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 ایالم،  –کرمانشاه  جادّةبررسی ژئومورفولوژیکی خطر ریزش سنگ در مسیر 

 از شهر حمیل تا روستای شباب

 کرمانشاه ،دانشگاه رازی ،ژئومورفولوژی استادیار - محمود عالیی طالقانی

 کرمانشاه ،دانشگاه رازی، ژیکارشناسی ارشد ژئومورفولو - *ستار جلیلیان

 کرمانشاه ،دانشگاه رازی، ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد - علی رضاپور
 

 55/8/5131 پذيرش:  51/4/5131 وصول:

 چکيده
و برراي کوتراه شرد  است  ايالم - ه بخشی از محور ارتباطی کرمانشاهشباب ک - حميل جادّة

 از ،قرار گرفتره اسرت يبرداربهرهمورد  احداث و 4928-4922 يهاسالمسير اين دو شهر در 

 ،هرد  ايرن تحقير  بنرابراين؛ بوده است هادامنهتا کنو  شاهد ريزش سنگ از  زما  احداث

ت وقوع ريزش و همچنين تعيين مناط  پر خطر از نظر اين پديرده در محرور فرو  علّ بررسی

مورد پيمراي  ميردانی چند نوبت  ، محور مورد نظر طیّبراي دستيابی به اين هد  بوده است.

 پرارامتر 44از نظر  و هر مکا مکا  ريزشی مورد شناسايی قرار گرفته  99آ   و درقرار گرفته 

، شرکل جرادّهپاي دامنه ترا سرط   ةدامنه، فاصل شامل شيب دامنه، ارتفاع دامنه، جنس موادّ

منره، دامنره، شرکل دا شناسریزمينساخت ، پوش  گياهی دامنه، جهت دامنه، جادّه ةپاشن

مورد ارزيابی قرار گرفت تا ميزا  خطر  دامنه در جهت اف طول  ومکا  ريزشی از گسل  ةفاصل

به هر پارامتر يک ارزش عددي از صفر ترا ده داده  شود. مشخّصاز نظر ريزش سنگ  هر مکا 

. بر اساس نتايج شده سنجيده شدذکر يپارامترها به توجّهشد سپس ارزش عددي هر مکا  با 

درصرد در کرالس خطرر کر ،  60/0 ،شده در طول مسيرمکا  ريزشی برداشت 99ز ، احاصله

در صرد در  81/81درصد در کالس خطر زيراد و  93/93 ،توسّطدرصد در کالس خطر م 96/96

 کالس خطر بسيار زياد قرار گرفتند.

 جادّه.شهر حميل،  ايالم، -ه محور کرمانشا ژئومورفولوژي،ريزش سنگ،  :يکليدواژگا  
 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                         13581134133E-mail: jaliliansatar@yahoo.comنویسندة مسئول:  .*

mailto:jaliliansatar@yahoo.com


 8931 بهار، 81، سال پنجم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط 81
 

 مقدّمه
 .انردگرفتهت سطح زمین و از جمله سرزمین ایرران را دربرر از مساح یاعمدهبخش  ،و عوارض ناهمواری هاکوه

. است یرناپذاجتناباز طرف انسان امری  هادامنهو تقابل با سطوح پرشیب  هاکوهلحاظ، زندگی در فضای  ینبد

 جمعیّرتدرصرد  51و  انردکردهاشرغال  هراکوهدرصد سطح زمین را  13شده است که  مشخّص برآوردها طبق

در مروارد زیرادی سربب  هراکوه ،عرالوه برر آن .(b :4114 ،و همکاران چائو) انددادهخود جای  نیز در جهان را

ناچارنرد از  مجراور یهادشرتنیز به منظور دستیابی به  هاانسانو  اندشده هموار یهادشتگسیختگی سطوح 

سربب دخالرت انسران در  است کره یامقولهبه اشکال مختلف، عبور نمایند. برای این منظور، احداث راه  هاکوه

نظیرر  یادامنره یندهایفرا شود و به دنبال آن هادامنهبری موجب زیر تواندیم احداث راه .شودیماین مناطق 

مهندسری نظیرر  هرایفعّالیّتو یا تشدید شوند. این در حالی است کره خرود  ینددرآ فعّالیّتریزش و لغزش به 

