1392/2/16
1392/7/15

ص613-591

ارزیابی وضعیت حفاظت و نگهداری جاده در منطقة ارسباران
 منیژه طالبی؛ دانشجوی کارش؛اسی ارشد مه؛دسی ی؛گل ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 باریس مجنونیان؛ استاد گروه ی؛گلداری و اقتصاد ی؛گل ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 احسان عبدی؛ دانشیار گروه ی؛گلداری و اقتصاد ی؛گل ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 محمدرضی الهیان؛ کارش؛اس ارشد و کارش؛اس مسئول ادارة کل م؛ابع طبیعی شهرستان کلیبر ،ارسباران ،ایران

چکیده
جادههای جنگی از زیرساختهای یایه برای مدیریت مناطق جنگی بهیمار می رواید و تضیمین عمیکیرد یاییدار آنهیا
ایازمند اظارت و اگهداری منظم است .آماربرداری جادهها ا ستین لام مهم در ییناخت و میدیریت جیادههیای جنگیی
بهیمار م رود و  GISبهمنزلة ابزاری ایرومند بهمنظور کسب ،تحییل ،و مدیریت دادهها در این زمینه م توااد بیهکیار رود.
هدف این یژوهش بهدست آوردن اطالعات مورد ایاز مدیریت جادههای حوضة کییبرچیای منطقیة ارسیباران ،بیرای ارائیة
راهحلهای عمی حفاظت و اگهداری و یایش آن است .به این منظور ،ابتدا  131امواه اات اب و در هیر اموایه دادههیای
مربو به اجزای جاده و ایکاالت روسازی و ترااشهها بردایت ،بررس و تجزیه و تحییل ید .طبق اتایج ،یییب عرضی
اسبت به دیگر اجزا بیشترین درصد تطابق با استاادارد را دارد .حدود  25/19درصد مسیر جاده بدون اییکاالت روسیازی
است و از بین ایکاالت روسازی ییار بیشترین و چاله کمترین فراواا را دارد .با توجه بیه اییکاالت ترااشیههیا ،ترااشیة
خاکبرداری اسبت به ترااشة خاکریزی بیشترین میزان ایکا را دارد .دراهایت ،به منظور مدیریت سیستم زهکش جیادة
مطالعهیده ،مکانهای ضروری ایجاد زهکش عرض ییشنهاد یید .اتیایج ایین ییژوهش می توااید در کیاربرد  GISبیرای
مدیریت جادههای جنگی مؤثر باید.
واژگان کلیدی :آماربرداری جاده ،جادههای جنگی  ،مدیریت جاده ،منطقة ارسباران ،اگهداری جاده.GIS ،

 نویس؛دة مسئول تلرن 026-32223044 :

Email: Abdie@ut.ac.ir
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بهینة جادههای جنگیی دااسیت [ .]1اسیاس توسیعة

مقدمه
جییادههییای جنگیی از تأسیسییات مهییم حفییظ ،اداره،
اگهداری ،و بهطورکی مدیریت جنگل ،بیهخصیوص
در مناطق کوهستاا  ،بیهمنزلیة ییریانهیای ارتبیاط
است .مناطق جنگی م تواانید تحیت میدیریتهیای
م تی

