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  خالصه

سٜ یىی اص ػٛأُ تٟذیذ وٙٙذٜ ایؼت وٝ ایٕٙی ػاصٜ ٞا ٚ ؿشیاٖ ٞای حیاتی ٘ظیش ٔٙاعك ِغضؽ ٚ ٘اپایذاسی ؿیة ٞای خاوی ٚ خاوشیضٞا ٕٞٛا 

تٝ ٔخاعشٜ ٔی ا٘ذاصد.  یىی اص سٚؽ ٞای رٌّٛیشی اص ٚلٛع ایٗ ٘ٛع ٘اپایذاسی ٞا،  سا ٔؼىٛ٘ی،  تضسٌشاٜ ٞا ، خغٛط ساٜ آٞٗ ٚ خغٛط ا٘تماَ ٘یشٚ

ف پایذاسػاصی ٔیثاؿذ.  تخثیت ٚ پایذاسػاصی ؿیة ٞای خاوی تا اػتفادٜ اص تش ٞٓ خٛسدٖ تؼاٚی  ؿیة ٞا اص آ٘زا وٝ ٔؼیاس ٘اپایذاسیسٚؽ ٞای ٔخّت

 ٚ ِغضؽ ٘یشٚی ٔحشن ٚ ٔماْٚ ٔی تاؿذ، واٞؾ ٚصٖ تٛدٜ خان ِغض٘ذٜ تاػج واٞؾ ٘یشٚٞای سا٘ؾ ٚ دس ٘تیزٝ افضایؾ اعٕیٙاٖ دس تشاتش راتزایی

ٞا افضایؾ ٘یشٚٞای ٔماٚٔت دس ٔماتُ راتزایی ٔی تاؿذ. تشای ایٗ حاِت یا تایذ تا ا ػٕاَ  ؿیة تشای رٌّٛیشی اص ٘اپایذاسی دیٍش سٚؽ خٛاٞذ ؿذ.

ٝ ؿیة پایذاس ٘یشٚٞای خاسری، ٔخُ دیٛاس حائُ تا ٘یشٚٞای سا٘ـی صٔیٗ ٔماتّٝ وٙیٓ ٚ یا تایذ ٔماٚٔت داخّی تٛدٜ ِغض٘ذٜ تٝ ا٘ذاصٜ ای افضایؾ یاتذ و

 30000ش دٚ سٚؽ پشداختٝ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسػی پایذاسی ؿیشٚا٘ی خاوی ٔـشف تٝ ضّغ رٙٛتی ٔخضٖ دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسػی ٞ تٕا٘ذ.

ٚا٘ی الصْ اػت پایذاسی ؿیة تشسػی ؿذٜ  .ٔتشٔىؼثی خظ ا٘تماَ آب اص ػذؿیشیٗ دسٜ ٝت ؿٟش تزٙٛسد پشداختٝ ؿذٜ اػت تا تٛرٝ تٝ استفاع صیاد ؿیش

صٛست   GEO-SLOPEرٟت پایذاسی اسائٝ ٌشدد. تحّیُ پایذاسی ؿیة تٝ سٚؽ تؼادَ حذی تا ٘شْ افضاس ٚ دس صٛست ٘یاص ساٞىاس ٔٙاػة 

دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ پغ اص ٔمایؼٝ ٔماعغ تحشا٘ی ٔذِؼاصی ؿذٜ اص ِحاػ پایذاسی  "سٚؽ تیـاج ٚ را٘ثٛ"ٌشفتٝ ٚ سٚؽ تحّیُ ٔٛسد اػتفادٜ 

 اوی اسائٝ ٌشدیذٜ اػت.تصٕیٕات ٚ پیـٟٙادات الصْ رٟت تخثیت ؿیة خ

 

 شیت خبکی ، پبیدار سبزی ، ضریت اطمیىبن ، شیرياویکلمبت کلیدی: 

 

 

  مقذمه .1

 
 ٚ وٙذ را٘ثی ؿیة داسای ای خان ٔاػٝ تا خاوشیضٞا وٙذ. ٔؼٕٛالً ٔی پیشٚی عشح واستشی ٚ خاوشیض ٔصاِح تافت اص خاوشیضٞا را٘ثی ؿیة اصٛالً

 دس سا خٛد خاف ٞای تیٙی پیؾ ٔثا٘ی  تش، ٚ خـه حاِت دٚ دس ؿیة را٘ثی تش خاوشیض واستشی تاؿٙذ. ٔی شتٙذت را٘ثی ؿیة داسای سػی خان تا

 دس . ٕ٘ٛد تشآٚسد سا پایذاس ؿیة تٖٛا ٔی ٔغّٛتی حذ تا خان ٔىا٘یه ٞای آصٔایؾ تا خـه وٙذ. دس حاِت ٔی عّة ؿیة حفاظت ٚ صاٚیٝ