 هادامنرهموجب برهم خوردن تعرادل  تواندیم هاسنگرد کردن حفاری در زمین و یا عملیات انفجاری برای خ

 یسرازراهی کره ماننرد فعّرالیّتحال هر نرو   هره ب .(88: 5184 )مختاری، را ناپایدار سازد هادامنهگردد و مواد 

ژئومورفولوژیر  را بره همرراه داشرته  یندهایفرااز سرگیری  تواندیمگردد  هادامنهدر شیب  یکاردستسبب 

سرنگی در  هراییزشر نمایرد. یزآممخراطرهبررای سراکنین و رهگرذران  یاترازهد و محیط را بره صرورت باش

 دهردیمسنگی که در معرض یخبندان و ذوب یخ هستند بره وفرور ر   یهادامنهبا  خش یمهن یهاکوهستان

( دانشرگاه کرمران مین همایش مقابله برا سروانح طبیعریدوّ)دی محمّ بر اظهار. بنا(51: 5188 بیاتی خطیبی،)

برا تعرداد  انردرفتهدر مناطق کوهسرتانی از برین  یسازراهافرادی که در اثر سوانح ریزش سنگ ناشی از  تعداد

این وقرای  باعر  . استبرابر  یباًتقر اندباختهشیبی جان  هاییداریناپاو  هایختگیگسافرادی که در سایر انوا  

در مناطق کوهستانی به تحقیق بپردازند  یسازراهفولوژی  رئوموزیادی در خصوص اثرات ژپژوهشگران شده تا 

 یراتترثثرا برا  هراجادّهساخت و نگهرداری  ،(5333و لندرز ) کل و مناطق پر خطر را شناسایی نمایند. از جمله

 یهاراهبر  مؤثّرجغرافیایی  یپارامترهانقش  (،5113)بر محیط بررسی کردند. فالح تبار  تبلندمدّو  تمدّکوتاه

، مخراطرات شناسریزمین یهانقشرهبا انطبرا   (،5184) باقدم و همکارانفی کرد. ی معرّکشور را به صورت کلّ

نمودند.  تهیّهرا  مخاطرات محیطی محور ارتباطی سنندج مریوان ةژئومورفولوژی ، نقشاقلیمی، هیدرولوژی  و 

جلفرا در شرمال  - مرند جادّةئومورفولوژیکی توپوگرافی و ژ یواحدها هاییژگیوبا آگاهی از  (،5181)بالدپس 

را مرورد  یادامنره ینردهایفراال در وقرو  استان آذربایجان شرقی، نقش عوامل مورفوژنز و مورفودینامی  فعّر

( را برر افرزایش فراوانری وقرو  انروا  جرادّهانسانی )احرداث  هایفعّالیّتنقش  ،(5181) بررسی قرار داد. کرمی

نقرش مردیریت مخراطرات طبیعری را در  (،5131واحردپور )بررسی نموده است. برنا و  یادامنه هاییداریناپا

برا اسرتفاده از روش  (،5188) و همکراران . بهارونردانددادهمورد بررسی قرار  یاجادّه و تصادفاتکنترل سوانح 

wcs پورقاضی. انددادهقرار اندیمش  مورد ارزیابی  - آبادخرم جادّةسنگی را در مسیر  یهاتوده میزان پایداری 

چرالو   جرادّةبه ارزیابی خطر ریزش سرنگ در مسریر  5مخروط افت ةنظری با استفاده از (،5183) و همکاران

را از زوایرای مختلفری  یاجادّهایمنی  ةمسئل نیز در کشور ین دیگریمحقّق .اندپرداخته( آبادمرزن -)پل زنگوله 

 (؛5184)مقیمری  (؛5183) و همکراران یکالرستاق (؛5135) اوالدزادهو  دوست: مدللانددادهمورد بررسی قرار 

کوهسرتانی کره بره  یمحورهرابه هر حال یکی از . (5181) اسدامرجیزاده و صفار (؛5183) و همکارانمرادی 

ریزش سنگ در امترداد  باریبتمصنیز شاهد مخاطرات  یبرداربهرهرسیده است و از زمان  یبرداربهره تازگی به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Conefall  
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هدف از احرداث  .استبین شهر حمیل تا روستای شباب  ةایالم در فاصل -ارتباطی کرمانشاه  محور ،یمابوده آن

