلِي  8ظهاى خيوايص ظيطسغحي مليِي زاهٌِّاي
صاف تا ضنلّاي هسغحِي ّوگطا ،هَاظي ٍ ٍاگطا ضا ًطاى
هيزّس .تط خايِي ايي هؼازلِ ظهاى خيوايص خطياى
ظيطسغحي زاهٌِّاي صاف تؼس اظ اضثاعخصيطي تاتؼي اظ
ترلرل ،ضطية ّسايت آتي ذاك ٍ ضراهت ذاك ،فطاسٌح
ضنل هسغحِ ٍ ضست تغصيِ تاضًسگي تَزُ ٍ عَل زاهٌِ
تؼس اظ اضثاعخصيطي زاهٌِّا ًقطي ضا زض ظهاى خيوايص
ًساضز.

ّواىعَض مِ زض هؼازلِي 7هطاّسُ هيگطزز ،ظهاى

خيوايص تاتؼي اظ هيعاى اضثاعخصيطي زاهٌِ ٍ هقساض xsat
هيتاضسّ .ط ػاهلي مِ تط اضثاعخصيطي زاهٌِّا تاثيط تگصاضز
تط ظهاى خيوايص ًيع هَثط است.
هطظ هٌغقِي اضثاع  xsatعثق ًظطيِي اضثاعخصيطي
ظيگوا اضائِ ضسُ تٍِسيلِ سثعٍاضي ٍ ّوناضاى( )2010اظ
حل هؼازلِ ظيط تِ زست هي آيس:
()9

fL
(1  xsat / L)1 n N [ A( xsat )]  w( xsat ) Df  0
nkH

مِ زضآى D ،ضراهت هتَسظ ذاك N ،ضست ًفَش
تاضًسگي ٍ ) A(xسغح ظّنطي زاهٌِ هيتاضٌس.
ًحَُي تِزست آٍضزى هؼازلِي  9زض هقالِ هٌثغ ػطضِ
گطزيسُ است(سثعٍاضي ٍ ّوناضاى .)2010تطاي تطضسي
تأثيط فطاسٌحّاي هرتلف تط ظهاى خيوايص عطح هغالؼاتي
خسيسي ضا تؼطيف مطزُ ٍ تِ تطضسي ػَاهل تأثيطگصاض تط
ظهاى خيوايص ظيطسغحي هيخطزاظين.

زض ازاهِي تحث تا تؼطيف يل هسألِ تا زضًظط گطفتي
ضطايظ ينساى تاضًسگي ٍ ًَع ذاك تِ تطضسي خاسد
زاهٌِّا هيخطزاظين .هغاتق ضنل  2عَل ّوِي زاهٌِّا
 100هتط ٍ ظاٍيِي ضية هتَسظ  20زضخِ زضًظط گطفتِ
ضس .هقساض فطاسٌح اًحٌاي ًيوطخ ) (nتيي  0/4تا  1/6اظ
زاهٌِي هحسب تا هقؼط(هدوَع زضخِي اًحٌا تايس  2تاضس)
ٍ هقساض فطاسٌح ضنل هسغحِ )  (تيي   H / L2تا
  H / Lتطاي زاهٌِّا زض ًظط گطفتِ ضسُ است(عالثي
ٍ ّوناضاى ( .))a2008خسٍل  1هطرصات ٌّسسي
زاهٌِّاي هطمة ضا زض عطح هغالؼاتي اضائِ ضسُ ًطاى
هيزّس .خسٍل  2هطرصات آبضٌاسي زاهٌِّا ضا ًطاى
هيزّس .اػساز ػطضِ ضسُ خساٍل  2 ٍ 1هقازيطي فطضي
ّستٌس مِ تط اساس تحقيقات عالثي ٍ ّوناضاى
( )a,b2008زض ًظط گطفتِ ضسُاًس.
2
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جذيل -1مطخصات َىذسي دامىٍَاي پیچیذٌ
]  [103 m1
+3.6
0
-3.6
+3.6
0
-3.6
+3.6
0
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n
1.6
1.6
1.6
1
1
1
0.4
0.4
0.4