 ٚ تاؿٙذ ٘ظش ٔذ ٌشد٘ذ تایذ ٔی خاوشیضٞا تذ٘ٝ دس آتـؼتٍی ایزاد تاػج ػٕذتاً وٝ تاد ػشػت ٚ آب رشیاٖ رّٕٝ اص ٔتؼذدی آتذاس فاوتٛسٞای ٔٙاعك

 .[1]ٕ٘ٛد اتخاد آٟ٘ا وٙتشَ رٟت سا الصْ تذاتیش

                                                
 گبٌ مهىدسي فىبيری هبی وًیه قًچبنعضً هیئت علمي داوشعىًان ،  حجت دهستبوي 1
مىصًرٌ کدخدای بلقًر 2

 
 کبرشىبس ارشد خبک ي پي در شرکت مهىدسیه مشبير طًس آة،  

 صىعتداوشجًی کبرشىبسي ارشد عمران ، گرایش راٌ ي ترابری ، داوشگبٌ علم ي  3
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ظش راتزائی لذاْ اصّی تشای ارتٙاب اص خغش ِغضؽ ایٗ اػت وٝ دس ٔشحّٝ ؿٙاػایی ٔغاِؼات عشح، ٘ٛاحی تا لاتّیت صٞىـی ضؼیف ٚ یا ٘ماط فؼاَ اص ٘ا

ٚ ٘ـؼت ٔخُ ٔحُ ِغضؿٟای لذیٕی دلیمًا ؿٙاػایی ؿٛ٘ذ. ایٗ ؿٙاخت وٕه صیادی دس تصٕیٓ ٌیشی تشای ا٘تخاب ٔحُ عشح یا راتزایی آٖ خٛاٞذ 

)تغٛس ٔخاَ دس احش دس ٘یشٚٞای ٔماْٚ  تٛاٖ ا٘تظاس داؿت وٝ وٕتشیٗ واٞؾتاؿذ ٔی 5/1ٕ٘ٛد. دس ایٗ تشسػیٟا اٌش ضشیة اعٕیٙاٖ دس تشاتش ِغضؽ تیـتش اص 

خان تاال سفتٗ ػغح آب( تاػج ٘اپایذاسی ؿٛد. اص آ٘زا وٝ ٔؼیاس ٘اپایذاسی تش ٞٓ خٛسدٖ تؼاٚی ٘یشٚی ٔحشن ٚ ٔماْٚ ٔی تاؿذ، واٞؾ ٚصٖ تٛدٜ 

ٕ٘ٛدٖ ٚ صٞىـی خان ٚ  ِغض٘ذٜ تاػج واٞؾ ٘یشٚٞای سا٘ؾ ٚ دس ٘تیزٝ افضایؾ اعٕیٙاٖ دس تشاتش راتزایی خٛاٞذ ؿذ. واػتٗ اص صاٚیٝ ؿیة، پّىا٘ی

ـی صٔیٗ  اػتفادٜ اص ٔصاِح ػثه دس خاوشیضی ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اص سٚؿٟای ارشائی تشای واٞؾ ٚصٖ تٛدٜ ِغض٘ذٜ ٚ دس ٘تیزٝ واػتٗ اص ٘یشٚٞای س٘ا

ٗ حاِت یا تایذ تا ا ػٕاَ ٘یشٚٞای . تشای ای[2]تشای رٌّٛیشی اص ٘اپایذاسی ؿیثٟا افضایؾ ٘یشٚٞای ٔماٚٔت دس ٔماتُ راتزایی ٔی تاؿذ دیٍش سٚؽ ٔیثاؿذ.

ـی صٔیٗ ٔماتّٝ وٙیٓ ٚ یا تایذ ٔماٚٔت داخّی تٛدٜ ِغض٘ذٜ تٝ ا٘ذاصٜ ای افضایؾ یاتذ وٝ ؿیة پا یذاس تٕا٘ذ. تشای خاسری، ٔخُ دیٛاس حائُ تا ٘یشٚٞای س٘ا

ش دٚ سٚؽ تایذ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌیشد  .[3]دػت یافتٗ تٝ یه عشح فٙی ٚ افتصادیٞ 

 

 ضیب های خاکی وضهای مختلف پایذارسازیضرح ر .2
ؿیٜٛ ٞای  دس ادأٝ تشخی اصافضایؾ ٘یشٚٞای ٔماْٚ صٛست ٔی ٌیشد .  ٚ سٚؿٟای ٔختّف پایذاسػاصی صٔیٗ ِغضؿٟا تش اػاع واٞؾ ٘یشٚٞای ٔحشن

 :[5]ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفتٝ اػتپایذاسػاصی ؿیشٚا٘یٟای خاوی 

 

