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چکيده

    ناپايداری دامنه ها و ريزشهای سنگی همواره از خطرات اصلی در مسير جاده ها در مناطق کوهستانی بوده و جاده کرج- چالوس از اين خطر مستثني نيست. 
اين  استفاده شده است. در  افت  از روش محاسبه مخروط  اين تحقيق  متعددی وجود دارد که در  راهها، روشهای  ارزيابی خطر سنگ ريزش در مسير  منظور  به 
روش، متناسب با ابعاد هندسی و شيب دامنه، نحوه حرکت سنگ ريزش و ميزان گسترش و پراکندگی آنها در طول دامنه و در نهايت تأثيری که روی مسير راه 
می گذارد، بررسی مي شود. با استفاده از داده هاي رقومي و با بهره گيری از نرم افزارهای تخصصی، مناطق مستعد سنگ ريزش در طول مسير راه شناسايي شدند. 
خطر سنگ ريزش برای شيب دامنه ها و برای دو زاويه بحرانی محاسبه شده و نتايج به صورت نقشه های پهنه های خطر سنگ ريزش ارائه شد. نتايج به دست آمده 
نشان می دهد که خطر سنگ ريزش رابطه مستقيمی با شيب دامنه های سنگی و شرايط توپوگرافی آن دارد. همچنين نوع سنگ در گسترش و شکل گيری جابه جايی 

سنگ ريزشها نقش مهمی ايفا می کند. 

کليد واژه ها: سنگ ريزش، نظريه مخروط افت، استعداد سنگ ريزش، جاده چالوس، ناپايداری دامنه ای

 

Abstract
       Karaj-Chaloos Road is always considered as the most hazardous road due to rockfalls and landslide events. The road, located 
in the Central Alborz Mountains, is a vital route connecting Tehran and the southern part of Alborz to the northern part and the 
resort areas along the Caspian Sea. The aim of this paper is to study and evaluate the potential of rockfalls and landslides along the 
middle part of the route. The study area has a very complicated geological and geomorphological condition and many deep cuts 
were made along the road to provide a safe passage through the mountains. Since most of the slope instabilities along the road are of 
rockfall type, cone-fall theory proposed by Evans and Hungr (1993) was used to analyze and predict the rockfalls along the route.
The results show that the potential of rockfall is directly related to morphology and higher for steeper slopes. Rock type and the 
geological structures of the slopes also influence the rockfall potential in the study area. 

Keyword: Rockfall, Cone-fall theory, Rockfall potential, Chaloos-road, Slope instability.
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1-  مقدمه

توجه  مورد  هميشه  کوهستانی،  راههای  مسير  در  سنگ ريزش  خطر 
که  شده  انجام  زيادی  مطالعات  زمينه،  اين  در  و  است  بوده  پژوهشگران 
  Wieczorek et al.(1998)در نروژ وLied (1977)می توان به مطالعات
پژوهشــــهای به  می توان  و همچنين  متحــــــده  اياالت  يوميست  دره  در 

با  مرتبط  زمين شناسی  خطرات  ارزيابی  Batterson et al.(2006)در 

سنگ ريزش در کانادا اشاره کرد. در ايران نيز مطالعات پراکنده در ارزيابی 
خطر  بررسی  گزارش  آن  نمونه  که  گرفته  صورت  راهها  مسير  پايداری 

سنگ ريزش ارائه شده توسط بلورچی و همکاران )1385( است.
استفاده از GIS در مطالعه سنگ ريزشها داراي دو مزيت عمده است. يکي، 
بيشترين  برآورد  ديگري،  و  سنگ ريزش  مستعد  شيبهاي  پنهاني  توان  يافتن 
دهد  قرار  خود  تأثير  تحت  مي تواند  سنگ ريزش  يک  که  است  فاصله اي 
(Jabyedoff & Labiouse,2003). اين مطالعه بر اساس روش مخروطي 

بنا شده و می تواند يکي از روشهاي مناسب براي پيش بيني اوليه مناطق مستعد 
سنگ ريزش باشد. منطقه مورد مطالعه بخشي از جاده چالوس، حد فاصل پل 
از  بخش  اين  مطالعه  اهميت  است.  کيلومتر  طول50  به  مرزن آباد،  ـ  زنگوله 
جاده چالوس به دليل ريزشهاي مکرر که ساالنه خسارتهاي مالي و گاه جاني 
به همراه دارد، صورت گرفته است. بارشهای فصلی و وقوع زمين لرزه نيز در 
تشديد حرکات دامنه ای تأثير قابل توجه دارند. شکل 1 مسير جاده چالوس در 

منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.

