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و رونديابي سيل ناشي از شكست پيش بيني پارامترهاي شكست سد خاكي در اثر پديده رگاب

 سد چاليدره):ه مورديع(مطال  HEC-RASو BREACH GUIهاي با استفاده از مدل

1آتوسا رضازاده،2محمود فغفور مغربي،1فرزاد بهادري

و سازه-1  گاه فردوسي مشهدهاي هيدروليكي دانش دانشجوي كارشناسي ارشد آب

 استاد گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد-2

f.bahadori@stu.um.ac.ir 

 خالصه
ميسدها مزاياي زيادي براي جامعه بشري فراهم مي شود. هرگونه خرابي جزئي يا ناگهاني يك سد، كنند اما خرابي سد يك خطر جدي محسوب

ميكه منجر به رهاسازي حجم غير قابل كنترلي از آب  بيني پارامترهاي شكست ناشي از پديده در اين پژوهش به پيش شود.شود، شكست سد ناميده

آنو روند رگاب سد مورد مطالعه، سد خاكي شده است. پرداخته HECRAS 5.0.3و BREACH GUI، با استفاده از مدل يابي سيل ناشي از

مي چاليدره واقع در جنوب در BREACH با استفاده از مدل باشد. غرب مشهد متري كف، حداكثر دبي19/12براي عمق آغازين رگاب واقع

مي85/0مترمكعب بر ثانيه در زمان 49/647برابر با   31/907نيز دبي اوج شكست برابر HEC-RASدهد. در مدل ساعت پس از آغاز سيالب رخ

از مترمكعب بر ثانيه بدست آمد مي14كه پس . رسد دقيقه به پايين دست

.BREACH GUI ،HEC-RASشكست سد، رونديابي سيالب، رگاب، لمات كليدي:ك

 مقدمه.1

آنسدها مزاياي زيادي براي جامعه بشري فراهم مي ميكنند اما با توجه به اينكه حجم عظيمي از آب پشت شود، خرابي سد يك خطر جدي ها جمع

ميبراي آن موها محسوب و زيانشود، زيرا آب پشت سد، قادر است بهاي زياديج عظيمي از سيالب را بوجود آورد هرداشته دنبالرا گونه باشد.

شود. امروزه آناليز شكست سد از خرابي جزئي يا ناگهاني يك سد، كه منجر به رهاسازي حجم غير قابل كنترلي از آب شود، شكست سد ناميده مي

از اي برخورداراهميت ويژه و ميي مهم در پارامترها است .شودطراحي سدها محسوب

و مدل ساده شده.]1[بررسي نمود 1892براي اولين بارمسئله شكست سد را دانشمند آلماني به نام ريتر در سال فرد با ارائه مدل شكست سد

و نتايج آن را با داده هاي شكس و ارزيابي 1972 كريك در سالو بوفالو 1976ت سد تيتان در سال آن، معادالت حاكم بر پديده را تحليل مورد مقايسه

ا داد.قرار  ر دبي حداكث ست. بر اساس ارزيابي نتايج فرددر تحقيق فرد، تغييرات دبي سيالب ناشي از شكست سد، نسبت به فاصله از محل سد ارائه شده

مي سد، فاصله از محل شكستو با افزايش جريان در محل شكست سد بوده است و ساويرنگ.]2[ يابدمقدار دبي كاهش براي شبيه سازي ارسيا

و اصالح مك كورمك استفاده كردندگام شكست سد از روش كاهش مجموع تغييرات و همكاران مدل شكست.]3[ هاي پيشگويي  HEC-RASژو

وبر اساس پيش DAMBRKو  FLADWAVرا با و خالصههاي حل عددي تكنيكزمينه تئوري زمينه كاربرد هاي اخير در اي از تجربهبا هم مقايسه

و زيان هر مدل را ارائه كردهاين برنامه و ارزيابي فوايد و همكاران.]4[ اندها و مدل در ايران نيز شمسايي هاي با استفاده از روابط تجربي

و پهنه بندي سيالب ناشي از آن را مورد بررسي قرار داد BREACHو FLDWAVكامپيوتري وز . حسن]5[ندشكست سد خاكي آيدوغوش اده

.]6[ اند هاي رياضي مورد مطالعه قرار دادهبا استفاده از مدلو رگاب تحت سناريوهاي روگذري جريانرا شكست احتمالي سد ونيار همكاران

