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  چكیذٌ
 آٚس٘ذیتٝ تاس ٔ یادیص یٚ ٔاِ یجا٘ ٞایخساست ایٞستٙذ وٝ ٕٞٝ ساِٝ دس د٘ یقیعث ٞایذٜیاص جّٕٝ پذ ٞاِغضش ٗیصٔ 

طی اص ٔحٛس ساٜ آٞٗ تثشیض . تشا٘طٝ ٔٛسد تشسسی دس تخوشد یشیجٌّٛ ٞااص خساست تٛاٖیٔ ذٜیپذ ٗیتا ٔغاِقٝ ٚ وٙتشَ ا

ویّٛٔتشی جٙٛب ضٟشستاٖ جّفا دس یه ٔٙغمٝ  18ویّٛٔتشی ٞادی ضٟش ٚ حذٚد  8جّفا لشاس داسد وٝ دس  فاصّٝ  –

تثشیض  دس ٔحُ ٔٛسد ٔغاِقٝ اص ٚسظ  –وٛٞستا٘ی دس ضٕاَ ٔش٘ذ تٝ ٘اْ دسٜ دیض ٚالـ ضذٜ است. ٔسیش ساٜ آٞٗ جّفا 

سیُ  جاییٝ تاالدست ساٜ آٞٗ تشدد ٘اضی اص لغاس،  تاس٘ذٌی  تافج ٘اپایذاسی ٚ سا٘ص ٚ جاتٝوٝ دس دأٙ وٙذدأٙٝ فثٛس ٔی

ِغضضی سخ دادٜ وٝ  ٞایضذٜ است. اص عشف دیٍش دس دأٙٝ پاییٗ دست وٝ ٔطشف تش سٚدخا٘ٝ دسٜ دیض است ٘یض حشوت

وططی ایجاد ضذٜ وٝ اص ٘ٛؿ پسشٚ٘ذٜ  ایٞاِثتٝ ٞٙٛص تٝ عٛس ٔطخص تافج خشاتی دس ساٜ آٞٗ ٘طذٜ ِٚی تا تٛجٝ تٝ تشن

ٞستٙذ ٕٔىٗ است تا ادأٝ  فقاِیت ٔخاعشٜ اٍ٘یض ضٛ٘ذ. ٔىا٘یسٓ حشوت ِغضش دس پاییٗ دست ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِقٝ اص 

ای است. دس پایذاسی ی تاالدست اص ٘ٛؿ چشخطی یا دایشٜ٘ٛؿ سا٘ص صٔیٗ دس دأٙٝ  ٘ٛؿ ِغضش چشخطی ٚ ا٘تماِی است ٚ

 وٛتیٌاتیٛ٘ی ٚ ضٕـ ٞایٔختّفی ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٝ وٝ دس ٟ٘ایت سٚش ٞایٜ ِغضضی دس ٔٙغمٝ سٚشساصی ٔحذٚد

 اجشا ضذٜ است.

 

 

 سا٘ص، ساٜ آٞٗ، تثشیض، جّفا، ضٕـ وٛتی، ٌاتیٖٛ کلیذی: َای ياشٌ

 

  مقذمٍ -1
 تا آٚس٘ذٔی تاس تٝ صیادی ٔاِی ٚ ٘یجا ٞایخساست د٘یا دس ساِٝ ٕٞٝ وٝ ٞستٙذ عثیقی ٞایپذیذٜ جّٕٝ اص ٞاِغضش صٔیٗ

-سًٙ جاییجاتٝ تافج آٖ حشوت ٘ٛؿ تٝ تٙا صٔیٗ حشوت .[1]وشد جٌّٛیشی ٞاخساست اص تٛأٖی پذیذٜ ایٗ ٚ وٙتشَ ٔغاِقٝ
-ساختٕاٖ ٚ ٞاجادٜ آب، ا٘تماَ ٞایوا٘اَ ٘ؾیش فٕشا٘ی ٞایساصٜ وٝ دس ٔٙاعمیٌشدد. ٔی صٔیٗ فٕك ٚ سغح دس ٞاخان ٚ ٞا

 اصغالحی است ِغضش . صٔیٗ[2]ٌشددٔی ٞاساصٜ تخشیة تافج آٖ جاییٚ جاتٝ صٔیٗ حشوت ، ا٘ذضذٜ ساختٝ ٔسىٛ٘ی ٞای

