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 چکیده

 205کشیییورا با  ول   اجاده ونقلحملمسیییار ا   ینترمهمعنوان یکی از  پل زال به -آبادخرمآزادراه 

 .ف از این تحقاق که از نوع تحقاقات کاربرد  و روش آن  در اسییتان سرسییتان واده ایی.ه اسیی   کالومتر

صافی ا.یمتحلالی و ما.انی  -تو سیبا افن. پل زال با رویکرد پ. -آبادخرمآزادراه  مخا رات  باعی ا برر

عه   اسییی غارعامل  ن.  از ابزار ا  فازیکیدر این مطاس مان ا 2014000توپوگرافی    انقشیییهو مفهومی 

 افزار ایینرمبرداایی  ا اعات ما.انی و    افرما GPSا  اما وارها تصییاویر 20200000 اییناسیییزمان

 د .یمنتایج حاصل از تحقاق نشان  استفاده ا.ه اس   گار نتاجهو   ادادهجه  تحلال  Arc GISمانن. 

عه   ا یزشرو  سغزشزمانکه رخ.اد خطر  طاس عال در مسیییار مورد م ه.ی. برا  مسیییار و  ینترمهمف ت

سات سا سار بوده و  تأ ا.ه در  ول م سیسنگ  ا یژگیوا  اآنعامل در رخ.اد  ینترمهماح.اث    انا

کالومتر از  4/51مخا رات ذکر ایی.ه حاکی از این اسیی  که  ازنظر آزادراه بن. اوسوی بررسییی و   اسیی 

بنابراین ؛ فعال( درار دارن.خطرناک )  ا یزشرکالومتر در معر   7/12و  غزشسزمانمسیییار در معر  

  س انمخا رات  باعی با رویکرد پ.افن. غارعاملا دارا  وضعا  مطلوبی  ازنظرمسار آزادراه 

 پل زال  -آبادخرما ریزشا آزادراها پ.افن. غارعاملا سغزشزمان :هاواژهکلید

 مقدمه. 6

   اجنبه از و بوده مطرح کشییور   ر اسییاسییی  ا یرسییاخ ز از یکی عنوان به ونقلحمل   ااییبکه امروزه

صاد ا اجتماعی گوناگون سی و ادت ستن.  در ا ما  حائز ساا  ریلیا ا اجاده) ونقلحملمختلف   ا اوها ماان  

صوالً دریایی(ا و  وایی  مطرح ااوه ینترمت.اول عنوان به خود فردمنحصربه  ا یژگیو دسال به  اجاده ونقلحمل ا

رایی. و   ا انهزمو  آین.یماز عناصییر مهم تم.ن نوین به اییمار   اراه(  0165 2231مم.وحی و  مکارانا اسیی  )
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صاد  و اجتماعی منا ق را فرا م  سعه ادت ضی و  مکارانا آورن. )یمتو که برا  اح.اث  ا یهسرما(  042 2294ریا

  اآنمورد نااز آن و ناز حفظ و نگه.ار  و این سییاز     اسییازهدر بسییتر ا  گوناگون جغرافاایی و   اراهاییبکه 

 و کافی ا مانان با بای.  اسرمایهاین  ( 057 2273ا فاح تبار) گرددیمملی محسوب   ا یهسرماا جزء اودیمصرف 

 ( 037 2231حسنی و  مکارانا باان. ) حااتی منافه دوام و بقا متضمن تا برسن. مصرف به ا.ه انتخاب

ج.     اباآسکردن  ا واردد .یمبرا  از پا  در آوردن کشور  که مورد  جوم درار  ی کهیکی از ا .اف مهم

صاتی و   محور احااتی )   اانیاربه  س  کشورآن ( ونقلحملموا ا بای. این ترفن.  سازیخنثابراین برا  ؛ بنا

و   ارح در بساار  از  تأثارگذارپ.افن. غارعامل به عنوان یکی از عوامل مقابله با آن را اناخ  و به کار برد     اراه

  ؛  دفاع در برابر ته.ی. ا مطرح گردی.ه اسییی  اروشو پای.ارترین  نیمؤثرترو به عنوان یک از    عمرانی اپروژه

  و سییاتاتأسییدر  راحی و سییاخ    اآن کارگار به  که ا پ.افن. غارعامل مجموعه ت.ابار  اسییدیگرعبارتبه

ب.ون نااز به نارو  انسانی و به صورت خود  اسمق.وریحت  زیستیا توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران  امجتمه

 ( 1 22990بوذر ا د . )یمبه خود افزایش داده و پاام. ا  بحران را کا ش 

سی درار    سانی و  باعی مورد برر ر واده و د رداگیمامروزه رویکرد پ.افن. یا دفاع غارعامل برا  امور مختلف ان

سی  مه  سائلدر برر  کارآم. ت.ابار اتخاذ در مؤثر عوامل ازجمله ( 14 22920)پاین.ها  اودیما این رویکرد ارزیابی م

   بررسییاسی  و مسیاریابی یابیمکانمنا ق مختلف در  یایناسیزمان   ایژگیو به توجه غارعاملا جه  پ.افن.

اکال ساسر ب فعال راغ و فعال نوع دو بر  اساختمان بن.  بقهو  ساختی زمان متنوع ا  و آورن.ه به وجود عامل ا

 که گرددیم منا قی اامل اناسیزمان در فعال اس   منا ق ضرور  و الزم پ.افن. غارعامل در  اآن فعاسا  پاشانه

اته سال  زار چن.  ول در ا. ) گرفته درار ساختی تغاارات زمان تأثار تح  گذ  تغاارات این ( 02 2299بوذر ا با

و  سغزشزمانساختی مانن.  ریخ  زمان متنوع   ا.هیپ.و  ااکال ظهور آن نتاجه که اس  یی اتنشاعمال  از ناای

س    ریزش ستن. که  باعی مهم مخا رات ازو ریزش(  سغزشزمان)  ادامنه   ا .اریناپاا  در را ارتبا ی   اراه  

ستانی منا ق س.ود ضمن  ادامنه  ا ی.ار ناپا ( 0202 2230)یمانی و  مکارانا  کن.یم ته.ی. کو     اراه ا.ن م

 ب.ین  ان.یافته استقرار آن  بر رو  اسازهو  اساتتأس که گرددیم یی ابخش جایی بها ج و حرک  موجب ارتبا یا

و  ااییکال ارتبا ی و بررسییی   اراهمانن.   ایییرسییاخ ز ایجاد در زمان ژئوتکناکی  ا یژگیو به ترتاب توجه

 خطر ینترکم که ا گونهبه عامل غار پ.افن. ماحظات با و مساریابی یابیمکان منظوربهفعال  یاناختنازم  ا ی.هپ.

