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حت اثر ها، تمالحظات پدافند غیرعامل خطوط انتقال برق با توجه به موقعیت ژئوتکنیکی دكل

 زرآباد( –كیلوولت جاسک  272های فصلی )مطالعه موردی خط سیالب

 

  115، محمد رضا زارع110، مجید گلزاده117منصور عسگری خوراسگانی 

  آباد دانشجوی دكتری مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف -1

 ای هرمزگان، معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه HSEدكتری مدیریت  -2 

 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان  -7

  

Mansour.asgari@gmail.com  

 

 خالصه

با توجه به گسترش خدمات الکترونیک در جامعه و وجوب استفاده از انرژی برق، خطوط امروزه 

انتقال برق به عنوان يکي از نیازهای زيرساختي جامعه اهمیت استراتژيکي پیدا نموده است كه با 

بايست از نقطه نظر پدافندی آمادگي مقابله با توجه به در معرض آسیب بودن اين خطوط مي

كند را داشته باشد. يکي از مخاطرات خطوط انتقال برق با توجه كه آن را تهديد ميهايي بحران

ن باشد كه متاسفانه در اجرای خطوط كمتريبه گستردگي خطوط تغییرات اقلیمي و ژئوتکنیکي مي

كیلوولت جاسک  235های خط توجهي بدان شده است، مقاله حاضر به بررسي شرايط اقلیمي دكل

های استخراج شده كه با دوره هیدرولیکي با توجه به دبيهیدرولوژی و ه نظر زرآباد از نقط –

سالهو ارائه راهکارهای مناسب از طريق راهبردهای پدافند غیرعامل است كه در  85بازگشت 

صورت وقوع تهديدات طبیعي همچون سیالب موجبات عدم انتقال و انرژی و خسارات اجتناب 

  ناپذير نگردد.

 خطوط انتقال برق، سیالب ، آبشستگي بحران، مديريت عامل، غیر پدافند كلمات كلیدی:

 

 

                                                           
 دآبا واحد نجف يدانشگاه آزاد اسالم، ساخت تيريمدعمران  یدكتر یدانشجو 1
 هرمزگان ایمعاون طرح و توسعه شركت برق منطقه 1
 دانشگاه اصفهان ،يو مهندس يدانشکده فن ،گروه عمران ارياستاد 3
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  مقدمه .1
 

رين تدر مناطق مختلف زندگي بشر از ديرباز با آسايش و امنیت تلفیق شده كه طي آن، ايمني و امنیت از ابتدائي

به دفاع غیرعامل اصول در جهت دستیابي به استانداردهای مطلوب آسايش در منطقه است و اصوال توجه 

گیری شهرها همواره مورد توجه شهرها در مقابل تهديدات )طبیعي و غیر طبیعي( امری است كه از آغاز شکل

گردد كه با اجرای به اقداماتي اطالق مي Passive Defense(. پدافند غیرعامل 1381)بوالحسني،  بوده است

ت حیاتي و حساس و تلفات انساني جلوگیری نمود و تاسیساتوان از وارد شدن خسارات به تجهیزات و آن مي

 مجمع كه است اهمیت دارای جا بدان تا طبیعي بالهای بحران میزان آن را به حداقل ممکن كاهش داد. كنترل

 طبیعي باليای كاهش آثار المللي بین دهه را 1115 دهه میالدی، 1183 دسامبر در متحد ملل سازمان عمومي

 . (IDD and UNDP 2552)كرد  اعالم

ف از های مختلبا توجه به موقعیت جغرافیايي و اقلیمي، ايران كشوری است دارای سطح گسترده و تنوع اقلیم

باشد كه اين كشور را در معرض بالهای طبیعي بسیار همچون سیل، نظر آب و هوا و همچنین خاک و بستر مي

 های آسیب كاهش و جلوگیری برای كه شود يباعث م امر اين های زمین قرار داده است وزلزله و نشست

شود. بنابر شواهد و آمار ايران در شمار ده كشور اول فاجعه خیز دنیا  گرفته نظر در را الزم تمهیدات احتمالي،