2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

که  است  ايران  شمال  در  رانده  چين خورده-   کمربند  يک  البرز  رشته کوه 
نتيجه دگرشکلي فعال بخشی از  پهنه وسيع برخوردی  اوراسيا-  عربستان را 
تشکيل می دهد (Allen et al.,2000). منطقه مورد مطالعه در بخش ميانی 
البرز مرکزی قرار دارد که از نظر ريخت شناسی، اين بخش از البرز بيشترين 
ساختارهای  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  ارتفاعات  بلندترين  و  ناهمواريها 
دارند  زمين  سطح  ناهمواريهای  شکل گيری  در  اساسی  نقش  زمين شناسی 

)بلورچي و همکاران، 1385(.
از  پيش  سنگ شناسی  واحدهای  از  گسترده ای  دامنه  زمين شناسی،  نظر  از 
ارائه  اطالعات  پايه  بر  دارند.  منطقه رخنمون  در  عهد حاضر  تا  پالئوزوييک 
شده در نقشه زمين شناسی مرزن آباد با مقياس 1:100000)سازمان زمين شناسی 
1379(، ويژگيهاي واحدهای سنگ شناختی منطقه به شرح زير معرفی می شود 

)شکل 1(.
و سلطانيه محدود  دو سازند کهر  به  منطقه  پرکامبرين: کهن ترين سنگهای 

می شود که پوشش گسترده ای در بخشهای  ميانی منطقه دارند.
و  کوارتزيت  الی سنگ،  سنگ،  ماسه  شامل  عمدتاً  کهر  سازند 
خوب نسبتاً  مقاومت  به  باتوجه  است.  دولوميت  و  شيل  از  ميان اليه هايي 

(RMR = 65-75 و σc = 110 MPa)، اين سنگها ارتفاعات بلند منطقه را 

تشکيل می دهند. عالوه بر سطوح اليه بندی، سه سيستم درزه در ماسه سنگهای 
سازند کهر قابل اندازه گيری است که شرايط الزم را برای لغزش صفحه ای و 

واژگونی را در دامنه ها فراهم می کنند.
با اليه بندی منظم  شامل سنگهای دولوميتی  منطقه، عمدتاً  سازند سلطانيه در 
ستبر تا ميان اليه و حاوي دو سيستم درزه اصلی می باشند. استقامت سنگهای 
دولوميتی نيز خوب (RMR = 60-75 و σc = 110-130 MPa) توصيف 
نسبت  محدودتری  گسترش  راه  مسير  در  سازند  اين  رخنمون  است.  شده 
سنگهای  در  آمده  وجود  به  دامنه  از  نمونه ای   2 شکل  دارد.  کهر  سازند  به 

دولوميتی سلطانيه را نشان می دهد.
پالئوزوييک: طيف گسترده ای از سازندهای پالئوزوييک در منطقه مورد مطالعه 

رخنمون دارند که از قديم به جديد شامل سازندهای باروت، زايگون، اللون، 
ميال، جيرود )آهک مبارک(، درود، روته و نسن می شود. شيلها و الی سنگهای 
سازند زايگون بيشترين گسترش را در محدوده هزار چم دارند. ماسه سنگهای 
سرخ رنگ نسبتاً ستبر اليه اللون دارای خصوصيات مقاومتی نسبتاً خوب هستند 
(RMR = 60-75 و σc = 98 -130 MPa). سنگهای آهک مبارک نيز 

