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چکیده
جریان واریزهای از جمله مخاطرات طبیعي است که زندگي انسانها را در نواحي پر جمعیت کوهستاني تهدید ميکند.
لذا تعیین آستانه بارندگي وقوع جریان واریزهای ،برای توسعه یک سامانه پیشبیني مؤثر ،ضروری است .در تحقیق
حاضر ،آستانههای تجربي بارندگي برای وقوع جریان واریزهای بهوسیله روش هیرانو در بخشي از حوضههای کوهستاني
البرز شامل گرگانرود ،ناورود ،نکا و بابلرود ارزیابي شده است .بدینمنظور ،از هایتوگراف بارندگي بارانسنجهای ثبات
در محدوده زماني سالهای  1312-1313استفاده شد .سپس آستانه شدت-مدت بارش برای حوضههای منتخب برآورد
شده ،با تحقیقات پیشین در مقیاس محلي ،ناحیهای و جهاني مقایسه شد .بررسي آستانههای بارندگي برای شروع
جریان واریزهای نشان داد ،بارندگيهای بیشتر از  27/2و  12/1میليمتر به ترتیب در حوضههای ناورود و گرگان رود
و بارندگيهای بیشتر از  37/12و  11/12میليمتر در حوضه های بابل رود و نکا در مدت زمان تمرکز آنها ،قادر به
راهاندازی جریان واریزهای هستند .مقایسه آستانه شدت-مدت بارندگي این پژوهش با نتایج تحقیقات قبل نشان
داد که به طورکلي ،آستانه شدت-مدت بارش ناحیه مطالعاتي نسبت به آستانههای شدت-مدت محلي و ناحیهای
سایر کشورها پایینتر و از آستانههای جهاني باالتر هستند .به عبارت دیگر ،در برخي نقاط دنیا بارندگيهای
کوچکتر نسبت به مناطق مورد مطالعه ميتوانند جریان واریزهای تولید کنند .این اختالفات در میان آستانهها
مي تواند به دلیل تنوع ناشي از عوامل اقلیمي ،جغرافیایي ،فیزیوگرافي ،زمینشناسي برخي مناطق دیگر باشد.
واژههای کلیدی :آستانه شدت-مدت ،بارانسنج ثبات ،جریان واریزهای ،روش هیرانو ،هایتوگراف بارندگي
مقدمه
جریان واریزهای به نوعي از جریان با غلظت باالی
رسوب گفته ميشود که دستکم  15درصد از وزن
رسوبات آن حاوی سنگهای درشت بوده ،یا دارای تنه
درخت رسوبات حمل شده باشد .غلظت رسوب در این
جریانها تا حدود  51درصد نیز گزارش شده است.
جریان واریزهای عمدتاً در نواحي نیمهخشک،
___________________________
* مسئول مکاتباتbanihabib@ut.ac.ir :

کوهستاني شیبدار و آتشفشاني به دالیلي از جمله
بارش شدید بارندگي ،ذوب سریع برف در اثر خروج
گدازههای آتشفشاني ،فرسایشپذیری شدید
خاکسترهای آتشفشاني و حرکت تودههای خاک اشباع
شده در اثر زلزله بهوجود ميآید (2552 ،Banihabib؛
 Banihabibو 2517 ،Forghani؛  Banihabibو
 .)2551 ،Masumiبهطور عمده عواملي نظیر بارش،