زاگرر  را بریرده اسرت،  هرایینچا چون این محور بوده است امّ این راه، کوتاه کردن مسیر ایالم به کرمانشاه

شناسایی منراطق پرر  ،است. از این رو به صورت ریزش در طول بیشتر مسیر خود شده هادامنهباع  ناپایداری 

 توانردیماسرت کره  ییهامقولرهیکری از ، ت و ضعف در خطر ریزشطول مسیر از نظر شدّ یبندرتبهیا  خطر و

خطر و بررسری علرل این تحقیق نیز شناسایی مناطق پر  هدفرا در حفظ و نگهداری راه کم  کند.  ینمسئول

 .استمسیر وقو  ریزش در طول این 

 
 مورد مطالعه ةمنطق موقعيّت گوگل از يرتصو .4شکل 

 هامواد و روش
 11ات میردانی از نظر میزان خطر، ابتردا طری عملیّر هر مکان یگذارارزشریزشی و  یهامکانبرای شناسایی 

برداشرت  GPS5با دستگاه  آنهاجغرافیایی  مختصّاتو  هشناسایی شد اندبودهسنگ مکان که دارای خطر ریزش 

اتضرمن برداشرت  (.4شرکل شرد ) تهیّره GISریزشری در محریط  یهامکاناین  ةنقش . سپسگردید  مختصرّ

در رابطه برا هرر  (1)شکل  پارامتر 55و خصوصیات  هایژگیو ،ریزشی در حین انجام عملیات میدانی یهامکان

 محاسربهپرارامتر در رابطه با هرر  ارزش خطر هر مکان ریزشی و (5)جدول  شد بردارییادداشت مکان ریزشی

از نظرر خطرر ریرزش  آنهر مکان، ارزش نهرایی  ةشدکسب یهاارزشبه جم   توجّهبا  سپس (.4)جدول  شد

به شررح زیرر انجرام شرده  آنها یگذارارزش ةدر ریزش و نحو مؤثّر یپارامترها(. ویژگی 1شد )جدول  مشخّص

 :است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Global Position System 
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 ارتفاع دامنه

چره و سرعت سرقوط آن دارد. در واقر  هرریزش سنگ  ی در خطرنقش مهمّ ،جادّهمشرف به  یهادامنهارتفا  

خطر بیشرتری محسروب  جادّهو برای  کنندیمبا شتاب بیشتری سقوط  هاسنگ ةریز، خردهارتفا  بیشتر باشد

 11مترر و  45-43متر،  55-41متر،  51 یا مساوی کمتر :کال  4پارامتر ارتفا  در  ،. برای این منظورشودیم

 .شده است یریگاندازهمتر لیزری  ةوسیلبه  هادامنه(. ارتفا  5)جدول  اندشده یبندطبقهمتر و بیشتر 

 شيب دامنه

ریزشی نیز بیشتر است و مسافت بیشرتری  چه شیب دامنه بیشتر باشد سرعت سقوط موادّبه اینکه هر توجّهبا 

 .شرد یبندطبقه کال  4در  نآ یجو نتاشده  یریگاندازهپارامتر با دستگاه کمپا   این .طی کنند توانندیم را

اختصاص  بیشترین امتیاز درجه 31از بیش  هاییبشامتیاز و برای  ینکمتر درجه 41کمتر از  هاییبشبرای 

 .(5جدول شد )داده 

 (جادّه ة)پاشن جادّهفاصله از 

 جرادّهبره منره در جاهایی کره دا. است جادّهتا سطح  جادّهمشرف به  ةپای دامن ة، فاصلجادّهمنظور از فاصله از 

هرر دامنره ترا  ةفاصرل بنابراین ؛یا عابرین بیشتر خواهد بود هایلاتومبریزشی با  نزدی  باشد خطر برخورد موادّ

شرده اسرت. بررای  یبندطبقهکال   4تا دامنه در  جادّه ةفاصل .شد یریگاندازهمتر لیزری  توسّط جادّهسطح 

اختصراص  مترر بیشرترین امتیراز 1کمتر یا مساوی  یهافاصلهمتر کمترین امتیاز و برای  3بیش از  یهافاصله