  اصالح هنذسی ضیبروش  .2-1
 پایذاسی ضشیة افضایؾ رٟت ٔتذاَٚ تٝ عٛس وٝ اػت سٚؿی ٔماْٚ، ٘یشٚٞای افضایؾ یا ٔحشن ٘یشٚٞای واٞؾ ٔٙظٛس تٝ ٞا ؿیة یٞٙذػ اصالح

 . سٚد ٔی واس تٝ ٞا ِغضؽ صٔیٗ تخثیت ٚ ٞا دأٝٙ

 تشداؿت تش اِٚیٝ ٔثتٙی ٚ ٜػاد سٚؿی سٚؽ، پایذاسی اػت. ایٗ تٝ سػیذٖ صٔاٖ تا ِغضؽ تذاْٚ صٔیٙٝ ایزاد رٟت پٙزٝ دس یه سٚؽ خاوثشداسی

 حزٓ اػت ٕٔىٗ ٔٛالغ تاؿذ. تؼضی ٔی تٝ پایذاسی سػیذٖ ٚ ِغضؿی تٛدٜ وّی ؿیة واٞؾ صٔاٖ تا ِغضؽ ٔىشس تحشیه ٚ ِغضؿی ٔصاِح

 داسای حٔصاِ ٚػیّٝ تٝ ِغضؿی، ٔصاِح رایٍضیٙی ٚ الصْ ٌشدد. سٚؽ دیٍش تشداؿت پایذاس ٚضؼیت تٝ سػیذٖ تشای ای ٔالحظٝ لاتُ خاوثشداسی

 ٍٞٙاْ دس تاد لؼٕت پایذاسی اص اعٕیٙاٖ ؿیٜٛ، ایٗ دس داسد. واستشد ٘ؼثتًا وٛچه ٞای ِغضؽ تشای تٟٙا سٚؽ اػت. ایٗ ٔٙاػة صٞىـی لاتّیت

  .إٞیت اػت حائض ِغضؿی ٔصاِح تشداؿت

 دیٍش ٚص٘ی ٞای ػاصٜ تا دس تشویة اػت ىٕٗٔ ٚ ٌیشد ٔی صٛست خاوی ػىٛٞای ایزاد ٚػیّٝ تٝ ٔؼٕٛال وٝ خاوشیضی عشیك تٝ پٙزٝ ٚصٖ افضایؾ

 تؼیاس آٖ ٔٙاػة صٞىـی ٕٞچٙیٗ ٚ خاوشیض صحیح ٔحُ ٘یض تؼییٗ سٚؽ ایٗ دس ٌیشد. لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ٔؼّح خاوی ٞای دیٛاسٜ ٚ ٌاتیٖٛ ٔا٘ٙذ

 .اػت إٞیت حائض

 

 زهکطیروش  .2-2
 پزیش أىاٖ عشیك دٚ تٝ خان صٞىـی وّی عٛس اػت. ٝت خان تٛدٜ اص اضافی آب ػاختٗ خاسد ٔٙظٛس تٝ فمظ ِغض٘ذٜ ٞای تٛدٜ تذ٘ٝ صٞىـی

 .[4] ػغحی )ػٕمی( صیش صٞىـی دیٍشی ٚ ػغحی صٞىـی اَٚ اػت

 ػغحی صٞىـی  -اِف

 تا چٖٛ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی صٔیٟٙای اعشاف رٕغ آتیاسی یا تاس٘ذٌی احش دس آتٟا ایٗ . اػت خان ػغٛح اص اضافی آب صٞىـی، ا٘تماَ ٘ٛع ٔٙظٛس اص ایٗ

 دسػغح صٔیٗ راسی ٔی ؿٛ٘ذ. وٙٙذ، ٕ٘ی ٘فٛر خان دس الصْ ػشػت

ی دس وا٘اَ ٞای صٞىـی تٝ ٔٙظٛس رٕغ آٚسی آب تاساٖ ٚ ٞذایت آٟ٘ا تٝ خاسد اص تٛدٜ ِغض٘ذٜ احذاث ٔی ٌشد٘ذ. تشای عشاحی ؿثىٝ وا٘اَ ٞای صٞىـ

 ُ آیذ ٚ ٘مـٝ تٛپٌٛشافی تا ٔمیاع ٔٙاػة اص ٔحذٚدٜ صٔیٗ ِغضؽ تٟیٝ ٌشدد.تٛدٜ ِغض٘ذٜ تایذ تشسػی ٞای دلیك اص ٔٙغمٝ تٛپٌٛشافی صٔیٗ ِغضؽ تٝ ػٕ

ذایت ٕ٘ٛد.  تغٛسیىٝ تتٛاٖ آب داخُ وا٘اَ سا تا ؿیة ٔٙاػثی تٝ چاٜ تخّیٝ ٚ یا تٝ ٟ٘ش صٞىـیٞ 