مااند بهرهبرداری از چیوب ،تفیریا و تفیر ،

اظارت بر حیات وحش ،جییولیری از آتیشسیوزی،
اظارت و حفاظت در برابر آفیات و بیمیاریهیا لیرار
لیراد .ایین منیاطق بیا توجیه بیه ایوع میدیریت ،بیه
یبکهای از جاده با توجه به ویژل های رویشگاه و
ایازمندیهای ویژة خود ایازمنداد [ .]1جادهها فوایید
زیادی بیرای میدیران جنگیل و عمیوم میردم فیراهم
م کنند ،اما در صورت براامهریزی اامناسیب ممکین
است اثرهای اامناسب بر کیفیت آب ،اکوسیستمهیای
آبزی و دیگیر منیابع داییته باییند [ .]2از آاجیا کیه
جادههای جنگیی در محییط طبیعی و تحیت تیأثیر
یرایط لواالون الییم (بارانهای یدید و برفهیای
سنگین) لیرار داراید ،احتمیا ت رییب آنهیا بسییار
باالست .بنابراین ،مدیر جنگل برای اینکه یبکة جیادة
جنگی با عمیکرد یایدار دایته باید و بتوااد سیرمایة
اولیهای را که صرف ساخت جادة جنگی کرده حفظ
کند ،باید بیه اظیارت و اگهیداری مینظم جیادههیای
جنگی توجه ویژهای داییته بایید .بیرای اظیارت و
اگهداری جادههای جنگی باید دو عامل مورد توجیه
لرار بگیراد .طراحی ییبکة جیادة جنگیی ا سیتین
مرحیة دراظر لراردادن یییشبینی هیا بیرای عمیکیرد
یایدار جادههای جنگیی بیهییمار می آیید .سیاخت
جادههیای جنگیی برابیر اسیتااداردهیای موجیود را
م توان دومین عامل مهم بیرای اظیارت و اگهیداری

براامة تعمیر و اگهیداری جیاده ایین اسیت کیه درک
کامی از سیستم جاده ،ویژل ها ،و ایازهای آن وجود
دایته باید که این امر بهوسییة آماربرداری از سیسیتم
جاده محقق م یود [ .]3بنابراین ،ا ستین لیام مهیم
در مدیریت جادههای جنگی برای بهبود کیفییت آب
و زیستگاه جااوران اجرای یک آماربرداری است [.]4
دادههای آماربرداری یده م توااند به صورت رلیوم
ثبت یواد ،به براامیههیای مناسیب میدیریت دادههیا
ااتقا یابند ،و با استفاده از فناوری موجود بهصیورت
لسترده مورد استفاده لرار لیراد .یک از لزینیههیای
مناسب یایگاههای داده  GISاست که دادهها م توااند
بهصورت یکرارچه اگهداری ،تیفیق و تحیییل ییده و
دراهایت بهعنوان براامه استفاده یواد [.]3
امروزه ،بهمنظور سازمااده و مدیریت دادههیای
مکاا  ،از سیسیتمهیای میدیریت یایگیاه دادة مکیاا
استفاده م یود .استفاده از سیستمهای مدیریت یایگاه
دادة مکاا برای حفظ و میدیریت اطالعیات مکیاا ،
امکان تیفیق دادههای جمعآورییده از منابع م تی ،
بهنگامسازی و یاالیش دادهها و ارائیة خروجی هیای
م تی

در مقیاسهیای لوایالون و بیا خصوصییات

متنوع را فراهم م کند [ .]5فیسفة مدیریت یایگاه داده
 GISدر مدیریت منابعطبیع و محیط زیسیت ،ارائیة
راهحلهای عمی به مدیران این ب ش است [.]6
با توجه به مطالب ذکیرییده و کمبیود اطالعیات
دربییارة جییادههییای جنگییی ارسییباران ،بییهمنزلییة
اکوسیستم کییدی و حیات  ،یژوهش حاضر بهمنظور
بهدست آوردن اطالعات مورد اییاز جهیت بررسی و
مدیریت جادههای این منطقه و استفادة بهینة  GISبیه
منظور کسب ،تحییل ،و تهیة خروج های کاربردی و
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مدیریت بیرای ارائیة راهکیارهیای عمیی حفاظیت و

خردادماه به باالترین رلم خود ،که حیدود  85درصید

اگهداری جادههای موجود ااجام لرفت.

