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هیا   رواید و تضیمین عمیکیرد یاییدار آن     یمار می   های یایه برای مدیریت مناطق جنگی  به ساخت های جنگی  از زیر جاده
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 مقدمه
سیسییات مهییم حفییظ، اداره، أاز تهییای جنگییی   جییاده

خصیوص   بیه  ،طورکی  مدیریت جنگل و به ،اگهداری

هیای ارتبیاط     ییریان  منزلیة  بیه  ،در مناطق کوهستاا 

هیای   تواانید تحیت میدیریت    . مناطق جنگی  م است

برداری از چیوب، تفیریا و تفیر ،     م تی  مااند بهره

سیوزی،   اظارت بر حیات وحش، جییولیری از آتیش  

هیا لیرار    در برابر آفیات و بیمیاری   اظارت و حفاظت

بیه   ،لیراد. ایین منیاطق بیا توجیه بیه ایوع میدیریت       

های رویشگاه  و  ای از جاده با توجه به ویژل  یبکه

ها فوایید   جاده [.1] خود ایازمنداد ةهای ویژ ایازمندی

زیادی بیرای میدیران جنگیل و عمیوم میردم فیراهم       

ممکین   مناسیب  ریزی اا اما در صورت براامه ،کنند م 

هیای   کیفیت آب، اکوسیستم براامناسب  اثرهایاست 

از آاجیا کیه    [.2د ]آبزی و دیگیر منیابع داییته بایین    

ثیر أتی   های جنگیی  در محییط طبیعی  و تحیت     جاده

هیای   های یدید و برف یرایط لواالون الییم  )باران

هیا بسییار    احتمیا  ت رییب آن   ،سنگین( لیرار داراید  

 ةجیاد  ةل برای اینکه یبکمدیر جنگ ،. بنابراینستباال

 ةجنگی  با عمیکرد یایدار دایته باید و بتوااد سیرمای 

جنگی  کرده حفظ  ةای را که صرف ساخت جاد اولیه

هیای   کند، باید بیه اظیارت و اگهیداری مینظم جیاده     

ای داییته بایید. بیرای اظیارت و      جنگی  توجه ویژه

های جنگی  باید دو عامل مورد توجیه   اگهداری جاده

جنگیی  ا سیتین    ةجیاد  ةگیراد. طراحی  ییبک  لرار ب

هیا بیرای عمیکیرد     بینی   دراظر لراردادن یییش  ةمرحی

آیید. سیاخت    ییمار می    های جنگیی  بیه   یایدار جاده

هیای موجیود را    هیای جنگیی  برابیر اسیتاادارد     جاده

توان دومین عامل مهم بیرای اظیارت و اگهیداری      م 

 ة. اسیاس توسیع  [1]های جنگیی  دااسیت    جاده ةبهین

تعمیر و اگهیداری جیاده ایین اسیت کیه درک       ةبراام

و ایازهای آن وجود  ،ها کامی  از سیستم جاده، ویژل 

آماربرداری از سیسیتم   ةوسیی دایته باید که این امر به

ین لیام مهیم   ا ست ،. بنابراین[3]یود  جاده محقق م 

های جنگی  برای بهبود کیفییت آب   در مدیریت جاده

. [4] ای یک آماربرداری استو زیستگاه جااوران اجر

توااند به صورت رلیوم     یده م آماربرداری یها داده

هیا   ت دادهیریمناسیب مید   یهیا  ثبت یواد، به براامیه 

صیورت   موجود به فناوریو با استفاده از  ،ابندیااتقا  

 یهیا  راد. یک  از لزینیه یلسترده مورد استفاده لرار ل

توااند   ها م هکه داد است GISداده  یها گاهییا  مناسب

و  ییده  ق و تحیییل یکرارچه اگهداری، تیفیصورت  به