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

مقدار مواد رسوب و شیب بستر جریان از عوامل اصلي
راهاندازی جریان واریزه محسوب ميشوند .در واقع
زمانيکه بارش عامل اصلي وقوع جریان واریزهای باشد،
جریانهای واریزه بهصورت لغزش زمین بهوسیله
بارشهای سنگین شروع ميشوند .ولي در صورتي که
تجمع مواد رسوب در بستر رودخانه عامل اصلي رخداد
جریان واریزهای باشد ،جریان واریزهای در اثر فرسایش
بستر بهوسیله تنش برشي جریان ایجاد ميشود
( Zhuangو همکاران.)2515 ،
با رشد روزافزون جمعیت و بهدنبال آن افزایش
مناطق مستعد زمینلغزش و جریانهای واریزهای،
شدت اثرات آنها بر جمعیت و زیرساختها افزایش
ميیابد .بهطورکلي ،به دالیل زیر ،شدت خسارات
جریان واریزهای بر زندگي بشر بسیار زیاد است )1 .از
آنجا که بیشتر حجم جریان را مواد درشت دانه تشکیل
ميدهد ،لذا عبور سنگ و رسوبات از روی تأسیسات و
سازهها نظیر سرریز سدها و حوضچههای آرامش ،باعث
ایجاد خوردگي ،فرسایش ،حفره و در نهایت منجر به
اختالل در عملکرد سازهها ميشود .بهعنوان مثال
مطابق با گزارشات ،سد انحرافي روزبهان در ایران ،یکي
از سدهایي است که عبور جریان واریزهای از روی آن،
خسارات زیادی به بار آورد .بنابراین ،غلظت باالی
رسوبات بر نیروی ناشي از ضربه شدید این سیالبها
اثرگذار است و در نتیجه خسارات وارده به تأسیسات
به نسبت بیشتر است ( Banihabibو .)2553 ،Elahi
 )2افزایش غلظت رسوب در جریانهای واریزهای
موجب افزایش زبری هیدرولیکي جریان ميشود و
افزایش زبری باعث ميشود تا برای دبيهای مشخص،
عمق جریان افزایش یافته ،باعث تشدید طغیان
رودخانهها و افزایش پهنه سیلگیری شود
( Banihabibو  )3 .)2551 ،Masumiاز نظر
هیدرولوژیکي دبي اوج این سیالبها نسبت به دبي
اوج سیالب معمولي بیشتر است ،لذا شدت خسارات
جریان واریزهای بسیار زیاد است ( Banihabibو
 .)2551 ،Masumiدر واقع این جریانها اغلب بدون
هشدار و به سرعت حرکت ميکنند و قادرند در مدت
زمان کوتاهي بزرگراهها ،پل و سایر تأسیسات و اجسام
را در مسیر خود ،تخریب و نابود کنند ( Chenو
همکاران2511 ،؛  Hassan-Esfahaniو ،Banihabib
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 .)2511بنابراین ،رخداد مکرر این واقعه فاجعه بار در
کشور ،بیانگر اهمیت وجود یک سامانه هشدار دهنده
است که ميتواند برای هشدار و آگاهي مردم در
مناطق خطرناک مورد استفاده قرار گیرد ( Jakobو
.)2553 ،Weatherly
خطرات جریان واریزهای ميتواند با اقدامات متقابل
نظیر ساخت و ساز سدها و حوضچهها کاهش یابد .با
این حال ،ممکن است توپوگرافي مناطق یا کمبود فضا
مشکالتي را برای ساخت آنها بهوجود آورد .عالوه بر
این ،تأثیری که این سازهها روی چشمانداز منطقه
دارند ،ممکن است زیاد باشد .این مشکل بیشتر متوجه
مناطقي با ارزش زیست محیطي و تاریخي باال است.
بهعالوه ،هزینه کمتر روشهای کنترل غیر سازهای،
ميتواند از دالیل دیگر انتخاب این روشها باشد .به
دالیل فوق ،اقدامات متقابل غیر سازهای مانند استفاده
از مدلهای پیشبیني سیالب برای کاهش این
خطرات مناسبترند .در حقیقت استفاده از این مدلها
ميتواند در هشدار به موقع این سیالبها برای کاهش
خسارات مالي و تلفات جاني از از طریق تخلیه مناطق
در خطر موثر باشد.
در جریان واریزهای زمان تأخیر بین وقوع بارش و
اثرات آن در مناطق پاییندست معموالً کوتاه است
(بعضاً حدود یک ساعت) .بهدلیل زمان تمرکز کوتاه،
سامانههای هشدار دهنده برای پیشبیني بارندگيهایي
که منجر به سیالب ميشوند ،بایستي قابل اعتماد
باشند .هشدار ،زماني داده ميشود که بارش پیشبیني
شده از حد آستانه بحراني وقوع سیالب تجاوز کند.
بنابراین ،پیشبیني رخداد این سیالبها و توسعه
سامانههای هشدار مؤثر ،بر اساس رابطه بین بارندگي و
وقایع سیالب ،ضروری است ( Papaو همکاران،
.)2512
بسیاری از محققان تالش کردند ،بین جریان
واریزهای و بارش ارتباط برقرار کنند .بر این اساس،
مدلها و حد آستانههای بحراني زیادی برای راهاندازی
جریان واریزهای با استفاده از پارامترهای مختلف
بارندگي بهوسیله محققان مختلف پیشنهاد شده است.
بهعنوان مثال ميتوان به آستانههای شدت-مدت بارش
( Cannonو همکاران ،)2511 ،بارندگي تجمعي-بارش
پیشین ( Wieczorekو  )1333 ،Guzzettiو مدلهای
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شدت بیشینه-بارندگي تجمعي ( Guzzettiو همکاران،
 )2551اشاره کرد Hirano .و  )1333( Moriyamaدر
مطالعه بر روی پیشبیني بارندگي بحراني ایجاد کننده
جریان واریزهای در محدوده حوضه رودخانه میزونانشي
واقع در ژاپن ،از روش تجزیه تحلیل سامانه استفاده
کردند .نتیجه مطالعه آنها نشان داد ،در صورتيکه
مقدار بارندگي از  12میليمتر در زمان تمرکز حوضه
بیشتر شود ،جریان واریزهای رخ خواهد داد.
 Nikolopoulosو همکاران ( ،)2515اثر عدم قطعیت
تخمین باران ،بهوسیله بارانسنجها را بر آستانه شدت-
مدت (بارندگي که منجر به رخداد جریان واریزهای
ميشود) رخداد جریان واریزهای مورد بررسي قرار
دادند .همچنین ،اثر تراکم شبکه بارانسنجها و روش
درونیابي را بر تخمین بارندگيهایي که منجر به
رخداد جریان واریزهای ميشود ،ارزیابي کردند .با
استفاده از شبکه بارانسنجها ،بارندگي بهوسیله سه
روش درونیابي ،شامل نزدیکترین همسایگي ،وزن-
دهي معکوس مسافت و کریجینگ معمولي تخمین
زده شد .نتایج نشان داد که روش درونیابي
نزدیکترین همسایگي نسبت به دو روش دیگر ،اریبي
کمتر ،اما واریانس بیشتری دارد .بهطورکلي ،کاهش
تراکم بارانسنجها منجر به افزایش عدم قطعیت و
افزایش واریانس تخمین بارشهایي ميشود که منجر
به رخداد جریان واریزهای ميشوند Ma .و همکاران
( ،)2517آستانه شدت-مدت بارش و شرایط تولید
جریان واریزهای ،در چهار منطقه آسیبدیده
(یینگسیو ،1دوجانین ،2چینگینگ 3و بیچوان )2در اثر
1
زمینلرزه ونچوان 5واقع در فالت غرب سیچوان
تحلیل کرده ،با یکدیگر مقایسه کردند .یافتههای
پژوهش آنها نشان داد ،رویدادهای جریان واریزهای
در چهار منطقه ،آستانههای شدت-مدت متفاوتي
ایجاد کرده است .آنها دریافتند ،آستانههای بارش
رخداد جریان واریزهای ،پس از زمینلرزه ،در مناطق
مختلف ،متفاوت بوده ،به حجم رسوبات تحت تأثیر
1