به  سنگها  اين  دارد.  منطــــقه  جنوبی  بخشــــهای  در  توجهی  قابل  گسترش 
خاطـــر استقــــامت باال (RMR = 60-72 و σc = 80 -110 MPa) دارای 
دامنه هايي با شيب تند می باشند. سه سيستم درزه در توده سنگ قابل شناسايي 
است که باعث ناپايداری دامنه ای به صورت لغزش گوه ای و لغزش صفحه ای 
و سنگ ريزش می شوند. در نهايت سنگهای آهکی و ماسه سنگهای سازندهای 
درود و روته در محدوده سياه بيشه دامنه های مشرف به مسير راه را تشکيل 
می دهند. بيرون زدگيهايي از بازالت و سنگهای آذرين بازي در محدوده شمال 

پل زنگوله نيز ديده می شوند که به پرمين پايانی تعلق دارند. 
مزوزوييک: بيشترين بيرون زدگی نهشته های مزوزوييک متعلق به سازند اليکا 

است که در منطقه شامل سنگ آهک با اليه بندی منظم می باشد. سازندهای 
گسترش  باال  کرتاسه  سنگی  واحدهای  و  تيزکوه،  الر،  دليچای،  شمشک، 

کمتری در طول مسير راه دارند.
کواترنر: نهشته های کواترنر شامل نهشته های آبرفتی، واريزه ها، سنگ ريزشها 

و ديگر حرکات دامنه ای می شوند. باتوجه به فعاليتهای زمين ساختي در منطقه 
نهشته های  رسوبات،  پيوسته  فرسايش  نتيجه  در  و  دامنه ها  تند  مورفولوژی  و 
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در  نهشته ها  اين  گسترش  بيشترين  دارند.  کم  و  محدود  گسترش  کواترنر 
محدوده مکارود به سمت  مرزن آباد است که عمدتاً شامل نهشته های آبرفتی 

درشت دانه با سيمان شدگی ضعيف می باشد. 

3-  نظريه مخروط افت

از  استفاده  سنگ ريزشها  حرکت  ارزيابی  برای  متداول  روشهای  از  يکی 
نظــــريه  اين  است.  دامنه  طول  در  واريزه ها  مخــــروطی  حرکت  نظريه 
توسطEvan & Hungr (1993) پيشنهاد شده و بر پايه اين نظريه، حرکت 
بلوک سنگ از محل جدايش در طول دامنه به سمت افق پايين تر در فضای 
از  پيش  ايستای سنگ  محل  مخروط  نوک  می گيرد.  مخروط صورت  يک 
متحرک  بلوک سنگ  برای  قابل دسترس  قاعده مخروط، فضای  و  حرکت 
در قسمت پايين دامنه است. شکلهای 4-الف و 4-ب مخروط حرکت برای 
افق  با سطح  نشان می دهند. زاويه ای که سطح مخروط  يک سنگ ريزش را 
مخروط  زاويه  يا   (φ)بحرانی زاويه  می سازد  توپوگرافی  شيب  جهت  در 
افت  ابعاد مخروط  باشد،  بزرگ تر  بحرانی  زاويه  ناميده می شود. هرچه  افت 
گستردگی کمتر و حرکت بلوک سنگ به صورت متمرکزتر بوده و در نتيجه 
خطر آفرينی سنگ ريزش بيشتر خواهد بود. در مقابل، با کاهش زاويه بحرانی، 
از  بيشتر خواهد شد.  بلوک سنگ  پراکندگی حرکت  و  افت  ابعاد مخروط 
سنگ  بلوک  حرکت  سرعت  سنگ ريزش،  حرکت  در  ديگر  مؤثر  عوامل 
است که تابعی از ارتفاع دامنه می باشد. ارتفاع دامنه فاصله بين دو تراز رقومی 
يک دامنه در نظر گرفته می شود. سرعت حرکت بلوک سنگ  ميزان انرژی 

ذخيره ای )پتانسيل( و جنبشي را کنترل می کند.
در اين تحقيق، برای محاسبه نحوه حرکت و بررسی ميزان خطر پذيری سنگ ريزش، 
از نرم افـــــزارCONEFALL تهيه شـــده توسطJaboyedoff (2003) استفاده 
(Digital Terrain Model) DTM داده های  پايه  بر  فوق  نرم افزار  شد. 