ٞا  دأٙٝ دس ٘اپایذاسی احش دس وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ سٚیذادٞایی وّیٝ تٝ فٕٛٔا ٚ تٛدٜ ای دأٙٝ حشوات ا٘ٛاؿ وّیٝ ٌیش٘ذٜ تش دس وٝ

 .[3]ضٛد ٔی دأٙٝ عَٛ دس ٔٛاد اص یا تٛدٜ جاتجایی سثة ٚ افتادٜ اتفاق
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 مًاد ي ريش -2
 مًقعیت جغرافیایی مىطقٍ 

 
تشا٘طٝ ٔٛسد تشسسی دس تخطی اص  (.2ٚ  1ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ؾش دس استاٖ آرستایجاٖ ضشلی، ضٟشستاٖ جّفا لشاس داسد)ضىُ وّیٝ 

ویّٛٔتشی جٙٛب ضٟشستاٖ جّفا دس  18ذٚد ویّٛٔتشی ٞادی ضٟش ٚ ح 8فاصّٝ دس جّفا لشاس داسد وٝ  –ٔحٛس ساٜ آٞٗ تثشیض 

 یه ٔٙغمٝ وٛٞستا٘ی دس ضٕاَ ٔش٘ذ تٝ ٘اْ دسٜ دیض ٚالـ ضذٜ است.

 ٔختصات جغشافیایی آٖ تٝ ضشح صیش است :

 

                                                                          E  " 22.21 ٚ' 36ٚ° 45       

                                                                          N    " 49.41  ٚ' 46 ٚ° 38                                      

                      

. ٔٙغمٝ دس ضص ٔاٞٝ اَٚ ساَ ضٛدپٛضص ٌیاٞی ٔٙغمٝ وٓ ٚ تاس٘ذٌی دس ایٗ  ٔٙغمٝ ٘سثی تٛدٜ ٚ  صٔستاٖ ٞا سشد ٔی

 .ضٛدسد ِٚی تٝ سٕت استفافات ٚ ٔٙاعك وٛٞستا٘ی اص ضذت ٌشٔا واستٝ ٔیٞٛای ٌشٔی دا

 

 
 مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1ضكل 

 

 
 عكس ماًَارٌ ای از مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2ضكل 
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 راوص در مىطقٍ

 

دست ساٜ آٞٗ تشدد ٘اضی اص وٝ دس دأٙٝ تاال وٙذتثشیض  دس ٔحُ ٔٛسد ٔغاِقٝ اص ٚسظ دأٙٝ فثٛس ٔی –ٔسیش ساٜ آٞٗ جّفا 

 سیُ ضذٜ است. جاییلغاس،  تاس٘ذٌی  تافج ٘اپایذاسی ٚ سا٘ص ٚ جاتٝ

ِغضضی سخ دادٜ وٝ اِثتٝ ٞٙٛص تٝ عٛس  ٞایاص عشف دیٍش دس دأٙٝ پاییٗ دست وٝ ٔطشف تش سٚدخا٘ٝ دسٜ دیض است ٘یض حشوت

طی ایجاد ضذٜ وٝ اص ٘ٛؿ پسشٚ٘ذٜ ٞستٙذ ٕٔىٗ است تا وط ٞایٔطخص تافج خشاتی دس ساٜ آٞٗ ٘طذٜ ِٚی تا تٛجٝ تٝ تشن

 ادأٝ  فقاِیت ٔخاعشٜ اٍ٘یض ضٛ٘ذ. 

اضاسٜ وشد وٝ اص فٛأُ ضشٚؿ ٚ ادأٝ  صٔیٙیصیش ٞایٕٞا٘غٛس وٝ ٌفتٝ ضذ اص تاسصتشیٗ فٛأُ ایٗ سا٘ص ٔی تٛاٖ تٝ ٚجٛد آب

 است. ایحشوت دأٙٝ

٘مص ٔٙفی دس پایذاسی داضتٝ تاضذ، تٝ عٛس وّی فطاس  تٛا٘ذاست وٝ خٛد ٔیاضافٝ ضذٖ آب تٝ ٔقٙی افضایص ٚصٖ تٛدٜ خان 

. فأُ ٌشددآب ٔٙفزی تافج واٞص تٙص فٕٛی ٔٛحش تش سغح ٌسیختٍی ٚ تٝ فثاست دیٍش واٞص ٔماٚٔت تشضی خان ٔی