است ،م رسد .میااگین دمیای سیالیااه از ارتفیاع کیم
(حاییة رود ارس) تا کوهستانهای مرتفع متغیر است

مواد و روشها

و بهترتیب از  5تا  17درجة ساات لراد بیرآورد ییده

منطقة مطالعهشده

است .منطقة ارسباران از اظر زمینیناسی متعییق بیه

منطقییة ارسییباران در یییما غییرب کشییور و یییما

دوران سوم است و لسمت عمدة سنگیناس منطقیه

آذربایجان یرل لرار دارد .بیشتر جنگلهیای منطقیة

را واحدهای آهک و آذرین تشکیل می دهید .خیاک

ارسییباران در چهییار حوضییة آب یییز کییبییرچییای،

منطقه در اقا جنگی اغییب از ایوع خیاک لهیوهای

اییگنهچای ،حاجییرچیای ،و سیینچیای والیع ییده

جنگی و خاک لهوهای آهکی اسیت .ایین خیاکهیا

است .منطقیة بررسی ییدة ایین ییژوهش ب شی از

بیشییتر بییر سیینگ مییادری آهک ی س ی ت ،مییارن ،و

حوضة کییبرچای است (یکل.)1

ماسهسنگ والع ییدهااید [ .]7حوضیة کییبرچیای در

مقدار بارادل سالیااة این منطقه بهطیور متوسیط

مولعیت جغرافیای  46درجه و  40دلیقه تا  47درجه

400ی 600میی متر برآورد یده است .تعداد روزهیای

و  13دلیقه طو یرل و  38درجه و  39دلیقه تا 39

مهخیز این منطقه زیاد است و اقش مهم در افزایش

درجه و  9دلیقه یمال لرار لرفته است [.]8

بیییالن آب منطقییه دارد .درصیید رطوبییت اسییب در

شکل  .1موقعیت منطقة مطالعهشده در جنگلهای ارسباران
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تجزیه و تحلیل دادهها

روش مطالعه

دادههای اایدازهلییریییده و اییکاالت روسیازی و

روش نمونهبرداری
ابتدا یاخهای از جیاده بیه طیو  13100متیر از بیین
جادههای منطقة مطالعیهییده ،کیه اماینیدهای از کیل
منطقه و جنگل بود ،اات اب ید .روش امواهبیرداری
دراظییرلرفتییهیییده بییرای اییین یییژوهش روش میینظم
تصادف است [ .]1برای اات اب اقطة یروع ،در آغاز
یک اقطة تصادف لزینش یده ،سرر به فاصیههیای
 100متر اقا امواه در طو یبکة جاده ییاده ییداد.
با توجه به لستردل منطقه و فاصییة بیین اموایههیا،
یمار  131امواه بردایت و مولعیت آنها با اسیتفاده
از یییک دسییتگاه مولعیییتیییاب جهییاا

( Garmin

 )Colorado 300بردایت ید .در هر امواه ،اطالعات
یامل ییب طیول جیاده ،عیرض سیوارهرو ،عیرض
بستر ،ییب عرض  ،عرض یااههیا ،ارتفیاع و یییب
ترااشة خاکبرداری و خاکریزی ،عمق جوی کناری،
و عرض لسمت باالی و یایین جوی کناری بردایت
ییید .همچنییین ،خراب ی هییا و ایییکاالت روسییازی و
ترااشهها در ترااسکتهای  10متری ( 5متر به سیمت
باال و یایین اقا امواه در کل عرض جاده همیراه بیا
ترااشهها) بررس یداد (یکل.)2

ترااشهها به ارمافیزار  ArcGISااتقیا داده یید و بیه
صورت یایگاه داده درآمد .دادهها تجزییه و تحیییل و
بهصورت اقشه ارائه یید و درصیدهیای مربیو بیه
اجزای اادازهلیرییدة جاده و اییکاالت روسیازی و
ترااشههیا اییز محاسیبه یید .اسیتااداردهیای اییمر
جادههای جنگی مورد ایاز در این یژوهش از اشیریة
 131سازمان مدیریت و براامهریزی است را ییداد.
مقادیر استاادارد تعیینییده بیرای عیرض سیوارهرو،
عرض بستر ،یااة راست و چپ ،عمق جوی ،لاعیدة
کوچک جوی ،لاعیدة بیزر

جیوی ،یییب ترااشیة

خاکبرداری ،ییب ترااشة خاکریزی ،ارتفاع ترااشیة
خاکبرداری و ارتفاع ترااشة خیاکرییزی بیه ترتییب
 3/5متر 5/5 ،متر 0/5 ،متر 0/35 ،متر 0/3 ،متر 1 ،متر،
 100درصیید 80 ،درصیید 1 ،متییر و  4متییر اسییت .در
یایان ،روی اقشة سازههیای زهکیش عرضی جدیید
(آبرو و آباما) به منظور بهبیود عمیکیرد زهکشی
جاده با توجه به مشاهدات میداا و تحییل دادههیای
خراب های سطا ییشنهاد ید.