در تواند به علت پديدهشكست سد خاكي مي  هاي لبريز شدن آب از روي سد به دليل ناتواني ظرفيت تخليه سرريز، تراوش، پديده ايجاد لوله

لغ(رگاب) بدنه سد و روانگرايي ايجاد موج ضربه، و يا در اثر خرابكاري صورت زش شيب خاكريز، اثر زلزله اي در اثر ورود توده لغزشي به داخل مخزن

سد.]7[ گيرد و بيشترين علل شكست و رگابمهمترين ميهستند، روگذري حدافتد كه سيالب ورودي به مخزن سد . روگذري زماني اتفاق اكثر از

ت و يا ظرفيت انتقال سرريز كم باشد. در اثر روگذري ابتدا فرسايش از باالي اج در رويه پايين دست شروع سيالب طراحي شده براي آن بيشتر باشد
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و تا پايين مي ميشود مي رسد، سپسدست و نهايتا با گسترش شكاففرسايش به سمت باالدست ادامه و شكاف در تاج سد ايجاده شده سد،يابد

مي شكند. شكست در اثر لوله جريان مي كر(رگاب) زماني اتفاق ميافتد كه آب از زير تاج سد عبور و در پايين دست ايجاد حفره با ايجاد نمايد.ده

ذ و لغزش اولين ميحفره ميره، به تدريج ذرات ديگر جابجا و حفره به طرف باالدست گسترش بشوند لويابد تا به و تر له جريان عريضاال دست رسيده

بمي ميشود. فرسايش به سمت و فرسايش در جهت پايين دستاالدست، باالي لوله را تخريب ميكند و بدين ترتيب عرض لوله زياد شود.، پايين لوله را

ميزماني ارسدكه تراز باالي لوله در باالدست به تراز سطح آب مي، حجم عظيمي و سد ريزش . زمان شكست در اثر لوله كندز آب وارد لوله شده

ط و همكاران بررسي شكست سد در اثر ايجاد سياه.]5[ تر از زمان شكست در اثر روگذري استوالنيجريان معموال فربااليي ضلوله در بدنه سد را با

و پايين مي اينكه فرسايش باالرونده نررونده لوله با نرخ يكسان ن BREACHزارفام باشد، با و ،شان دادند كه هرچه ارتفاع شكست كمتر باشدانجام داده

و دبي حداكثر خروجي بيشتر است .]8[ زمان شكست كمتر

و رونديابيبا توجه به اه  با استفاده از برنامه هاي كامپيوتري اخيراست سيالب ناشي از آن در اين تحقيق سعي شده ميت مطالعات شكست سد

و ژئو(مدل مبتني BREACH GUIقبيلو معتبر در زمينه شكست سد از ، انتقال رسوب مباحث فوق HEC-RAS 5.0.3و تكنيك)بر اصول فرسايش

 شوند. در رابطه با سد خاكي چاليدره بررسي مي

و روش.2  مواد

و مكانيزم شكست در حالت رگاب  BREACH GUIمدل2.1

و هوايBREACHدلم و رگابپارامترهاي شكست فرسايشبه منظور تعيين (NWS)١ جهاني توسط سرويس آب دري در اثر دو عامل سرريزي

و شكل بازشدگي،شكست فرسايشي مدل. خاكي ارائه شده است شكست سد را هيدروگراف تراز آب پاياب زمان شكست، هيدروگراف سيل خروجي

كهآاز.]2[ كندارائه مي مي PMFسرريز سدها معموال براي دبي نجا به گردد، بنابراينطراحي صورت سرريزشدن از باالي سد احتمال وقوع تخريب

ت به صورت باشد. همچنين بر اساس آمار موجود نيز در سال هاي اخير در ميان سدهاي تخريب شده شكست به صورت رگاب بيش از شكس كم مي

.]9[باشد. سرريزي از باالي سد مي

آب رگاب شبيه اگر شكست در اثر ، قبل از شروع لوله فرسايش، بايد باالتر از تراز فرض شده براي شروع در مخزن(H)سازي شود، تراز

ميگاب باشد. هنگام بروز پديده رگابر كه، يك روزنه مستطيلي اوليه در بدنه سد فرض و باالي گردد، ميكف در اين روزنه به طور قائم فرسايش يابد.