Yingxiu
Dujiangyan
3
Qingping
4
Beichuan
5
Wenchuan
6
Sichuan
2

بستگي دارد .این آستانهها دستکم  35درصد نسبت
به قبل از زمینلرزه کاهش یافته است .عالوهبر این،
روابط مختلف بین میزان فرسایش و حجم واریزه
تولیدی در هر حوضه نشان داد ،رسوبات جریان در
مناطق یینگسیو و دوجانین نسبت به مناطق دیگر
بیشتر فرسایش ميیابند.
 Guoو همکاران ( ،)2513درصدد ارائه یک آستانه
برای هشدار وقوع جریان واریزهای با استفاده از بارش
پیشین در حوضه جیانجیا واقع در چین بودند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد ،آستانه شدت-مدت برای شروع
جریان واریزهای در حوضه جیانجیا ،پایینتر از
آستانههای ارائه شده قبلي در مناطق دیگر است.
همچنین ،مدت زمان بارندگي بحراني که منجر به راه-
اندازی جریان واریزهای ميشد را بهصورت تابعي از
بارش پیشین ارائه دادند Tang .و همکاران (،)2512
یک آستانه شدت-مدت برای رخداد جریان واریزهای
در منطقه چینگینگ بهصورت تواني ارائه دادند.
همچنین ،آنها یک آستانه برای بارش پیشین برای
شروع جریان واریزهای در این منطقه پیشنهاد دادند.
در این پژوهش ،برای نخستین بار از آستانه
بارندگي تجمعي-زمان برای تعیین آستانه وقوع جریان
واریزهای و هشدار ،در چهار حوضه مطالعاتي شامل
ناورود ،نکا ،گرگانرود و بابلرود واقع در استانهای
گیالن و مازندران استفاده شده است .سپس آستانه
شدت-مدت بارندگي در ناحیه شمالي کوهستان البرز
برآورد شده و با روابط ارائه شده بهوسیله محققان قبل
مقایسه شده است .استخراج آستانههای بارندگي
مطابق با روش پیشنهادی  )1333( Hiranoصورت
گرفته است که در ادامه توضیح داده خواهد شد .این
روش ،جز روشهای تجربي تعیین آستانههای بارندگي
است .در عمل ،این آستانهها از دادههای بارندگي و
آمار وقوع جریان واریزهای در گذشته به دست ميآیند.
این روش به این علت استفاده شده که روشي ساده بر
اساس دادههای هواشناسي بوده ،دادههای مورد نیاز آن
برای تعیین آستانههای بارندگي وقوع جریان واریزهای
در حوضههای ایران برای استفاده از آن موجود
ميباشد .عالوهبر این ،این روش نیاز به اندازهگیری
دشوار دادههای میداني ندارد و با توجه به اینکه
دادههای هواشناسي قابل پیشبیني هستند ،لذا با

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

استفاده از این روش ،هشدار و پیشبیني وقوع
جریانهای واریزهای را میسر ميکند.
مواد و روش
منطقه مورد پژوهش :در این تحقیق ،بهمنظور
شناسایي حوضههایي که در آنها جریان واریزهای رخ
داده است ،از اطالعات مربوط به  52زیرحوضه در
ناحیه البرز ،شامل استانهای گلستان ،مازندران،
گیالن ،تهران ،قزوین و سمنان استفاده شده است.
ایران از تنوع آب و هوایي زیادی برخوردار است .از
آنجا که در کشور وقوع جریان واریزهای اغلب تحت
تأثیر بارشهای سنگین ميباشد ،به همین علت،
منطقه مورد مطالعه ،بخشي از ناحیه خزری است که
تحت تأثیر بادهای سیبری ،شدیدترین بارندگيها در
این مناطق رخ داده ،بیشتر مستعد وقوع جریان

571/

واریزهای هستند ( .)2552 ،Asghari-Pariپس از
بررسي اطالعات 15 ،حوضه از میان  52حوضه مورد
بررسي ،رخداد جریان واریزهای داشته است .اما به
دالیلي از جمله عدم ثبت وقایع بارندگي در کلیه
تاریخهای وقوع جریان واریزهای ،عدم دسترسي به
دادههای هایتوگراف بارندگي در استانهای مختلف
کشور و عدم وجود تعداد داده کافي ،تعداد حوضههای
مطالعاتي به چهار حوزه آبخیز شامل ناورود و
گرگانرود واقع در استان گیالن ،نکا و بابلرود در
استان مازندران کاهش یافت .شکل  ،1موقعیت
جغرافیایي حوضههای مطالعاتي ،ایستگاههای
هیدرومتری و رودخانهها و جدول  ،1اطالعات
فیزیوگرافي مربوط به آنها و متوسط بارش ساالنه در
سالهای رخداد جریان واریزهای را نشان ميدهد.

(الف)

(ب)

شکل  -1موقعیت جغرافیایي حوضهها ،ایستگاههای هیدرومتری و بارانسنجي مورد مطالعه ،الف) گیالن و ب) مازندران

3

جدول  -1مشخصات فیزیوگرافي حوزههای آبخیز مورد مطالعه

3

رودخانه

ایستگاه هیدرومتری

مساحت حوضه
(کیلومتر مربع)

متوسط بارش
ساالنه (میليمتر)

متوسط شیب
(درجه)

متوسط ارتفاع
(متر)

ناورود
گرگانرود
نکا
بابلرود

اسالم
ماشینخانه
آبلو
کشتارگاه

215/23
513/53
1333/17
1551/11

1221/7
1273/5
735/3
1512/5

21/53
37/33
22/71
21/31

1335/51
1211/71
1551/52
712/13

روش پژوهش
دادههای بارندگی و وقایع جریان واریزهای :در این
تحقیق ،بهمنظور شناسایي رخداد جریان واریزهای،

دادههای روزانه دبي جریان (مترمکعب در ثانیه) و دبي
رسوب (تن در روز) برای مجموعه حوضههای واقع در
ناحیه کوهستاني البرز ،در محدوده سالهای -1332
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 ،1322از سازمان مدیریت منابع آب ایران اخذ شد.
برای تعیین وضعیت رخداد جریان واریزهای ،برای
مجموعه ایستگاههای یاد شده ،غلظت رسوبات ،مطابق
رابطه ( )1محاسبه شد .بدین ترتیب ،در صورتيکه
غلظت بدون بعد رسوب جریان (حجم رسوب به حجم
جریان) بیشتر از  5/52شود ،جریان واریزهای رخ داده
است ( Hiranoو همکاران1337 ،؛ ،Banihabib
 .)1333جدول  ،2مجموعهای از اسامي ایستگاههای
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هیدرومتری واقع در ناحیه البرز ایران ،تاریخ وقوع
جریان واریزهای و غلظت رسوب در تاریخهای مربوطه
را نشان ميدهد.
s

()1

w

q
q

c

که در آن C ،بیانگر غلظت رسوبات جریان واریزه-
ای qs ،دبي رسوب و  qwدبي جریان آب است.