فاصله  بيشترين  می توان  نرم افزار  اين  به کارگيری  با  است.  شده  برنامه ريزی 
تعيين  را  دامنه  طول  در  خود  جدايي  محل  از  سنگ  بلوک  يک  جابه جايي 
کرد. زاويه مخروط افت که با φ در شکل 4 نشان داده شده، زاويه ای است 
که بين سطح افق و خط مسير حرکت از نقطه جدايي تا نقطه ايستــــايي به 
وجــــــود می آيد.  زاويه مخــــروط افت که با φ بازه ای در حــــــدود 27 
تا 32 درجه دارد، ولی به نظـــــرJaboyedoff & Labiouse (2003) در 
مناطق کوهستانی، اين زاويه می تواند تا 45 درجه نيز برسد. در هر نقطه از مسير 
حرکت )براي مثال نقطه x(, اختالف ارتفاع بين مخروط و سطح توپوگرافی 

ΔH  مطابق فرمول زير با سرعت حرکت و نيروی گرانش رابطه دارد.

ΔH = v2 / 2g

که g نيروی گرانش زمين و v سرعت حرکت قطعات سنگ در نقطه  x است.     
برای شناسايی اوليه و سريع مناطق دارای پتانسيل خطر سنگ ريزش شيبهای 
40 يا 45 درجه و مناطـــــــق پرتگاهی در نقشــه های برداری توپوگــــرافی 
می شــــــوند  گرفته  نظــــــر  در  سنگ ريزشی  مخــازن  عنوان  به 
رقومي  داده هاي  از  استفاده  با   .(Jaboyedoff & Labiouse, 2003)

توپوگرافي با مقياس 1:25000، نقشه شيب منطقه در بازه های با تقسيم بندی 
شديد  تغييرات  و  منطقه  بودن  کوهستانی  به  باتوجه  شد.  تهيه  درجه ای  پنج 
درجه   45 و   40 حالت  دو  برای  افت  مخروط  شيب  زاويه  ريخت شناسي، 
درنظر گرفته شد. زاويه های درنظر گرفته شده زاويه شيب ميانگين دامنه های 
مبنا  اين  بر  است.  داده  رخ  سنگ ريزش  پديده  آنها  در  که  می باشد  منطقه 
محاسبه مخروط افت برای دو زاويه 40 درجه  و 45 درجه به وسيله نرم افزار 

CONEFALL و  با کمک  نرم افزار  Arc GIS صورت گرفت. 

4-  پهنه بندی خطر سنگ ريزش

مورد  راه، محدوده  مسير  در  دقيق تر خطر سنگ ريزش  و  بهتر  ارزيابی  براي 
مطالعه به سه منطقه تقسيم بندی شده و برای هرکدام از آنها تحليل پهنه بندی 
خطر صورت گرفت. مناطق مورد بررسی به ترتيب از شمال به جنوب شامل: 
چهارگوش مکارود، چهارگوش دِزبن و چهارگوش پل زنگوله هستند. شکل 
5 محدوده گسترش چهارگوشهای ذکر شده را نشان می دهد. اطالعات مورد 
مسير  طول  در  ايستگاه   47 از  دامنه ها،  پايداری  تحليل  در  استفاده  براي  نياز 
برداشت شد که 4  ايستگاه در چهارگوش مکارود، 29 ايستگاه در چهارگوش 
دزبن و 14 ايستگاه در چهارگوش پل زنگوله در نظر گرفته شد. مبنای انتخاب 
ايستگاهها و موقعيت آنها بر اساس مشاهدات صحرايي و همچنين بر اساس 
مناطقی بوده که بر اثر تحريک زمين لرزه 8 خرداد 1383 کجور- فيروزآباد 
و يا ديگر عوامل در آنها پديده سنگ ريزش اتفاق افتاده است. الزم به ذکر 
عنوان  به  و  ثبت شده  راه  مسير  در  برخورد سنگ ريزش  محل   53 که  است 
نقاط شاهد در نظر گرفته شده اند. موقعيت ايستگاههای برداشت نيز در شکل 
نرم افزار  به کارگيری  با  و  افت  نظريه مخروط  از  استفاده  با  نشان شده اند.   3
CONEFALL و  با بهره گيری از نرم افزار Arc GIS نقشه پهنه بندی خطر 

سنگ ريزش برای دو زاويه بحراني 40 درجه و 45 درجه تهيه شد. نقشه نهايي 
پهنه بندی خطر سنگ ريزش در شکل 6 ارائه شده است.   