 ٔحُ ٔٛسد ٘ؾش ٔیضاٖ فطاس آب است. داسٞای دسص ٚ ضىاف٘اپایذاسی  سًٙ

، ضٕٗ ایٙىٝ تغییش سفتاس ٔىا٘یىی  سًٙ سا ٘یض تٝ ٕٞشاٜ داسد. تذیٗ  ضٛدة واٞص استمأت ٔیافضایص فطاس آب ٔٙفزی سث

  .[4]ضٛدتشتیة افضایص فطاس آب سثة افضایص سفتاس تغییش ضىُ پزیشی سًٙ ٔی

 اص صٔاٖ ضشٚؿ ٚ چٍٍٛ٘ی سا٘ص اعالؿ دلیمی دس دست ٘یست ِٚی آ٘چٝ ٔطخص است ایٗ است وٝ تطذیذ حشوات دس ٔٛالـ

ساِٝ ٔتٛاِی  30تاس٘ذٌی تیطتش اص صٔاٖ دیٍش است تذیٗ ٔٙؾٛس تا استفادٜ اص دادٜ ٞای تاس٘ذٌی ساِیا٘ٝ ایٗ ٔٙغمٝ تٝ ٔذت 

 (.1ٔطخص ٔی وٙذ حضٛس آب یىی اص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ٘اپایذاسی تٛدٜ است)ٕ٘ٛداس 

 

 
 )برحسب میلیمتر(سالٍ بارش مىطقٍ مًرد مطالعٍ 33آمار  – 1ومًدار 

 

تّىٝ  تاضذٞای صیش صٔیٙی ٔٛجٛد دس تٛدٜ سا٘طی ٘ٝ تٟٙا حاصُ اص تاسش ٔستمیٓ تش سٚی دأٙٝ ٕ٘یروش است آب ضایاٖ

 .ضٛدتاالدست ٘یض ٚاسد تٛدٜ ِغضش ٔی ٞایتخص سغحیسغحی ٚ صیش ٞایآب

( ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است تاال آٔذٖ 3ای است. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ضىُ)ؿ چشخطی یا دایشٜی تاالدست اص ٘ٛ٘ٛؿ سا٘ص صٔیٗ دس دأٙٝ

 تاضذ.تستش سیُ ساٜ آٞٗ تٝ دِیُ لشاسٌیشی سیُ دس لسٕت پاضٙٝ ِغضش ٔی
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 ومایی از باالآمذگی پاضىٍ لغسش در در مسیر ریل )مسیر ریل مرمت ضذٌ است( – 3ضكل 

 

ساَ پیص ضشٚؿ ضذٜ وٝ دس عَٛ ایٗ ٔذت لغاس تٝ  20اسضات ٚ ٔستٙذات دس حذٚد حشوات سا٘طی ایٗ ٔٙغمٝ تا تٛجٝ تٝ ٌض

ضیّی  ٞایآرسیٗ ٞٛاصدٜ ٚ سًٙ ٞای، سًٙ ٞادِیُ ا٘حشاف چٙذیٗ تاس اص ٔسیش خاسج ضذٜ است. ٔصاِح ِغضضی ضأُ ٚاسیضٜ

حشوت تٛدٜ ِغضش تش سٚی سغح ضیثذاس  . اص فٛأُ دیٍشآیذضیّی سغح ِغض٘ذٜ تٝ ٚجٛد ٔی ٞای.وٝ تش احش اتساؿ سًٙتاضذٔی

-. تٝ ٘ؾش ٔیافتذ٘یشٚی ٌشا٘طی یا ٘یشٚی تمّی ٞستٙذ وٝ ٕٞا٘غٛس اضاسٜ ضذ تا افضایص ٔمذاس آب دس ٚصٖ تٛدٜ خان اتفاق ٔی
ضشٚؿ سا٘ص دس تاالدست ساٜ آٞٗ ٔٛلـ احذاث ٔسیش ساٜ آٞٗ ٚ ایجاد تشا٘طٝ ٚ حثیت ٘ىشدٖ آٖ ٚ تٟٓ خٛسدٖ تقادَ  سسذ

 سغحی تٝ ٔٙؾٛس دٚس وشدٖ ٘ضٚالت جٛی اص سٚی دأٙٝ تٛدٜ است. ٞایتٝ فّت عشاحی ٘أٙاسة صٞىص ٞاذاسی دأٙٝپای