 .[3یواد ]عنوان براامه استفاده  اهایت به در

هیای   منظور سازمااده  و مدیریت داده به ،امروزه

مکیاا    ةهیای میدیریت یایگیاه داد    تمسی از سی ،مکاا 

های مدیریت یایگاه  یود. استفاده از سیستم استفاده م 

رای حفظ و میدیریت اطالعیات مکیاا ،    مکاا  ب ةداد

یده از منابع م تی ،  آوری های جمع امکان تیفیق داده

هیای   خروجی   ةها و ارائی  سازی و یاالیش داده بهنگام

هیای لوایالون و بیا خصوصییات      م تی  در مقیاس

مدیریت یایگاه داده  ة. فیسف[5]د کن متنوع را فراهم م 

GIS ةیسیت، ارائی  ز  طبیع  و محیط در مدیریت منابع 

 .[6] استهای عمی  به مدیران این ب ش  حل راه

ییده و کمبیود اطالعیات     با توجه به مطالب ذکیر 

 منزلییة بییه ،هییای جنگییی  ارسییباران   جییاده بییارةدر

منظور  یژوهش حاضر به ،اکوسیستم  کییدی و حیات 

دست آوردن اطالعات مورد اییاز جهیت بررسی  و     هب

بیه   GIS ةبهین ةادهای این منطقه و استف مدیریت جاده

های کاربردی و  خروج  ةو تهی ،منظور کسب، تحییل
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هیای عمیی  حفاظیت و     کیار  راه ةمدیریت  بیرای ارائی  

 های موجود ااجام لرفت. اگهداری جاده

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ةمنطق
غییرب کشییور و یییما    منطقییة ارسییباران در یییما  

ة هیای منطقی   آذربایجان یرل  لرار دارد. بیشتر جنگل

چییای،  آب یییز کییبییر  ةارسییباران در چهییار حوضیی  

چیای والیع ییده     و سیین  ،چای، حاجییرچیای  اییگنه

ایین ییژوهش ب شی  از     ییدة  بررسی   ةاست. منطقی 

 (.1 )یکل استکییبرچای  ةحوض

طیور متوسیط    این منطقه به ةمقدار بارادل  سالیاا

متر برآورد یده است. تعداد روزهیای   میی  600ی400

زیاد است و اقش مهم  در افزایش  خیز این منطقه مه

بیییالن آب منطقییه دارد. درصیید رطوبییت اسییب  در   

درصید    85که حیدود   ،ماه به باالترین رلم خود خرداد

ارتفیاع کیم    رسد. میااگین دمیای سیالیااه از   است، م 

 استهای مرتفع متغیر  رود ارس( تا کوهستان ة)حایی

د ییده  لراد بیرآور  ساات  ةدرج 17تا  5ترتیب از  و به

یناسی  متعییق بیه     است. منطقة ارسباران از اظر زمین

یناس  منطقیه   سنگ ةدوران سوم است و لسمت عمد

دهید. خیاک    های آهک  و آذرین تشکیل می   را واحد

ای  منطقه در اقا  جنگی  اغییب از ایوع خیاک لهیوه    

هیا   ای آهکی  اسیت. ایین خیاک     جنگی  و خاک لهوه

و  ،بیشییتر بییر سیینگ مییادری آهکیی  سیی ت، مییارن 

کییبرچیای در   ة. حوضی [7]ااید   سنگ والع ییده  ماسه

درجه  47دلیقه تا  40درجه و  46مولعیت جغرافیای  

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

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

 

 
 های ارسباران در جنگل شده مطالعه ةموقعیت منطق .1  شکل
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 روش مطالعه