واين حالت دبي عبوري از شكاف را مي  بدست آورد:1مطابق رابطه توان از معادله روزنه

(1) 
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ويقطر يا پهناD،هد هيدرواستاتيكيH-HP،مساحت سطح مقطعAكه در آن آنLلوله مي-ضريب دارسيfو طول  باشد. وايسباخ

ميمهم در مدلهاي كانال شكست از مولفهين عرض تعي عرهاي شكست سد بباشد. در اين مدل بطور ديناميض شكاف وسيله دو مكانيسم كي

مي. شود كنترل مي مي2از رابطه1شكل مطابق . عرض شكافشود در مكانيسم اول شكاف اوليه به صورت كانال مستطيلي شكل فرض  آيد: بدست

(2) o rB B y=
وBrكه در آن درعyفاكتوري مبتني بر بهترين مقطع هيدروليكي بوده براي حالت روگذريدوداراي مقدارBr. پارامتر كانال شكست است مق جريان

ميو مقدار يك براي حالت رگاب است. كهدر اين مدل فرض و به صورت زير تعيين مي گردد:y شود  عمق بحراني در ورودي شكاف بوده

(3) 2y = (H - H )c3
م ميمي كانيسمي كه عرض شكاف را كنترلدومين ريزد، كند از پايداري شيب خاك استنتاج شده است. وقتي كه ديوار جانبي شكاف فرو

مي ليه به كانال ذوزنقهكانال مستطيلي شكل او و زاويهاي تبديل سازد. ريزش وقتي رخ ميدهد كه عمق شكاف به عمق بحراني با جهت قائم ميα شود

 
1 National Weather Service 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسيدانشكده، كنفرانس هيدروليك ايران پانزدهمين ، قزوين(ره)المللي امام خميني دانشگاه بين، فني
 1395آذر25و 24

3

و به صورت تابعي از خصوصيات مصالحيم شرسد ،) ، چسبندگيφامل زاويه اصطكاك داخلي ((c)) مطابق باشد. عمق بحراني ) ميγو وزن مخصوص

مي3رابطهاز2شكل   گردد: تعيين

(4) 1

1

4 cos sin
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].2[زاويه شيب شكاف با افق استθكه در آن

 روبرو از سد داراي شكاف نماي–2شكل گيري شكاف نماي روبرو همراه با توالي شكل–1شكل

 HEC-RAS 5.0.3 مدل2.2

اين مدلن مهندسين ارتش آمريكا است كه توسط مركز مهندسين هيدرولوژي تهيه شده است.مسيستم تحليل رودخانه انج HEC-RAS 5.0.3دلم

ي قابليت انجام مامحاسبات و دوبعدي در حالت جريان غير زو آنالي، مدلسازي انتقال بار رسوبات بسترندگارك بعدي در حالت جريان ماندگار، يك

.10[ باشد كيفيت آب را دارا مي ا] مي شكست سدهازسيالب ناشي دويك جريان غيردائمي و يا هر ، در اثر باشد كه در يك مقطع، عمق يا دبي

ادر نتيجه رونديابي هيدروگر].1[ كنند تغييرات زماني تغيير مي مياف در حالت غير ماندگار ه در اين حالت شامل رابطه شود. معادالت مورد استفاد نجام

و مومنتوم ميسنت ونانتت معادال مجموع آنهابهباشدكهمي پيوستگي و رونديابي هيدروليكي گفته شود. اين معادالت به صورت همزمان حل شده

محشود. روش هاي مختلفي براي حل عددي معادالت سنت ونانت وجود دارد انجام مي وكه مهمترين آنها شامل روش مشخصه، روش تفاضل  دود

مي ضمني روش تفاضل محدوداز  HEC–RASباشد. در مدل روش عناصر مرزي مي و].11[ شود براي حل اين معادالت استفاده معادالت پيوستگي

:باشندمي6و5روابط مومنتم در اين مدل به صورت 

0 (5)

( ) 0 (6)

r
L

r f

A Q q
t x

Q QV zgA S
t x x

∂ ∂+ − =
∂ ∂
∂ ∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂

 

tفاصله طولي در امتداد رودخانه،xجريان جانبي ورودي يا خروجي در طول كانال،qLشده جريان،سطح مقطع ترArدبي جريان،Qمعادالت، در اين