 ضرور  اس   کاماًنمای.ا  ته.ی. آن را ساختی زمان حرکات از ناای

امال کشور  -آبادخرمآزادراه  صاتی جنوب به  اا راه موا ش که ور بها .یآیم حساببهپل زال به عنوان  تر با

  از  رف دیگرا این محور ارتبا ی از اییون.یم جابجاحجم کاال ا از بنادر جنوبی به اییمال کشییور از این مسییار 

و ریزش درار دارد که از نمونه این  سغزشزمانر معر  مخا رات  باعی مانن.   کو سیییتانی عبور کرده و دامنطقه
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سار یزشرو   اسغزشزمانبه رخ.اد  توانیممخا رات   34پل زال در نتاجه بارش فروردین  -آبادخرم آزادراه ا در م

ا. سار برا  ح.ود یک روز  ا.ن این م س.ود  ااره نمود که باعث م سی مخا را؛ ا ت  باعی آزادراه بنابراین برر

  اس پل زال با رویکرد پ.افن. غار عامل ضرور   -آبادخرم

س ا اما در رابطه با ارزیابی   ا اطمحدر  ویژهبه مطاسعات متع.د  در زمانه پ.افن. غارعامل ا.ه ا اهر  انجام 

مطاسعات انجام ا.ه  ازجملهاس    ا.ه انجامان.کی از دی.گاه پ.افن. غارعامل مطاسعات   اهربرونارتبا ی    اراه

 به موارد زیر اااره نمود  توانیمبا موضوع پ.افن. غارعامل 

عامل در اسییتان اصییفهان با رویکرد پ.افن. غار یآببرق  ا اروگاهن یابیمکان( در زمانه 2230رجبی و  مکاران )

امی ایران پرداخته و نقش دفاع ( به بررسی نقش دفاع غارعامل در د.رت نرم جمهور  اس2230باگ.سو ) اااره کرد 

ر ن. فضرور  برا  دفاع کشور در برابر ته.ی.ات بارونی دانسته اس   کرباساان و  غارعامل را به عنوان یک را کار

   ان.هنمود( یک اسگو برا  جانمایی و چا.مان داخلی یک بن.ر فرضییی با ماحظات پ.افن.غارعامل را بررسییی 2232)

ا مورد ر منطقه سه تهران دربا رویکرد پ.افن. غار عامل   اکاربر ارتبا ی در توزیه   ا ابکهنقش ( 2232) یناحس

سه( 2232اخ.ر )صفار  و  بررسی درار داده اس    بن. پهنه در فاز  عضوی  توابه و فراوانی نسب  م.ل به مقای

 مریوان پرداختن.  -در مسار جاده سنن.ج سغزشزمان خطر

مختلف و در    اروشارتبا ی مطاسعات متع.د  به    اراهرخ داده در مسیییار   ادامنه  ا ی.ار ناپادر زمانه 

س    ا.ه ا س  و منا ق مختلف ایران و جهان انجام  سار  سازم.ل( 2231 مکاران )م.سل دو  و زشیرسنگ م

   افرادبرنافر و را بررسییی نمودن.   (آمل -علی زادهامام دامنه  رازا محور)موردGIS  0محاط  در آن خطر بن. پهنه

اهر بن.ر انزسی و ارائه را کار ا  دفاعی از دی. پ.افن. غار عامل  بن. اوسوی ( 2232) ساس و مهم  مراکز حااتیا ح

ارتبا ی در   ا اییبکهریسییک و اثرات مخا رات  باعی بر رو  ( 1002) 2داسزیل و ناکلسییون  ان.نمودهرا مطاسعه 

سی  ابکه  سغزشزمان( اثرات رخ.اد 1002) 1ریچنباخ و  مکاران  ان.نمودهناوزسن. را برر منطقه آمبریا  ونقلحملبر 

شوال و  مکاراندر مرکز ایتاساا را بررسی نمودن.   ه صورت ب سغزشزمانکمی احتمال خطر به ارزیابی  (1020) 2جای

ستقام در خطوط  ستقام و غارم ( اثرات مخا رات  باعی بر 1021) 5کاراگازوف  ان.پرداختهجنوب  ن.  ونقلحملم

( 2232 مکاران )یمانی و در مح.وده مورد مطاسعه ناز  کشور بلغارستان را بررسی نموده اس   ونقلحمل  ا ساستم

فاز   - مراتبی سلسله تحلال روش با زال پل -آبادخرم آزادراه رمسا در سغزشزمان خطر  ا پهنه مرز تعاانبه بررسی 

  ان.پرداخته

                                                           
1 Dalziell and Nicholson  

2 Reichenbach et al 

3 Jaiswal et al 

4 Karagyozov 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/581570
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رد   یکی توجه به رویکان.ایی.هانجام دو  .ف با ایی.ها  ااییاره  اآنبه در پاشییانه تحقاق  ی کهمطاسعات  ورکلیبه

و بررسییی مراکز حااتی و مهم اییهر  از دی.گاه پ.افن. غارعامل و دیگر   تأسییاسییات یابیمکانپ.افن. غارعامل در 

ضهدر  ا تودهحرکات  بن. پهنه سار    احو صورتیارتبا ی    ا جادهآبخاز و م ضرا  کهدر ستتحقاق حا ا  در را

امل د پ.افن. غارعاحتمال رخ.اد مخا رات  باعی با رویکر ازنظرپل زال  -آبادخرمکه آزادراه  سؤالپاسخ دادن به این 

درجه خطر مخا رات  بن. اوسوی  و در چه وضییعاتی درار داردا  راحی و ت.وین گردی.ه و  .ف از آن اییناسییایی

  اس  پ.افن. غارعامل ارزیابی مسار از دی.گاه درنهای و مسار  خطرپذیر  بن.  بقه باعیا 

 . منطقه مورد مطالعه0

بن.ر امام اس  که  ول  -بخشی از محور سراسر  تهران پل زال به عنوان – آبادخرم مح.وده مورد مطاسعها آزادراه

  دوره چگنی و پل.ختر عبور نموده  ااهرستاناز مح.وده  کالومتر اس   این مسار در استان سرستان 205آن ح.ود 

 ول و  22˚ 14́جغرافاائی  عر  از مسییار اییود  ابت.ا یم در اسییتان خوزسییتان اییهرسییتان ان.یمشییک و وارد

سار ناز از عر  جغرافاایی 59˚ 21́جغرافاایی  اردی  59˚ 02́اماسی و  ول جغرافاایی  21˚ 59́ اردی و انتها  م

اروع 2-2اکل گذرد )یم سار مورد نظر از نقطه  سار به  1224مترا نقطه ماانی با ارتفاع  2100(  ارتفاع م و انتها  م

پل بزرگ  24تونل و  13مسار از منطقه کو ستانی زاگرس تع.اد  اود  به دسال عبوریممتر  ختم  210ارتفاع ح.ود 

شه  ا  متع.د با  ستانی بودنا حفر تران سار مورد نظرا به دسال ما ا  کو  س   م ا.ه ا سار اح.اث  سم  م در دو 

   اسو ریزش  سغزشزماندارا  مخا راتی مانن.  اناسیسنگارتفاع متغارا سازن. ا  فرسایش پذیر و تنوع 
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 دوره چگنی
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 هاروشمواد و . 9

  در این پژو شا موضییوع مورد اسیی  ما.انی - تحلالی آنو روش  کاربرد تحقاقات از نوع پژو ش حاضییر 

سی و  ستم در ارتباط با  م.یگر برر سا ا.ه و اجزاء  سی  ستمی برر سا صورت    ان..ها وتحلالتجزیهمطاسعه به 

  اکتابخانهاز منابه   اکتابخانهدر روش   بوده اسییی و ما.انی   اکتابخانهپژو ش به دو روش    ادادهگردآور  

پایه و  که در مطاسعات ما.انی  ایی.ه اسیی  اسییتفاده و پاشییانه تحقاق چوب نظر برا  ارزیابی نظر  و ت.وین چار

شکال  ساس این پژو ش را ت سار مورد مطاسعه ابت.ا  اد .یما ساییم انا رخ داده و ته.ی.  مخا رات  باعی جه  

سار  ا. که کنن.ه م شخص  سی درار گرف  و م صلو ریزش(  سغزشزمان)  ادامنه  ا ی.ار ناپامورد برر  نترییا

سار آزادراه  ان.یممخا رات م س ا با   اآندر   امخا رهنقاط در معر  خطر و یا نقا ی که  سپس  با رخ داده ا

  آورجمهناز در مطاسعات ما.انی  زاآممخا رهای.ن.  سیایر ا اعات کمی و کافی نقاط  برداای  GPSاسیتفاده از 

 ا  اییناسییی کشییورا نقشییهسییازمان زمان 20200000اییناسییی  ا  زماناز ابزار ا  فازیکی مانن. نقشییهایی.ن.  