 برداری نمونهروش 
متیر از بیین    13100ای از جیاده بیه طیو      ابتدا یاخه

ای از کیل   کیه اماینیده   ییده،  مطالعیه  ةهای منطق جاده

بیرداری   اات اب ید. روش امواه ،منطقه و جنگل بود

یییده بییرای اییین یییژوهش روش میینظم  لرفتییه اظییر در

یروع، در آغاز  ة. برای اات اب اقط[1] استتصادف  

هیای   سرر به فاصیه ،زینش یدهتصادف  ل ةیک اقط

جاده ییاده ییداد.   ةمتر اقا  امواه در طو  یبک 100

هیا،   بیین اموایه   ةبا توجه به لستردل  منطقه و فاصیی 

ها با اسیتفاده   امواه بردایت و مولعیت آن 131یمار 

 Garminیییاب جهییاا  ) از یییک دسییتگاه مولعیییت 

Colorado 300اطالعات   ،( بردایت ید. در هر امواه

رو، عیرض    امل ییب طیول  جیاده، عیرض سیواره    ی

هیا، ارتفیاع و یییب     بستر، ییب عرض ، عرض یااه

 ،ریزی، عمق جوی کناری برداری و خاک خاک ةترااش

کناری بردایت   و عرض لسمت باالی  و یایین  جوی

هییا و ایییکاالت روسییازی و  خرابیی  ،ییید. همچنییین

 متر به سیمت  5متری ) 10های  ها در ترااسکت ترااشه

باال و یایین اقا  امواه در کل عرض جاده همیراه بیا   

 (.2 ها( بررس  یداد )یکل ترااشه

 

 
 ها موقعیت بررسی اشکاالت روسازی و ترانشه .2  شکل

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
ییده و اییکاالت روسیازی و     لییری  های اایدازه  داده

ااتقیا  داده یید و بیه     ArcGISافیزار   ها به ارم ترااشه

تجزییه و تحیییل و   ها  داده .گاه داده درآمدصورت یای

هیای مربیو  بیه     صورت اقشه ارائه یید و درصید   به

جاده و اییکاالت روسیازی و    ةید لیری اجزای اادازه

ر   هیای اییم   هیا اییز محاسیبه یید. اسیتاادارد      ترااشه

 ةهای جنگی  مورد ایاز در این یژوهش از اشیری  جاده

 را  ییداد.  ریزی است سازمان مدیریت و براامه 131

رو،  ییده بیرای عیرض سیواره     مقادیر استاادارد تعیین

 ةراست و چپ، عمق جوی، لاعید  ةعرض بستر، یاا

 ةبیزر  جیوی، یییب ترااشی     ةکوچک جوی، لاعید 

 ةریزی، ارتفاع ترااشی  خاک ةبرداری، ییب ترااش خاک

رییزی بیه ترتییب     خیاک ة برداری و ارتفاع ترااش خاک

متر،  1متر،  3/0متر،  35/0متر،  5/0متر،  5/5متر،  5/3

. در اسییتمتییر  4متییر و  1درصیید،   80درصیید،   100

هیای زهکیش عرضی  جدیید      سازه ةروی اقش ،یایان

اما( به منظور بهبیود عمیکیرد زهکشی      رو و آب )آب

هیای   جاده با توجه به مشاهدات میداا  و تحییل داده

 های سطا ییشنهاد ید. خراب 

 و بحث نتایج
جیاده در   ةیید  لییری  ای اایدازه اتایج مربو  بیه اجیز  

 آمده است. 1 و جدو  17ی3های  یکل

مسییر   ،ییداست 4و  3  های طور که از یکل ناهم

 ةجاده مییزان اسیتاادارد کمی  از اظیر ارتفیاع ترااشی      

 ةخصییوص ترااشیی هریییزی )بیی بییرداری و خییاک خییاک

مسیر جاده  6و  5  و با توجه به یکل داردخاکریزی( 

برداری  خاک ةاظر ییب ترااش میزان استاادارد کم  از

 دارد.ریزی(  خاک ةخصوص ترااش هریزی )ب و خاک
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 برداری جاده خاک ةوضعیت ارتفاع ترانش .3  شکل

 

 

 ریزی جاده خاک ةوضعیت ارتفاع ترانش .4  شکل
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 برداری جاده خاک ةوضعیت شیب ترانش .5  شکل

 

 

 ریزی جاده خاک ةوضعیت شیب ترانش .6  شکل
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هیای  از مسییر    لسیمت ، 8و  7ه به ییکل  با توج