نتایج و بحث
اتایج مربو بیه اجیزای اایدازهلییریییدة جیاده در
یکلهای 3ی 17و جدو  1آمده است.
همانطور که از یکلهای  3و  4ییداست ،مسییر
جاده مییزان اسیتاادارد کمی از اظیر ارتفیاع ترااشیة
خییاکبییرداری و خییاکریییزی (بیهخصییوص ترااش یة

شکل  .2موقعیت بررسی اشکاالت روسازی و ترانشهها

خاکریزی) دارد و با توجه به یکل  5و  6مسیر جاده
میزان استاادارد کم از اظر ییب ترااشة خاکبرداری
و خاکریزی (بهخصوص ترااشة خاکریزی) دارد.

ارزیابی ودعیت حراتت و نگهداری یاده در م؛طقة ارسباران

شکل  .3وضعیت ارتفاع ترانشة خاکبرداری جاده

شکل  .4وضعیت ارتفاع ترانشة خاکریزی جاده
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شکل  .5وضعیت شیب ترانشة خاکبرداری جاده

شکل  .6وضعیت شیب ترانشة خاکریزی جاده
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با توجه به ییکل  7و  ،8لسیمتهیای از مسییر

مسیر جاده از اظر ییب عرض و طول (بهخصیوص

جاده بدون ترااشة خاکبرداری و خیاکرییزی بیوده،

ییب عرض ) وضعیت اسبتاً خوب اسیبت بیه دیگیر

بنابراین مسطا است و بیا توجیه بیه ییکل  9و ،10

اجزای جاده دارد.

شکل  .7وضعیت ترانشة خاکبرداری جاده

شکل  .8وضعیت ترانشة خاکریزی جاده
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شکل  .9وضعیت شیب طولی جاده

شکل  .10وضعیت شیب عرضی جاده
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همانطور که یکل  11و  12اشان م دهد ،مسیر
جاده از اظر عرض یااة چپ و راسیت دارای مییزان

ب شهای کم از جاده جیوی دارد و فقیط یکی از
اقا امواة دارای جوی ،عمق استاادارد دارد.

استاادارد کم است و با توجه به یکل  13و  14تنها

شکل  .11وضعیت عرض شانة چپ جاده

شکل  .12وضعیت عرض شانة راست جاده
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شکل  .13وضعیت جوی کناری جاده

شکل  .14وضعیت عمق جوی کناری جاده
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همانطور که از ییکل  15و  16ییداسیت ،اقیا
امواه دارای جیوی از اظیر لاعیدة بیزر

و کوچیک

متوسط داراد و با توجه بیه ییکل  17فقیط یکی از
اقا امواه عرض بستر استاادارد دارد.

(بهخصیوص لاعیدة بیزر ) مییزان اسیتاادارد اسیبتاً

شکل  .15وضعیت قاعدة بزرگ جوی کناری جاده

شکل  .16وضعیت قاعدة کوچک جوی کناری جاده
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شکل  .17وضعیت عرض بستر جاده
جدول  .1وضعیت اجزای جاده به درصد

موارد مرتبط به اجزای جاده

درصد

ییب طول مجاز

41/22

ییب عرض مجاز

51/14

عرض سوارهرو استاادارد

0/00

عرض بستر استاادارد

0/76

یااة راست استاادارد

5/38

یااة چپ استاادارد

2/34

ییب ترااشة خاکبرداری استاادارد

7/78

ارتفاع ترااشة خاکبرداری استاادارد

16/67

ییب ترااشة خاکریزی استاادارد

3/06

ارتفاع ترااشة خاکریزی استاادارد

8/16

عدم وجود ترااشة خاکبرداری

31/3

عدم وجود ترااشة خاکریزی

25/19

وجود جوی کناری

18/32

عمق جوی استاادارد

4/17

لاعدة کوچک جوی استاادارد

29/17

جوی استاادارد

37/5

لاعدة بزر
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با توجه به اتایج ،ییب عرض اسبت به بقیة اجزا