 (1383قراردارد )عنبری، 

 های مادر، سازه اين از دسته مهمترين و شوند مي محسوب كشوری هر بنای زير بعنوان136ها فراسازه

 وابسته بدان بحران و عادی حالت در جامعه حیات هاآن وضعیت تناسب به كه هستند 133حیاتي هایشريان

 شود مي باعث موضوع اين كه بگیرد قرار اتفاقي و طبیعي، امنیتي تهديد مورد تواند ها ميسازه اين .است

گرفته شود  نظر در شرايط با متناسب عامل غیر پدافند يا عامل غیر دفاع عنوان تحت ديگر دفاع نوعي كه

 (. 1311)افتخاری، 

های حیاتي و اثرگذار در امنیت جامعه و منطقه خطوط انتقال برق است، صنعت برق موتور يکي از اين شريان

، كه در كشور ما جهت اجرای اين خطوط  (Sekhar et al, 2558)اصلي رشد كشورهای در حال توسعه است 

 كنند.استفاده مي 138مشبکهای باشد معموال از دكلكیلوولت مي 155و  235، 63های كه به قدرت

كیلو ولت 235است تا تهديدات ناشي از بارندگي و سیالب را بر روی خط انتقال  در اين مقاله سعي بر آن شده

ای به وسعت شود دارای پهنهمشاهده مي 1زرآباد بررسي كند، اين خط همانگونه كه در شکل شماره  –جاسک 

باشد كه از شرق شهر جاسک در استان هرمزگان تا شهر زرآباد در استان سیستان و بلوچستان مي كیلومتر 185

 .  است امتداد يافته

 

                                                           
171 Super Structures 

177 Life Line 

171 Lattice 
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 زرآباد -كیلو ولت جاسک  235:  محدوده خط انتقال 1شکل شماره 

 

 عامل ریو مفهوم پدافند غ فيتعر .2
 

وارد  توان ازينبوده و با اجرای آن م ينظام حاتیبر تسل يشود كه متک يگفته م يعامل، به دفاع ریپدافند غ

-بیای كه موجب كاهش آسمسلحانه ریبه عبارت بهتر، هر اقدام غ. نمود رییجلوگ يو جان يشدن خسارات مال

 اي دشمن اتیمقابل عمل كشور در هایانياسناد و شر زاتیتجه سات،یها، تأسساختمان ،يانسان رویین ریيپذ

به معنای  رعاملیپدافند غ(. 1313نامند )وبگاه آفتاب، يعامل م ریمانند زلزله گردد را پدافند غ يعیطب ایيبال

 هایتیاز فعال رییگو صرفا با بهره ياستفاده از اقدامات نظام در هنگام بحران، بدون ریيپذبیكاهش آس

 ب،يفر ،ييتفرقه و جابجا ،يپوشش، پراكندگ شامل رعاملی. اقدامات پدافند غاستي تيريو مد يفن ،يرنظامیغ

 باشديهای امن مو سازه بندهيفر بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماكت تیاعالم خبر، قابل ،يابيمکان 

 (. 2551فارس،  )خبرگزاری

 در سازها ساخت و از حجمي تهديدات، اولويت در ترديد و تهديدات از واحد دركي عدم دلیل دركشور ما به

 غیر پدافند موضوع به عمراني و اقتصادی مختلف هایپروژه اجرای در و گرديده احداث تهديد مورد مناطق

زرآباد اشاره داشت كه  –كیلو ولت جاسک  235توان به اجرای خط مي مثال، بعنوان توجهي نشده است. عامل

كهنو، جگین، گابريک، هیمن،  های جاهرو،ها و رودخانهاحداث آن در مسیری كه عمود بر مسیر عبور مسیل

 313ای منجر به سقوط دكل شماره سديج، سورچاه، كاشي و رابچ بدون بررسي شرايط اقلیمي و طبیعي منطقه

 (.2گرديد )شکل شماره  1388اين خط در سال 
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 تحت اثر آبشستگي و نشست فونداسیون 313:  سقوط دكل شماره 2شکل شماره 

 

ه های گفتهای بحراني اين خط و مسیر رودخانهز وضعیت قرارگیری برخي از دكلنمايي كلي ا 3در شکل شماره 