قادر افزار بهبود يافته است. اين نرم  HEC-RAS 5.0.3قابليت تحليل شكست در مدل باشند. شيب خط انرژي ميSfارتفاع سطح آب،hزمان(ثانيه)،

و رگاب را براي سدهاي خاكي مدل است هر نوع د.سازي نمايشكست به علت روگذري

 منطقه مورد مطالعه.3

در20سد خاكي چاليدره در و دره از طريق كيلومتري شمال غرب شهرستان طرقبه قرار دارد. آبگيري براي سد چالي8/1كيلومتري جنوب غرب مشهد

و18و درجه36طول شمالي سد چاليدره در كه برروي رودخانه جاغرق قرار گرفته است. گيرد بند انحرافي صورت مي و عرض شرقي ثانيه59دقيقه

و 59 و21درجه باسد ثانيه قرار دارد. اين16دقيقه و همچنين قه داراي باغات ميوه فراواني استاين منط.است، از نوع خارج از بسترهسته رسي خاكي

و همچنين مشروب كردن باغاز نظر جذب گر و تفريحي هاي پايين دست، مهمترين دشگر پتانسيل بااليي دارد. بر همين اساس ايجاد مراكز توريستي

و بيرون از بدنه اصلي سد قرار گرفته است لذا در مدلسازي نرمباشد. هدف احداث سد چاليدره مي سد سرريز اين سد در جناح چپ افزاري شكست

.مشخصات كلي سد چاليدره ذكر شده است1ه است. در جدول دخالت داده نشد
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و مخزن سد چاليدره-1 جدول  مشخصات كلي بدنه

 مشخصات
ارتفاع از كف

(متر)

 ارتفاع از پي

(متر)

 طول تاج

(متر)

 عرض تاج

(متر)

 حجم كل

(ميليون متركعب)

 حجم مفيد

(ميليون متر مكعب)

5/242915084/128/1مقدار

و نتايج.4  بحث

بامدل4.1  BREACH GUI سازي شكست

به 5/1367از اين مدل براي تعيين پارامترهاي شكست سد به دليل پديده رگاب استفاده شد. تراز تاج سد چاليدره و تراز كف و تراز آب نرمال متر

و 5/1363ترتيب  مي 1343متر (5/24باشد. لذا با توجه به ارتفاع متر 19/12ت) سد، عمق اوليه شروع رگاب در اواسط بدنه يعني ارتفاعفو38/80متري

) و پوسته، مقطع پايين40متري و هسته، خصوصيات مصالح هسته دست فوت) از كف در نظر گرفته شد. ساير پارامترهاي مورد نياز مدل نظير شيب بدنه

و نمودار سطح  سيستم انگليسي BREACH GUIنيز وارد شدند. سيستم واحدهاي مدل تراز براي مخزن–سد، هيدروگراف ورودي سيالب هزارساله

و به نسبت آن تراز تاج سد  در5/24است. همچنين تراز كف صفر .بدست آمدند،2جدول متر در نظر گرفته شد. پس از اجراي مدل نتايج موجود

 براي شكست سد ناشي از رگاب BREACH GUIهاي مدل خروجي–2جدول

 پارامتر
ارمقد

(واحد) پارامتر  مقدار
 سيستم انگليسي سيستم متريك

(ساعت)85/0زمان رسيدن به حداكثر جريان خروجي)m3/s(22866)cfs(49/647حداكثر دبي خروجي از شكاف سد

حداكثر كل جريان خروجي از سد در زمان

 پيك
49/647 )m3/s(22866 )cfs(

مدت زمان خيز هيدروگراف خروجي از

سدشكا ف
(ساعت)85/0

(فوت)79/45(متر)96/13 تراز نهايي سطح آب مخزن
(معادل خطي رابطه دبي زمان گسيختگي

)Dam-breakسازي شده ساده
(ساعت)17/0

(فوت)83/23(متر)26/7 تراز نهايي كف شكاف
(حاصل معادله اوليه دبي زمان گسيختگي

 از زمان صفر تا زمان دبي اوج)
(ساعت)33/0

(فوت)55/56(متر)23/17 عمق شكاف
زاويه تند كناره شكاف با قائم در زمان

 حداكثر جريان خروجي
(درجه)38/50

(فوت/فوت)0/0شيب كناره شكاف در زمان حداكثر دبي(فوت)61/24(متر)50/7عرض باالي شكاف در زمان حداكثر جريان