لسمتهای از مسیر جاده فالید اییکاالت روسیازی

بیشترین درصد استاادارد را دارد و عیرض سیوارهرو

است و ایراد بییرونزدلی سینگ موجیود در سیطا

بدون استاادارد است.

جاده میزان کمتری دارد و با توجه به ییکل  20و 21

اتایج مربو به ایکاالت روسازی و ترااشهها در
یکلهای 18ی 29و جدو های  2و  3آمده است.

یراکنش چاله و ییار از الگوی خاص ییروی ام کند
و چاله کمترین و ییار بیشترین فراواا را دارد.

همییانطییور کییه از یییکل  18و  19ییداسییت،

شکل  .18وضعیت اشکاالت روسازی

شکل  .19وضعیت بیرونزدگی سنگی در سطح جاده
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شکل  .20وضعیت چاله در سطح جاده

شکل  .21وضعیت شیار در سطح جاده

با توجه به یکل  22و  23یراکنش لال و مشیکل

یکل  24و  25ایرادات موجود در ترااشة خاکبرداری

الگییوی جییاده از الگییوی خاصی ییییروی امی کنیید و

اسبت به ترااشة خیاکرییزی فراواای بیشیتری دارد و

بیشترین تعداد لال در ااتهای مسیر است و با توجه به

یراکنش ایرادات از الگوی خاص ییروی ام کند.
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کل

 .ضع

گ ل د سطح ج ده

شکل  .23وضعیت مشکل الگوی عرضی جاده
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شکل  .24وضعیت اشکال در ترانشة خاکبرداری

شکل  .25وضعیت اشکال در ترانشة خاکریزی
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است و با توجه به یکلهای  28و  29لغزش موجود

همانطور کیه از ییکلهیای  26و  27ییداسیت،
لغزش و لال موجود در ترااشة خاکبرداری و لیال

در ترااشة خاکبیرداری فراواای بیشیتری اسیبت بیه

موجود در ترااشة خاکریزی فراواا کمی داییته و

لغزش ترااشة خاکریزی دارد.

فقط در یکی از اقیا اموایه دارای ترااشیة موجیود

شکل  .26وضعیت لغزش و گالی در ترانشة خاکبرداری

کل  . 7ضع

گل د

ان ة

ک یزی
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شکل  .28وضعیت لغزش در ترانشة خاکبرداری

شکل  .29وضعیت لغزش در ترانشة خاکریزی
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جدول  .2اشکاالت روسازی در جادههای مطالعهشده (درصد)

ایکاالت روسازی در ترااسکتهای  10متری

عدم وجود ایکاالت روسازی
25/19

چاله

از بین رفتن الگوی جاده

3/82

22/9

بیرونزدل سنگ

لال

9/16

ییار

29

51/14

جدول  .3میزان اشکاالت ترانشهها در جادههای مطالعهشده به درصد

ایکاالت ترااشهها در ترااسکتهای  10متری
خاکریزی

خاکبرداری
لغزش

لال

۱2/22

۱/۱۱
۱2/22

لال

لغزش

۱/02

٥ /۱
۶/۱2

با توجه به اتایج بهدستآمده ،وضیعیت یییار در

جاده استاادارد است و بیش از  50درصد یییبهیای

جییادههییای مطالعییهیییده بیشییترین و وضییعیت چالییه

غیر استاادارد بیشتر از حد استاادارد ( 3تا  8درصید)

کمترین میزان را در بین ایکاالت روسازی دارد و بیا

هستند .از آاجا که تصحیا ییب طول خیی هزینهبر

توجه به ایکاالت ترااشیههیا ،ترااشیة خیاکبیرداری

است ،م توان کارهیای اصیالح و تثبییت جیاده را

اسبت به ترااشة خاکریزی میزان اییکا بیشیتری را

طوری ااجام داد تا اسیتهالک جیاده کیاهش یابید .در

دارد و در هر دو ترااشه میزان ایکا لغزش اسبت به

مورد ییبهیای بیشیتر از حید اسیتاادارد ،بیه دلییل

ایکا لال موجود در ترااشهها بیشتر است.