 ای مشاهده نمود.توان توسط تصاوير ماهوارهشده اين خط را مي

 
  google earthافزار ها توسط نرمها و رودخانه:  تصويری از موقعیت دكل3شکل شماره 

 

 منطقه یدرولوژیو ه يسطح یمطالعات آب ها .3
 

های های جاسک و زرآباد، ايستگاهبا توجه به تقارب كد ارتفاعي محدوده مورد مطالعه و كد ارتفاعي ايستگاه 

 28دقیقه شرقي و  15درجه و  83و دارای مختصات  ،در فرودگاه نیروی هواييواقع  سینوپتیک شهرجاسک

ناسي محدوده، انتخاب شده دقیقه شمالي و شهر زرآباد به عنوان ايستگاه معرف شرايط هواش 38درجه و 

را دارا بوده و به صورت شبانه  يهواشناس زاتیمجموعه تجه نيكاملتر سینوپتیک معموالً یهاستگاهياست. ا

به كمک آمار و  .ندينما ياقدام م يو هر ساعت نسبت به ثبت اطالعات و ارسال گزارشات هواشناس یروز

های ضروری در جهت شناخت میزان و چگونگي تغییرات لتجزيه و تحلی های هواشناسياين ايستگاه اطالعات

 . انجام پذيرفتزماني عوامل هواشناسي 

 سری و 1شماره ساله بارندگي ساالنه ايستگاه سینوپتیک شهر جاسک ارقام مربوطه در جدول  28ارقام سری 

مذكور پارامترهای  یهاارائه شده است. در جدول 2شماره زرآباد در جدول  کینوپتیس ستگاهياساله  13

 .تالذكر درج شده اسفوق میانگین دراز مدت بارش حداكثر و حداقل بارش ساالنه بارش ساالنه ايستگاه
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 : میانگین بارش ماهانه در ايستگاه سینوپتیک جاسک )سازمان هواشناسي كشور(1جدول شماره 

 

 )سازمان هواشناسي كشور( : میانگین بارش ماهانه در ايستگاه سینوپتیک زرآباد2جدول شماره 

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave

1364 2.67 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 2.30 20.00 10.14 3.67 3.26

1365 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 1.33 0.00 9.38 1.65

1366 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 19.50 2.20 2.89

1367 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 13.00 1.75

1368 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 9.60 6.05 4.00 2.39

1369 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 5.16 0.50 4.84 1.25

1370 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 1.12

1371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.50 0.02 0.17

1372 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.60 0.42 0.22 0.11

1373 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.01 11.60 1.02

1374 0.06 0.04 0.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 4.89 2.98 1.59 1.65 0.95

1375 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 1.44 2.27 0.36

1376 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 1.39 3.00 1.92 3.68 0.84 0.95

1377 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.70 0.69 0.12

1378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.11 0.00 0.00 0.02

1379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.39 1.36 0.01 0.00 0.15

1380 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.28 0.00 0.31 0.13

1381 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.15 0.05 0.02 0.06

1382 0.25 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.21 0.00 0.06

1383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.74 1.02 0.31

1384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.21 0.12

1385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 4.39 0.00 0.11 0.51 0.44

1386 0.07 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.22 0.00 0.66

1387 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.21 0.04 0.43 1.06 0.00 0.15

1388 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.44 1.62 0.30

1389 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 0.02 0.02

1390 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.16 0.00 0.08

1391 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.42 0.05 0.80 0.01 0.11

1392 1.18 0.06 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.12 1.00 1.44 0.40 0.05 0.37

Max 1.18 0.06 5.19 0.00 0.23 0.00 0.08 1.39 4.39 2.46 3.68 1.62 1.69

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ave 0.26 0.00 0.31 0.00 0.02 0.00 0.01 0.18 0.58 0.57 0.57 0.37 0.72
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ر باشد. اين دامنه دالعاده بارش ساالنه طي دورة مشاهدات ميپذيری فوققابل توجه در اين زمینه، تغییر نکته