  اتصییاویر ما وارهمترا  20تفکاک  د.رت بابردار ا م.ل ردومی ارتفاعی منطقه سییازمان نقشییه 2014000توپوگرافی

 Googleا ENVIا Arc GIS  ار اافزنرم و ابزار مفهومی مانن. و تصاویر گوگل ارث ETM و TM سن.س  سنجن.ه

Earth شابه  افزار او نرم شکال برا  م صاویر با کار دادها بانک ت شه و مکانی  ا الا تحل اما واره ت سام نق   اتر

 ا.ه اس  استفاده 

  به محاط  ادادهاکسلا  افزارنرمبه محاط   اآنتهاه ا.ه و ورود    افرمما.انی در داسب    ادادهپس از برداا  

صورت یک بانک ا اعاتی درآم.ن.  پس از تهاه  Arc GIS افزارنرم ا.ه و به  ر خط بن. اوسوی  اهیپاا اعاتوارد 

خصصان مت ازنظربا استفاده  اناسایی ا.ه در مطاسعات ما.انی زاآممخا ره نقاط بن. اوسوی  ناچن ممسار آزادراه و 

ال با درجه مختلف خطرا به تحل   ابخشبه  مسییار بن. تقسییامایان با در پ  انجام گرف  علوم زمان و روش دسفی

در زمانه مخا رات  باعی مسییار آزادراه با  یی اشیینهاداپرا کار ا و  اسییاس مطاسعات ما.انیر پرداخته و ب مخا رات

 ارائه ا. رویکرد پ.افن. غارعامل 

 . بحث و نتایج4

   انهدام  ا ی.ار ناپاپل زالا  -آبادخرممخا رات  باعی ته.ی. کنن.ه مسیییار آزادراه  ینترمهمبا توجه به اینکه 

  ان.گرفتها بنابراین  ر یک به صورت ج.اگانه مورد بررسی و تحلال درار باان.یمو ریزش(  سغزشزمان)

 پل زال -آبادخرمآزادراه  سغزای مسار   اپهنهاناسایی  -

ارتبا ی با رویکرد پ.افن. غارعامل بای. مخا رات ته.ی. کنن.ه مسار جاده اناسایی    اجادهدر بررسی  ازآنجاکه

خ.اد در ر مؤثربه عبارتی اییناسییایی فاکتور ا   و سییاز م.لبا اسییتفاده از  توانینمو برداایی  اییون.ا بنابراین 

ام به خطرا اد.   اپهنهایی اناس درنهای نسب  به یک.یگر و   اآنا بررسی درجه ا ما   اآنمخا راتا تهاه نقشه 
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مورد استفاده به عاوه اعمال نظر    ام.لو   ادادهزیرا خطا  کاربرا ؛ و ارائه را کار در این مورد نمود گار تصمام

سلاقه در وزن د ی به فاکتور ا باعث  ا.ه با آنچه در وادعا  وجود داردا  اودیمو   یخوان مکه نقشه نهایی توسا. 

ارتبا ی از دی.گاه پ.افن. غارعاملا اییناسییایی    اجادهه باایی.  به  مان دسال اوسان اد.ام در بررسییی الزم را ن.ااییت

   بررسی مسار جاده و محاط ا راف آنباان.یمکنن.ه مسار جاده  ی.ته.که به عنوان خطر تلقی ا.ه و  اس منا قی 

پهنه  12اساس مطاسعات ما.انیا ر   باس سعه و ریزش در مسار مورد مطا سغزشزمان  اتودهحاکی از رخ.اد حرکات 

  اآن  ا یژگیوا اناسایی ا.ه اس  که مودعا  و باان.یم.ه مسار جاده سغزای بزرگ که فعال بوده و ته.ی. کنن

 آورده ا.ه اس   2و ج.ول  1در اکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پل زال -آبادخرملغزشی فعال در مسیر آزادراه  یهاپهنهموقعیت  .0شکل 
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 پل زال -آبادخرممسیر آزادراه  آمیزمخاطرهی شناسایی شده و هالغزشزمینهای یژگیو .6جدول 

 فیرد
ارتفاع از 
 ایسطح در

 نوع فعالیت
جهت 
 حرکت

 یمصالح لغزش
عناصر 
 دیمورد تهد

سازند 
 شناسیزمین

درجه 
 مقاومت

در  مؤثرعوامل 
 لغزشزمینوقوع 

  اماسی فعال 
با  خاک
 جزئی   اسنگ

 جاده
 کنگلومرا 
مقاوم و 
 ماسه

 نامه مقاوم
ااب و  سازن.ا

 حفر ترانشه

  جاده خاک اماسی فعال 
 سنگ

کنگلومرا و 
 گریتستون

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه و ااب

  جوان آبرف  جاده خاک اماسی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جوان آبرف  جاده خاک غربی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

 ااب سازن.ا

  جوان آبرف  جاده و سنگ خاک جنوبی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

 ترانشها حفر
 ا اابسازن.

  جوان آبرف  جاده خاک جنوبی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

 ترانشها حفر
 ا اابسازن.

  اماسی فعال 
و  خاک

 سنگریزه
 جوان آبرف  جاده

مقاوم  
 ضعاف

ترانشها  حفر
 سازن.

  جوان آبرف  جاده و سنگ خاک اماسی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

ترانشها  حفر
 سازن.ا ااب

  جاده و سنگ خاک اردی فعال 
ماسه  االا

سنگ 
 وکنگلومرا

مقاوم  
 ضعاف

ترانشها  حفر
 سازن.ا ااب

  آبرف  جاده و سنگ خاک اردی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
   اترانشها آب
 نفوذ 

  آبرف  جاده و سنگ خاک جنوبی فعال 
مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه و ااب

  جاده و سنگ خاک جنوبی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه و ااب

 

 



 اماره باس  و سوم                           جغرافاا و مخا رات محاطی                                                                          19

 

 6ادامه جدول 

 فیرد
ارتفاع از 
 ایسطح در

 نوع فعالیت
جهت 
 حرکت

 یمصالح لغزش
عناصر 
 دیمورد تهد

سازند 
 شناسیزمین

درجه 
 مقاومت

در  مؤثرعوامل 
 لغزشزمینوقوع 

  جاده و سنگ خاک اماسی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه و ااب

  جاده و سنگ خاک اماسی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جاده و سنگ خاک اماسی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جاده و سنگ خاک اماسی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جاده خاک اماسی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جاده و سنگ خاک جنوبی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

مقاوم  
 ضعاف

حفر  سازن.ا
 ترانشه

  جاده و سنگ خاک اردی فعال 
آ کا  تناوب
و  لاا
  ی.راان

 نامه مقاوم
ترانشها  حفر

 سازن.