بررسی اجزای جاده
اتایج اشان داد که ییب عرض جاده وضعیت بهتری
اسبت به بقیة اجزا دارد .حدود  51/14درصید جیاده
دارای ییب عرضی اسیتاادارد اسیت و بییش از 50
درصد ییبهای غیراستاادارد کمتر از حد اسیتاادارد
( 2تا  4درصد) هستند .در میورد منیاطق بیا الگیوی
ییب به بیرون غیراستاادارد با مقیادیر بیشیتر از حید
استاادارد برای ایمنسازی جاده به تصحیا ییب ایاز
است؛ در غیر این صورت ،بر اثر ایروی لریز از مرکز
ایمن رااندل  ،بهخصوص در موالع برف و ی بندان،
به خطر م افتد .از اظر یییب طیول  41/22 ،درصید

فرسایش بیشتر ،م توان ک

جاده را با سنگفرش ییا

آسفالت (در صورت ارزان بودن از سنگفرش) بهبود
ب شید و بیرای یییبهیای کمتیر از حید اسیتاادارد
م توان با یک مقدار خاکبیرداری تکیهای و کیاربرد
زهکشهای اضاف تمهیدات را ارائیه کیرد .از لحیام
ترااشیة خییاکبییرداری 7/78 ،درصیید جییاده ییییب و
 16/67درصیید ارتفییاع اسییتاادارد دارد و بیییش از 50
درصد لسمتهای غیراستاادارد مقدار ارتفاع بیشتر از
استاادارد و مقدار یییب کمتیر از اسیتاادارد دارد .در
مورد مناطق غیراستاادارد ،م توان تصیحیا مکیاایک
یا تثبیت بیولوژیک یا هر دو را بهکیار بیرد .از لحیام
ترااشة خاکریزی 3/06 ،درصد جیاده یییب و 8/16
درصیید ارتفییاع اسییتاادارد دارد و بیییش از  50درصیید

610

ی؛گل و فرآوردههای چوغ ،مجله م؛ابع طبیعی ایران ،دورة  ،68شمارة  ،3پاییز 1394

لسمتهای غیراستاادارد مقدار ارتفاع و ییب کمتر از

از حیید اسییتاادارد اسییت و در بیییش از  50درصیید

استاادارد دارد .بنیابراین ،بیرای منیاطق غیراسیتاادارد

لسمتهیای غیراسیتاادارد لاعیدة بیزر

و کوچیک

م توان تثبیت بیولوژیک یا تصحیا را بهکار بیرد .بیا

جوی ،بیشتر از مقدار استاادارد آن است.

توجه به اینکیه بعضی از لسیمتهیای جیاده بیدون
ترااشة خاکبرداری و خاکریزی هستند ،بنیابراین در
این لسمتها باید توجه بیشتری به کاربرد زهکشهیا
(لولهلذاریهیا) کیرد .مسییر جیاده از لحیام عیرض
سوارهرو غیراستاادارد است و بیشتر لسمتها مقیدار
عرض کمتر از استاادارد داراد .از لحام عرض بسیتر،
فقط  0/76درصد جاده استاادارد اسیت و  50درصید
لسمتهای غیراستاادارد مقیادیر بیشیتر و  50درصید
دیگر کمتر از استاادارد داراد .با توجه به اتایج5/38 ،
درصد مسیر جاده یااة راسیت و  2/34درصید ییااة
چپ استاادارد دارد و بیش از  50درصد لسمتهیای
غیراستاادارد یااهها ،بیشتر از مقدار استاادارد هستند.
این وضعیت م توااد به دلیل اسیتفاده از بولیدوزر در
ساخت جادههای جنگی  ،بهوییژه در روی ییا هیای
عمود بر مسیر جاده ،که بهطیور معمیو اییمر هیای
بهکی خاکبرداری را به وجود می آوراید ،ر دهید.