ٔىا٘یسٓ حشوت ِغضش دس پاییٗ دست ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِقٝ اص ٘ٛؿ ِغضش چشخطی ٚ ا٘تماِی است تٝ عٛسی وٝ تا ِغضش ٚ 

ٞای ٞای ا٘تماِی تٝ خاعش ٘ٛؿ حشوت ضىاف. دس ِغضشوٙذٔی سمٛط لغقاتی اص تٛدٜ خان ٚ سًٙ تٝ سٚدخا٘ٝ ِغضش پیطشٚی

ٞای ٞای ِغضش پاییٗ دست ٚجٛد داسد. دس ِغضشفشیض دس تخص ضشلی ِغضش تاالدست ٚ ٕٞچٙیٗ دس تسیاسی اص تخص

س وٙاس ( تاالصدٌی پاضٙٝ ِغضش سا د 4ی پاضٙٝ ِغضش تشآٔذٌی سخ دادٜ است. ضىُ)چشخطی دس تاج ِغضش افتادٌی ٚ دس ٘احیٝ

 ضٛد. ی لذیٕی دیذٜ ٔیی آسفاِتٝجادٜ

 

 
 ومایی از باالزدگی پاضىٍ لغسش پاییه دست در جادٌ آسفالتٍ قذیمی – 4ضكل 
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 کًبیضمع
 

 ضٕـ ٔٛسد استفادٜ دس ٔٙغمٝ :    

 ٌیش٘ذ:ٞای دسجاسیض دس دٚ ٌشٜٚ اصّی جای ٔیضٕـ
 اِف( تا غالف

 ب( تذٖٚ غالف

وٝ اتتذا  ضٛ٘ذاسای ٘ٛن پٟٗ ضذٜ )پذاستاَ( تاضٙذ . ضٕـ ٞای دسجاسیض غالفذاس تذیٗ صٛست اجشا ٔیتٛا٘ٙذ دٞش دٚ ٌشٜٚ ٔی

یه ِِٛٝ فٛالدی تٝ صٔیٗ وٛتیذٜ ضذٜ ٚ پس اص سسیذٖ تٝ فٕك ٔٛسد ٘ؾش ، ٔصاِح داخّی آٖ خاِی ضذٜ ٚ داخُ ِِٛٝ پش اص تتٗ 

آٖ وٛتیذ ٚ پس اص سسیذٖ تٝ فٕك ٔٛسد ٘ؾش ، سٙثٝ سا خاسج وشد .  تا لشاس دادٖ یه سٙثٝ دس داخُ تٛاٖ. ِِٛٝ سا ٔیضٛدٔی

-تشای سش پٟٗ وشدٖ ضٕـ )ایجاد پذاستاَ( ، پس سیختٗ ٔمذاسی تتٗ دس ٘ٛن ضٕـ ، تا سٞا وشدٖ ٚص٘ٝ اص استفاؿ ، آٖ سا ٔی
سپس ٕٞضٔاٖ تا تتٗ سیضی دس اتتذا غالف دس صٔیٗ وٛتیذٜ ضذٜ ٚ ، تشای اجشای ضٕـ تذٖٚ غالف. تا اص عشفیٗ پٟٗ ضٛد وٛتٙذ

 .ضٛدغالف تٝ تذسیج تٝ تیشٖٚ وطیذٜ ٔی، داخُ غالف

فّٕیات خاوثشداسی سا اجشا  تٛاٖٞا ٔی. پس اص اجشای ضٕـتاضذٔتش ٔی 2 -3ٔتش ٚ فٛاصُ آٟ٘ا  8/0 – 1ٔقٕٛالً  ٞالغش ضٕـ

 وشد.

تٛس ٚ تتٗ سیضی داخُ آٟ٘ا تا ضفت پش وشد تذیٗ تشتیة  تذٖٚ استفادٜ اص آسٔا تٛاٖدسجاسیض دس ٔحُ ٔٛسد ٘ؾش سا ٔی ٞایضٕـ

 (.5)ضىُ  تاضذٔی ٔتشسا٘تی 70ٔتش تٛدٜ ٚ لغش ضٕـ ٞا ٘یض  2فاصّٝ ٔحٛس تٝ ٔحٛس آٖ 

 

 
 ومایی از ضمع َای اجرا ضذٌ در پاضىٍ لغسش – 5ضكل 

 

 گابیًن

 