 صیشصٔیٙی)ػٕمی( صٞىـی  -ب

ٔی ٌیشد. دس  صٛست ؿٛد، ٌزاؿتٝ ٔی واس خان صیش دس وٝ ؿیاس داسای ٚ ٔـثه ٞای ِِٛٝ ٚ ٞای ػفاِی صٞىؾ عشیك اص خاوٟا اوخش صٞىـی

دٜ ٚ لاتّیت صٞىـی ٚ ػثٛس آب سا ٘ذاؿتٝ تاؿذ ٚ تخصٛف دس ٔٙاعك داسای ؿیة وٝ ٚرٛد آب احتٕاَ سیضؽ سا  ؿشایغی وٝ خان ٔحُ سیضدا٘ٝ ٛت

 افضایؾ ٔی دٞذ، الصْ اػت تا تؼثیٝ ِِٛٝ ٞای صٞىؾ دس فٛاصُ ٔٙاػة خان صٞىـی ٌشدد.
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 چاههای زهکص حفر .2-3
چاٟٞای صٞىؾ، چاٟٞایی ٞؼتٙذ وٝ رٟت تخّیٝ آب ٘ـتی دس ػٕك خان ایزاد ٔی ؿٛ٘ذ. چاٟٞای صٞىؾ دس ٚالغ یىی اص سٚؽ ٞای وٙتشَ رشیاٖ 

ؼتٙذ.  ٘ـت ٚ واٞؾ فـاس دس الیٝ ٞای خاویٞ 

ثیٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔؼٕٛالً رذاس ایٗ چاٟٞا اص ِِٛٝ چاٟٞای صٞىؾ تٝ صٛست یه ػشی، دس یه ٚ ٌاٞی چٙذ سدیف، دس رٟت ػٕٛد تش ٔؼیش رشیاٖ آب تؼ

اٟٞا ٞای ٔـثه ٕٞشاٜ تا فیّتش ٔٙاػة اػت. رٙغ ایٗ ِِٛٝ ٕٔىٗ اػت اص فٛالد ، آٞٗ ٌاِٛا٘یضٜ ، پی ٚی ػی یا ػایش ٔٛاد ٔٙاػة ا٘تخاب ؿٛد. چ

ٝ اص عشیك ایٗ ٔزاسی رٕغ آٚسی ٚ تخّیٝ ٔی ؿٛد. فیّتش تٛػیّٝ یه ِِٛٝ رٕغ آٚسی وٙٙذٜ ٚ یا ٔزاسی تتٙی تٝ یىذیٍش ٔتصُ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ آب ٘ـت یافت

الً رشیاٖ آب ٘ـتی تٝ داخُ چاٜ تا ػِٟٛت ٚ تذٖٚ ٔماٚٔت صیاد صٛست ٌیشد ، حا٘یاً  رسات خان اعشاف چاٜ تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ٚ ارشا ؿٛد وٝ ٚا

 اعشاف تٝ داخُ چاٜ ٔٙتمُ ٘ـٛد. 

 

 از پوضص گیاهاناستفاده  .2-4
 :اص ػثاستٙذ ٌیاٞی پٛؿؾ ٔخثت احشات

 .ٔی وٙٙذ  ٔؼّح سا ٞا، خان سیـٝ دس وــی ٔماٚٔت تٝ خان دس تشؿی تٙؾ تثذُی عشیك اص ٔىا٘یىی ٘ظش اص ٞا سیـٝ ٕ٘ٛدٖ ٔؼّح

 .ٌشدد ٔٙفزی آب فـاس ٔٛرة واٞؾ تٛا٘ذ ٔی دسختاٖ تشي ٚ ؿاخ تٛػظ تاسؽ ٌیشؽ ٚ سیـٝ تٛػظ تؼشق ٚ خان: تثخیش سعٛتت واٞؾ

 .ٕ٘ایٙذ دأٙٝ ٔماتّٝ تشؿی ٘یشٚٞای تا ٚ ٕ٘ایٙذ ػُٕ لٛػی ٞای پایٝ یا ؿٕغ ٟٔاس صٛست تٝ تٛا٘ٙذ ٔی ٞا ٟٔاس: ػالٝ غؿٕ ایزاد

 .دٞٙذ افضایؾ سا ٌؼیختٍی پایذاسی ػغح تش ػٕٛدی تٙؾ افضایؾ عشیك اص تٛا٘ذ ٔی خاف ٔٛاسدی دس ٌیاٞی پٛؿؾ تاسٌزاسی: ٚصٖ

 :اص ػثاستٙذ ٌیاٞی پٛؿؾ ٔٙفی احشات

 ٔی ٔشتٛط ؿذیذ رشیا٘ات ٚ تادٞا دس وٙی آٟ٘ا سیـٝ یا ٚاطٌٛ٘ی خغش ٚ دسختاٖ ظاٞشی ٚصٖ تٝ دأٝٙ پایذاسی تش دسختی پٛؿؾ ٔٙفی تأحیش ٟٕٔتشیٗ