 باشد.متر متغیر ميمیلي 5/5متر تا میلي 81/165ايستگاه سینوپتیک شهر جاسک بین 

باشد. به همین منظور با استفاده آب ميمقدار روانهدف از مطالعات هواشناسي تعیین بارش طرح جهت برآورد 

-3های ايستگاه سینوپتیک شهرستان جاسک و زرآباد و روابط هیدرولوژی طبق نشريه از اطالعات و داده

ساعته(، بارش بر حسب  21ها، حداكثر بارش روزانه )، اطالعاتي همچون، میانگین بارش فصلي ايستگاه118

متر بر ساعت در مدت و دوره ، شدت بارش بر حسب میليهای مختلفبازگشتمتر در مدت و دوره میلي

استخراج گرديد كه  های مختلفهای میزان بارش در مدت و دوره بازگشتو منحني های مختلفبازگشت

 نمايش داده شده است. 3خالصه مطالعه صورت گرفته به شرح زير در جدول 

 های جاسک و زرآبادمطالعه ايستگاه: نتايج به دست آمده از 3جدول شماره 

 ساعته 6بارش  حداكثر بارش محتمل IDFهای منحني پارامتر

 88/25 32/81 13/35 متر(مقدار بارش جاسک )میلي

 56/8 86/21 53/18 متر بر ساعت(شدت بارش جاسک )میلي

 16/23 31/12 28/38 متر(مقدار بارش زرآباد )میلي

 11/6 25/21 52/11 متر بر ساعت()میليشدت بارش زرآباد 

، 118-3ساعت توصیه شده است )نشريه  2سال و مدت  85بارش با دوره بازگشت  IDFهای در روش منحني

1331 .) 

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave

1375 0.02 0.11 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.25 0.07 1.27 2.95 0.39

1376 0.87 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 4.10 0.80 1.40 0.65

1377 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.80 1.45 0.22

1378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.05

1380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03 0.66 0.07

1381 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.58 0.20 0.03 0.09

1382 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.13 0.00 0.07

1383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.35 0.70 2.58 0.45

1384 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 1.60 0.00 0.18

1385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.70 0.00 0.34

1386 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 6.80 1.20 0.00 0.78

1387 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 1.28 1.37 0.00 0.43

1388 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 1.83 1.07 0.00 0.33

1389 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.07 0.00 0.05

1390 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.14 0.11

1391 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.60 0.00 0.83 0.13 0.20

1392 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.60 0.93 0.00 0.41 0.23

Max 0.87 0.11 0.98 0.58 0.13 0.00 0.64 0.73 3.20 6.80 1.60 2.95 1.55

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ave 0.12 0.01 0.08 0.03 0.01 0.00 0.04 0.09 0.52 1.01 0.64 0.54 0.26
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های حداكثر بارش محتمل روش خوبي جهت تخمین نهايت بارش در مدت زمان مشخص است. با توجه به داده

 2/21و  86/21اسک و زرآباد و محاسبات مربوطه حداكثر شدت بارش ساعته ايستگاه سینوپتیک ج 21بارش 

 باشد. متر بر ساعت ميمیلي

حداكثر بارش محتمل بسیار زياد و برای طرح غیر اقتصادی خواهند بود. حداكثر بارش محتمل به ندرت در 

ه رسد استفادباشد. به نظر ميساعته تخمین پايیني از بارش مي 6دهد. حداكثر بارش طول عمر يک سازه رخ مي

 ها باشد.تر از ساير روشبسیار مناسب IDFهای از منحني

متر بر ساعت و برای ايستگاه میلي 53/18ح با استفاده از آمار ايستگاه سینوپتیک جاسک برابر شدت بارش طر

 گردد. پیشنهاد مي 25/11زرآباد برابر 
 

 

 زرآباد - فاصل جاسکحد یهارودخانه یو مورفولوژ کیدرولیمطالعات ه  .1   
 

زرآباد و استفاده از اطالعات هواشناسي های انجام شده بر روی هواشناسي مناطق جاسک و پس از بررسي

های حدفاصل های شدت، مدت، دوره بازگشت مقدار روان آب رودخانهمناطق ياد شده و استخراج منحني