و گسترش آن نشا3در شكل ميمراحل پيدايش شكاف طيلي توسعه شود در ابتدا شكاف بطور مستن داده شده است. همانطور كه مالحظه

مي يابد، مي و اين ذوزنقه سپس شكاف با تبديل به ذوزنقه به تاج سد ميرسد  دهد. افزايش سطح

(–3شكل (845/0) زمان1شكل شكاف: (86/0) زمان2ساعت، و  ساعت2/1) زمان نهايي3ساعت
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و در پاياب نشان داده شده5و4هاي در شكل و مقايسه تراز سطح آب در مخزن اند. همانطور به ترتيب هيدروگراف دبي خروجي از شكاف

مي مي85/0شود، در زمان كه در شكل مالحظه در ساعت هيدروگراف دچار افت ناگهاني و شود كه اين موضوع به دليل رسيدن شكاف به تاج سد

س مينتيجه ايجاد شكاف از رتاسري و نقطه اوج دوم ناشي باشد. هيدروگراف داراي دو نقطه اوج است كه اولي مربوط به شكست حاصل از جريان آب

مي فروريختن مواد باالي شكاف به درون آن مي و سپس باالرفتن دوباره آن  گردد. باشد. اين موضوع در ابتدا باعث پايين آمدن هيدروگراف

و پاياب–5 شكل هيدروگراف دبي خروجي از شكاف–4 شكل  مقايسه تراز آب در مخزن

60و20،30،40،50پردازيم. بدين منظور مدلسازي شكست را براي ترازهاي نسبي حال به مقايسه اعماق مختلف شروع پديده رگاب مي

رخ3 شروع رگاب انجام داديم. در جدول فوت از كف، بعنوان تراز و زمان و همچنين تراز نسبي پاياب براي اين حاالت دبي پيك خروجي دادن آن

 هاي مختلف در كنار هم نشان داده شده است. خروجي حالت هيدروگراف6ارائه شده است. در شكل 

كف–3جدول  مقايسه نتايج حاصل از اعماق مختلف شروع رگاب از
دادن دبي پيك زمان رخدبي پيك خروجياع شروع رگاب از كفارتف

(ساعت)  خروجي

تراز نسبي پاياب

مترفوتCfs m3/sمترفوت

201/64023944/113992/075/145/4

3014/93150409/89288/075/1319/4

4019/122286649/64785/075/1158/3

5024/152494742/70616/125/1273/3

6029/183426836/9702/175/1319/4
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 هاي خروجي ناشي از اعماق مختلف شروع رگاب هيدروگراف–6شكل

تاج بدليل كاهش فاصله توان نتيجه گرفت كه با افزايش ارتفاع نقطه شروع رگاب نسبت به كف،مي3و جدول6با توجه به روند كلي شكل

مي هاي پايين در دبي تا نقطه شروع رگاب، افت ناگهاني مي دهد، تري رخ مي رسد. زيرا شكاف سريعتر به تاج شود كه از كف تا حدود همچنين مشاهده

سرتاسري در بدنه نيمه بدنه سد، دبي اوج مربوط به پيش از زمان افت است اما با باالتر رفتن محل شروع رگاب، دبي اوج مربوط به پس از ايجاد شكاف 

از خواهد بود. بعضي از هيدروگراف و نقطه اوج دوم ناشي ها داراي دو نقطه اوج هستند كه نقطه اوج اول مربوط به شكست حاصل از جريان آب

آن فروريختن مواد باالي شكاف به درون آن مي و سپس باالرفتن دوباره  گردد.مي باشد. اين موضوع در ابتدا باعث پايين آمدن هيدروگراف

و روند4.2   HEC-RASيابي با مدلسازي شكست

و رونديابي سيالب ناشي از آن را دارد. بدين منظور الزم است كه در محيط نرم HEC-RAS 5.0.3افزار نرم سد قابليت مدلسازي شكست افزار مخزن

مقمدل شوند. همچنين براي نشا Inline Structureسد به شكلو Storage Areaبه شكل  طع عرضي استفاده شد.ان دادن توپوگرافي منطقه از