بررسی اشکاالت روسازی و ترانشهها
اتایج اشان داداد که  25/19درصد مسیر جیاده بیدون
ایکاالت روسیازی اسیت .بنیابراین ،در ب یشهیای
ایکا دار م توان به صورت دورهای عمیییات تنظییم
ییب سبک ااجام داد .از بین اییکاالت بییرونزدلی
سنگ  ،ییار ،لال  ،چاله ،و مشیکل بیه هیم خیوردن
الگوی جادة مشاهدهیده در سطا جاده ،ایکا ییار
بیشییترین و ایییکا چالییه کمتییرین فراواا ی را دارد.
مشکل بیرونزدل سنگ را ،که به عیت ض امت کم
روسازی اولیه و فرسایش و از دسیت رفیتن مصیالا
روسازی ایجاد م یواد ،می تیوان بیا روسیازیهیای
دورهای تصحیا کرد .ییارهای موجود در سطا جاده
را ،کییه بییه عیییت تکییرر عبییور چییر هییای مایییین،
بهخصوص در فصیو مرطیوب ،ایجیاد می ییواد و
تمرکز و جریان آب در این رد چر ها سبب افیزایش
فرسایش م یود ،می تیوان بیا بیهکیارلیری دورهای

خاکبرداریهای سنگین در روی اینلواه اییمر هیا

لریدر از طریق ریرر کردن سطا جاده و افزودن مواد

به عیت محدودیتهای فن و اجرایی بولیدوزر ،کیه

روسازی بیه آن و کوبییدن آن بیا غیتیک و همچنیین

لادر به جابهجای مصالا کندهییدة اضیاف در طیو

استفاده از زهکشهای عرض اضیافه بهبیود ب شیید.

جاده ایست ،در همان محیل بیه صیورت خیاکرییز

لال های موجود در سطا جاده را ،که به عیت عبیور

اضاف درآمده و باعد افیزایش عیرض خیاکرداری

آب و فرسایش یدید بر اثر جریانیافتن آب به سمت

جاده در طرف دره م یود .با توجه به اتیایج18/32 ،

یایین ییب از باالدست یا بر اثیر جوییش چشیمهای

درصد مسیر جاده جیوی (ایوع ذوزاقیهای) دارد و از

جدید ایجاد م یواد ،م توان با ییداکردن منبع آب و

این درصد 4/17 ،درصد عمق و  29/17درصد لاعیدة

منحرفکردن آب و استفاده از زهکیشهیای عرضی

کوچک ،و  37/5درصد لاعدة بیزر

اسیتاادارد دارد.

لسمتهای غیراستاادارد عمق جوی کنیاری بیهطیور
متوسط  50درصد بیشتر از حد استاادارد و بقیه کمتیر

مثل آباما 1یا لوله در فواصل مورد اظر اصالح کیرد.
 .1ایجاد ااحنای مالیم در ک
بتوااد از روی آن رد یود.

راه (در جهت یروفیل طول ) کیه آب
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مشکل الگوی جاده ،که بر اثر ترافیک سنگین ،طراح

لغزشهای موجود در ترااشههای خاکبرداری را ،کیه

و ساخت اامناسب ،تکنیکهای اامناسب تیغزدن و از

باعد لرفتگ جوی کناری یا ایغا جاده م لرداد،

دسییت رفییتن مییواد تشییکیلدهنییدة سییوارهرو ایجییاد

م توان با عمییات تصحیا ییب ترااشه (کمترکیردن

م یود ،سبب اختال در زهکش عرض و دراتیجیه

ییب) ،عمییات بیولوژیک (استقرار یویش لییاه )،

افزایش فرسایش جاده م یود .بنابراین ،می تیوان بیا

و استفاده از دیوار حائیل بهبیود ب شیید .لیال هیای

یکلدادن دوبارة مقطع عرض این اییراد را تصیحیا

موجود در ترااشهها را م توان بیا منحیرفکیردن آب

کرد .مؤثرترین و مناسبترین وسیییه بیرای ایین کیار

اصالح یا با یویش لیاه و سنگچین مسیا کرد.