سال  85های استخراج شده كه با دوره بازگشت جاسک تا زرآباد، در اين بخش از مطالعات با استفاده از دبي

ها، رودخانه ها و مورفولوژی آنی هندسي در دسترس از رودخانهفرض شده بودند، و همچنین پارامترها

شد و با استفاده از پارامترهای جريان، نتايج مطالعات ژئوتکنیک و نشريات سازی سازی و سپس مدلشبیه

های استاندارد و استناد به روش دانشگاه ايالتي سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو با استفاده از روش

عمق و ساير پارامترهای هیدرولیکي مورد  (1381، 265)نشريه شماره  جهت محاسبه عمق آبشستگي 131وكلراد

 بدست آمد.  1نیاز جريان،  به شرح جدول شماره 

                                                           
179 Colorado State University 
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 های مسیرمختلف شمع در رودخانه هایفونداسیون دكل نسبت به قطر يآبشستگعمق محاسبه حداكثر : 1 جدول شماره

 
 

 های خط دكل لیو تحل یبندجمع .8
 

و زرآباد  -ولت جاسک  لویك 235خط  ریمس یانجام شده بر رو يکیدرولیو ه يکیبا توجه به مطالعات ژئوتکن

 نمود: یبند میتقس يدر چهار دسته كل توانيرا م يبحران یهادكل تیوضع ،يدانیم یهاديبازد نظر به

ا هدكل نيقرار دارند. ا يفصل یهاالبیقرار گرفته و در معرض س يآبرفت یهاكه در دشت ييهادكل نوع اول:

 يجهت آبشستگ ياطراف آن به عنوان محافظ ياهیپوشش گ ايداشته و  یاديفاصله ز ياصل یهااز رودخانه

از آب پر شده و  الب،یقرار دارند كه در هنگام س ييهادر كنار آبراهه ها عموماًدكل ني. اكنديها عمل مهيپا

 .گردنديها مدكل یهاهيمحدود پا يباعث آبشستگ

انجام  یها یبندرودخانه قرار دارند، اما به علت كرت هیحاش ايو  يالبیس یهاكه در دشت ييهادكل دوم: نوع

ها وجود ندارد. به آن یبرا ياطراف آن، بحث آبشستگ ياهیپوشش انبوه گ نیو همچن يشده توسط مردم محل

ها به لگ يكه چمن یشده به طور جاديها ادكل هيدر پا یديشد یگذار، رسوب البیعلت آرام شدن سرعت س

 یها به جااز دكل نگونهيدر معرض مدفون شدن قرار دارد. لذا در ا زیدكل ن یفلز یهاهيطور كامل مدفون و پا

  .مطرح است بالیحاصل از س یمشکل رسوبگذار ،يمعزل آبشستگ

ها در دكل نياز گسترش رودخانه قرار دارند. ا يناش شيرودخانه و فرسا يکيكه در نزد ييهادكل سوم: نوع

ه با توجه بها و گسترش بستر رودخانه امکان سقوط آن البیقرار داشته و در هر بار رخداد س يبحران تیوضع

از عمق  شیها غالبا بوجود دارد. عمق رودخانه در محل دكل 1های دكل مطابق با شکل آبشستگي پايه

 نيدر مورد ا قیعم ونیفونداس ايو  قیعم یاستفاده از بهساز لیدل نیاست به هم هاونیفونداس یریقرارگ

 .رسديبه نظر م ريها اجتناب ناپذدكل
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 های دكلنمايش شماتیک ايجاد چاله فرسايشي در اطراف پايه :  1شکل شماره 

 

 راهکارها و اقدامات الزم پدافند غیرعامل جهت حفاظت از خط انتقال .6
 

ها در مقابل بارندگي و های گفته شده راهکارهای پدافند غیرعامل جهت حفاظت از دكلبرای هر گروه از دكل

 شوند:های فصلي به شرح زير پیشنهاد ميسیالب

با توجه به شرايط منطقه و وضع موجود. دو  1ی نوع های آبشستگي در اطراف پايه دكلبرای مقابله با پديده