جدول  -2مجموعه اسامي حوضهها و ایستگاههای هیدرومتری و تاریخ وقوع جریان واریزهای
استان

حوضه

ایستگاه
هیدرومتری

تاریخ
رخداد

غلظت
رسوب

استان

حوضه

ایستگاه
هیدرومتری

تاریخ
رخداد

غلظت
رسوب

گیالن
گیالن
گیالن
گیالن
گیالن
گیالن
گیالن
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران

ناورود
ناورود
ناورود
ناورود
گرگانرود
قزلاوزن
قزلاوزن
نکا
نکا
نکا
نکا
نکا
نکا
نکا
چالوس
چالوس

اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
ماشینخانه
گیلوان
گیلوان
آبلو
آبلو
آبلو
آبلو
آبلو
آبلو
آبلو
پل زغال
پل زغال

71/2/15
77/3/1
11/5/2
11/5/1
75/7/23
22/1/5
13/5/2
15/1/2
31/1/13
55/1/27
55/3/11
15/1/21
12/3/2
55/1/21
17/1/3
11/1/35

5/12
5/21
5/22
5/173
5/557
5/52
5/533
5/532
5/532
5/523
5/52
5/1
5/522
5/52
5/533
5/522

مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
گلستان
گلستان
سمنان
سمنان
سمنان
سمنان
سمنان
سمنان
سمنان
گیالن

چالوس
چالوس
تاالر
بابلرود
بابلرود
بابلرود
قرهچای
قرهچای
حبلهرود
حبلهرود
حبلهرود
حبلهرود
حبلهرود
حبلهرود
حبلهرود
پلرود

پل زغال
پل زغال
شیرگاه
کشتارگاه
کشتارگاه
کشتارگاه
رامیان
رامیان
بنکوه
بنکوه
بنکوه
بنکوه
بنکوه
بنکوه
بنکوه
درازالت

11/5/3
17/1/2
51/2/31
75/7/11
75/7/11
75/7/25
17/7/1
11/1/15
15/5/21
13/12/23
11/12/1
53/2/21
11/3/7
13/2/23
13/1/23
12/2/22

5/523
5/521
5/521
5/52
5/537
5/573
5/52
5/522
5/51
5/553
5/11
5/52
5/521
5/523
5/53
5/521

پس از شناسایي وقایع رخداد جریان واریزهای،
بهمنظور تعیین آستانههای بارندگي که منجر به وقوع
جریان واریزهای ميشوند ،ابتدا فهرست مجموعه
ایستگاههای بارانسنجي از سازمانهای هواشناسي و
وزارت نیرو در استانهای مذکور دریافت شد .پس از
بررسي موقعیت جغرافیایي هر یک از ایستگاههای
بارانسنجي در اطراف ایستگاههای هیدرومتری ،در
محیط نرمافزار  ،GISنزدیکترین ایستگاه بارانسنجي
به هر یک از ایستگاههای هیدرومتری انتخاب شد.
شکل  ،1موقعیت جغرافیایي ایستگاههای بارانسنج،
واقع در اطراف ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه
را نشان ميدهد .سپس آمار هایتوگراف بارندگي برای
مجموعه ایستگاههای بارانسنج ثبات گزینش شده ،از

سازمانهای آب وزارت نیرو دریافت شد .بهعلت آمار
محدود مجموعه دادههای وزارت نیرو در بازه زماني
 ،1312-1313عدم ثبت وقایع بارندگي در خارج از
بازه زماني مذکور ،عدم دسترسي به دادههای
هایتوگراف بارش در استانهای مختلف کشور و در
ایستگاههای بارانسنجي منتخب برای هر ایستگاه
هیدرومتری و همچنین ،فقدان وجود ایستگاه
بارانسنجي مناسب در اطراف ایستگاه هیدرومتری،
تعداد ایستگاههای مطالعاتي به چهار ایستگاه اسالم،
ماشینخانه ،آبلو و کشتارگاه کاهش یافت .جدول ،3
اسامي ایستگاههای بارانسنج ثبات مورد استفاده برای
هر یک از ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه و
سایر اطالعات بارندگيهای ایجاد کننده جریان واریزه-

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

ای را نشان ميدهد .الزم به ذکر است ،از میان تاریخ-
های وقوع جریان واریزهای ذکر شده در جدول  ،2تنها

515/

اطالعات هایتوگراف بارندگي برای تاریخهای نشان
داده شده در جدول  3در دسترس بوده است.

جدول  -3اطالعات ثبت شده بارندگيهای مربوط به تاریخهای موجود رخداد جریان واریزهای
ایستگاه هیدرومتری

ایستگاه بارانسنج

تاریخ وقوع

مدت بارش
(دقیقه)

مقدار بارش
(میليمتر)

زمان شروع

زمان خاتمه

ناورود
ناورود
ماشینخانه
آبلو
آبلو
کشتارگاه
کشتارگاه
ماشینخانه

خرجگیل
خرجگیل
هشتپر
ساری
بهشهر
بابل
بابل
هشتپر

71/2/15
77/3/1
75/7/23
12/3/2
15/1/21
75/7/25
75/7/15
75/7/23

525
12
321
153
711
523
111
22

22/1
7/52
11/23
13/13
35/51
25/33
25/5
5/31

12:55
11:51
13:22
2:15
1:25
3:23
3:55
3:21

3:55
13:51
5:22
3:57
13:21
12:25
25:1
15:23

ماشینخانه
ماشینخانه
ماشینخانه

هشتپر
خرجگیل
خرجگیل

75/7/23
75/7/23
75/7/23

171
313
22

7/53
15/55
3/12

2:21
11:53
3:21

7:31
1:21
15:53

پیشبینی

که در آن t ،زمان بارش Rc ،بارندگي بحرانيƟ ،

بارندگیهای ایجاد کننده جریان واریزهای:

زاویه شیب D ،عمق نهشتهها L ،طول سطح شیبدار،
 Kهدایت هیدرولیکي T ،زمان تمرکز و ) r(tشدت
بارش است .برای بهدست آوردن معیاری برای رخداد
جریان واریزه باید  Rcو  Tتخمین زده شوند ،از آنجا که
تعیین  L ،D ،Kو  Ɵدر عمل بهعلت خطای
اندازهگیری ،از دقت کافي برخوردار نیست ،از اینرو
هیرانو روش تجزیه تحلیل سامانه را برای تخمین  Tو
 Rcبه کاربرد و بارش تجمعي را بهصورت زیر تعریف
کرد.