  جاده و سنگ خاک جنوبی فعال 
 کنگلومرا 
چرت دارا 
 سالتستون

مقاوم  
 ضعاف

ترانشها  حفر
 سازن.

  جاده خاک اماسی فعال 

 ن سالتستو
ماسه سنگ 
کنگلومرا 
 مراه با 
   اآ ک

 ص.ف دار

مقاوم  
 ضعاف

ترانشها  حفر
 سازن.
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شتر  اودیمماحظه  2 ور که در ج.ول  مان سازن. ا  آ کی با    اسغزشزمانبا اماسیا در  فعال در جه  

ضعاف رخ مقاوم سیزمانسازن.     م چنان نوعان.داده   ااب مهمانا شه و  ترین عامل در رخ.اد این ا حفر تران

 بوده اس    اسغزشزمان

سی مودعا   سار آزادراه را    اسغزشزمانبرر س  که م سار مورد مطاسعه حاکی از این ا خ.اد ر ازنظرفعال در م

سام نمود  توانیمل فعا   اسغزشزمان سار تا کالومتر 4/2بخش اول از کالومتر  به دو بخش تق که در معر   26 م

ال در ححجامی  ستن.    اسغزشزماناما بخش دوم اامل ؛ (2اکل باا. )یمبزرگی  نسبتاً   اسغزشزمانرخ.اد 

ستن.  سار جاده   سم  م ا.ه و از  61تا کالومتر  46این بخش از کالومتر  حرک  به  اامل  سار را    ینترخطرناکم

که در بخش دوم مسارا  د .یممشا .ات ما.انی نشان (  5اکل باا. )یم سغزشزمانخطر  ازنظرمسار    ابخش

س   ا.ه در باالد ساخته  شه  ا  پلکانی و دیوار ا  حائل  ای و کنار جادها در م.ت زمان    اتودهایجاد تران سغز

حائل ا راف جاده توسط رسوبات سغزای   ا یوارهدپش  اکثر  که ور به  ان.دادهآیی خود را از دس  ر کوتا ی کا

سایر حائل ناز ا.ه اس     ا یوارهدپر ا.ه و در برخی موارد باعث اکستگی   غزشسزمانمسار یا    ابخشدر 

 سغزای حجم زیاد  ن.ارن. که به عنوان ته.ی.  برا  آزادراه تلقی اون.    انهپهرخ ن.اده و یا اینکه 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر که توسط دیوار حائل احاطه شده است. 61بخش اول در کیلومتر  فعال و بزرگ لغزشزمین .9شکل 
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پس از پر کردن پشت که  آبادخرم -مسیر پل زال 52لومتر فعال در بخش دوم مسیر در کی لغزشزمین .4شکل 

 سیمانی مهار شده است. یهابلوکدیوار حائل، از دیوار نیز عبور نموده و توسط 
 

ا .باانیماناسایی ا.ه فعال بوده و ته.ی.  ج.  برا  مسار جاده  سغزشزمان 12ا 2اساس ا اعات ج.ول ر ب

سغزای مشغول ایجاد ترانشه  ا  پلکانی برا     اپهنهعملااتی در حال حاضر بر رو  برخی از   ا امت که ور به

  ن. ستپای.ارساز  دامنه مسلط به جاده 

 اساس درجه خطرر لغزشی ب یهاپهنه بندیاولویت

جود سغزایا و   اتودهاساس فاکتور ایی مانن. فاصله پهنه سغزای از جادها حجم ر باساس مطاسعات ما.انیا ر ب

دیوار ا  حائل در جلو پهنه سغزایا ترانشه  ا  پلکانی باالدس  پهنه سغزایا جنس رسوبات و آب.ار بودن رسوبات 

الزم به ذکر اس  که (  1ج.ول نمود ) بن. اوسوی ا.ت خطر  ازنظرفعال را ناز  سغزشزمان 12 توانیمسغزش یافته 

متخصیییص علوم زمان که در مطاسعات ما.انی حضیییور  4و نظرات روش دسفی  ااز روش نمونه گار  غار احتماسی

 استفاده ا.ه اس    اسغزشزمانمازان خطر  بن. اوسوی و  مؤثرامتاازد ی به عوامل جه  ا ان.دااته
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 پل زال -آبادخرمشناسایی شده در مسیر آزادراه  هایلغزشزمیندرجه خطرپذیری  بندیاولویت .0جدول 

 ردیف

فاصله از 
جاده 

 6متر()

حجم توده 
 0لغزشی

دیوار 
 9حائل

وجود ترانشه 
 4پلکانی

آبدار بودن 
 5رسوبات

جمع 
 امتیاز

 بندیاولویت
 1خطر 

2 1 2 2 1 2 3 5 
1 2 2 2 2 2 4 1 
2 1 1 1 2 2 9 2 
5 1 1 1 2 2 9 2 
4 1 1 1 2 1 3 5 
6 2 2 2 1 2 6 1 
7 2 1 2 1 2 7 1 
9 1 2 1 2 1 20 5 
3 1 1 1 1 1 20 

0 

5 
20 1 2 1 2 1 20 5 
22 1 2 2 2 1 7 1 
21 1 2 1 1 2 20 5 
22 1 2 1 2 1 20 5 
25 1 2 1 2 1 20 5 
24 1 2 1 1 2 20 5 
26 1 2 2 2 2 6 1 
27 1 2 2 2 1 3 5 
29 1 1 2 2 1 9 2 
23 1 2 2 2 1 7 1 
10 1 2 1 2 2 3 5 
12 2 1 2 2 2 6 1 

 

در فاصله   اپهنهمتر  از آن درار دارد  سایر  426پهنه سغزای به گسل در فاصله  ترینیکنزدالزم به ذکر اس  که 

 درجه خطر در نظر گرفته نش.ه اس   بن. اوسوی و به  مان دسال در  دااتهکالومتر درار  1باش از 

  22ظر گرفته ایی.ه باانگر این اسیی  که  اسییاس فاکتور ا  در نر ب  اسغزشزماندرجه خطرپذیر   بن. اوسوی 

  دارا  خطر متوسیییط سغزشزمان 7دارا  خطر زیاد و  سغزشزمان 2ا دارا  باالترین مازان خطرپذیر  سغزشزمان

تا  47و بخش دوم در کالومتر  26تا  26ل مسار از کالومتر در بخش او عم.تاً  اسغزشزمان  این (1ج.ول باان. )یم

دیگر(ا اما  سغزشزمان 9اون. )یمناز به عنوان بحران تلقی   اسغزشزمان(  اگر چه سایر 4اکل اون. )یمدی.ه  60

رت صو  اسغزشزمانا بهتر اس  ابت.ا اد.امات الزم بر رو  این  اسغزشزماندر صورت اد.اماتی جه  پای.ارساز  