مایین لریدر است .چالههای موجود در سطا جیاده
را ،که بر اثر ترافیک در راههای بیا زهکشی ضیعی
سطح ایجاد م یواد ،باید به صورت موضع کامالً
تا زیر آن کنده و ی م زده یود و الگوی اولیه یر از

 پیشنهاد نقشه سازههای زهکش عرضیبا توجه به مشاهدات میداا مسییر جیاده و بیا در اظیر
لرفتن آبراههها و ایکاالت روسیازی (یییار و لیال )،

خشکیدن چالهها احیا یود .همچنین ،اتیایج اشیان

ضروریترین مکانها برای بهکارلیری سازههای زهکش

داداد که  12/22درصد ترااشة خیاکبیرداری و 6/12

عرض (آبرو و آباما) ییشنهاد ید .بدیه است برای

درصیید ترااشیة خییاکریزی ایییراد دارایید و در هییر دو

اهای کردن این ییشنهاد ضروری اسیت لیبالً مطالعیات

ترااشه ایرادهای موجود از اوع لال و لغزش است و

هیدرولوژیک در منطقه ااجام لیرد (یکل .)30

لغییزش فراواایی بیشییتری اسییبت بییه لییال دارد.

شکل  .30نقشة سازههای زهکش عرضی جاده (آبرو و آبنما)
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با توجه به اقشه سازههیای زهکیش عرضی 20 ،
مکان مناسب برای بیهکیارلیری سیازههیای زهکشی
عرضیی ییشیینهاد ییید کییه از اییین تعییداد  9مکییان
آباماست که در محل عبور جیاده از آبراهیههیا (در
محل برخورد مستقیم آبراهیههیا بیا جیاده) بیه عییت
جریانهای تند فصی که آبراههها ییرآب و در بیشیتر
فصو خشک یا کمآبااد به منظور صیرفهجیوی در
هزینییههییا و کییاهش هزینییههییای اگهییداری بییه اجییرا
درم آید و بقیه آبرو هسیتند .بیا توجیه بیه فاصییة
استاادارد زهکشها ( 50ی 70متر) مسییماً ایین تعیداد
زهکش ییشنهادیده کاف ایست ،ول این تعداد جزل
ضروریترین مکانهای زهکش عرضی هسیتند و بیا
توجه به محدودیتهای بودجه طراح یدهااد که در
صورت رفع این محدودیتها ،م توان ایین تعیداد را
افزایش داد .با توجه به اینکه احتما لرفتگ لولههیا
در موالع سییالب زییاد اسیت و بیه عمیییات مینظم

حفاظییت و اگهییداری ایییاز دارد ،در محییل تقییاطع
آبراههها با جاده کاربرد آباماها بهتر خواهد بود.

نتیجهگیری
اتایج این یژوهش اشان داد با وجود صرف هزینههای
سنگین طراحی و سیاخت ایین ییبکه ،بیه تعمییر و
اگهداری آن توجه چنیداا اشیده اسیت .بیه منظیور
مدیریت جادههیای جنگیی  ،ییایش مرتیب و دائمی
یبکة جادههیا ییک ضیرورت اجتنیابااییذیر بیرای
حفاظت و اگهداری جادههای موجیود اسیت .اتیایج
این یژوهش م توااد بهمنزلة ییک الگیو بیرای ییایش
یبکة جادههای جنگی میورد اسیتفاده لیرار لییرد و
برای خود منطقیة مطالعیهییده کیاربرد داییته بایید.
همچنین ،اتایج این یژوهش برای طراحیان و میدیران
جادههای جنگیی  ،در جهیت بیه کیار بیردن  GISدر
مدیریت جادههای جنگی  ،م توااد استفاده یود.
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