 ضٛعٔٛ ایٗ دٞذ. واٞؾ سا ٟ٘ایی تٛا٘ذ پایذاسی ٔی دأٝٙ تٝ ٘ؼثت ٔٛلؼیت دسخت تٝ تؼٝت ؿٛد، وٙذٜ صٔیٗ اص حزیٓ ای سیـٝ تٛدٜ چٙا٘چٝ .ٌشدد

ی تش ٔیىٙٙذ سؿذ وٛچه خاوشیضٞای ٘ؼثتًا تش وٝ تضسٌی دسختاٖ تشای دس تشخی ٔٛاسد ٕٔىٗ اػت تذِیُ تٟٓ صدٖ تافت خان تاحیش .تاؿذ ٔی تحش٘ا

 ٘أغّٛب دس پایذاسی ؿیة داؿتٝ تاؿذ. 

 

 مذلسازی عذدی ضیروانی خاکی .3
 .پشداختٝ ؿذٜ اػتٔتشٔىؼثی خظ ا٘تماَ آب اص ػذؿیشیٗ دسٜ تٝ ؿٟش تزٙٛسد  30000ی ٔخضٖ ؿیشٚا٘ی خاوی ٔـشف تٝ ضّغ رٙٛت دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسػی پایذاسی

 

 پروشهمطخصات  .3-1
تا  .ٔتشٔىؼثی خظ ا٘تماَ آب اص ػذؿیشیٗ دسٜ تٝ ؿٟش تزٙٛسد ٔی تاؿذ 30000دس ساتغٝ تا ؿیشٚا٘ی خاوی ٔـشف تٝ ضّغ رٙٛتی ٔخضٖ ایٗ  ٔزٕٛػٝ 

  تٛرٝ تٝ استفاع صیاد ؿیشٚا٘ی الصْ اػت پایذاسی ؿیة تشسػی ؿذٜ ٚ دس صٛست ٘یاص ساٞىاس ٔٙاػة رٟت پایذاسی اسائٝ ٌشدد.
 
 شئوتکنیکی خاك منطقهمطخصات  .3-2

ٔتش  تٝ سٚؽ دػتی  5/8ٚ  8،  5/4ٔتشٔىؼثی، تؼذاد ػٝ ٌٕا٘ٝ اوتـافی تٝ ػٕك  30000رٟت تشسػی ٚ ٔغاِؼٝ ؿشایظ طئٛتىٙیىی ٔحُ احذاث ٔخضٖ 

 حفاسی ؿذٜ اػت. دس ایٗ پشٚطٜ تا ػٕك حفاسی ؿذٜ ػغح آب ٔـاٞذٜ ٘ـذٜ اػت. 

دٜ ٚ دس آٖ الیٝ ٞایی اص ٔاػٝ ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد.   تشاػاع ِٛي ٌٕا٘ٝ ٞا ٚ ٕ٘ٛداسٞای دا٘ٝ تٙذی رٙغ خان ػٕذتأ سیضدا٘ٝ ٛت

ٛتت خان تا تٛرٝ تٝ ٘تایذ آصٔایـٟا تیٗ   % ٔتغیش اػت. چٍاِی تٛدٜ خان تغٛس ٔیاٍ٘یٗ حذٚد  3/20%تا  5/5ٔتٛػظ دسصذ سع

 تشآٚسد ؿذٜ اػت.

 خان ٔحُ پشٚطٜ دس الیٝ ٞای سػی ػفت ٚ دس الیٝ ٞای ٔاػٝ ای اص تشاوٓ ٘ؼثتأ تاالیی تشخٛسداس اػت.  SPTتا تٛرٝ تٝ ٘تایذ حاصُ اص آصٔایؾ 

 ی رسیدر خبکُب Nمقبیسٍ میسان سفتی ي عدد  -1جديل 
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 ( در خبکُبی ثدين چسجىدگیN)عدد  SPTمقبیسٍ میسان تراکم ي وتیجٍ آزمًن  -2جديل 

 
ی ٔٛسد تشسػی ٚٔحاػثٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ػپغ ساٞىاسٞای  ٔٙاػة رٟت پایذاس ٕ٘ٛد ٖ دس ادأٝ اتتذا پایذاسی ٚ ػغح ِغضؽ دیٛاسٜ ٞای ؿیشٚ٘ا

  ؿیشٚا٘ی اسائٝ ؿذٜ اػت.