رییزی بیوده،    برداری و خیاک  خاک ةجاده بدون ترااش

، 10و  9و بیا توجیه بیه ییکل      استبنابراین مسطا 

خصیوص   همسیر جاده از اظر ییب عرض  و طول  )ب

ییب عرض ( وضعیت اسبتاً خوب  اسیبت بیه دیگیر    

 دارد.جاده  یاجزا
 

 

 ی جادهبردار خاک ةوضعیت ترانش .7  شکل
 

 
 ریزی جاده خاک ةوضعیت ترانش .8  شکل
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 وضعیت شیب طولی جاده .9  شکل

 

 
 وضعیت شیب عرضی جاده .10  شکل
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مسیر  ،دهد اشان م  12و  11طور که یکل  ناهم

چپ و راسیت دارای مییزان    ةجاده از اظر عرض یاا

تنها  14و  13و با توجه به یکل  استاستاادارد کم  

یکی  از   فقیط و  داردز جاده جیوی  های کم  ا ب ش

 دارد.دارای جوی، عمق استاادارد  ةاقا  اموا

 

 
 چپ جاده ةشانعرض وضعیت  .11  شکل

 
 راست جاده ةشانعرض وضعیت  .12  شکل
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 کناری جاده  وضعیت جوی .13  شکل

 

 
 کناری جاده  وضعیت عمق جوی .14  شکل
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 اقیا   ،ییداسیت  16و  15ییکل   طور که از ناهم

بیزر  و کوچیک    ةامواه دارای جیوی از اظیر لاعید   

بیزر ( مییزان اسیتاادارد اسیبتاً      ةخصیوص لاعید   ه)ب

یکی  از   فقیط  17اد و با توجه بیه ییکل   دارمتوسط 

 دارد.اقا  امواه عرض بستر استاادارد 

 

 کناری جاده  بزرگ جوی ةوضعیت قاعد .15  شکل

 

 
 کناری جاده  کوچک جوی ةوضعیت قاعد .16  شکل



 1394، پاییز 3رة ا، شم68های چوغ، مجله م؛ابع طبیعی ایران، دورة  ی؛گل و فرآورده  
 

602 

 

 
 . وضعیت عرض بستر جاده17 شکل 

 

 . وضعیت اجزای جاده به درصد1 جدول 

 درصد جاده یموارد مرتبط به اجزا

 22/41 ییب طول  مجاز

 14/51 ییب عرض  مجاز

 00/0 رو استاادارد عرض سواره

 76/0 عرض بستر استاادارد

 38/5 راست استاادارد ةیاا

 34/2 چپ استاادارد ةیاا

 78/7 برداری استاادارد اکخ ةییب ترااش

 67/16 برداری استاادارد خاک ةارتفاع ترااش

 06/3 ریزی استاادارد خاک ةییب ترااش

 16/8 ریزی استاادارد خاک ةارتفاع ترااش

 3/31 برداری خاک ةعدم وجود ترااش

 19/25 ریزی خاک ةعدم وجود ترااش

 32/18 وجود جوی کناری

 17/4 عمق جوی استاادارد

 17/29 کوچک جوی استاادارد ةعدلا

 5/37 بزر  جوی استاادارد ةلاعد
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با توجه به اتایج، ییب عرض  اسبت به بقیة اجزا 

رو  بیشترین درصد استاادارد را دارد و عیرض سیواره  

 بدون استاادارد است.

ها در  اتایج مربو  به ایکاالت روسازی و ترااشه

 ت.آمده اس 3و  2های  و جدو  29ی18های  یکل

 ،ییداسییت 19و  18طییور کییه از یییکل    ناهمیی

های  از مسیر جاده فالید اییکاالت روسیازی     لسمت

زدلی  سینگ  موجیود در سیطا      و ایراد بییرون  است

 21و  20و با توجه به ییکل   تری داردجاده میزان کم

 کند از الگوی خاص  ییروی ام  و ییار  یراکنش چاله

 د.دار فراواا  را و ییار بیشترین کمترینچاله و 

 
 وضعیت اشکاالت روسازی .18  شکل

 
 سطح جاده زدگی سنگی در وضعیت بیرون .19  شکل



 1394، پاییز 3رة ا، شم68های چوغ، مجله م؛ابع طبیعی ایران، دورة  ی؛گل و فرآورده  
 

604 

 