ضكل صفحٍ

اوحىاي ویمشخ

وًع ضیة
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هحسب
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هستقين
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4
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جذيل -2مطخصات آبضىاسي دامىٍَا
اسصش
0.25

ياحذ

mh 1
-

0.25
30-50

1

1.5
20

m
deg

mmd

تِعَض ملي خطياى ظيطسغحي زاهٌِّا ،خاسد تغصيِي
تاضًسگي تِ اليِي ظيطسغحي هيتاضس .ضست تغصيِ تِ اليِ
ظيطسغحي ،Nيني اظ فطاسٌحّاي هَثط تط اضثاعخصيطي ٍ
تِزًثال آى تط ظهاى خيوايص هيتاضس .ضنل 4تاثيط ضست
تغصيِي تاضًسگي ضا تط ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي
زاهٌِّاي خيچيسُ عطح هغالؼاتي ًطاى هيزّس.
تط اساس ضنل  4تا افعايص ضست تغصيِ ،ظهاى خيوايص
ماّص هيياتس ،تا فعًٍي گطفتي ضست تغصيِ هيعاى
اضثاعخصيطي زاهٌِ افعايص يافتِ ٍ عَل هٌغقِي اضثاع
ًيع تيطتط ضسُ ٍ خطياى سغحي تط ضٍي زاهٌِ ًقص
اساسي ضا ذَاّس زاضت .هٌغقِي غيطاضثاع تا خطياى ظيط
سغحي ماّص ذَاّس يافت ٍ تِزًثال آى ظهاى خيوايص
ًيع ماّص هيياتس .تطاساس ًظطيِ زاًي تالك خطياى
ظيطسغحي تاػث اضثاع ضسى خايييزست زاهٌِّا گطزيسُ ٍ
هٌغقِي اضثاع تا خطياى ظيطسغحي ضا ايداز هيمٌس مِ زض
آى خطياى سغحي ًيع هطاّسُ هيگطززٍ .قتي هٌغقِي
خطياى سغحي افعايص ياتس ،تِعَضملي ساظٍماض خطياى
سغحي تط ساظٍماض خطياى ظيطسغحي غلثِ هيمٌس .هغاتق

وطاوٍ

k
f

وام فشاسىج
ضطية ّسايت آتي اضثاع

N

ترلرل ذاك
ضست تغصيِ

D


ضراهت ذاك
ظٍايِ ي ضية

ضنل  ، 4زض تؼضي اظ زاهٌِّا هاًٌس  ، 9 ٍ 6تغييطات ظهاى
خيوايص اظ ضست تغصيِي  30هيليهتط تط ضٍظ تِ 60
هيليهتط تط ضٍظ هطاّسُ ًويضَز ،تسيي ػلت مِ ايي
زاهٌِّا تا تغصيِي  60هيليهتط زض ضٍظ ّن اضثاع ًطسُاًس.
تطاي هحاسثِي ضست تغصيِ يا ًفَش تِ اليِي ذاك
ظيطسغحي زض حَضِّاي آتريع تايس ضثيِّاي ًفَش تِ ماض
گطفتِ ضًَس .تطاي تطضسي هيعاى اثط فطاسٌحّاي هرتلف اظ
تاتغ تحليل حساسيت تِصَضت هؼازلِي  10استفازُ
هيگطزز:
O P (O2  O1 ) P
Sr 

()10
P O ( P2  P1 ) O

) P  0.5( P2  P1 ), O  0.5(O2  O1
مِ زض آى P ،هقساض فطاسٌح O ،هقساض ذطٍخي ضثيِ است،
 S rزضصس حساسست ًسثي است مِ تطاتط تغييطات
ذطٍخي ضثيِ تِ اظاي تغييطات يل زضصس تغييطات فطاسٌح
ايداز هيگطزز.
تطاي تاضًسگي تيي  30تا  90هيليهتط زض ضٍظ ،تيطتطيي
حساسيت تطاي زاهٌِي ضواضُ  8تا ضطية حساسيت ٍ 1
موتطيي تطاي زاهٌِي ضواضُ  1تا ضطية حساسيت -0/6

عًامل مًثش تش تغییشات صمان پیمایص جشیان صیش سطحي دامىٍ َاي پیچیذٌ
هيتاضس .خسٍل  3هقازيط حساسيت مليِي زاهٌِّا ضا
ًطاى هيزّس.