5-  بررسی و ارزيابی نتايج

بسيار  با مشاهدات صحرايي همخواني  تلفيق آنها  از بررسيها و  نتايج حاصله 
خوبي در ارزيابی خطر سنگ ريزشها در منطقه نشان می دهد. با مطالعه نقشه 
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پهنه بندی خطر سنگ ريزش ارائه شده در شکل 5 که بر روی نقشه توپوگرافی 
ارائه شده است، می توان چنين بيان داشت که احتمال بروز خطر سنگ ريزش 
در چهارگوش دِزبن بيشترين است و در چهارگوشهای پل زنگوله و مکارود 
پيچيدگی  امر  اين  اصلی  علت  می شود.  کمتر  ترتيب  به  خطر  بروز  احتمال 
راه  مسير  از  مقطع  اين  در  )توپوگرافی(  سطحی  ناهمواريهای  خصوصيات 
در  مستقيمي  نقش  زمين ساختي  فعاليتهای  که  آوريست  ياد  به  الزم  است. 

شکل گيری ارتفاعات و ريخت شناسی منطقه دارند.
تلفيق داده های زمين شناسی و پهنه بندی خطر سنگ ريزش در شکل 6  نقشه 
در  کهر  سازند  سنگهای  ماسه  در  سنگ ريزش  خطر  است.  شده  داده  نشان 
خطر  اين  بروز  احتمال  است.  بيشتر  زمين شناسی  واحدهای  ديگر  با  مقايسه 
اين  رخنمون  محل  دامنه های  همه  در  و  نيست  راه  مسير  بريدگی  به  محدود 
نيز صدق  ماسه سنگهای سازند اللون  برای  اين مورد  سازند ديده می شوند. 
می کند، هرچند اين سازند گسترش کمتری در مسير راه دارد. فراوانی خطر 
سنگ ريزش در سنگ دولوميتهای سازند سلطانيه و سنگهای کربناتي ديگر 
سازندها از جمله مبارک و روته بيشتر محدود به بريدگيهای مسير راه بوده و 
در محل عملکرد گسلها ديده می شوند. خطر سنگ ريزش در سنگهای بازالتی 
موقعيت  به  محدود  دارند،  رخنمون  زنگوله  پل  منطقه  در  که  بااليي  پرمين 
گسلها و شکستگيهای اصلی است و تأثير مستقيمی روی مسير راه و پايداری 

آن ندارد.     
قابل ذکر است که عوامل متعددی در ايجاد سنگ ريزش دخالت دارند که می توان 
آنها را به دو مجموعه عوامل درونی و بيرونی تقسيم بندی کرد. مؤثرترين عامل 
درونی ريخت شناسی سطح زمين  يا ابعاد هندسی دامنه است که به همراه عوامل 
ديگر همچون ويژگيهاي سنگ شناسی و ساختارهای زمين شناسی بيشترين تأثير 
تأثير  بيرونی  از مجموعه عوامل  دارند.  ابعاد سنگ ريزش  و  نوع  را در کنترل 
نيروهای ديناميکی )زمين لرزه ها( و بارشهای جوی در مقايسه با ديگر عوامل 
بيشتر است. در اثر عملکرد زمين لرزه 8 خرداد 1383 با بزرگای 6/3 در مقياس 
ريشتر، سنگ ريزشهای زيادی در مسير راه اتفاق افتاد که باعث خسارات جانی 
و مالی بسيار و بسته شدن مسير راه برای سه ماه شد )بلورچی و همکاران،1385(. 
همچنين تغييرات دما در طول سال و بارشهای فصلی سبب ايجاد سنگ ريزش 

در مقياس کوچک تر در طول مسير راه می شود.