 وضعیت چاله در سطح جاده .20  شکل

 
 وضعیت شیار در سطح جاده .21  شکل

 

و مشیکل    یراکنش لال  23و  22با توجه به یکل 

کنیید و  از الگییوی خاصیی  ییییروی امیی الگییوی جییاده 

با توجه به  و استدر ااتهای مسیر   لال بیشترین تعداد

برداری  خاک ةایرادات موجود در ترااش 25و  24یکل 

و  داردرییزی فراواای  بیشیتری     خیاک  ةاسبت به ترااش

 .کند یراکنش ایرادات از الگوی خاص  ییروی ام 
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 ه ضع   گ ل  د  سطح ج د .     کل

 

 
 وضعیت مشکل الگوی عرضی جاده .23  شکل
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 برداری خاک ةوضعیت اشکال در ترانش .24  شکل

 

 
 ریزی خاک ةوضعیت اشکال در ترانش .25  شکل
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 ،ییداسیت  27و  26 هیای  طور کیه از ییکل   انهم

برداری و لیال    خاک ةلغزش و لال  موجود در ترااش

و  داییته ریزی فراواا  کمی    خاک ةموجود در ترااش

موجیود   ةدر یکی  از اقیا  اموایه دارای ترااشی     فقط

لغزش موجود  29و  28 های با توجه به یکل و تاس

بیرداری فراواای  بیشیتری اسیبت بیه       خاک ةدر ترااش

 دارد.ریزی  خاک ةلغزش ترااش

 

 
 برداری خاک ةوضعیت لغزش و گالی در ترانش .26  شکل

 
  یزی   ک ة ضع   گ ل  د    ان  .7    کل
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 برداری خاک ةوضعیت لغزش در ترانش .28  شکل

 

 

 
 ریزی خاک ةوضعیت لغزش در ترانش .29  شکل
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 (درصد) شده های مطالعه اشکاالت روسازی در جاده .2  جدول

 عدم وجود ایکاالت روسازی
 متری 10های  ایکاالت روسازی در ترااسکت

 ییار لال  زدل  سنگ  بیرون از بین رفتن الگوی جاده چاله

19/25 82/3 9/22 16/9 29 14/51 

 

 به درصد شده های مطالعه ها در جاده اشکاالت ترانشه میزان .3  جدول

 متری 10های  ها در ترااسکت ایکاالت ترااشه

 ریزی خاک برداری خاک

 لال  لغزش لال  لغزش

22/۱2 ۱۱/۱ ۱/٥ 02/۱ 

22/۱2 ۱2/۶ 

 

آمده، وضیعیت یییار در    دست با توجه به اتایج به

بیشییترین و وضییعیت چالییه  یییده هییای مطالعییه جییاده

ترین میزان را در بین ایکاالت روسازی دارد و بیا  کم

بیرداری   هیا، ترااشیة خیاک    توجه به ایکاالت ترااشیه 

ریزی میزان اییکا  بیشیتری را    اسبت به ترااشة خاک

دارد و در هر دو ترااشه میزان ایکا  لغزش اسبت به 

 ها بیشتر است. ایکا  لال  موجود در ترااشه

 جاده یبررسی اجزا
که ییب عرض  جاده وضعیت بهتری  داتایج اشان دا

جیاده   درصید  14/51حدود . دارداجزا  ةاسبت به بقی

  50و بییش از  اسیت  دارای ییب عرضی  اسیتاادارد   

های غیراستاادارد کمتر از حد اسیتاادارد   درصد ییب

. در میورد منیاطق  بیا الگیوی     هستنددرصد(  4تا   2)