تَز .زاهٌِّاي  3 ٍ 5 ، 8تيطتطيي حساسيت ضا ًطاى
زازًس .هتَسظ ضطية حساسيت مل زاهٌِّا -0/79
N=30mm/day
N=60
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ضكل-4تاثیش وفًرپزیشي تش صمان پیمایص صیشسطحي
جذيل-3تحلیل حساسیت دامىٍَاي مختلف دس تشاتش تغییشات وفًرپزیشي تیه  30تا  90میلي متش دس سيص
9

8

7

6

5

4

3

2

1

زاهٌِ

-0/83

-1

-0/8

-0/56

-0/94

-0/72

-0/91

-0/75

-0/6

Sr

ضراهت اليِي ذاك يني زيگط اظ ػَاهل تاثيطگصاض تط
ظهاى خيوايص ظيطسغحي است .زض تسياضي اظ هؼازالت
قسيوي ،تؼييي عَل ظهاى خيوايص هاًٌس T  fL
ks
(ٌّسضسي ٍ ّوناضاى ،)1964،ضراهت ذاك هطاّسُ
ًويگطزز .ضاتيٌسي( )1996خْت ضثيِساظي آبًگاض ٍاحس
لحظِاي ظيطسغحي ،ضراهت ذاك ضا تِػٌَاى يل فطاسٌح
هَثط زض ضثيِساظي زضًظط گطفت .زض ايي تحقيق ًيع زض
هؼازلِي  ،9هقساض هطظ هٌغقِي اضثاع تاتؼي اظ ضراهت
ذاك ٍ تِزًثال آى زض هؼازلِي  ، 8ظهاى خيوايص ًيع تاتغ

ضراهت ذاك ذَاّس تَز .ضنل  5تاثيط ايي فطاسٌح ضا تط
ظهاى خيوايص خطياى ظيط سغحي ًطاى هيزّس.
تطاساس ضنل ّ 5طچِ ضراهت ذاك ماّص ياتس،
اضثاعخصيطي ذاك ًيع تيطتط ضسُ ٍ ظهاى خيوايص خطياى
ظيطسغحي ماّص هيياتس .خسٍل  4هقازيط هرتلف
حساسيت زاهٌِّاي خيچيسُ ضا تطاي ضراهت ذاك تيي
 0/5تا  2/5هتط ًطاى هيزّس .زاهٌِّاي ضواضُ 6 ٍ 7
تِتطتية تيطتطيي ٍ موتطيي حساسيت ضا ًطاى زازًس.
ضطية حساسيت هتَسظ زاهٌِّا تطاتط تا  0/54هيتاضس.
ظهاى خيوايص زاهٌِّاي  8 ٍ 6 ،5تِاظاي تغييطات ضراهت
ذاك اظ 1/5هتط تِ  2/5تغييط ًنطزُ است.
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ضكل -5تاثیش ضخامت خاك تش صمان پیمایص جشیان صیشسطحي
)(N=30mm/day

جذيل-4تحلیل حساسیت دامىٍَاي مختلف دس تشاتش تغییشات ضخامت تیه 0/5تا  2/5متش
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0/33
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0/50