روش

پیشنهادی

هیرانو

برای

 ،)1333( Hiranoبیان کرد شرایط بحراني برای وقوع
جریان واریزهای در یک شیب از نهشتهها زماني روی
ميدهد که تنش برشي با مقاومت برشي در عمق a
برابر شود (شکل  .)2سپس زاویه بحراني برای رخداد
جریان واریزهای را بهصورت رابطه ( )2بیان کرد
(.)1337 ،Hirano
()2

C / (ga cos c )  C  (  /   1) tan 
h
C  (  /   1)  1  0
a

tan c 

که در آن C ،نیروی چسبندگي  ،و  بهترتیب
چگالي نهشتهها و آب a ،فاصله از سطح h ،عمق
جریان سطحي و * Cغلظت مواد انباشته شده ،
زاویه اصطکاک داخلي و  gشتاب گرانش ميباشد.
هیرانو شرایط رخداد جریان واریزهای بهعلت
بارندگي را با حل معادالت جریان بر روی سطح شیب-
دار بهدست آورد .معادله زیر نشان ميدهد که جریان
واریزهای بر روی سطح شیبدار هنگامي رخ ميدهد
که بارندگي تجمعي در زمان تمرکز از مقدار معیني
(که به خصوصیات شیب بستگي دارد) تجاوز کند.
()3

t
DK
R(t, T)   r(t)d(t)
tan  R c
L
t-T

( )2

t
R(t, t 0) =  r(τ)dτ
t-t 0

شکل  -2نمایي از طرح شماتیک یک سطح شیبدار

مقادیر بیشینه ) R(t, t 0برای هر زمان بارش،
 R max t0با زمان تمرکزهای مختلف قابل ترسیم
است .اگر خطایي در اطالعات و تئوری بحث وجود
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نداشته باشد ،در صورتيکه جریان واریزهای رخ دهد،
بایستي خطوط جریان واریزهای از باالی نقطه )( R c, t
عبور کنند (شکل  -3الف) و اگر جریان واریزهای رخ
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نداده باشد ،از پایین آن عبور نمایند (شکل  -3ب)
(.)1337 ،Hirano

(ب)

(الف)
بارندگي تجمعي

بارندگي تجمعي

زمان

زمان

شکل  -3بارندگي تجمعي در زمان ،الف) رخداد جریان واریزهای و ب) عدم رخداد ()1337 ،Hirano

هیرانو بیان کرد ،حد باالی عدم رخداد جریان
واریزهای و حد پایین رخداد ،بایستي در نقطه )( R c, t
همدیگر را قطع نمایند (شکل  -2الف) که بهدلیل خطا
در دادهها و شرایط منطقهای غیر دائمي ،مشابه شکل

 -2ب خواهد شد .نقطهای که اختالف بین دو منحني
کمینه است ،زمان تمرکز در نظر گرفته ميشود و
مقادیر حد پایین رخداد و حد باالی عدم رخداد تعیین
ميشود (.)1337 ،Hirano

شکل  -4حد پایین وقوع و حد باالی عدم وقوع ()1337 ،Hirano

مطابق توضیحات فوق ،بر اساس روش پیشنهادی
هیرانو ،ابتدا زمان تمرکز حوضهها بر اساس دادههای
فیزیوگرافیک آنها تعیین شد .سپس از مجموعه داده-
های هایتوگراف بارندگي موجود منحنيهای شدت–
مدت جریان واریزهای و جریانهای های غیر واریزهای
مشخص شد .نهایتا با استفاده از داده های شدت-مدت
موجود حد باال و حد پایین رخداد جریان واریزهای در
زمان معادل زمان تمرکز تعیین شد.
نتایج و بحث
جریان واریزهای بهوسیله بارشهایي با ویژگيها و
شرایط مختلف اتفاق ميافتد (بارندگيهای کوتاهمدت

با شدت زیاد و یا طوالنيمدت با شدت کم) .بنابراین،
الزم است ،رابطه بین جریان واریزهای با پارامترهای
مختلف بارندگي مانند شدت و مدت بارش بررسي
شود ( Zhuangو همکاران .)2515 ،در این بخش،
استخراج آستانههای وقوع جریان واریزهای در مجموعه
حوضههای ناورود ،گرگانرود ،بابلرود و نکا مطابق با
روش تجزیه تحلیل سامانه صورت گرفته ،با یکدیگر
مقایسه شده است .بدینترتیب ،برای استخراج آستانه-
ها از هایتوگراف بارندگي بارانسنجهای ثبات در
ایستگاههای بارانسنج منتخب ،در بازه زماني سالهای
 1312-1313استفاده شد .سپس ،آستانه شدت-مدت
بارندگي در ناحیه شمالي کوهستان البرز ،برآورد کرده

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

و با آستانههای ارائه شده قبلي بهوسیله محققان دیگر
مقایسه شده است.
حد آستانه بارندگیهای ایجاد کننده جریان

512/

بهترین رابطه برآورد زمان تمرکز در سایر حوضههای
کوهستاني معرفي کردند که بهصورت رابطه زیر است.
( )5