و شكل-منحني ترازنشانگر7شكل  .استمترمكعب بر ثانيه5هيدروگراف ورودي سيالب با در نظر گرفتن دبي پايه معرف8حجم ورودي براي مخزن

بيني پارامترهاي پيش برايو مدل شكست ناشي از رگاب هاي مورد نياز وارد گرديد داده،9سد، مطابق شكل در ادامه براي مدلسازي شكست

و شرط مرز به منظور تحليل ناماندگار شرطشكست سد استفاده شد.  ي باالدست هيدروگراف سيل هزار ساله ورودي به مرزي پايين دست عمق نرمال

سد10 شكلمخزن تعيين شدند. مي مدلهاي مختلف پس از اجراي در زمانرا مقطع مي دهد. نشان شود شكاف ابتدا بصورت همانطور كه مشاهده

و سپس بصورت ذورنقه مي مستطيلي  يابد. اي گسترش

سد–9 شكل  اطالعات ورودي شكست
(–10 شكل (2)1نحوه گسترش شكاف: (8)2دقيقه، دقيقه10)3دقيقه،

) و4و  دقيقه12) يك ساعت

 هيدروگراف سيالب ورودي هزارساله–8شكل حجم مخزن-منحني تراز–7شكل
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آب 31/907دقيقه پس از شروع سيالب به ميزان12، حداكثر دبي در مقطع سد در زمان11همچنين مطابق با شكل مترمكعب بر ثانيه خواهد بود. تراز

و سپس كاهش مي باد. ياب پاياب نيز ابتدا افزايش و در نهايت برابر  متر خواهد بود. 18/1352تراز آب باالدست سد هم در ابتدا برابر عمق نرمال
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سد-11شكل و تراز پاياب در مقطع  دبي، تراز آب باالدست

و در شكل12در شكل كه13 هيدروگراف ناشي از شكست و آخرين مقطع پايين دست  يك كيلومتريدر فاصله تراز آب، براي اولين مقطع بعد از سد

اند. الزم به ذكر است كه به دليل حجم كوچك مخزن سد چاليدره سيالب حاصل از شكست چندان شديد نيست. قرار دارد، با يكديگر مقايسه شده

از مشاهده مي ميدقيقه14شود كه پس  رسد. از آغاز سيالب، دبي اوج به انتهاي مسير

سد–12شكل و آخر بعد از سد–13شكل هيدروگراف مقطع اول و آخر بعد از  تراز آب در مقطع اول

 گيري نتيجه.5

و رونديابي سيالب ناشي از آن، با استفاده از مدل  HEC-RAS 5.0.3و مدل BREACH GUIپس از مدلسازي شكست سد خاكي چاليدره

خ  الصه نتايج زير حاصل شدند:بطور

(19/12ميزان حداكثر دبي خروجي ناشي از شكست براي عمق آغازين رگاب BREACHبا استفاده از مدل فرسايشي• از40متري فوت)

مي85/0مترمكعب بر ثانيه در زمان 49/647كف،  و عمق شكاف5/7عرض باالي شكاف در زمان حداكثر جريان، باشد. ساعت متر

 متر است.23/17

مي هاي پايين افت ناگهاني در دبي،با افزايش عمق آغاز رگاب• و در نتيجه دهد تري رخ كه اين موضوع به دليل رسيدن شكاف به تاج سد

 باشد. ايجاد شكاف سرتاسري مي

به شكست حاصل از جريان ها داراي دو نقطه اوج هستند كه نقطه اوج اول مربوط بعضي از هيدروگرافمختلف آغاز رگاب، براي اعماق•

و نقطه اوج دوم ناشي از فروريختن مواد باالي شكاف به درون آن مي و آب باشد. اين موضوع در ابتدا باعث پايين آمدن هيدروگراف

 گردد. سپس باالرفتن دوباره آن مي
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م12، حداكثر دبي در مقطع سد در زمان HEC-RASبا توجه به مدل• مترمكعب بر ثانيه خواهد 31/907يزان دقيقه پس از شروع سيالب به

و سپس كاهش مي با بود. تراز آب پاياب نيز ابتدا افزايش و در نهايت برابر يابد. تراز آب باالدست سد هم در ابتدا برابر عمق نرمال

 متر خواهد بود. 18/1352
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