 توان پیشنهاد كرد:راهکار عمده زير را مي

 (8كاهش قدرت گرداب ايجاد شده در اطراف پايه به وسیله اجرای طوق )شکل شماره  .1

 (6)شکل شماره  در اطراف پايه(Rip Rap)ايجاد پوشش حفاظتي سنگچین  .2

 
 (1381، 265كاهش آبشستگي پايه پل )نشريه : عملکرد طوق در 8شماره  شکل

 
 (1381، 265های سازه در برابر آبشستگي )نشريه : استفاده از پوشش سنگچین جهت حفاظت از پايه6شماره  شکل 

 

ها نگراني گونه دكلهای نوع دوم، با توجه به وضعیت پوشش گیاهي و عوارض زمین در اطراف ايندر مورد دكل

ه ها سیالب با توجهای دكل نیست دراين دكلآبشستگي و از دست رفتن پايداری فونداسیونموجود از بابت 

و الی ظرفیت  ها شده كه اين گلو الی در محل پايه گذاری موجب قرارگیری گلبه پوشش آرام شده و رسوب

توان از ديتايل ارائه شده در شود بدين منظور ميها ميباربری شمع را افزايش داده ولي موجب خوردگي پايه

 .استفاده نمود  3شکل 
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 پل یهاهيپا یبرا ينیچم شيافزا کیشمات: 3شماره  شکل

 

هايي كه در اين نوع قرار دارند، بدترين و بحراني ترين توان گفت، دكلبه جرات مي 3های نوع در مورد دكل

توان گفت اند. به صورت بسیار ساده ميهای خط جاسک زرآباد به خود احتصاص دادهوضع را در بین دكل

از عمق فونداسیون ها های اصلي با دبي باال كه عمق رودخانه در محل دكلها در كنار رودخانهقرارگیری اين دكل

شود. های دكل بیشتر نزديک ميبیشتر بوده و بر اثر شرايط مورفولوژی، رودخانه با هر سیالب به سمت پايه

اين حركت به صورتي است كه در هنگام رسیدن رودخانه به پايه دكل، ديگر بحث آبشستگي مطرح نیست 

سازد. با توجه به وضعیت موجود، از ابتدا ژگون ميبلکه سیالب زير فونداسیون را خالي كرده و عمال دكل را وا

ها در اين عمق اشتباه بزرگي بوده است. بهرحال در حال حاضر استفاده از بهسازی قرار گیری فونداسیون دكل

ها اجتناب ناپذير است. به طور كلي برای وضعیت موجود و با توجه به عمیق و يا پي عمیق برای اينگونه از دكل

 ها قابل استفاده است.محیطي، ژئوتکنیکي و دسترسي،  دو راهکار زير برای اين دكل تمام شرايط

  استفاده از میکروپايل به عنوان يک روش بهسازی نیمه عمیق، جهت تحکیم و پايدارسازی فونداسیون

 دكل و خاک اطراف تا شعاع مشخص

 هایقال بار فونداسیون به پيها و انتاستفاده از پي عمیق )شمع درجا( در مجاورت فونداسیون دكل 

 عمیق تازه احداث شده به وسیله دتايل خاص.

 

 های بحراني خطگیری و دسته بندی راهکارهای پدافندی جهت دكلنتیجه .3  
 

  دهد.های بحراني را با توجه به تقسیم بندی ياد شده، ارائه ميجدول زير خالصه وضعیت دكل
 بحرانيهای : تقسیم بندی دكل8 جدول شماره

 موقعیت شماره دكل رديف
بندی دسته

 دكل

 1نوع  متر از آبراهه فصلي 88در فاصله  13 1

 1نوع  متری از بستر جديد يک آبراهه فصلي 28متری از بستر قديم و 3در فاصله  11 2

 1نوع  های فصليغرب رودخانه چاهرو و در مسیر آب 81و  83 3
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 1نوع  خشک و غرب رودخانه چاهرو نزديک به يک آبراهه  فصلي 88و  88 1