 .(5جدول شد )داده 

 جادّه ةپاشنشکل 

حالرت  جرادّه ةپاشناست. زمانی که  مؤثّر جادّهدر میزان خطر ریزش بر روی  جادّه ةپاشنبودن  محدّبیا  مقعّر

 جرادّهبرای  یخطر کمترافتاده و  مواد ریزشی به داخل چاله باشد، درآمدهشکل چاله  و یا بهداشته باشد  مقعّر

ط هادامنرهسرنگی از  هایقطعه. نخستین اقدام برای جلوگیری از ریزش کنندمی ایجاد چری در سرال تری توسرّ

 محدّبحالت  جادّه ةپاشندر حالی که اگر  (.5331 ریتچی،دامنه انجام گرفت ) ةدر پاشن یاچالهبا حفر  5331

. ایرن افتندیم جادّهو بر روی  شوندیمکشیده  جادّهس از سقوط به طرف داشته باشد مواد ریزشی به راحتی پ

 قوسری هایشرکلکمترین ارزش و برای  مقعّر هایشکلبرای  و در آنشده  بندیطبقهکال   4نیز در  پارامتر

 .(5)جدول بیشترین ارزش در نظر گرفته شد 

 دامنه جنس موادّ

در طول محور مورد مطالعه یرا از سرنگ بسرتر  جادّهی مشرف به هادامنهمطالعات میدانی نشان داده است که 

ه سرنگ بسرتر در بعضری جاهرا بر افزون بر آن،. ندهستو مواد واریزه  یارودخانهاز آبرفت  یاو  اندشدهتشکیل 

. برای ارزیابی نقش ایرن پرارامتر ب( الف و 1)شکل  اندبودهنیز خرد شده  ییهامحل و درصورت یکپارچه بوده 

کرال   1در  5مورد بررسی قرار گرفته و طبق جردول  هامحلدر تمام  یادامنه نیز جنس موادّیزان خطر در م

از نظر حجم ریرزش بیشرتر  تر ودانهدرشت و ترسختریزشی  چه موادّهرشده است.  یگذارارزشو  بندیطبقه

دارنرد. در ایرن  جرادّهری بررای خطر کمتر ،و نرم یزدانهرمواد  در حالی که کنندمیباشند خطر بیشتری ایجاد 

ی هادامنرهو گنگلومرا و  سنگماسه آبرفتی، شیل و مارن کمترین امتیاز و برای موادّ یزدانهر برای موادّ ،پارامتر

 .سنگی متالشی شده بیشترین امتیاز اختصاص داده شد
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 پوش  گياهی دامنه

خطرر  ،ی دارای پوشش گیاهی متراکمهاهدامن کندمیکم   آنوجود پوشش گیاهی بر روی دامنه به پایداری 

 5. طبرق جردول دهردمیکمتری در تولید مواد ریزشی دارد و در نتیجه امتیراز کمترری بره خرود اختصراص 

ی برا پوشرش مترراکم کمتررین امتیراز را کسرب هادامنرهی عاری از پوشش گیاهی بیشترین امتیاز و هادامنه

 .اندنموده

 دامنه شناسیزمينساخت 

 هاالیرهعمود بر شریب  ،یی که در آن شیب توپوگرافیهادامنهی فرسایشی یعنی هادامنهسنگ در  خطر ریزش

امتیراز داده شرده اسرت.  5کال  طبق جردول  1مختلف دامنه از نظر ساختاری در  اشکال باشد بیشتر است.

 و بررای متیرازمخرالف شریب دامنره اسرت و پایرداری وجرود دارد کمتررین ا هاالیهیی که شیب هادامنهبرای 

 .ب( الف، 4)شکل  ی فرسایشی که خطر ریزش زیاد است بیشترین امتیاز در نظر گرفته شدهادامنه

 
تصويرسرابله بر روي  -حميل جادّةريزشی  هايمکان .0شکل 
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 ب                                                                الف

 دامنه با جنس مواد آبرفتیب:  ؛سنگی متالشی شده ةدامن تصاوير ريزش سنگ الف: .9شکل 

                                                                                               ب                                          الف        
   

 فرسايشی ةدامنب:  ؛موازي شيب دامنه هااليهشيب  الف: دامنه بر ريزش شناسیزمينتأثير ساخت  .1شکل 