حید  ییب به بیرون غیراستاادارد با مقیادیر بیشیتر از   

سازی جاده به تصحیا ییب ایاز  استاادارد برای ایمن

ر اثر ایروی لریز از مرکز ب ،در غیر این صورت است؛

 ،خصوص در موالع برف و ی بندان هب، ایمن  رااندل 

 درصید  22/41افتد. از اظر یییب طیول ،    به خطر م 

هیای   درصد یییب   50و بیش از  استجاده استاادارد 

درصید(   8تا   3ز حد استاادارد )غیر استاادارد بیشتر ا

بر   ند. از آاجا که تصحیا ییب طول  خیی  هزینههست

توان کارهیای اصیالح  و تثبییت جیاده را      م  ،است

طوری ااجام داد تا اسیتهالک جیاده کیاهش یابید. در     

بیه دلییل    ،هیای بیشیتر از حید اسیتاادارد     مورد ییب

 فرش ییا  توان ک  جاده را با سنگ م  ،فرسایش بیشتر

فرش( بهبود  بودن از سنگ  آسفالت )در صورت ارزان

هیای کمتیر از حید اسیتاادارد      ب شید و بیرای یییب  

ای و کیاربرد   بیرداری تکیه   توان با یک مقدار خاک م 

های اضاف  تمهیدات  را ارائیه کیرد. از لحیام     زهکش

جییاده ییییب و  درصیید 78/7بییرداری،  خییاک ةترااشیی

  50بیییش از  و داردارتفییاع اسییتاادارد  درصیید 67/16

های غیراستاادارد مقدار ارتفاع بیشتر از  درصد لسمت

. در دارداستاادارد و مقدار یییب کمتیر از اسیتاادارد    

توان تصیحیا مکیاایک     م  ،مورد مناطق غیراستاادارد

کیار بیرد. از لحیام     یا تثبیت بیولوژیک  یا هر دو را به

 16/8جیاده یییب و    درصد 06/3ریزی،  خاک ةترااش

درصیید   50و بیییش از  داردارتفییاع اسییتاادارد  درصیید
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های غیراستاادارد مقدار ارتفاع و ییب کمتر از  لسمت