0/65

0/67
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0/55

Sr

ضطية ّسايت آتي يني اظ فطاسٌحّاي تسياض هَثط تط ظهاى
خيوايص هيتاضس .ظيطا ذاك ًقص ػثَض آب ضا اظ ذَز زاضز.
هغاتق هؼازلِي  ،7افعايص ضطية ّسايت آتي مِ زض
هرطج مسط است ٍ تط هيعاى اضثاعخصيطي تاثيط
هيگصاضز(هؼازلِي ،)9اثط ظيازي تط خَابّا ذَاّس زاضت.
ضنل  6تغييطات ظهاى خيوايص ضا تا تغييطات ضطية
ّسايت آتي ذاك ًطاى هيزّس.
تطاساس ضنل ّ ، 6ط چِ ضطية ّسايت آتي افعايص ياتس،
ظهاى خيوايص ًيع تِ هقساض ظيازتطي ماّص هيياتس .تا
تَخِ تِ ايي مِ زض حَضِ ّاي آتريع ضطية ّسايت آتي
ذاك زض خاي خاي هرتلف حَضِ تغييط هيمٌس ،لصا
ترويي خطياى ظيطسغحي حَضِّاي آتريع ّويطِ تسياض
هطنل هيتاضس .ضطية حساسيت ّسايت آتي تسياض

تاالست .خسٍل  5هقازيط ضطاية حساسيت ضا تِاظاي
تغييطات ّسايت آتي تيي  0/1تا  10هيليهتط زض ضٍظ ًطاى
هيزّس.
تطاساس ًتايح تِزست آهسُ ،زاهٌِّاي  2 ٍ1 ،7موتطيي ٍ
زاهٌِّاي  9 ٍ 6تيطتطيي حساسيت ضا ًطاى زازُاًس.
هتَسظ حساسيت زاهٌِّا تطاي ّسايت آتي ذاك -0/1
1هيليهتط تط ضٍظ تطاتط  ٍ -0/71تطاي ّسايت آتي  1تا 10
هيليهتط تط ضٍظ تطاتط  0/97است مِ ًطاى زٌّسُي ايي
است مِ ّط چِ ّسايت ذاك تيطتط ضَز ،تاثيط فطاسٌح
تيطتط هيگطزز.
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ضكل-6تاثیش ضشیة َذایت آتي تش صمان پیمایص جشیان صیشسطحي
)(N=30mm/day

جذيل-5تحلیل حساسیت دامىٍَاي مختلف دس تشاتش تغییشات َذایت آتي خاك تیه  0.1تا  10میليمتش دس سيص
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)Sr (k  1  10mm/ day

ضنل ٍ ٌّسسِي زاهٌِّاي خيچيسُ ًيع اثط هستقيوي تط
ظهاى خيوايص زاضتٌس مِ زض ترصّاي خيطيي تاثيط اًَاع
زاهٌِّا تط ظهاى خيوايص ضا ًطاى زازين .هيعاى اًحٌاي يل
زاهٌِ تٍِسيلِ فطاسٌح  nهطرص هيگطززّ .طچِ هقساض n
اظ ػسز يل تعضگتط گطزز ،زاهٌِ هقؼطتط ضسُ ٍ تط ػنس آى
زاهٌِ هحسبتط ذَاّس ضس .ضنلّاي  9ٍ 8 ،7تِتطتية
اثط تغييطات هيعاى اًحٌا ضا تطاي زاهٌِّاي هَاظيّ ،وگطا ٍ
ٍاگطا ًطاى هيزٌّس .تطاساس ًتايح تِزست آهسٍُ ،قتي
زاهٌِّا تِ سَي هقؼط ضسى خيص هيضًٍس ،ظهاى خيوايص
ماّص هيياتس .زاهٌِّاي هحسب اظ ظهاى خيوايص تيطتطي
تطذَضزاضًس.
افعٍى تط آى ،زاهٌِّاي هحسب اظ اضثاعخصيطي موتطي
تطذَضزاضًس .لصا ،عَل هٌغقِي اضثاع زض آًْا تسياض مَچل
ٍ ظهاى خيوايص ظيطسغحي ظياز است .زض زاهٌِّاي هَاظي
ٍ ٍاگطا ،زض تغييطات اًحٌا اظ هقؼط تَزى تِ هحسب تَزى،