 فاصله از گسل

 .اسرت یشترب یزنریزش  خطر اثر تنش، باشد به دلیل خرد شدن مواد بر تری نزدچه مکان ریزشی به گسل هر

 ر  هاگسرلمترری از  1-411 ةفاصرل در هرایزشردرصد از  83که  کندمی( بیان 5183) و همکاران یرزادیش

ت به ریزش سنگ روند نزولی داشرته ترا اینکره اسیّمتری به بعد، هم تعداد و هم حسّ 411 ةصلو از فا دهندیم

از گسرل مترر  111برای فواصرل بریش از  ،. در این پارامتر نیزرسدمیمتری به صفر  311برای فواصل بیش از 

 ةفاصرل ،3شرکل  متر بیشترین امتیاز در نظرر گرفتره شرده اسرت. 511امتیاز و برای فواصل کمتر از  کمترین

 .دهدمی گسل را نشان خطوط ریزشی از هایمکان

 جهت دامنه

در میزان ریرزش نیرز ترثثیر داشرته  تواندمیدر دریافت بارش و نور خورشید  یرگذاریتثثبه دلیل  ،جهت دامنه

در  ریزش مسرتعدترند. افرزایش فشرار ةبرای وقو  پدید کنندمیبیشتری دریافت  رطوبتیی که هادامنهباشد. 

 درزها به همرراه نیروهرای آبسطح  یهوازدگ زدن آب و انبساط مواد؛ یخ بر اثر فشار آب، هایشکستگدرزها و 
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 ريزشی از خطوط گسل هايمکا  ةفاصل .0شکل                            جهت شيب ةريزشی بر روي نقش هايمکا  .8شکل     

 
 سرابله -حميل  جادّةبر ريزش سنگ در  مؤثّرعوامل  .1شکل 

 ی مقاوم از بینهاالیه حائلی نامقاوم هوازده شده و هاالیهنشتی و سرانجام هوازدگی متفاوت است که طی آن 

شده و  بندیتقسیمجهت  8مورد مطالعه به  ةمنطق در هادامنه ،(. بر این اسا 184: 5111 معماریان،رود )می

و جنروب شررقی بره دلیرل دریافرت برارش کرم  ی جنروبیهادامنهبرای  امتیاز داده شده است. 5طبق جدول 

و جنروب غربری بره دلیرل دریافرت برارش زیراد  یغربر غربی، شمال ی شمالی،هادامنهکمترین امتیاز و برای 

 .دهدمی جهت شیب نشان ةریزشی را روی نقش هایمکان 1بیشترین امتیاز در نظر گرفته شده است. شکل 
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 شکل دامنه

 ایترودهاالرضری عراملی بررای حرکرت ی تحتهاالیهنگه داشتن آب و اشبا  کردن  ةاسطبه و مقعّر هایشیب

عاملی برای افزایش انرژی جنبشی قطعرات سرنگی سرقوط یافتره و  محدّب هایشیب. شوندمیخاک و سنگ 

به خطروط منحنری میرزان در  توجّهبا  ،(. بر این اسا 5183 ،و همکاران )شیرزادی ندهست آنهاجهش بیشتر 

کمتررین امتیراز و بره  مقعّرری هادامنهبه  ،شناسایی شدند مقعّرو  یممستق ،محدّبی هادامنهتوپوگرافی،  ةنقش

 ق گرفت.تعلّ بیشترین امتیاز محدّبی هادامنه

 طول دامنه در جهت اف 

 باشد و یا طول زیادی از سطح در معرض ریزش قرار داشرته باشرد. یانقطهصورت ه خطر ریزش ممکن است ب

خطرر زیراد قررار  در معررضآن مکران  چه طول مکان در معرض ریزش سنگ بیشرتر باشرده دلیل اینکه هرب

مسیر در معررض ریرزش برا مترر  منظور طول. برای این شودیمو خطر بیشتری برای رهگذران ایجاد  گیردیم