                                                           
 (متر 1کمتر از  -1متر  1باشتر از  -2) 2
 (بزرگ -2متوسط  -1کوچک  -2) 1

 دارد( -1ن.ارد  -2) 2

 (دارد -1ن.ارد  -2) 5
 (دارد -1ن.ارد  -2) 4

 خالی زیاد( -5زیادا  -2متوسطا  -1کما  -2) 6
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طر خ بن. اوسوی فاکتور ا در  ینترمهمگارد  الزم به ذکر اسیی  که فاصییله از جاده و حجم توده سغزاییی به عنوان 

  ان.ا.هدر نظر گرفته   اسغزشزمان

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پل زال -آبادخرمشناسایی شده در مسیر آزادراه  یهالغزشزمینبندی درجه خطر رتبه. 5شکل 

 

 لغزشزمینخطر  ازنظر مسیر آزادراه بندیطبقه

سار آزادراه  بن.  بقهجه   ستفاده ازا عاوه بر سغزشزمانخطر  ازنظرم ایا با توج   اپهنه  ا یژگیو ا ه سغز

متر  در نظر  20یک حریم  که در مطاسعات ما.انی ان.ازه گار  ا.ه بودا سغزای و فاصله از جاده   اپهنهبه عر  

ر فعال به چن. بازه که د   اسغزشزمانناای از  خطرپذیر درجه  ازنظرگرفته ا.  بر این اساسا مسار مورد مطاسعه 

اساس درجه خطرپذیر  ر ب(  6اکل ا. )ا تقسام گارن.یم بقه ب.ون خطرا خطر متوسط و خطرناک درار  2یکی از 

کالومتر  4/2بخش تقسام ا.ه اس   بخش اول با  ول  4کالومتر  آزادراه به  205ا  ول مسار سغزشزمانناای از 

کالومتر در  23کالومتر در مح.وده خطرناکا بخش سیییوم با  ول  26در مح.وده ب.ون خطرا بخش دوم با  ول 

 52 کالومتر در مح.وده خطرناک و بخش پنجم با  ول 4/6مح.وده با خطر جزئی تا متوسییطا بخش چهارم با  ول 

 4/51 اکالومتر از مسیییار آزادراه در مح.وده خطرناک 4/51بنابراین ؛ ان.اییی.هکالومتر در مح.وده ب.ون خطر واده 

ب.ون خطر  تا متوسیییط  23و کالومتر در مح.وده  با خطر جزئی  واده  سغزشزمانخطر  ازنظرکالومتر در مح.وده 

س  که در ان.ا.ه اته سغزشزمان ظرازنب.ون خطر    امح.وده  الزم به ذکر ا س  خطر ریزش وجود دا ا ممکن ا

 باا. که در بخش بررسی خطر ریزش به آن پرداخته ا.ه اس  
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 تهدید کننده مسیر جاده یهالغزشزمینخطر  ازنظرپل زال  -آبادخرمدرجه خطرپذیری مسیر آزادراه  .1شکل 

 پل زال-آبادخرم آزادراهر ریزشی مسی سطوحشناسایی 

   اپرتگاهبا   اتودهآن اامل آ ک به صورت ضخام الیه و  اناسیزماندر مح.وده مورد بررسی که واح. ا  

عات   در مطاساییون.یمگسییترده به فراوانی دی.ه   ا یزشرکواترنر اسیی ا    اآبرف بلن.ا اییالا مارنا کنگلومرا و 

و  7در اییکل   اآنسییطر ریزاییی فعال برداایی  ایی. که مودعا   20  ا یژگیومودعا  جغرافاایی و  اما.انی

 آورده ا.ه اس    2در ج.ول   اآن  ا یژگیو
 

 پل زال -آبادخرممسیر آزادراه  آمیزمخاطرهسطوح ریزشی شناسایی شده و . 2شکل 
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 پل زال -آبادخرممسیر آزادراه  آمیزمخاطرهویژگی سطوح ریزشی شناسایی شده و  .9جدول 

 

 

 فیرد

ارتفاع 

از 

سطح 

 ایدر

 نوع بستر

نوع 

حرکت 

 سنگ

طول 

 زشیر

ارتفاع 

 زشیر

نسبت 

به 

 جاده

حداقل 

فاصله 

 از جاده

حداکثر 

 فاصله

از 

 جاده

متوسط 

 فاصله

از 

 جاده

واحد 

 شناسیسنگ

جهت 

 حرکت

   دامنه سنگی

  وا زده
تناوب آ کا       یپرتاب

  ی.راو ان لاا
 اماسی

  سنگی با  دامنه

  خاک
 اماسی جوان  آبرف       .ناغلت

   دامنه سنگی

   وا زده
      پرتابی

ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 اماسی

   دامنه سنگی

   وا زده
      پرتابی

ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 غربی

  
دامنه سنگی 

 وا زده با 

  خاک

      .ناغلت
ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 اماسی

  
دامنه سنگی 

 وازده با 

  خاک

      .ناغلت
ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 غربی

   دامنه سنگی

   وازده
      پرتابی

ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 اماسی

  
دامنه سنگی 

 وازده با 

  خاک

      .ناغلت
ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 اماسی

   دامنه سنگی

   وازده
      پرتابی

ماسه  -اال

سنگ و 

 کنگلومرا 

 اماسی
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 9ادامه جدول 

 

 فیرد

ارتفاع 
از 

سطح 
 ایدر

 نوع بستر
نوع 

حرکت 
 سنگ

طول 
 زشیر

ارتفاع 
 زشیر

نسبت 
به 
 جاده

حداقل 
فاصله 
 از جاده

حداکثر 
 فاصله
از 
 جاده

متوسط 
 فاصله
از 
 جاده

واحد 
 شناسیسنگ

جهت 
 حرکت

   دامنه سنگی
   وازده

      پرتابی
ماسه  -اال

سنگ و 
 کنگلومرا 

 اماسی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

      .ناغلت
ماسه  -اال

سنگ و 
 کنگلومرا 

 اردی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

      .ناغلت
ماسه   -اال

سنگ و 
 کنگلومرا 

 اماسی

   دامنه سنگی
   وازده

 اماسی آبرف       پرتابی

   دامنه سنگی
   وازده

      پرتابی
ماسه  -اال

سنگ و 
 کنگلومرا  

 جنوبی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 اردی آبرف       .ناغلت

   دامنه سنگی
   وازده

      پرتابی
آ ک  االا

دوسوماتی با 
مارن بصورت 
 ماان الیه 

 اردی

   دامنه سنگی
   وازده

آ کا  تناوب      پرتابی
  ی.راو ان لاا

 جنوبی

   دامنه سنگی
   وازده

آ کا  تناوب      پرتابی
  ی.راو ان لاا

 جنوبی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

آ کا  تناوب      .ناغلت
  ی.راو ان لاا

 اردی


دامنه سنگی 

  هوازده
 پرتابی

آهک،  تناوب
و  لیش
 تیدریان

 شرقی


دامنه سنگی 
  هوازده با خاک

 دنیغلت
آهک،  تناوب
و  لیش
 تیدریان

 جنوبی
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 9ادامه جدول 

 

  با بستر سنگی  وازده مخلوط با خاک در جه  اماسی  ادامنه ا در یزشرا باشترین تع.اد 2بر اساس ج.ول 

پل زال سطوح  -آبادخرم آزادراهدر مسار   ان.داده  دیگر رخ  اسنگدر سازن. ا  آ کی  مراه با ترکابی از  عم.تاًو 

ا مشا .ه نمود  این سطوح ریزای از باان.یمدر دو بخش که دارا  فراوانی باالیی  توانیمریزای اناسایی ا.ه را 