0.32

T c  58.04A

واریزهای به روش هیرانو :پس از شناسایي بارش-

که در آن T c ،زمان تمرکز حوضه (دقیقه) و A

های سنگین و با شدت باال در حوضههای یاد شده،
طبق روش هیرانو ،نمودار بارش تجمعي نسبت به
زمان ،برای بارشهای منتخب ترسیم شد .در شکل ،5
اشکال سمت راست این بارشها را به تفکیک رخداد و
عدم رخداد جریان واریزهای برای هر یک از ایستگاه-
های هیدرومتری نشان ميدهد و در سمت چپ ،حد
پایین رخداد و حد باالی عدم رخداد مشخص شده
است.
شکل  ،5اشکال مربوط به حوضه ناورود را نشان
ميدهند .حد پایین رخداد  22/1میليمتر و حد باالی
عدم رخداد  27/2میليمتر است .در واقع ،بارشهای
کمتر از  22/1میليمتر در زمان تمرکز موجب رخداد
جریانهای واریزهای نشده ،اما بارشهای بیشتر از
 27/2میليمتر باعث وقوع جریان واریزهای در حوضه
ناورود ميشوند .همچنین ،زمان تمرکز حوضه از این
روش شش ساعت و  35دقیقه بهدست ميآید که
نسبت به زمان تمرکز حوضه در حالت جریان بدون
غلظت باالی رسوب (پنج ساعت و  21دقیقه،
( ،)2552 ،Asghari-Pariزمان بیشتری نشان ميدهد
که این مطلب بیانگر افزایش زمان تمرکز حوضه ،برای
جریانهای واریزهای است.
بهمنظور اطمینان از زمان تمرکز حوضهها از نتیجه
تحقیق  Eslamianو  ،)2555( Mehrabiاستفاده شده
است .بیشتر روابط ارائه شده برای برآورد زمان تمرکز
حوضهها در تحقیقات دیگر بر اساس اطالعات و شرایط
اقلیمي مخصوص به محدوده مورد مطالعه آن تحقیق
بهدست آمده است و بهکارگیری این روابط در مناطقي
با ویژگيهای اقلیمي متفاوت با شک و تردید همراه
است .در تحقیق یاد شده از حوضههای کوهستاني با
الگوی آب و هوایي مشابه با محدوده مطالعاتي تحقیق
حاضر استفاده شده ،روابط مختلف برآورد زمان تمرکز
ارزیابي و با یکدیگر مقایسه شده است .بدینترتیب
آنها با واسنجي  12رابطه تجربي زمان تمرکز ،در 11
حوضه کوهستاني واقع در استانهای مازندران ،تهران
و اصفهان ،رابطه پیلگریم-مک درمات را بهعنوان

مساحت حوضه (کیلومتر مربع) ميباشد .بهمنظور
تعیین زمان تمرکز حوضهها برای جریان واریزهای،
بدین صورت عمل شده که ابتدا با توجه به رابطه فوق،
زمان تمرکز برای حوضههای مورد مطالعه ،برآورد شده
است .با توجه به اینکه غلظت باالی رسوب جریانهای
گلي و واریزهای باعث افزایش زبری جریان و طبعاً
کاهش سرعت آن شده ،بنابراین ،کاهش سرعت
جریان ،باعث افزایش زمان تمرکز ميشود .لذا با توجه
به روش هیرانو ،هر جا منحنيهای حد پایین وقوع و
حد باالی عدم وقوع پس از زمان تمرکز برآورد شده،
کمینه فاصله را با یکدیگر داشتند ،حد وسط فاصله
بین دو منحني در این قسمت ،بهعنوان زمان تمرکز
جریان واریزهای در نظر گرفته شده است.
در نمودار شکل  ،5اشکال مربوط به حوضه
گرگانرود نشان ميدهند ،این حوضه دارای زمان
تمرکز حدوداً  235دقیقه ميباشد و مقدار بارندگي
بحراني برای رخداد جریان واریزهای معادل 12/15
میليمتر به دست ميآید .همچنین ،حد پایین وقوع و
حد باالی عدم وقوع بهترتیب معادل  13/5و 12/1
میليمتر برآورد شده است .در حقیقت ،در صورتيکه
مقدار بارندگي در  235دقیقه از  13/5میليمتر بیشتر
نشود ،جریان واریزهای رخ نداده در صورتيکه مقدار
بارندگي در زمان تمرکز از  12/1میليمتر تجاوز کند،
جریان واریزهای رخ خواهد داد .به عبارتي ،اگر در زمان
تمرکز ،بارندگي مقداری بین بازه بحراني - 13/5
 12/1میليمتر (بهطور متوسط  12/15میليمتر)
داشته باشد ،جریان واریزهای ممکن است رخ دهد .در
واقع این محدوده آستانه بحراني برای وقوع جریان
واریزهای در حوزه آبخیز گرگانرود است .در مورد
حوزه آبخیز بابلرود ،پس از تعیین زمان تمرکز حوضه
تقریباً معادل  155دقیقه ،مشاهده ميشود ،به ازای
مدت زمان بیشتر از  155دقیقه منحنيهای وقوع و
عدم وقوع واگرا شدهاند .این موضوع باعث شده برآورد
حد پایین وقوع و حد باالی عدم وقوع جریان واریزهای
توأم با شک و تردید باشد.
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حوزه آبخیز ناورود-ایستگاه هیدرومتری اسالم

حوزه آبخیز ناورود-ایستگاه هیدرومتری اسالم

حوزه آبخیز گرگانرود-ایستگاه هیدرومتری ماشینخانه

حوزه آبخیز گرگانرود-ایستگاه هیدرومتری ماشینخانه

حوزه آبخیز نکا-ایستگاه هیدرومتری آبلو

حوزه آبخیز نکا-ایستگاه هیدرومتری آبلو

حوزه آبخیز بابلرود-ایستگاه هیدرومتری کشتارگاه

حوزه آبخیز بابلرود-ایستگاه هیدرومتری کشتارگاه

شکل  -5آستانه بارندگي تجمعي-زمان برای هر یک از حوضههای مورد مطالعه

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

512/

جدول  -4ویژگيهای حد آستانه بارندگيهای وقوع جریان واریزهای به روش هیرانو
حوزه آبخیز

زمان تمرکز جریان
واریزهای (دقیقه)

بارندگي بحراني
(میليمتر)

حد پایین وقوع بارش
(میليمتر)

حد باالی عدم وقوع
بارش (میليمتر)

ناورود
گرگانرود
نکا
بابلرود

335
235
725
121

21/2
12/15
31/23
23/31

22/1
13/5
32/73
25/5

27/2
12/1
37/12
11/12

این واگرایي ميتواند بهعلت عدم ثبت بارش در
کلیه تاریخهای وقوع جریان واریزهای باشد .در واقع با
استفاده از این روش ،هر چه تعداد منحنيهای
هایتوگراف بارندگيهای وقوع بیشتری در دسترس
باشد ،آستانههای وقوع جریان واریزهای را ميتوان با
دقت بیشتری بهدست آورد .بهطورکلي ،جدول ،2
ویژگيهای حد آستانه وقوع جریان واریزهای برآورد
شده از روش هیرانو را برای هر یک از حوزههای آبخیز
نشان ميدهد.
حد آستانههای شدت-مدت بارش و مقایسه با
نتایج تحقیق دیگران :حد آستانههای شدت-مدت،
از دادههای شدت-مدت بارندگيهایي که منجر بهوقوع
جریان واریزهای شدهاند (طبق جدول  ،)3بهدست آمده
است .رابطه بین حد آستانه شدت-مدت بارش
بهصورت زیر نشان داده ميشود.
I  c  D