بیرای منیاطق غیراسیتاادارد     ،. بنیابراین دارداستاادارد 

کار بیرد. بیا    توان تثبیت بیولوژیک  یا تصحیا را به  م

هیای جیاده بیدون     توجه به اینکیه بعضی  از لسیمت   

بنیابراین در   ،ندهستیزی ر برداری و خاک خاک ةترااش

هیا   ها باید توجه بیشتری به کاربرد زهکش این لسمت

هیا( کیرد. مسییر جیاده از لحیام عیرض        لذاری )لوله

ها مقیدار   و بیشتر لسمت استرو غیراستاادارد  سواره

اد. از لحام عرض بسیتر،  دارعرض کمتر از استاادارد 

درصید    50و  اسیت جاده استاادارد  درصد 76/0 فقط

درصید    50های غیراستاادارد مقیادیر بیشیتر و    لسمت

 38/5اد. با توجه به اتایج، داردیگر کمتر از استاادارد 

ة ییاا  درصید  34/2راسیت و   ةمسیر جاده یاا درصد

هیای   درصد لسمت  50ش از یو ب داردچپ استاادارد 

. هستندها، بیشتر از مقدار استاادارد  غیراستاادارد یااه

ه دلیل اسیتفاده از بولیدوزر در   توااد ب این وضعیت م 

هیای   وییژه در روی ییا    هب ،های جنگی  ساخت جاده

هیای   ر  طیور معمیو  اییم    که به ،عمود بر مسیر جاده

ر  دهید.   ،آوراید  برداری را به وجود می   کی  خاک به

هیا   ر  لواه اییم  های سنگین در روی این برداری خاک

ه کی  ،های فن  و اجرایی  بولیدوزر    به عیت محدودیت

اضیاف  در طیو     ةیید  جای  مصالا کنده هلادر به جاب

رییز   در همان محیل بیه صیورت خیاک     ،جاده ایست

رداری  اضاف  درآمده و باعد افیزایش عیرض خیاک   

 18 /32 ،یود. با توجه به اتیایج  جاده در طرف دره م 

و از  داردای(  درصد مسیر جاده جیوی )ایوع ذوزاقیه   

 ةلاعید  صددر 17/29و  عمق درصد 17/4این درصد، 

. داردبیزر  اسیتاادارد    ةلاعد درصد 5/37و  ،کوچک

طیور   کنیاری بیه    های غیراستاادارد عمق جوی لسمت

درصد بیشتر از حد استاادارد و بقیه کمتیر    50متوسط 

درصیید   50و در بیییش از  اسییتاز حیید اسییتاادارد  

بیزر  و کوچیک     ةهیای غیراسیتاادارد لاعید    لسمت

 .استرد آن جوی، بیشتر از مقدار استاادا

 ها بررسی اشکاالت روسازی و ترانشه
درصد مسیر جیاده بیدون     19/25اتایج اشان داداد که 

هیای   در ب یش  ،. بنیابراین اسیت ایکاالت روسیازی  

ای عمیییات تنظییم    توان به صورت دوره دار م  ایکا 

زدلی    ییب سبک ااجام داد. از بین اییکاالت بییرون  

ه هیم خیوردن   و مشیکل بی   ،سنگ ، ییار، لال ، چاله

یده در سطا جاده، ایکا  ییار  مشاهده ةالگوی جاد

. دبیشییترین و ایییکا  چالییه کمتییرین فراواایی  را دار 

که به عیت ض امت کم  ،زدل  سنگ  را مشکل بیرون

روسازی اولیه و فرسایش و از دسیت رفیتن مصیالا    

هیای   تیوان بیا روسیازی    می   ،یواد روسازی ایجاد م 

ای موجود در سطا جاده د. ییارهکرای تصحیا  دوره

 ،هییای مایییین کییه بییه عیییت تکییرر عبییور چییر   ،را

ییواد و   ایجیاد می    ،خصوص در فصیو  مرطیوب   به

افیزایش   سببها  تمرکز و جریان آب در این رد چر 

ای  کیارلیری دوره  هتیوان بیا بی    می   ،یود فرسایش م 

دن سطا جاده و افزودن مواد کرلریدر از طریق ریرر 

ن آن بیا غیتیک و همچنیین    روسازی بیه آن و کوبیید  

های عرض  اضیافه بهبیود ب شیید.     استفاده از زهکش

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

یافتن آب به سمت  ر اثر جریانبآب و فرسایش یدید 

ای  ر اثیر جوییش چشیمه   بدست یا  یایین ییب از باال

کردن منبع آب و  توان با ییدا م  ،یواد جدید ایجاد م 

هیای عرضی     کردن آب و استفاده از زهکیش  حرفمن

د. کیر ا لوله در فواصل مورد اظر اصالح ی 1اما مثل آب

                                                      
کیه آب  (  ل طولیم در ک  راه )در جهت یروفیمال ی جاد ااحنایا .1

 آن رد یود. یبتوااد از رو
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ر اثر ترافیک سنگین، طراح  بکه  ،مشکل الگوی جاده