نقطه ریزای  21که  10تا کالومتر  22  بخش اول از کالومتر اون.یمبزرگی را اامل    اسنگتا تخته   اسنگخرده 

اامل  ان.یمبزرگ    اسنگاامل تخته  عم.تاًسنگی که   ا یزشر  در این بخش اودیمرا  اود یما دی.ه با

  در سییایر اسیی نقطه ریزاییی  21اییامل  و گاردیمرا در بر  23تا کالومتر  12وم از کالومتر (  بخش د9اییکل )

  بر رو  برخی از این اودیمسنگی مشا .ه   ا یزشرمسار آزادراه در برخی نقاط به صورت پراکن.ه    ادسم 

برق وجود دارن. که ته.ی.  بسییاار ج.  در  ول مسییار تلقی    ادکلمانن. تار ا و  یی اسییازهسییطوح ریزاییی 

  اون.یم

 فیرد

ارتفاع 
از 

سطح 
 ایدر

 نوع بستر
نوع 

حرکت 
 سنگ

طول 
 زشیر

ارتفاع 
 زشیر

نسبت 
به 
 جاده

حداقل 
فاصله 
 از جاده

حداکثر 
 فاصله
از 
 جاده

متوسط 
 فاصله
از 
 جاده

 شناسیسنگواحد 
جهت 
 حرکت

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 لاآ کا ا تناوب      .ناغلت
  ی.راو ان

 اماسی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 لاآ کا ا تناوب      .ناغلت
  ی.راو ان

 اماسی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 لاآ کا ا تناوب      .ناغلت
  ی.راو ان

 اماسی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 جنوبی تاره رنگ  آ ک      .ناغلت

   دامنه سنگی
   وازده

      پرتابی
 نا ماسه سالتستو

سنگا کنگلومرا 
   اآ ک مراه با 

 ص.ف دار

 اردی

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 غربی آبرف       .ناغلت

   دامنه سنگی
   وازده با خاک

 غربی آبرف       .ناغلت

   دامنه سنگی
  وازده

      پرتابی
و آ ک  دوسوما 

دوسوماتی سفا. 
 رنگ 

 اردی
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 پل زال در دو سمت جاده -آبادخرممسیر آزادراه  69سنگی در کیلومتر  یهاتودهریزش  .8شکل
 

اما با وجود سطوح ریزای فعال ؛ ان.ا.هسامانی کنترل    ابلوکتوسط دیوار ا  حائل و یا   ایزشربرخی از 

ش   ا.ن پ سار به نظر   ا یوارهدو پر  س.یمحائل در  ول م .ه کنترل کنن توانن.یماین را کار ا در کوتاه م.ت  ر

ای    اسنگ ان. )ریز سط   ا یوارهد(   م چنان برخی از 3با سار    اسنگحائل تو ای بزرگ در  ول م ریز

 ( 20اکل ان. )ا.هتخریب 

 

 

 

 

 
 

 آزادراه 84ریزشی در کیلومتر  یهاسنگسیمانی توسط  یهابلوکحائل و  هاییوارهدشدن پشت ر پ .3شکل 
 

 

 

 

 

 
 84ریزشی در کیلومتر یهاسنگتخریب دیوارهای حائل اطراف جاده توسط تخته  .62شکل 
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 اساس درجه خطر ر ریزشی ب سطوح بندیاولویت

  ایزشر بن. اوسوی ا مشییا .ات ما.انیو  م چنان ا اعات به دسیی  آم.ه از  2اسییاس ا اعات ج.ول ر ب

(  روش کار ب.ین صورت اس  که ابت.ا فاکتور ایی مانن. ارتفاع ریزش نسب  به سطر جادها 5ج.ول ) .یگردانجام 

اابا واح.  صله تا جادها زاویه  صله تا جادها ح.اکثر فا سیسنگ ول ریزشا ح.ادل فا ا تراکم سرزه خاز  و انا

ردی.  سپس گ بن.  بقهتاازد ی دارن.ا در دو دسته جه  ام  ایزشرکه در رخ.اد  اراتیتأثفاصله از گسل با توجه به 

سته با  ساز  مق.ار  مه فاکتور اا به د سته با  2کم ع.د  ارتأثجه  کمی   1ع.د   ایزشرزیاد در رخ.اد  ارتأثو به د

مشخص ا.  پس از امتاازد ی به  ر   ایزشر  ر دسته در رخ.اد ارتأثداده ا.  ب.ین صورت امکان به دس  آوردن 

مجموع امتااز  مه فاکتور ا برا   ر نقطه ریزای به دس  آم.  در پایان با توجه به اینکه  مه  یک از فاکتور اا نهای 

طر در سه  بقه با خ  ایزشرا بنابراین اون.یماناسایی ا.ه در  ول مسار آزادراه به عنوان خطر تلقی   ا یزشر

 خالی زیادا خطر زیاد و خطر متوسط تقسام ا.ن. 
 

 پل زال -آبادخرمهای شناسایی شده در مسیر آزادراه درجه خطرپذیری ریزش بندیاولویت .4جدول 
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ت
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خ

3  

2 1 1 1 2 2 2 1 2 21 1 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 20 1 

2 1 1 2 2 2 2 1 2 22 1 

5 1 1 1 1 2 2 1 2 22 2 
4 2 1 1 1 1 2 1 2 22 2 
6 2 1 1 1 1 2 1 2 22 2 

7 1 1 1 2 2 2 1 1 22 2 

9 2 1 1 1 2 2 1 1 22 2 

3 1 1 1 1 2 2 1 1 25 2 

20 1 1 1 1 2 2 1 1 25 2 

                                                           
 پرتابی( -1غلتا.ن  -2) 2
 متر( 200باشتر از  -1متر  200کمتر از  -2) 1

 (متر 10باشتر از  -1متر  10کمتر از  -2) 2

 متر( 2کمتر از  -1متر  2باشتر از  -2) 5
 (متر 4کمتر از  -1متر  4باشتر از  -2) 4

 (درجه 14باشتر از  -1درجه  14کمتر از  -2) 6

 (آ کا دوسوما ا اال و مارنا گچا آبرف   -1ماسه سنگ و کنگلومراا سالستون  -2) 7
 (004/0تراکم باشتر از  -1  004/0تراکم کمتر از  -2) 9
 خالی زیاد( -5زیادا  -2متوسطا  -1کما  -2) 3
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 4ادامه جدول 
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22 1 1 2 1 1 2 1 1 25 2 

21 2 1 2 1 1 2 1 1 22 2 

22 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 

25 1 1 2 2 2 2 1 2 22 1 

24 1 1 2 1 1 2 1 2 22 2 

26 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 26 5 
29 1 1 1 1 1 2 1 1 24 5 
23 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 
10 2 1 1 2 2 2 1 1 21 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 26 5 
11 2 1 1 1 1 1 1 1 24 5 
12 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 

15 2 1 1 1 1 2 1 2 22 2 

14 2 1 1 1 1 2 1 2 22 2 

16 2 2 1 1 1 2 1 2 21 1 

17 1 1 1 1 1 1 2 1 24 5 
19 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 

13 2 1 1 1 1 2 1 1 25 2 

20 1 1 1 1 1 1 1 2 24 5 
 

س  که ب سلا فقط نقطه ر الزم به ذکر ا صله نقاط از گ ساس فا صله  13ا اته و  550در فا سل درار دا متر  از گ