ظهاى خيوايص زٍتطاتط هيگطززٍ ،لي زض زاهٌِّاي ّوگطا
تاثيط اًحٌا موتط هطاّسُ هيضَز.
ضطية حساسيت تطاي زاهٌِّاي هَاظيّ ،وگطا ٍ ٍاگطا تِ
تطتية  -0/47 ٍ -0/3 ، -/054هيتاضس .تسيي تطتية،
زاهٌِّاي هَاظي حساسيت تيطتطي ضا ًسثت تِ تغييطات
اًحٌا ًطاى هيزٌّس .هياًگيي حساسيت زاهٌِّا تِ
تغييطات اًحٌا  -0/44هيتاضس.
ضنل هسغحِي زاهٌِّاي يني اظ ػَاهل تسياض هَثط تط
ظهاى خيوايص ظيطسغحي زاهٌِّاي خيچيسُ است .ضنل
 10تاثيط تغييطات فطاسٌح ضنل هسغحِي زاهٌِّا ضا تط
ظهاى خيوايص زاهٌِّاي خيچيسُ ًطاى هيزّس .ضنلّاي
 10-aتا ً 10-cطاى هيزٌّس مِ ّطچِ هيعاى ّوگطايي
زاهٌِّا تيطتط گطزز ،ظهاى خيوايص زاهٌِّا موتط هيضَز.
ضنلّاي  10-dتا ً 10-fطاى هيزٌّس مِ ّطچِ
زاهٌِّا ٍاگطاتط ضًَس ،ظهاى خيوايص ظيطسغحي افعايص
هيياتس .ػلت ايي مِ آذط زٍ هٌحٌي  10-f ٍ 10-eصاف
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ضس ،هيٌيٌل(ً )1978طاى زاز اگط ظهاى توطمع تطآٍضز
ضسُ حَضًِ ،ين يا زٍ تطاتط تغييط مطزُ يا هحاسثِ ضَز،
ايي تغييط هَخة ايداز اذتالفي تِ هيعاى  0/48يا 1/64
تطاتط زض تسُي اٍج هيگطزز ،يؼٌي يل ساظُ آتي عطاحي
ضسُ يا زٍ تطاتط تعضگتط ذَاّس ضس يا ًصف هيگطزز.

ضسُ ،ايي است اضثاعخصيطي زض ايي ٍاگطاييّا ثاتت تَزُ ٍ
تغييط ًنطزُ استّ .واىعَض مِ زض ضنلّاي هرتلف 10
زيسُ هيضَز ،تغييطات هيعاى ّوگطايي ٍ ٍاگطايي ظهاى
خيوايص ضا تا  2تطاتط افعايص يا ًصف هيمٌس مِ ايي يل
ًتيدِ تسياض هْن ٍ ماضتطزي استّ .واىعَض مِ قثال گفتِ
parallel hillslope
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ضكل -10تاثیش ضكل مسطحٍ دامىٍَاي پیچیذٌ تش صمان پیمایص دامىٍَاي پیچیذٌ
)(N=50mm/day

هقساض هتَسظ ضطية حساسيت زاهٌِّا زض تطاتط تغييط
ضنل هسغحِ تطاتط تا  -0/18هيتاضس .تا هقايسِي ضطية
هتَسظ حساسيت تغييطات اًحٌا( )-0/44-تا ضطية
هتَسظ حساسيت تغييطات ضنل هسغحِ( )0/18هيتَاى
گفت مِ تاثيط اًحٌاي ًيوطخ تيطتط اظ ضنل ًقطِي
هسغحِ است.
تسياضي اظ آبضٌاساى ًقص ٌّسسِي زاهٌِّا يا
ظيطحَضِّاي يل حَضِي آتريع ضا زض هحاسثات ظهاى
خاسد آًْا تِماض ًويتطًس ،زضصَضتيمِ زض ايي تحقيق
ثاتت ضس مِ زض ًظط گطفتي ضنل هسغحِ ٍ هيعاى اًحٌاي