6-  نتيجه گيري

استفاده از نظريه مخروط افت يکي از روشهای کاربردی و مؤثر در ارزيابی 
در  سنگ ريزش  خطر  ارزيابی  برای  روش،  اين  از  است.  سنگ ريزش  خطر 
مسير جاده چالوس حد فاصل پل زنگوله تا مرزن آباد استفاده شد. برای تهيه 
نقشه پهنه بندی خطر سنگ افت از نرم افزار CONEFALL استفاده شد که 
بر پايه نظريه مخروط افت نوشته شده است. داده اوليه مورد نياز براي اجرای 
برنامه تعيين موقعيت سنگ ريزش و نقشه رقومی شيب منطقه است. موقعيت 
برداشت  ايستگاه   47 طريق  از  و  صحرايي  مشاهدات  انجام  با  سنگ ريزشها 
تعيين شد. و نقشه رقومی شيب منطقه با استفاده از نرم افزار ARC-GIS تهيه 
شد. با تهيه نقشه های پهنه بندی خطر سنگ ريزش در مسير راه و مقايسه نتايج 
به  و خوبی  نزديک  تطابق  زمين  روی  واقعيتهای  و  شواهد  با  آمده  به دست 
منطقه  برای  را  افت  به کارگيری روش مخروط  امر صحت  اين  دست آمد. 

مورد مطالعه نشان می دهد. 
احتمال خطر سنگ ريزش در چهار گوش دِزبن در مقايسه با چهارگوشهاي 
پل زنگوله و مکارود بيشتر است. علت اصلی می تواند تغييرات شديد شرايط 
توپوگرافی سطح زمين باشد. علت ديگر می تواند گسترش بيشتر ماسه سنگهای 
سازند کهر در اين چهارگوش باشد. خطر سنگ ريزش در اين سازند و ماسه 
سنگهای سازند اللون محدود به بريدگيهای مسير راه نيست و در همه دامنه ها 
گسترش دارد. در مقابل احتمال بروز خطر سنگ ريزش در سنگهای کربناتي 
سازندهای سلطانيه، مبارک و روته بيشتر در طول بريدگيهای مسير راه می باشد. 
گسترش خطر سنگ ريزش در سنگهای بازالتی پرمين محدود به مناطق خرد 

شده در اثر عملکرد گسلها و شکستگيهای محلی است.

سپاسگزاري

از همکاری صميمانه گروه زمين شناسی  تا  برخود الزم می دانند  نويسندگان 
مهندسی سازمان زمين شناسی و تحقيقات معدنی کشور در اجرای اين طرح 
آقايان  بی شائبه  اين خصوص زحمات  تحقيقاتی تشکر و قدردانی کنند. در 

محمد جواد بلورچی و مسعود محمود پور قابل ستايش و سپاسگزاری است.
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شکل 1-  ويژگيهاي زمين شناسی مسير راه چالوس )حد فاصل پل زنگوله- مرزن آباد( و موقعيت ايستگاههای برداشت
 )سازمان زمين شناسی کشور 1:100000 مرزن آباد؛ وحدتی دانشمند، 1379(
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شکل 2- رخنمون تناوب ماسه سنگ و شيل سازند درود در مسير راه و احتمال بروز پديده سنگ ريزش در نتيجه تفاوت 
فرسايش واحدهای سنگی

شکل 3- نمايي از سنگ آهک ستبر اليه مبارک و توان خطر سنگ ريزش در مسير راه با توجه به شيب تند دامنه
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شکل 4- الف( نيمرخ طولی يک دامنه و نمود زاويه بحرانی،  ب( رابطه بين سطح توپوگرافی و مسير 
ΔH حرکت مخروط افت

شکل 4- الف(

شکل 4- ب(

φ

∆Н

نقطه ايستايی سنگ

 بيشترين فاصله ای که سنگ افت

می تواند طی کند
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شکل 5-  نمايش مناطق مستعد سنگ ريزش برای دو زاويه 40 و 45 درجه در طول مسير راه و تلفيق آن با نقشه ناهمواريهای سطح زمين به همراه 
موقعيت گسلهای اصلی
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شکل 6-  نمايش مناطق مستعد سنگ ريزش برای دو زاويه 40 و 45 درجه در طول مسير راه و تلفيق آن با نقشه زمين شناسی در 
سه چهارگوش مورد بررسی
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