 .شده است بندیطبقه 5طبق جدول  کال  1شده و در  گیریاندازهلیزری 

 بر خطر ريزش سنگ مؤثّر يپارامترهابه  هیيازدامت .4جدول 

 وضعيّت نام پارامتر

 ارتفاع دامنه )متر(

 امتياز

11< 11-45 41-55 51≥  

51 8 1 1  

 درجه() دامنهشيب 

 امتياز

31< 31-41 3/13-41 <41  

51 8 1 1  

 متر() جادّهفاصله از 

 امتياز

1≥ 3-5/1 3-5/3 3<  

51 8 1 1  

 جادّه ةنششکل پا

 متيازا

  مقعّر مستقیم محدّب قوسی

51 8 1 1  

 جنس مواد دامنه

 امتياز

 شیل و مارن() ریزدانه موادّ دار و هوازدهسنگی لق شدهالشی سنگی مت ،سنگ و کنگلومراماسه ،آبرفتی

51 3 1 

 پوش  گياهی دامنه

 امتياز

 پوشش متراکم توّسطپوشش م پوشش تن  بدون پوشش

51 8 1 1 
 

 شناسیمينز ساخت

 دامنه

 امتياز

 فرسایشی ةدامن
 بندیالیهساختمانی با  ةدامن

 (درجه 31قائم )بیش از 

 بندیالیهبا  ساختمانی ةدامن

 درجه( 11-31) پرشیب

ساختمانی با  ةدامن

کم شیب  بندیالیه

 درجه( 11)کمتر از 

51 8 1 1 

 متر() گسلفاصله از 

 امتياز

<511 411-511 111-411 411-111 111-411 111< 

51 8 3 4 4 1 

 جهت دامنه

 امتياز

 - شمالی – غربی – شمال غربی

 جنوب غربی
 جنوب شرقی - جنوبی شرقی - شمال شرقی

51 1 1 

 شکل دامنه

 امتياز

 مقعّر مستقیم محدّب

51 1 1 

دامنه در جهت طول 

 )متر( اف 

 امتياز

41< 41-51 <51 

51 3 1 
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 و بحث نتايج

 ةدهنردگردیرد کره نشران مشخّصی  ارزش عددی  ،شده، برای هر مکان ریزشیمحاسبه رهایپارامت بر اسا 

ریزشری را  یهرااز مکانارزش عددی ی  نمونره  ةمحاسب ةنحو 4 جدول .است هر مکانمیزان خطر ریزش در 

)شرکل  شرد بندیدسرته، زیاد و بسیار زیاد توسّطکال  خطر کم، م 4نقاط ریزشی در  ،پایان در .کندمیبیان 

8). 

 48نحوة محاسبة ارزش عددي مکا  ريزشی شمارة  .8جدول 

 82 ةريزشی شمار ارزش عددي مکان ةمحاسب

 امتياز وضعيّت نام پارامتر
 03 03 متر() دامنهارتفاع 

 03 03 درجه() دامنهشیب 

 0 5 متر() جادّهفاصله از 

 0 مقعّر جادّه ةشکل حاشی

 03 شدهسنگی متالشی جنس دامنه

 03 بدون پوشش پوشش گیاهی دامنه

 03 فرسایشی دامنه شناسیزمینساخت 

 03 03 متر() گسلفاصله از 

 5 شمال شرقی جهت دامنه

 5 مستقیم شکل شیب دامنه

 0 0 متر() یزشرخطر  طول مسیر در معرض

 08  مجموع امتیازات

 
 يزا  خطرسرابله به تفکيک م -حميل  جادّةبر روي ريزشی  هايمکا  .2شکل 
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 ريزشی هايمکا ارزش عددي  .9جدول 