زدن و از  های اامناسب تیغ و ساخت اامناسب، تکنیک

رو ایجییاد  سییوارهة دهنیید دسییت رفییتن مییواد تشییکیل

اتیجیه   و دراختال  در زهکش  عرض   سببیود،  م 

تیوان بیا    می   ،یود. بنابراین افزایش فرسایش جاده م 

مقطع عرض  این اییراد را تصیحیا    ةدادن دوبار یکل

ترین وسیییه بیرای ایین کیار      د. مؤثرترین و مناسبکر

های موجود در سطا جیاده   . چالهاستمایین لریدر 

های بیا زهکشی  ضیعی      که بر اثر ترافیک در راه ،را

باید به صورت موضع  کامالً  ،ادیو سطح  ایجاد م 

از  یرتا زیر آن کنده و ی م زده یود و الگوی اولیه 

اتیایج اشیان    ،ها احیا یود. همچنین یدن چاله خشک

  12/6بیرداری و   خیاک  ةدرصد ترااش  22/12داداد که 

و در هییر دو  داراییدخییاکریزی ایییراد  ةدرصیید ترااشیی

و  ستاموجود از اوع لال  و لغزش  هایترااشه ایراد

. داردلغییزش فراواایی  بیشییتری اسییبت بییه لییال      

کیه   را، برداری خاک یها های موجود در ترااشه لغزش

 ،لرداد باعد لرفتگ  جوی کناری یا ایغا  جاده م 

کیردن   توان با عمییات تصحیا ییب ترااشه )کمتر م 

 ،ییب(، عمییات بیولوژیک  )استقرار یویش لییاه ( 

هیای   د ب شیید. لیال   و استفاده از دیوار حائیل بهبیو  

کیردن آب   توان بیا منحیرف   ها را م  موجود در ترااشه

 چین مسیا کرد. اصالح یا با یویش لیاه  و سنگ

 های زهکش عرضی پیشنهاد نقشه سازه -
با توجه به مشاهدات میداا  مسییر جیاده و بیا در اظیر     

ها و ایکاالت روسیازی )یییار و لیال (،     لرفتن آبراهه

های زهکش   کارلیری سازه برای به ها ترین مکان ضروری

اما( ییشنهاد ید. بدیه  است برای  رو و آب عرض  )آب

کردن این ییشنهاد ضروری اسیت لیبالً مطالعیات     اهای 

 (.30هیدرولوژیک در منطقه ااجام لیرد )یکل 

 

 نما( رو و آب های زهکش عرضی جاده )آب سازه ةنقش .30  شکل
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 20ش عرضی ،  هیای زهکی   با توجه به اقشه سازه

هیای زهکشی     کیارلیری سیازه   مکان مناسب برای بیه 

مکییان  9عرضیی  ییشیینهاد ییید کییه از اییین تعییداد   

هیا )در   که در محل عبور جیاده از آبراهیه  ست اما آب

هیا بیا جیاده( بیه عییت       محل برخورد مستقیم آبراهیه 

 بیشیتر ها ییرآب و در   های تند فصی  که آبراهه جریان

جیوی  در   نظور صیرفه اد به ما آب فصو  خشک یا کم

هییای اگهییداری بییه اجییرا  هییا و کییاهش هزینییه هزینییه

 ةند. بیا توجیه بیه فاصیی    هسیت رو  آید و بقیه آب م  در

متر( مسییماً ایین تعیداد     70 ی 50ها ) استاادارد زهکش

ول  این تعداد جزل یست، یده کاف  ا زهکش ییشنهاد

و بیا   هسیتند زهکش عرضی    یها ترین مکان ضروری

ااد که در  های بودجه طراح  یده یتتوجه به محدود

توان ایین تعیداد را    م  ،ها صورت رفع این محدودیت

هیا   افزایش داد. با توجه به اینکه احتما  لرفتگ  لوله

در موالع سییالب  زییاد اسیت و بیه عمیییات مینظم       

در محییل تقییاطع   ،حفاظییت و اگهییداری ایییاز دارد 

 بود. اماها بهتر خواهد ها با جاده کاربرد آب آبراهه

 گیری نتیجه
های  صرف هزینهبا وجود اتایج این یژوهش اشان داد 

سنگین طراحی  و سیاخت ایین ییبکه، بیه تعمییر و       

اگهداری آن توجه چنیداا  اشیده اسیت. بیه منظیور      

هیای جنگیی ، ییایش مرتیب و دائمی        مدیریت جاده

ااییذیر بیرای    هیا ییک ضیرورت اجتنیاب     جاده ةیبک

. اتیایج  اسیت ود های موجی  حفاظت و اگهداری جاده

ییک الگیو بیرای ییایش      منزلة توااد به این یژوهش م 

و  ییرد های جنگی  میورد اسیتفاده لیرار ل    جاده ةیبک

کیاربرد داییته بایید.     ییده  مطالعیه  ةبرای خود منطقی 

اتایج این یژوهش برای طراحیان و میدیران    ،همچنین

در  GISهای جنگیی ، در جهیت بیه کیار بیردن       جاده

 .یودتوااد استفاده  م  ،ی های جنگ مدیریت جاده
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