 

 ش و پایذاری دیواره ضیروانیسطح لغسبررسی  .3-3

، ٚصٖ ٔخصٛف عثیؼی خان ٚ ٕٞچٙیٗ استفاع خاوشیض تؼتٍی داسد. ٔصاِح & c)پایذاسی ؿیشٚا٘ی ٞا تٝ پاسأتشٞای ٔماٚٔت تشؿی ٔصاِح خاوی 

ایٗ ٔصاِح اؿثاع ؿٛ٘ذ ٚ تحت ػشتاس لشاس ٌیش٘ذ  ٔی تاؿٙذ. چٙا٘چٝ ٚ صاٚیٝ اصغىان داخّی (c)سیضدا٘ٝ داسای پاسأتشٞای ٔماٚٔت چؼثٙذٌی

داسا صاٚیٝ اصغىان داخّی آٟ٘ا تشاتش صفش ؿذٜ ٚ فمظ چؼثٙذٌی خٛاٞٙذ داؿت، دس ٘تیزٝ دس ؿشایظ اؿثاع ضؼیف تشیٗ حاِت خٛد سا تّحاػ ٔماٚٔتی 

ٔی تاؿٙذ وٝ ٔمذاس آٖ دس ؿشایظ خـه ٚ یا اؿثاع تفاٚت  ٞؼتٙذ.ٔصاِح دسؿت دا٘ٝ فالذ چؼثٙذٌی ٞؼتٙذ ٚ تحت تاسٌزاسی فمظ داسای پاسأتش 

تشسػی  چٙذا٘ی ٘ذاسد. خاوٟا اوخشأ داسای تشویثی اص ٔصاِح دسؿت دا٘ٝ ٚ سیضدا٘ٝ ٔی تاؿٙذٚ دسصذ ٔمذاس آٟ٘ا تؼتٝ تٝ ٘ٛع خان ٔتفاٚت اػت. رٟت

 ( ٔٛلؼیت ٘ماط سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ.1) ٔمغغ ػشضی اص ؿیشٚا٘ی ٘مـٝ تشداسی ؿذٜ اػت. ؿىُ 10پایذاسی ؿیة تؼذاد 

 
 

 مًقعیت مقبطع عرضی تُیٍ شدٌ از محل سبیت پريشٌ -1شکل 

 

صاٚیٝ  Jتا  Eٚ دس ٔماعغ   º63تا   º58 صاٚیٝ ؿیة تیDٗ تا  Aآٚسدٜ ؿذٜ اػت. دس ٔماعغ ػشضی  3ٔمغغ ٔتفاٚت دس رذَٚ  10صاٚیٝ ؿیة ؿیشٚا٘ی دس 

ی ٔمغغٔتغیش اػت. تا  º43تا   º32ؿیة تیٗ  اص ٔحُ ٔخضٖ رٟت   G ٚHاص دیٛاسٜ پـت حٛضچٝ ؿیشآالت ٚ دٚ ٔمغغ  Cدس ٘ظش ٌشفتٗ استفاع ؿیشٚ٘ا

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 2دس ؿىُ  Gٔمغغ  تشای تحّیُ دس ٘شْ افضاس ا٘تخاب ؿذٜ ا٘ذ. ٞٙذػٝ ؿیشٚا٘ی

 Jتب  Aزايیٍ شیت در مقبطع  -3جديل 

Gradient(º) SECTION Gradient(º) SECTION 
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35 F 58 A 

43 G 62 B 

41 H 63 C 

41 I 59 D 

35 J 32 E 

 
 Gَىدسٍ مدلسبزی مقطع  – 2شکل 

 

دس ٘ظش  "سٚؽ تیـاج ٚ را٘ثٛ"صٛست ٌشفتٝ ٚ سٚؽ تحّیُ ٔٛسد اػتفادٜ   GEO-SLOPEتحّیُ پایذاسی ؿیة تٝ سٚؽ تؼادَ حذی تا ٘شْ افضاس 

 ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 ٞا، تحّیُ وٙتشَ پایذاسی دس دٚ حاِت صیش صٛست ٌشفتٝ اػت:تٕٙظٛس تشسػی پایذاسی تشؿی ؿیشٚا٘ی 

 دس حاِت اَٚ، پایذاسی ؿیة تا ٔؼشفی پاسأتشٞای چؼثٙذٌی ٚ صاٚیٝ ٞای اصغىان حاصُ اص آصٔایؾ ٞا صٛست ٌشفتٝ اػت.

 دس حاِت دْٚ، تحّیُ دس ؿشایغی وٝ خان اؿثاع اػت، صٛست ٌشفتٝ اػت.