()1

که در آن I ،شدت بارندگي D ،مدت بارش و α ،c

و  βضرایب ثابت هستند .برای بیشتر حد آستانههای
شدت-مدت ،پارامتر  cبرابر صفر است ( Zhuangو
همکاران .)2515 ،بنابراین ،بهمنظور برآورد آستانه
شدت-مدت بارندگي برای ناحیه شمال البرز ،از داده

بارندگيهایي که باعث وقوع این جریان واریزهای
شدند ،مطابق جدول زیر استفاده شده است .سپس،
نمودار مربوط به شدت بارندگي (محور عمودی) در
برابر مدت زمان (محور افقي) بارشهای موجود در
جدول  ،5رسم شده است (شکل  .)1بدین ترتیب،
رابطه تواني میان شدت و مدت این بارشها ،بهعنوان
آستانه شدت-مدت بارندگي برای این ناحیه معرفي
شده است که رابطه آن بهصورت زیر است.
() 7
I  6.14D 0.536 0.7  D  15
که در آن I ،شدت بارندگي (میليمتر در ساعت)،
 Dمدت بارندگي (ساعت) است .این رابطه بهخوبي
نشان ميدهد ،با افزایش مدت بارندگي ،شدت بارش
کاهش ميیابد .الزم به ذکر است ،از آنجا که تعداد
وقوع جریانهای واریزهای محدود است و همه این
جریانها نیز ثبت نشدهاند ،لذا برآورد آستانه شدت-
مدت بارندگي نیز ،بر اساس آمار محدود موجود،
صورت گرفته است .بهطور مشابه ،ارائه این آستانهها
برای تحقیقات پیشین ،نیز بر اساس آمار و اطالعات
محدودی صورت گرفته است ( Zhouو ،Tang
.)2512

جدول  -5داده بارندگيهای ایجاد کننده جریان واریزهای در حوضههای شمالي ایران
حوضه

ایستگاه بارانسنج

تاریخ وقوع

زمان (ساعت)

مقدار بارش
(میليمتر)

شدت بارش (میلي-
متر در ساعت)

نکا
ناورود
بابلرود
بابلرود
گرگانرود
گرگانرود
گرگانرود
گرگانرود
گرگانرود

ساری
خرجگیل
بابل
بابل
هشتپر
هشتپر
هشتپر
خرجگیل
خرجگیل

12/53/52
77/53/51
75/57/25
75/57/15
75/57/23
75/57/23
75/57/23
75/57/23
75/57/23

1/71
1/53
1/71
11/51
15/11
5/7
2/51
1/21
5/73

13/13
7/52
25/33
25/5
11/23
5/31
7/53
15/55
3/12

1/53
1/11
2/31
1/11
1/11
7/5
2/21
1/55
5/2
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شکل  -6آستانه شدت-مدت بارندگيهای ایجاد کننده جریان واریزهای برای حوضههای دامنه شمالي البرز

آستانههای شدت-مدت ارائه شده در این تحقیق با
نتایج محققان دیگر در مقیاس منطقهای ،ناحیهای و
جهاني مقایسه شده است (جدول  1و شکل  .)7نتیجه
مطالعه  )2552( Asghari-Pariبر روی نواحي مستعد
وقوع جریان واریزهای در ایران نشان داده است،
مناطقي که متوسط بارش سالیانه بیشتر از 555

میليمتر دارند ،جریانهای واریزهای رخ داده در آنها
بیشتر از نوع لغزشي بوده که در اثر وقوع بارندگيهای
سنگین به وجود ميآیند .بنابراین ،منشأ رخداد جریان
واریزهای در مناطق مورد مطالعه تقریباً یکسان است و
اغلب در اثر بارندگيهای سنگین رخ دادند.

جدول  -6حد آستانههای شدت-مدت برای شروع جریان واریزهای
محقق

مقیاس

منطقه مطالعاتي

محلي

چین-چینگینگ

رابطه شدت-مدت

بازه زماني (ساعت)

شماره در شکل 7

I  25.962D

22-1

1

 Cannonو همکاران ()2512

ناحیهای

جنوب کالیفرنیا

I  14D-0.5

12-5/117

2

 Guzettiو همکاران ()2551
)1313( Jibson
)1315( Caine
 Zhouو )2512( Tang
 Guzettiو همکاران ()2551
این تحقیق