 ٞایاص ٔغاِح سٍٙی است وٝ دس صٔیٙٝ سیٕی پش ٞای، سثذ ضٛدتٛسی ٌاتیٖٛ وٝ ٌاٞی تٝ آٖ تٛسی سٍٙی ٌفتٝ ٔی

. دٞٙذتا اتقاد تضسي تطىیُ ٔی ٞاییتا تٝ ٞٓ پیٛستٗ ٚ دس وٙاس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ، ساصٜ ٞأختّف فٕشا٘ی واستشد داسد. ایٗ سثذ

 ستحىاْ،ا پزیشی، ضىُ سفتاسی، خصٛصیات لثیُ اص ٔختّفی ٞایجٙثٝ اص سا آٖ تایستی ٌاتیٖٛ، ٞایتٛسی واستشد تٝ تٛجٝ  تا

ٔطاتٝ  ٞایٌاتیٖٛ تسیاس اسصا٘تش اص ساصٜ ٞایٔٛسد تشسسی ٚ اسصیاتی لشاس داد. اص ِحاػ التصادی ساصٜ ٞاحاسثٝ ساصٜٔ ٚ عشاحی
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 داسد صیادی واستشد ٞاآتشاٞٝ وف ٘یض، ٚ حائُ ٚ ٔحافؼ دیٛاسٞای ایجاد ساصی، جادٜ سذساصی، دس تیطتش  ٌاتیٖٛ ٞایاست. تٛسی

 .لاتُ استفادٜ است ٘یض حصاس ٚ فٙس اٖفٙٛ تٝ اِثتٝ ٚ

استفادٜ اص ٌاتیٖٛ دس ٔحذٚدٜ ِغضش دس تاالدست ٔسیش سغح ِغضش اص صیش سیُ فثٛس وشدٜ ٚ احذاث ایٗ ٌاتیٖٛ احش  

اص دیٛاسٞای ٌاتیٛ٘ی فالٜٚ  .ضٛددس پاییٗ دست وٝ تخطی اص پای ضیة تٛسظ جشیاٖ آب ضستٝ ٔی چٙذا٘ی دس پایذاسی ٘ذاسد.

 (.6)ضىُ ضذٜ استَ ِغضش تشای حفاؽت اص  ضستطٛی تیطتش پای دأٙٝ ٘یض استفادٜ تش وٙتش
 

 
ومای کلی از گابیًن تًری در پاییه دست محذيدٌ لغسش  – 6ضكل   

 

 

 گیریوتیجٍ -3

 
 . تاضذٔیا٘تماِی (   -ٚ یا چشخطی تٛدٜ ٚ پاییٗ دست اص ٘ٛؿ تشویثی )چشخطی  ایسا٘ص صٔیٗ دس تاال دست اص ٘ٛؿ دایشٜ     

٘اضی اص تاس٘ذٌی ٚ تشدد لغاس  ٘یشٚٞای استاتیىی  دیٙأیىی حاصُ اص تاس  ٞایٟٕٔتشیٗ فٛأُ سا٘ص دس ایٗ ٔسیش ٘فٛر آب

ٔختّفی ٔٛسد  ٞایدس پایذاسی ساصی ٔحذٚدٜ ِغضضی دس تخطی اص ٔحٛس ساٜ آٞٗ تثشیض جّفا سٚش تاضذلغاس دس ٔحذٚدٜ ٔی

 .ٌاتیٛ٘ی ٚ ضٕـ وٛتی اجشا ضذٜ است ٞایسٚش تشسسی لشاس ٌشفتٝ وٝ دس ٟ٘ایت

 

 مراجع

 
  .1388لثادی، ْ ، ٔثا٘ی صٔیٗ ضٙاسی ٟٔٙذسی ا٘تطاسات دا٘طٍاٜ تٛ فّی سیٙا ٕٞذاٖ،  [1]

 .1387ٔقٕاسیاٖ، ح، صٔیٗ ضٙاسی ٟٔٙذسی ٚ طئٛتىٙیه، ا٘تطاسات دا٘طٍاٜ تٟشاٖ، [2]
[3] Cornforth, D.H., 2005. Landslides in practice, Investigation, analysis, and remedial/preventative options in 

soils. John Wiley & Sons Inc. Hoboken New Jersey, p. 596 
 1393ای، ؿ، صٔیٗ ضٙاسی ٟٔٙذسی پیطشفتٝ، ا٘تطاسات دا٘طٍاٜ تشتیت ٔذسس، اسٚٔیٝ [4]

 