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 4دس تحّیُ پایذاسی ؿیة دس رذَٚ پاسأتشٞای ٔىا٘یىی ٔٛسد اػتفادٜ 

 

 

 

 

 پبرامترَبی مکبویکی مًرد استفبدٌ در تحلیل پبیداری شیت -4جديل 

 پاسأتشٞای تشؿی ٚصٖ ٔخصٛف ٔصاِح
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 چؼثٙذٌی صاٚیٝ     اصغىان)دسرٝ( ٔشعٛب خـه

 A 3/19 5/20 40 8الیٝ خان ٘ٛع 

 B 2/15 1/17 24 15 الیٝ خان ٘ٛع

 C 8/15 19 25 18الیٝ خان ٘ٛع 

 

 ٘تایذ تحّیُ سا تشای حاِتٟای ٔختّف ٘ـاٖ ٔی دٞذ. 4ٚ  3ؿىُ ٞای 

 

 

 
 

 در شرایط غیراشجبع Gوتبیج پبیداری شیرياوی ثرای مقطع  -3شکل
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 در شرایط اشجبع Gياوی ثرای مقطع وتبیج پبیداری شیر -4شکل

 

تٛدٜ ٚ پایذاس اػت. أا دس ؿشایظ  53/1دس ؿشایغی وٝ ػغح آب پاییٗ اػت داسای ضشیة اعٕیٙاٖ  Gٕٞا٘غٛسوٝ ٔالحظٝ ٔی ؿٛد ؿیشٚا٘ی دس دٚ ٔمغغ 

دس صٛستی وٝ تتٛاٖ تا دس ٘ظش ٌشفتٗ تٕٟیذاتی اص واٞؾ ٔی یاتذ وٝ دس ایٗ حاِت ؿیشٚا٘ی ٘اپایذاس ٔی تاؿذ. ِزا  80/0اؿثاع ضشیة اعٕیٙاٖ تٝ ٔمادیش 

ی رٌّٛیشی ٕ٘ٛد، ػغح ؿیثذاس پایذاس تالی ٔی ٔا٘ذ.  ٘فٛر آب تٝ ٔصاِح ؿیشٚ٘ا

ش دٚ حاِت حضٛس ٚ ػذْ حضٛس آب تذِیُ داؿتٗ ؿیة تٙذ، ٘اپایذاس اػت. ِزا الصْ اػت ػالٜٚ تش دٚس ٕ٘ٛد  ٖ ؿیشٚا٘ی ٔٛرٛد دس پـت حٛضچٝ دسٞ 

 ٘ی پـت حٛضچٝ دیٛاسٜ ٘یض ٔحافظت ؿٛد. آب اص ؿیشٚا

 

 بررسی روضها و ارائه راهکار .4
ٙذػ ٝ دس ایٗ پشٚطٜ تا تٛرٝ تٝ ٔحذٚدیت دس دػتشػی تٝ اساضی تاالدػت ؿیة ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛلؼیت رادٜ دػتشػی ٔخضٖ، أىاٖ تغییش صاٚیٝ ؿیة ٚٞ 

. دس تاالدػت ؿیة، تذِیُ ٚرٛد صٔیٟٙای وـاٚسصی الصْ اػت تا احذاث آتشٚ ؿیشٚا٘ی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ ٕٞچٙیٗ رایٍضیٙی ٔصاِح ٔمشٖٚ تٝ صشفٝ ٘یؼت

ختٗ دس فاصّٝ ٔٙاػثی اص ؿیشٚا٘ی دس تاالدػت، آتٟای حاصُ اص آتیاسی ٚ تاس٘ذٌی ٞذایت ؿٛد. دس پاییٗ دػت ؿیة، آتٟای ػغحی سٚی دأٙٝ تا سی

صٞىـی دس ػٕك ؿیشٚا٘ی ٔی تٛاٖ اص ِِٛٝ ٞای ٔـثه ٔٛسب اػتفادٜ ٕ٘ٛد ٔصاِح صٞىؾ دس پـت دیٛاس حائُ رٕغ آٚسی ٚ ٞذایت ٔی ؿٛ٘ذ. رٟت 

 ٚ یا تىٕه حفش چاٟٞای صٞىؾ دس یه سدیف، دس تاالی ؿیة ٔا٘غ اص ٘فٛر آب تٝ داخُ ؿیشٚا٘ی ؿذ.

 دس ادأٝ تشآٚسد ٔاِی تشای دٚ ٌضیٙٝ صٛست ٌشفتٝ اػت:

 ٔتش 5ٔتش ٚ افمی  3ٔتش دس فٛاصُ لائٓ  3خاوشیض تا عَٛ ٌضیٙٝ یه: تؼثیٝ ِِٛٝ ٞای صٞىؾ ٘یٕٝ ػٛساخذاس دسٖٚ تذ٘ٝ 

ٔتش دس یه سدیف دس تاالدػت ؿیشٚا٘ی، تغٛسیىٝ تٛػظ ٔزاسی  10ٔتش ٚ تٝ فٛاصُ  4ػا٘تیٕتش تٝ ػٕك  80ٌضیٙٝ دٚ: احذاث چاٟٞای صٞىؾ تٝ لغش 