جهاني
ناحیهای
جهاني
محلي
جهاني
ناحیهای

جهان
ژاپن
جهان
چین-ونچوان
جهان
ناحیه شمالي البرز

I  2.2D 0.44

1555-5/1
12-5/5
225-5/117
15-2
1555-21
15-5/7

3
2
5
1
7
1

 Tangو همکاران ()2512

0.239

0.62

I = 39.71D

I  14.82D 0.39
I  66.36D 0.79

I  0.48D 0.11
I  6.14D 0.536

شکل  -7مقایسه آستانه شدت-مدت ناحیه مورد مطالعه با نتایج محققان دیگر

زهای در بخشي از حوضه کوهستاني البرز
يهای وقوع جریان واری 
تعیین آستانه بارندگ 

مقایسه آستانههای شدت-مدت بارش ناحیه مورد
مطالعه با نتایج محققان دیگر نشان ميدهد ،این
آستانهها با یکدیگر متفاوت هستند .در حالت کلي،
آستانههای شدت-مدت بارندگي این پژوهش نسبت به
آستانههای محلي و ناحیهای سایر کشورها ارائه شده
بهوسیله تحقیقات پیشین ،پایینتر است .به عبارت
دیگر ،حوضههای مورد مطالعه تحقیق حاضر ،نسبت به
نواحي دیگر (مطابق جدول  1و شکل  )7ناپایدارتر
بوده ،پتانسیل باالتری برای وقوع این جریانها دارند.
این نتایج نشان ميدهد ،حوضههای مناطق و نواحي
مورد بررسي از جمله ایالت ونچوان در جنوب غرب
چین با وضعیت اقلیمي کوهستاني ،همچنین ،ژاپن و
کالیفرنیا در برابر وقوع جریان واریزهای پایدارتر از
حوضههای واقع در ایران هستند .زیرا اگرچه در نواحي
مذکور ،ممکن است شرایط فیزیوگرافي حوضهها برای
وقوع این جریانها مستعد باشد ،اما بهعلت انجام
اقدامات حفاظتي مانند تثبیت خاک حوضه از طریق
ایجاد پوشش گیاهي محکم و به دنبال آن افزایش
پایداری حوضه در مناطق مذکور (ایالت ونچوان در
جنوب غرب چین ،ژاپن و کالیفرنیا) ،احتمال وقوع
جریان واریزهای را کاهش دادند .لذا اقدامات یاد شده
باعث ميشود ،وقوع بارندگيهای بزرگتری نسبت به
کشور ایران ،جریان واریزهای تولید نکند و در مقابل
بهعلت شرایط ناپایدار حوضههای ایران ،بارندگيهای
کوچک نیز قادر به ایجاد این جریانها خواهند بود.
آستانه شدت-مدت بارندگي این تحقیق ،به میزان
قابل توجهي نسبت به آستانههای جهاني ارائه شده
بهوسیله  Guzettiو همکاران ( )2551باالتر است و
نشان ميدهد ،هنوز در برخي از نقاط جهان ،مناطقي
وجود دارد که در برابر رخداد جریان واریزهای آسیب-
پذیرتر هستند و جریان واریزهای در آنها در اثر
بارندگيهای کوچکتری نسبت به ناحیه مورد مطالعه،
رخ ميدهد .بهطورکلي ،تفاوت در ویژگيهای اقلیمي،
زمینشناسي ،توپوگرافي ،ریختشناسي و فعالیتهای
انساني باعث اختالف میان آستانههای شدت-مدت
بارندگي شده است (شکل  Guzetti .)7و همکاران
( )2557اشاره کردند ،آستانههای تعریف شده بهوسیله
محققان مختلف برای مناطقي که در عرض جغرافیایي
میاني واقع شدند ،نسبت به مناطقي که دارای آب و

511/

هوای کوهستاني و سرد هستند و مقدار نمای مدت
بارش ( )Dبین  -5/21الي  -5/12دارند ،تندتر است و
اغلب مقدار نمای مدت زمان بارش آنها بین  -5/7و
 -5/11است .این موضوع برای حوضههای کوهستاني
البرز که در تحقیق حاضر مورد بررسي واقع شدند ،نیز
صدق ميکند.
برخي از محدودیتهای تعیین آستانههای
تجربي وقوع جریان واریزهای که بر اساس تحلیل
آماری داده های تجربي به دست ميآیند ،این است
که این آستانهها وابسته به کل مجموعه دادههای
مورد استفاده هستند .لذا افزایش تعداد ایستگاههای
بارانسنجي ،توسعه و استفاده از سامانههای رادار
هواشناسي و ایجاد ارتباط بین بارندگيهای مشاهده
شده در مکانهای مختلف ،برای هشدار دقیق جریان
واریزهای پیشنهاد مي شود .در واقع ،نتایج بهتر،
زماني به دست ميآید که از مجموعه دادههای
بیشتری استفاده شود ،که از طریق افزایش تعداد
باران سنجها ،ایجاد تجهیزات اندازهگیری پارامترهای
مربوط به جریان واریزهای و ثبت دقیق بارشها
محقق مي شود.
نتیجهگیری
تعیین آستانه وقوع جریان واریزهای برای
پیش بیني بارندگيهایي که منجر به جریان واریزهای
ميشوند ،حائز اهمیت است .در این پژوهش،
آستانه های تجربي وقوع جریان واریزهای به وسیله
روش هیرانو برای حوضههای واقع در ناحیه
کوهستاني البرز شامل ناورود ،نکا ،بابل رود و
گرگان رود ارزیابي شد .این آستانهها به وسیله
داده های هایتوگراف بارندگي ایستگاههای بارانسنج
ثبات به دست آمد .سپس آستانه شدت-مدت بارندگي
با استفاده از دادههای شدت-مدت بارندگيهایي که
منجر بهوقوع جریان واریزهای ميشوند ،برای ناحیه
مورد مطالعه برآورد گشته ،با نتایج تحقیقات قبل،
مقایسه شد .نتایج این تحقیق نشان داد ،برای
حوضههای ناورود و گرگان رود ،در صورتي که مقدار
بارندگي در زمان تمرکز به ترتیب از  27/2و 12/1
میليمتر تجاوز کند ،جریان واریزهای رخ مي دهد.
همچنین ،در حوضههای بابل رود و نکا بارندگيهای
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بزرگتر و سنگینتری قابلیت تولید جریان واریزهای
 به منظور کاهش خسارات ناشي از این.دارند
 یک سامانه پیشبیني آب و هوای مورد،جریان ها
 بنابراین سازمانها و ارگانهای.اعتماد الزم است
مربوطه ميتوانند بر اساس آستانههای بارندگي
،پیشنهاد شده این تحقیق در نواحي کوهستاني البرز
.برای هشدار در مواقع اضطراری تصمیم گیری کنند
تشکر و قدردانی
نویسندگان از آقایان مهندس مجتبي مرادی و
مهندس محمد نکوآمال برای جمعآوری دادههای
هایتوگراف بارندگي از وزارت نیرو و سازمان
.هواشناسي تشکر و قدرداني ميکنند

- مي، میليمتر11/12  میليمتر و37/12 بیشتر از
 پس از برآورد.توانند جریان واریزهای تولید کنند
مدت این ناحیه و مقایسه آن با-آستانه شدت
 این آستانهها با یکدیگر،مطالعات قبل مشخص شد
مدت بارندگي این-متفاوت هستند و آستانه شدت
 نسبت به سایر آستانههای محلي و ناحیهای،تحقیق
پایینتر و از آستانههای جهاني به میزان قابل
 این اختالف ميتواند به دلیل.توجهي باالتر است
- زمین، فیزیوگرافي،تنوع ناشي از عوامل جغرافیایي
 آب و هوایي و انساني در برخي مناطق دیگر،شناسي
 حوضههای بررسي شده در مطالعه، در واقع.باشد
 چین و، نسبت به برخي مناطق (ژاپن،حاضر
کالیفرنیا) برای وقوع جریانهای واریزهای ناپایدارتر
 بارندگيهای،است و نسبت به متوسط سطح دنیا
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