مکا   ةشمار

 ريزشی

 مختصّات

 جغرافيايی
 کالس خطر ارزش عددي

مکا   ةشمار

 ريزشی

 مختصّات

 جغرافيايی
 خطرس کال ارزش عددي

5 
43.43.53 
11.14.11 

 58 زیاد 33
43.45.54 
11.43.51 

 زیاد 33

4 
43.41.41 
11.15.44 

 53 توسّطم 34
43.41.44 
11.43.41 

 توسّطم 34

1 
43.44.18 
11.15.41 

 41 توسّطم 31
43.41.51 
11.48.11 

 زیاد 14

4 
43.44.11 
11.11.43 

 45 توسّطم 34
43.13.14 
11.48.45 

 بسیار زیاد 13

1 
43.41.18 
11.11.41 

 44 توسّطم 11
43.13.41 
11.41.14 

 زیاد 15

3 
43.41.41 
11.11.18 

 41 توسّطم 11
43.13.41 
11.41.41 

 سیار زیادب 18

1 
43.41.48 
11.43.11 

 44 توسّطم 34
43.13.13 
11.41.15 

 بسیار زیاد 81

8 
43.41.44 
11.43.45 

 41 توسّطم 34
43.41.11 
11.41.51 

 زیاد 31

3 
43.41.53 
11.43.48 

 43 زیاد 38
43.41.51 
11.41.15 

 توسّطم 34

51 
43.41.53 
11.43.51 

 41 زیاد 31
43.41.48 
11.43.43 

 زیاد 14

55 
43.41.53 
11.43.13 

 48 بسیار زیاد 13
43.41.13 
11.43.11 

 توسّطم 31

54 
43.41.58 
11.43.11 

 43 زیاد 31
43.41.11 
11.43.11 

 بسیار زیاد 13

51 
43.41.18 
11.48.41 

 11 زیاد 33
43.41.41 
11.43.11 

 کم 15

54 
43.44.14 
11.48.18 

 15 زیاد 33
43.41.18 
11.41.44 

 کم 41

51 
43.44.45 
11.43.11 

 14 بسیار زیاد 84
43.41.13 
11.41.14 

 زیاد 31

53 
43.44.11 
11.43.13 

 11 بسیار زیاد 81
43.41.13 
11.44.41 

 زیاد 14

51 
43.45.43 
11.43.51 

     بسیار زیاد 81

 به شررحریزشی را از نظر میزان خطر  هایمکان تواندمیهر مکان ریزشی،  توسّطبه ارزش کسب شده  توجّهبا 

 کرد. بندیدسته 4جدول 

 ريزشی از نظر ميزا  خطر هايمکا  بنديدسته .1جدول 
 84-3/11 55-3/34 55-48 48< هامکانمیزان ارزش 

 2 03 00 0 هامکانتعداد 

 13/3 11/11 13/13 44/44 درصد

 کم توسّطم زیاد بسیار زیاد میزان خطر
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 گيرينتيجه
درصرد  81کیلومتر در معرض ریزش سنگ قرار دارد که بریش از  43ود حد جادّهکیلومتری  11از طول تقریباً 

ا شررو  اصرلی سرابله قررار دارد امّر - حمیل جادّة 1/1مکان ریزشی در کیلومتر  ینلاوّ .شودمی مسیر را شامل

 کم از یکدیگر ةریزشی به صورت متراکم و با فاصل هایمکاندانست که  1/51ریزشی را باید از کیلومتر  ةمنطق

ی که برای ارزیابی میزان خطر ریرزش اسرتفاده پارامترهایادامه دارد. از  14تا کیلومتر  وضعیّت ینو اقرار دارند 

 ،ی برخوردارند. به عنوان مثرالخاصّ اهمّیّتاز  جادّهدامنه و فاصله از  شد شیب دامنه، ارتفا  دامنه، جنس موادّ

را کسرب  81 و ارزششرده  نظر ریزش سرنگ شرناخته از جادّه ةنقط ینپرخطرترکه  51 ةریزشی شمار ةنقط

 مترر و جرنس مروادّ 1 جرادّهدرجه، فاصله از  81متر، شیب دامنه  11کرده جایی است که ارتفا  دامنه حدود 

 سنگ متالشی شده به دلیل شیب زیاد از ارتفا  دامنه هایقطعهبه طوری که  استدامنه سنگی متالشی شده 

به این موضو  اقدام به احداث ی  دستگاه تونل مصنوعی در  اذعانبا  ینمسئول .ندشومیسرازیر  جادّهبه طرف 

 مکران ریزشری برداشرت 11ه داشرت. از کار ساخت آن ادام پژوهش،که در زمان انجام این  اندنمودهاین نقطه 

درصرد در  13/13 ،توسّطدرصد در کال  خطر م 11/11درصد در کال  خطر کم،  13/3شده در طول مسیر 

ی کره دارای خطرر بسریار هرایمکاندر صد در کال  خطر بسیار زیاد قرار گرفتند.  44/44کال  خطر زیاد و 

مناطق بسیار  قرار داشتند. سرابله - حمیل جادّة 48تا  1/41و  53تا  1/51 یلومترهایکعمدتاً در  ندهستزیاد 

از قبیرل سراخت  سازییمنااقدامات که  ندهست 55، 51، 53، 51، 45، 41، 44، 43 ةشمار هایمکانپر خطر 

 حاکی از آن استنتایج حاصله  دیوار حائل و یا تونل مصنوعی انجام شده است.