زاهٌِّا زض تسقيق ظهاى خاسد خطياى ظيطسغحي تسياض
هَثط ذَاّس تَز .سثعٍاضي ٍ ّوناضاى( )1389ايي ًتيدِ ضا
زض هَضز خطياى سغحي زاهٌِّاي هطمة ًيع هَضز تطضسي
قطاض زازًس مِ تحقيقات آًْا زض ايي ظهيٌِ ٌَّظ ازاهِ زاضز.
نتيجه گيري
ّواىعَض مِ ػٌَاى گطزيس ،تاثيط زازى ضكنل ٍ ٌّسسكِي
زاهٌِّاي هطمة زض هحاسثات ظهاى خيوايص تسكياض هكَثط
است.
تِعَضملي ًتايح ظيط اظ ايي تحقيق تِزست آهس:
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الف -افعايص ضست تغصيِي تاضًسگي ،ظهكاى خيوكايص ظيكط
سغحي ماّص هيياتس ،تِ ايي ػلت مِ ّطچِ ضست تغصيِ
افعايص ياتس ،هيعاى اضثاعخصيطي زاهٌِ افعايص يافتكِ ٍ تكِ
زًثال آى ،ظهكاى خيوكايص ًيكع ماسكتي هكيخكصيطز .تكطاي
تاضًسگي تيي  30تا  90هيليهتط زض ضٍظ زاهٌِّاي ٍ 5 ٍ 8
 3تيطككتطيي حساسككيت ضا ًطككاى زازًككس ،هتَسككظ ضككطية
حساسيت مل زاهٌِ -0/79 ،هيتاضس.
بّ -طچِ ضراهت ذاك ماّص ياتس ،هقساض اضثاعخصيطي
ذاك تيطتط ضسُ ٍ ظهاى خيوايص خطياى ظيطسغحي موتط
هي ضَز .زاهٌِّاي  6 ٍ 7تِتطتية تيطتطيي ٍ موتطيي
حساسيت ضا ًسثت تِ تغييطات ضراهت ذاك ًطاى زازًس.
ضطية حساسيت هتَسظ زاهٌِّا تطاتط تا  0/54هيتاضس.
ظهاى خيوايص زاهٌِّاي  8ٍ 6 ،5تِ اظاي تغييطات ضراهت
ذاك اظ  1/5هتط تِ  2/5تغييط ًنطزُ است.
جّ -طچِ ضطية ّسايت آتي ذاك موتط تاضس ،ظهاى
خيوايص خطياى ظيطسغحي افعايص هيياتس .هتَسظ
حساسيت زاهٌِّا تطاي ّسايت آتي ذاك 1-0/1هيليهتط
زض ضٍظ تطاتط تا  ٍ -0/71تطاي ّسايت ّيسضٍليني  1تا 10

هيليهتط زض ضٍظ تطاتط تا  0/97است .تسيي تطتية ّط چِ
ّسايت آتي ذاك تيطتط ضَز ،تاثيط ايي فطاسٌح تيطتط
هيگطزز.
ت -زاهٌِّاي هقؼط ظها ى خيوايص موتطي ضا ًسثت تِ
زاهٌِّاي هحسب ًطاى هيزٌّس؛ ّطچِ زاهٌِي اًحٌا
هحسبتط ضَز ،ظهاى خيوايص افعايص هيياتس .ضطية
هتَسظ حساسيت زاهٌِّا ًسثت تِ تغييطات اًحٌا تطاتط تا
 -0/44هيتاضس.
جّ -طچِ هيعاى ّوگطايي زاهٌِّا تيطتط گطزز ،زاهٌِّا
تيطتط اضثاع ضسُ ٍ ظهاى خيوايص ماّص هي ياتسّ .طچِ
هيعاى ٍاگطايي زاهٌِّا تيطتط گطزز ،ظهاى خيوايص افعايص
هيياتس .ضطية هتَسظ حساسيت زاهٌِّا ًسثت تِ
تغييطات ضنل هسغحِ  -0/18هيتاضس.
ذ -تطاساس ًتايح تِزست آهسُ ،حساسيت فطاسٌح ّسايت
آتي ذاك اظ ّوِ تيطتط است .ضطية ّسايت آتي ذاك،
ضست تغصيِ تاضًسگي ،ضراهت ذاك ،هيعاى اًحٌا زاهٌِّا
ٍ ضنل هسغحِي زاهٌِ ّا تِتطتية تيطتطيي حساسيت ضا
ًطاى زازًس.
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