 1نوع  غرب رودخانه كهنو  15 8

 1نوع  شرق رودخانه كهنو  11 6

 1نوع  غرب رودخانه جگین 152 3

 3نوع  متر از آبشستگي عمیق 15شرق رودخانه جگین و به فاصله  153 8

 2و  1نوع  غرب رودخانه گابريک 163 1

 2نوع  مسیر سیالبغرب رودخانه گابريک و در  161 15

 2نوع  غرب رودخانه گابريک و در مسیر سیالب 168 11

 2نوع  غرب رودخانه گابريک 166 13

 3نوع  شرق رودخانه گابريک در مسیر برش عمیق رودخانه 163 11

 3نوع  شرق رودخانه گابريک در مسیر برش عمیق رودخانه 168 18

 2 نوع شرق يک شاخه از رودخانه گابريک 161 16

 3نوع  متری از برش عمیق رودخانه 8غرب رودخانه هیمن و به فاصله  111 13

 3نوع  متری از برش عمیق رودخانه 18غرب رودخانه سديچ و به فاصله  211 18

 3نوع  متر 2متری از ديواره رودخانه به عمق  18غرب سورچاه و به فاصبه  218 11

 1نوع  سیالب رودخانه كاشي جنوب روستای كاشي، در معرض 383و  318 25

 2و  1نوع  طرفین رودخانه رابچ 381و  388 21

22  A313 3نوع  غرب رودخانه رابچ، در مسیر برش رودخانه 

23 B 313  1نوع  متر 1متری از ديواره رودخانه به عمق حدود  115شرق رودخانه رابچ به فاصله 
 

 مراجع .8

 
 

غیرعامل معماری و طراحي شهری در ايران ، تهران، معاونت پدافند (، پدافند 1381بوالحسني، عبداله، ) .1

 االنبیاء )ص(. غیرعامل قرارگاه پدافند هوايي خاتم

2. Internatinol Disaster Database and UNDP 2552 

(، ارزيابي رويکردهای نظری در مديريت امداد فاجعه در ايران، مجموعه مقاالت 1381عنبری، موسي، ) .3

كاربردی  –، ناشر موسسه عالي علمي 1381تحقیقي مديريت امداد و نجات اسفند  –علمي اولین همايش 

 هالل ايران. 

تحت  ياتیح یها انيبحران شر تيريعامل در مد رینقش مؤثر پدافند غ( 1311افتخاری، سید مصیب، ) .1

 زيعمران، تبر يعمران، دانشکده مهندس يمهندس يالملل نیكنگره ب نیدهم، مجموعه مقاالت اثر زلزله

  .1311ارديبهشت 
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8. A.Nagaraja Sekhar, K.S.Rajan, And A,Jain, “Application Of Geografical Information System and Spatial 

Informatics to Electeric Power Systems” Fifteenth National Power Systems Conference (NPSC IIT Bomby,Dec 

2558  

 .1313آفتاب،  وبگاه ،«پدافند غیرعامل» .6

 .2551 فوريه  21 در فارس، بازبیني شده خبرگزاری ،«آشنايي با اصول پدافند غیرعامل» .3

 وزارت ،"فاضالب شهریي و سطح یآبها یجمع آور یشبکه ها يو ضوابط طراح يمبان"، 118-3نشريه  .8

، تهران، سازمان آب مهندسي استاندارد ،فني معیارهای و تحقیقات دفتر ،بودجه و برنامه سازمان، نیرو

 .1331اجتماعي و انتشارات،  –برنامه و بودجه، مركز مدارک اقتصادی 

 نتومعا، پل یها پايه ودهمحدآن. در  با مقابله یشها. و روفرسايش عمق تعیین یهنمارا، 265نشريه شماره  .1

دفتر امور فني و تدوين معیارها، وزارت نیرو، سازمان مديريت منابع آب ايران، دفتر استاندارد  ،فني رموا

ريزی كشور، معاونت امور پشتیباني، مركز مدارک علمي تهران، سازمان مديريت و برنامه –مهندسي آب 

 .1381و انتشارات، 

 اسک و زرآباد.های هواشناسي جاطالعات آماری ايستگاه "سازمان هواشناسي كشور" .15

 های توپوگرافي منطقه جاسک تا زرآباد.نقشه "سازمان نقشه برداری كشور" .11
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