صله باش از  سلکالومتر   1سایر نقاط در فا سل    اگ صله نقاط از گ صلی درار دارن.  به  مان دسال فا فرعی و ا

 درجه خطرپذیر  در نظر گرفته نش.ه اس   بن. اوسوی جه  

                                                           
 پرتابی( -1غلتا.ن  -2) 2
 متر( 200باشتر از  -1 متر 200کمتر از  -2) 1

 (متر 10باشتر از  -1متر  10کمتر از  -2) 2

 متر( 2کمتر از  -1متر  2باشتر از  -2) 5
 (متر 4کمتر از  -1متر  4باشتر از  -2) 4

 (درجه 14باشتر از  -1درجه  14کمتر از  -2) 6

 (ف آ کا دوسوما ا اال و مارنا گچا آبر  -1ماسه سنگ و کنگلومراا سالستون  -2) 7
 (004/0تراکم باشتر از  -1  004/0تراکم کمتر از  -2) 9
 خالی زیاد( -5زیادا  -2متوسطا  -1کما  -2) 3



 اماره باس  و سوم                           جغرافاا و مخا رات محاطی                                                                          50

 

ساس ج.ول ر ب  ا.ه ناپای.ار و نقطه ر 20ا از 5ا سایی  انا ای  سار جادها  آمازمخا رهیز نقطه دارا  خطر  6م

سط  6نقطه دارا  خطر زیاد و  29خالی زیادا  ان.یمنقطه دارا  خطر متو اکل با شان داده  22   مان  ور که در  ن

س  از  ای با خطر خالی زیادا  6ا.ه ا سار از کالومتر  5نقطه ریز ریزش  1و  26ترتا کالوم 20نقطه در بخش اول م

با خطر زیاد در بخش اول مسییار از کالومتر   ا یزشردرار دارن.    32و  62دیگر در بخش دوم مسییار و در کالومتر 

در  ویژهبهخطر متوسییط به صییورت پراکن.ه ا ب  ا یزشرو  23تا  14و در بخش دوم مسییار از کالومتر  4/23تا  22

    ان.ا.هابت.ا  مسار آزادراه واده 

 

 

 

 

 

 

 

 پل زال -آبادخرمشناسایی شده در مسیر آزادراه  هاییزشربندی درجه خطر رتبه .66شکل 
 

 خطر ریزش ازنظر مسیر آزادراه بندیطبقه

طر ارتفاع ریزش نسب  به س ویژهبهسطوح ریزای  ول مسار و  بر رو انجام ا.ه   ا ار گبا توجه به ان.ازه 

متر  در دو سم  جاده جه  تهاه نقشه خطر ریزش در نظر  20ا یک حریم  ایزشرجاده و ح.ادل و ح.اکثر  ول 

سپس با توجه به فاکتور ا  ان.ازه گار   ا.   سار5و  2ول اج.ا.ه )گرفته  سی  ول م شه خطر آزادراه ( و برر ا نق

 ( 21اکل ا. ) تهاه و ترسامریزش مسار 
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بخش و در سه  بقه ب.ون خطرا خطر متوسط و خطرناک تقسام  7اساس نقشه خطر ریزشا مسار آزادراه به ر ب

س   بخش ب.ون خطر  سط  1/27ا.ه ا کالومتر را  7/12کالومتر و بخش خطرناک  2/62کالومترا بخش با خطر متو

سار تا کالومتر ا بخش ب.ون خط1/23تا  11و  4/23تا  22  بخش خطرناک از کالومتر اودیماامل  ا 6ر از ابت.ا  م

سایر  205تا  36و  12تا  9/23کالومتر  س    سم را در بر گرفته ا اامل   اد سار آزادراه را  شتر م  ا دراودیمکه با

شه خطر ریزشا فقط  س  که در تهاه نق سط درار دارن.  الزم به ذکر ا اده ته.ی. کنن.ه ج  ا یزشر بقه با خطر متو

س  در  بقه ب.ون خطر ناز ن.اا.هدر نظر گرفته  ا.ا اما چون یا حجم   ایییزشر  وگرنه ممکن ا اته با وجود دا

  م  ان.گرفتهبسیییاار کوچک بوده و یا در فاصیییله دور از جاده درار دارن.ا بنابراین در مح.وده ب.ون خطر درار   اآن

اسیی  که فقط د انه ورود  و  م پواییانی ایی.ه بر رو  نقشییه خطر ریزش باانگر این    اتونلچنان مودعا  

زم به   الگاردیما در بحث خطر ریزش م. نظر درار ان.ا.هبا توجه به اینکه در ک.ام  بقه خطر واده   اتونلخروجی 

 در  بقه با خطر متوسط و ب.ون خطر درار دارن.  عم.تاً  اتونلذکر اس  که 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تهدید کننده مسیر جاده هاییزشرخطر  ازنظرپل زال  -آبادخرمدرجه خطرپذیری مسیر آزادراه  .64شکل 

 گیرینتیجه. 5

کالومتر   205پل زال دو نوع مخا ره  باعی وجود دارد که ته.ی.  ج.  برا  مسار  -آبادخرمدر مسار آزادراه 

ر  ول مسییارا اسییاس مطاسعات ما.انی در برق و      سییتن.  ب   ادکلا  اتونلمانن.  یی اسییازهآزادراه و  م چنان 
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 در مساریابی اناسیزمان  ا یژگیوکه حاکی از ع.م توجه به  اودیممشا .ه   اسنگو ریزش  سغزشزمانرخ.اد 

از   ایزشرو   اسغزشزمانفعال مانن.  اییناسیییزمان  ا ی.هپ.و   ااییکلتوجه به  کهدرصییورتی  باایی.یمآزادراه 

سیینگانا   ا ینه زاد  ر یک از این مخا راتا عاوه بر تحمال زیرا رخ.؛ دی.گاه پ.افن. غارعامل ضییرور  اسیی 

در صورت رخ.اد حوادث  باعی و یا انسانی باعث ع.م ام.ادرسانی به موده به حادثه دی.گان و دطه ارتباط  توان.یم

اود سیزمان  ا یژگیوبنابراین توجه به ؛ با منا ق ا راف  ساریابی  انا و   اسازه یابیمکانارتبا ی و    اراهدر م

  ول مسار بای. م. نظر درار گارد     اهاابن

پل زال وجود دارد که  -آبادخرمپهنه سغزای فعال و ناپای.ار در  ول مسار آزادراه  12اساس مشا .ات ما.انیا ر ب

 در سازن. ا  اًعم.ت  اسغزشزمان  اون.یمدر فصل زمستان و اوایل بهار باعث مس.ود ا.ن مسار  ویژهبه ر ساسه 

  اامنهدکه با حفر ترانشه  ا  مراه بودها سبب ا.ه اس  که   سازراهاما عملاات ؛ افتن.یممارنی و االی مسار اتفاق 

ناپای.ار ا.ه و با نفوذ آب باران به داخل سازن. ا  سس  و فرسایش پذیر به آسانی به سم  پایان حرک  کرده و 

سار آزادر اون.   اسازهاه و در نتاجه باعث تخریب م سیزمان  ا یژگیوبنابراین ؛ ا راف   دیگرعبارتبهو یا  انا