 سرازییمناجهت  ربطیذو ادارات  هاسازمانشدیداً در معرض ریزش سنگ قرار دارد و نیاز است  جادّهکه این 

ت قررار با خطر بسریار زیراد در اولویّر هایمکانباید  ه در این کارنقاط خطر اقدامات الزم را انجام دهند که البتّ

 گیرند.

 منابع
ویکررد مخراطرات محیطری: برا ر یاجرادّهارزیابی ایمنی  (5184) یاوشس ؛ شایان،نوچهرم زاده اصل،باقدم، عثمان؛ فرج

   .5-51 صص. ،(5) 3، مدرس علوم انسانی، GISمریوان با استفاده از  -مسیر سنندج 

 مرورد ی،اجرادّهنقش مدیریت مخاطرات طبیعی در کنتررل سروانح و تصرادفات  (5131) المعبا غ ،پورضا؛ واحدر برنا،

   .85-34 (، صص.1) 5، ايريزي منطقهبرنامه، چالو  -محور کرج  ةمطالع

 8، فضراي جغرافيرايی، جلفرا –تحلیلی در مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی جرادّة مرنرد  (5181لی )ع ،بالدپس

   .5-58 ص.(، ص41)
هرای سرنگی برر سرطح جرادّة یزشربررسری خطرر ناشری از  (5188) بدالرضاع لی؛ نوریزدان،ع یام ؛ صهبا،س ،بهاروند

   .31-14 (، صص.4) 1، زيستيطمحشناسی و علمی پژوهشی زمين ،wcsاندیمش  به روش  - آبادخرم

 یزآممخراطره یهامحدوده یبندپهنههند و ی شرقی سهادامنهسنگی در  هاییزشرخطر  (5188) ریمم ،بیاتی خطیبی

  .51-14 صص. ،(48) 54 ،يزيربرنامهجغرافيا و  يةنشر ،قرنقوچای ةدر حوض

خطر ریرزش سرنگ در طرول  ایمنطقهمدل  ساخت (5183) طاءاهللع هره؛ کاویان،زیده س ؛ موسوی،طاءاهللع ،شیرزادی

 ،آبراد(صرلوات گردنرة ،کردسرتان موردی: ة)مطالع GIS و یپوشانهمشاخص  کوهستانی با استفاده از یهاجادّه

 .84-35 صص. ،83 ،آبخيزداري يهاپژوه 
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برر ارزیرابی حروادث ریزشری  یاجرادّهترافیکی و  پارامترهایسنجی اثر (5181) رتضیم ،اسدامرجی محمود؛ صفارزاده،

   .411-481 صص. (،4) 1، حمل و نقل ةوهشنامپژ ،(چالو  -)مورد کاوی: محور کرج  کوهستانی یمحورها

(، 18) 14 ،جغرافيرايی يهاپژوه ، کشرور یهاراه ةبرخی عوامل جغرافیایی بر شبک یرتثث (5113) صراهللتبار، نفالح

 .41-11. صص

مخرروط افرت در  ةاستفاده از نظریّر (5183) رتضیم ؛ پیروز،رهادف ،انصاری ؛یمانا ؛ انتظام،لیع ،اییهاروم ؛دا، نپورقاضی

 صرص. ،(33) 51، علوم زمين ةمجلّ(، آبادمرزن -چالو  )پل زنگوله  جادّةریزش در مسیر ر سنگارزیابی خط

533-531. 

و  ایترودهبر حرکات  یدتثکروستایی با  یهاراه ةمخاطرات ژئومورفولوژی  ناشی از ساخت و توسع (5181) ریباکرمی، ف

   .81-514. صص، (53) 3، جغرافيايیفضاي  ،(موردی: روستاهای شهرستان سراب ةایجاد خند  )مطالع
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