 یٝ ٔی ؿٛد.تتٙی تٝ یىذیٍش ٔتصُ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ آب ٘ـت یافتٝ اص عشیك ایٗ ٔزاسی رٕغ آٚسی ٚ تخّ

ش دٚ ٌضیٙٝ  دیٛاسٜ پـت حٛضچٝ ؿیشآالت تٛػیّٝ ٔؾ ؿاتىشیت ٔحافظت ؿذٜ اػت. ػغح ؿیشٚا٘ی تا ػًٙ ٔاِٖٛ پٛؿؾ دادٜ ؿذٜ ٚ وا٘اَ  دسٞ 

 رٕغ آٚسی آتٟای ػغحی دس تاالدػت ٚ ٔصاِح صٞىؾ دس پـت دیٛاس حائُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 .ٞا، ٞش دٚ ٌضیٙٝ اص ِحاػ لیٕت ٔـاتٝ ٞؼتٙذ تا اػتٙاد تٝ ٘تایذ حاصُ اص تشآٚسد ٞضیٙٝ

 
 نتایج .5
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ٛتی ٔخضٖ  ٘تایذ صیش تذػت آٔذٜ اػت ٔتش ٔىؼثی خظ ا٘تماَ آب اص ػذ ؿیشیٗ دسٜ تٝ ؿٟش تزٙٛسد  30000دس ساتغٝ تا ؿیشٚا٘ی خان ٔـشف تٝ ضّغ رٙ

: 

دٚس وشدٖ آب اص تذ٘ٝ ؿیشٚا٘ی ٚ پی آٖ تشای اعٕیٙاٖ اص  تاتٛرٝ تٝ تافت ٚ ٚیظٌی ٞای ٔماٚٔتی تذ٘ٝ ٚ پی ؿیشٚا٘ی ، ٔالیٓ ػاصی ؿیة ٚ -1

 پایذاسی دس ؿشایظ اػتاتیىی ٚ دیٙأیىی وأالً اِضأی ٚ ضشٚسیؼت. 

ی ٘ـاٖ دٞٙذٜ پایذاسی دس ؿشایظ ؿیة  -2 ( اػت. ایٗ ٔؼاِٝ دس ؿشایظ خان تا سعٛتت عثیؼی ٚ ً ٘ٝ V:H) 9:1/0تحّیُ ٞای پایذاسی ؿیشٚ٘ا

 صیٝ ٔی ؿٛد. اؿثاع ٚ حضٛس آب ً تٛ

تشای ٔالیٓ ػاصی ؿیة ، تا رایی وٝ صٔیٗ تّٕه ؿذٜ اراصٜ دٞذ تایذ ؿیة سا ٔالیٓ وشد ٚ حتی تذیٗ ٔٙظٛس ٔی تٛاٖ رادٜ دػتشػی ضّغ  -3

ٛتی سا حزف وشد.   رٙ

آٚسی آب ایت ٚ رٕغآٚسی آب دس تاالی ؿیة اِضأی اػت. ایٗ وا٘اَ تایذ تٛا٘ایی ٞذتشای دٚس وشدٖ آب اص ؿیشٚا٘ی ، تؼثیٝ وا٘اَ رٕغ -4

 ٞای ٘ـتی ٚ ػغحی سا داؿتٝ تاؿذ. وا٘اَ تایذ اِضأاً تتٙی تاؿذ ٚ اص اتؼاد وافی ؿأُ ػٕك ٚ ػغح ٔمغغ تشخٛسداس تاؿذ. 

ٛتی تشای رٌّٛیشی اص فشػایؾ ػغحی تا ً ػًٙ ٔاِٖٛ ً  -5 تؼیاس ٔفیذ ٚ دس رٟت اعٕیٙاٖ خٛاٞذ تٛد وٝ سٚیٝ ؿیشٚا٘ی دس ػشتاػش ضّغ رٙ

 دٜ ؿٛد. پٛؿؾ دا

ً دسٖٚ تذ٘ٝ خاوشیض تٝ تخّیٝ آب ٞای ٘ـتی احتٕاِی تٝ تذ٘ٝ وٕه ؿایا٘ی ٔی  half perforatedتؼثیٝ ِِٛٝ ٞای صٞىؾ ٘یٓ ػٛساخذاس ً  -6

 وٙذ. 

س پغ اص پٛؿؾ ؿیشٚا٘ی تا ػًٙ ٔاِٖٛ، تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ دس ا٘تٟای ؿیة دیٛاس حائُ ارشا ؿذٜ اػت، تا سیختٗ ٔصاِح صٞىؾ دس پـت دیٛا -7

 رٕغ آٚسی آب ٞای ٘ـتی دس پای ؿیشٚا٘ی صٛست ٌیشد. 

 دیٛاسٜ ٞای پـت حٛضچٝ ؿیشآالت تٛػیّٝ ٔؾ ؿاتىشیت ٔحافظت ؿٛد. -8
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