  باان.یممسار آزادراه    اسغزشزمانعامل رخ.اد  ینترمهم اناسیسنگواح. ا  

باانگر این اسییی  که در دو بخش مسیییار آزادراه  سغزشزمانرخ.اد  ازنظر ول مسیییار  بن. پهنهبررسیییی و 

ا.ه در  بقه خطرناک   اسغزشزمان ستن. که  مان باعث  شتر    لقی ت سغزشزمان ازنظردارا  فراوانی و تراکم با

پهنه  12 بن. اوسوی    م چنان باایی.یمکالومتر  4/51ا سغزشزمان ازنظرفعال و خطرناک    ابخشاییون.   ول 

  پلکانی در باالدس  پهنه سغزایا وجودا وجود ترانشه  ا  سغزشزماناساس پارامتر ایی مانن. حجم ر سغزای فعال ب

دارا  خطر باشتر  نسب   سغزشزمان 22سغزای و     نشان د ن.ه این اس  که    اتودهحائل در مسار   ا یوارهد

سایر   شتر  با را کار ا و   اسغزشزمانبه  س  توجه با   جه  اسغزشزمانبه این  مختلف   اروشبوده و الزم ا

که تا به حال به وسییاله   اییاهابنو   اسییازهردن خسییارت به مسییار جاده اییود   م چنان از جلوگار  از وارد ک

برق و  م چنان دیوار ا  حائل و    ادکلبه تار ا و  توانیم ان.دادهآیی خود را از دسییی  ر کا  اسغزشزمان

 سامانی در  ول مسار اااره نمود    ابلوک

سار آزادراها ای و یا به عبارتی  از دیگر مخا رات  ول م سطوح ریز    ادامنهسنگی فعال با   ا یزشروجود 

سطر ریزای که ته.ی.  ج.  برا  مسار  20اساس مطاسعات ما.انی و مشا .ه ر   بباا.یمناپای.ار در  ول مسار 

ان.یمجاده  سار به با سام گردی.   7ا  ول م سط و  1بخش ب.ون خطرا  2بخش تق بخش  1بخش دارا  خطر متو

ساسا خ ا.ن.  بر  مان ا شخاص داده  سار آزادراه در پهنه ب.ون خطرا  1/27طرناک ت کالومتر با  2/62کالومتر از م

  که د .یمنشان   ایزشردر رخ.اد  مؤثرکالومتر در بخش خطرناک درار دارن.  بررسی عوامل  7/12خطر متوسط و 

نقش اصلی را در رخ.اد این مخا ره دارن.  به عبارتیا  اناسیسنگو  اناسیزمان  ا یژگیو  اسغزشزمان مانن. 
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ا اییون.یمدر کنار یک.یگر دی.ه  بعضییاًبا توجه به اینکه در برخی از نقاط رخ.اد ریزش و سغزش  مراه یک.یگر و یا 

ر مسییار آزادراه که ب آمازمخا رهسییطر ریزاییی  20  اسوی  بن.  باایی.یمناز یکی   اآنبنابراین عامل اصییلی رخ.اد 

شان  س ا ن سترا ح.ادل و ح.اکثر  ول ریزشا ارتفاع ریزش و    انجام گرفته ا ساس عوامل  مانن. نوع حرک ا ب ا

سط  6نقطه دارا  خطر زیاد و  29نقطه دارا  خطر خالی زیادا  6که  د .یم ان.یمنقطه دارا  خطر متو بنابراین ؛ با

زین جایگ   اراهتودف و    امحلا  اتونل  ارزیابی اان.بیمسطر ریزش دارا  مخا ره باسفعل برا  مسار جاده  15

ضرور  اح.اث  سار با وجود   اآزادراهکه از موارد  س  که در  ول م ستن.ا باانگر این ا از دی.گاه پ.افن. غارعامل  

اه اتودف در نظر گرفته ا.ه که پراکنش به نسبه مناسبی دارن.ا در صورت ودوع بحران امکان تودف در حا   امحل

شه  ا وجود دارد   ویژهبهجاده و  وسایل نقلاه به دسال نقص فنی و یا  ر دسال دیگر   کهدرصورتیدر محل حفر تران

س ناون.ا به دسال در نظر نگرفتن محل تودف امکان پذیر   اتونلمجبور به تودف در  بود معبر    م چنان به دسال نا

  اتونلا زیرا د انه ورود  و خروجی گاردینم وا به آسییانی صییورت ا تهویه  اتونلو یا منفذ  برا  تهویه  وا  

به عنوان پنا گاه در   اآنو یا اسییتفاده از   اتونلمعبر تهویه  وا اسیی   به  مان دسال در صییورت تودف اجبار  در 

 -آبادخرمجایگزینا مسار    اراه ازنظربا مشکل مواجه اس     اتونلمواده بحرانی مانن. حمله دامنا تهویه  وا  

سار به عنوان  سار آزادراه و یا  ر دسال دیگر ا از این م ا.ن م س.ود  صورت م س  که در  صلی ا پل.ختر اوسوی  ا

  اً بعضییپل.ختر ناز با مخا راتی مانن. خطر ریزش سیینگ و  -آبادخرم  اگر چه مسییار اییودیمجایگزین اسییتفاده 

 واجه اس    ویرانگر رودخانه کشکان ناز م  ا اابس

پل زال از دی.گاه پ.افن. غارعامل دارا  وضعا  -آبادخرمکه بررسی مسار آزادراه  د .یمجمه بن.  نتایج نشان 

س  نمطلوبی  صلی آنا ع.م توجه به ا سیزمان  ا یژگیوکه دسال ا سار آزادراه  انا ا.یمدر  راحی م ی.ه   نادبا

فعالا باعث مس.ود ا.ن   ا یزشرو   اسغزشزمانراتی مانن. سبب ا.ه که مخا  اناسیزمان  ا یژگیوگرفتن 

 ا راف آن اون.    اسازهو تخریب مسار آزادراه 

رخ   ادامنهکردن ر مسیییار آزادراه اغلب در اثر حفر ترانشیییه  ا و ناپای.ا  ادامنه  ا ی.ار ناپابا توجه به اینکه 

ع. و مهار کردن   اآنر زیر چن. را کار جه  جلوگار  از رخ.اد ا دد ن.یم نا ق مسیییت و   اسغزشزماندر م

 فعال ارائه ا.ه اس    ا یزشر

 اح.اث اود   ادامنهسغزای و ریزای فعالا ترانشه  ا  پلکانی یا سکو ا     اپهنهدر باالدس    -

  ترمناسییبآیی ر موجود  راحی و سییاخته اییون. تا بتوانن. کا  ا یوارهدحائل با ارتفاع باشییتر از   ا یوارهد -

 دااته باان. 

حااییاه جاده ناز    اسییازهباعث تخریب  بعضییاًمسییلط به جاده که    ادامنهبزرگ از رو     اسیینگتخته  -

 ا به منا ق ا راف و یا حاااه جاده انتقال داده اون. ان.ا.ه
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 اده ممنوع اود و تار ا  برق در حریم ج  ادکلخطوط انتقال نارو مانن.  ویژهبهو  اساتتأسعبور  -

فعال و مسییلط به جاده با اسییتفاده از وسییایل مکاناکی مانن. سودرا بوس.وزر و     جلوگار     ادامنهاز تحریک  -

 اود 
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