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05/07/1401پذيرش:  -15/02/1401دريافت:   

  93- 106صفحه                                                                    

  چكيده
منطقه مورد مطالعه تنگ سولك واقع  باشد. ميهدف از اين تحقيق مقايسه مشخصات هندسي جاده با مقادير استاندارد ساخت جاده 

 هاي طبيعي واقع گردشگري، تفرجي و جاذبهاي حفاظتي و داراي نقاط ، منطقه(استان كهگيلويه و بويراحمد) در شهرستان بهميي

برداشت شده و سپس روي نقشه  GPSبا استفاده از ، باشد. در اين تحقيق ابتدا موقعيت جاده موجودهاي زاگرس جنوبي ميدر جنگل

 60تا  50، 50تا  40، 40تا  30، 30تا  20، 20تا10، 10(صفر تا  دامنه اقدام به طبقه بندي شيب . در مرحله بعدشدتوپوگرافي قرار داده 

مقادير با هاي برداشت شده اندازه سپسبه صورت تصادفي انتخاب شد. نمونه  11در هر طبقه شيب  ، سپسدرصد) 60و بيشتر از 

رو و حريم عرض سواره. ند) مقايسه شد161و  131( كشور ريزيهاي سازمان مديريت و برنامهنشريهدر موجود  استاندارد

 ساختماني جاده بر اساس آمار تحليلي و ديگر مشخصات هندسي جاده بر اساس آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

ها انتخاب شد. تجزيه و تحليل دادهبه صورت تصادفي يك نمونه خاك جهت تشخيص بافت خاك دامنه از هر كدام از طبقات شيب 

رو و حريم ساختماني نتايج نشان داد كه عرض سوارهانجام شد.  SPSSنرم افزار  درو بسگي پيرسون يكطرفه، هم T توسط آزمون 

دار و در ديگر درصد معني يك) درصد كمتر از مقدار استاندارد و در سطح 60<و  60-50، 50-40، 20-10جاده در طبقات شيب (

  درصد از اندازه ميانگين شيب  15صيفي نشان داد به ميزان داريست. تجزيه و تحليل آمار توطبقات شيب دامنه  فاقد معني

بندي متحد نشان داد ريزي بيشتر از مقدار استاندارد آنست. نتايج آزمايش بافت خاك به روش طبقهبرداري و خاكهاي خاكديواره

هاي  موثر از جنگل، امكان دخالت حفاظتامكاني مناسب براي هاي جنگلي جادهباشد. رسي مي -الي منطقه مورد مطالعه داراي بافت

به حداكثر رساندن ارزش افزوده توليدات و جلوگيري از  گردي،طبيعت ،كاري سازي جنگل، جنگلمديريتي در امر پرورش و جوان

 مشخصات فني ونزديك نمودن  بهبايد هاي جبران ناپذير باشند و به منظور اجتناب از ايجاد خسارتميضايعات محصوالت جنگلي 

  نمود.اي استاندارد، توجه ويژهبه مقادير هندسي آنها 

  

  جاده جنگلي، مقادير استاندارد، حريم ساختماني جاده،  زاگرس جنوبي :ي كليديها واژه

  

  مقدمه -1
  ترين وسيله ارتباط انسان و راه به عنوان نخستين و طبيعي

هاي حياتي يك سرزمين و عنصر اصلي توسعه به منزله شريان

اقتصادي است، بدون وجود شبكه حمل و نقل امكان جابجايي 

توسعه  تواند نميكاالو مسافر وجود ندارد و يك منطقه 

). 1384؛ نريماني، Balck, 2003اقتصادي داشته باشد (

طراحي و ساخت شبكه جاده با استفاده از دو فرآيند ستادي 
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ريزي از پايين) انجام  اي (برنامه ريزي از باال) و منطقه (برنامه

شود. در فرآيند ستادي طراحي شبكه جاده توسط دولت و   مي

شود و اهداف آن بيشتر تابع  هاي شبه دولتي انجام مي يا ارگان

ريزي كالن مانند حداكثر سرعت حمل و نقل در شبكه،  برنامه

باشد. در فرآيند  حداقل هزينه تمام شده و ارتقاي دسترسي مي

هاي ضروري  ها بر اساس نياز اي، طراحي و ساخت جاده منطقه

ساخت  ي،طراحشود.  منطقه و به صورت غير متمركز انجام مي

باشد  يم يربناييجزء مطالعات امور ز ها ه جادهشبك يابيو ارز

در مناطق كوهستاني، به دليل وجود شرايط  ).1379(فالح تبار، 

مختلف و متنوع شيب و توپوگرافي، به دقت بيشتري براي 

  اشد. ب هاي جنگلي نياز مي استاندارد فني جادهمقادير رعايت 

جنگل،  هاي جنگلي به منظور حفاظت موثر از از آنجا كه جاده

سازي  هاي مديريتي در امر پرورش و جوان امكان دخالت

به حداكثر رساندن ارزش  گردي،طبيعت ،كاري جنگل، جنگل

افزوده توليدات و جلوگيري از ضايعات محصوالت جنگلي 

نزديك نمودن گردند، بايد در خصوص طراحي و احداث مي

 استاندارد، توجه به مقادير مشخصات فني و هندسي آنها 

 هاي)، مشخصه1392( همكاران و مصطفي .اي اعمال گرددويژه

 منظوره چند داريجنگل طرح هايجاده شبكه هندسي و فني

  و نمودند مقايسه موجود هايبا دستورالعمل را بانه آرمرده

 و دو، يك درجه هايجاده بستر عرض كه رسيدند نتيجه اين به

 شيب چنين هم دو، درجه جاده ريزيخاك و برداري خاك شانه

 معني اختالف داراي هابا استاندارد سه درجه هايجاده طولي

 منطقه جنگلي هايجاده ،)1394( همكاران و طالبيهستند.  دار

 و نموده مقايسه )جنگلي هاي جاده هاياستاندارد با را ارسباران

 هاي جاده بستر عرض و كناري جوي كه اند رسيده نتيجه اين به

 هاي مؤلفه ساير و نداشته داري معني استانداردها رابطه با موجود

 اند. بوده ها استاندار با دار معني اختالف داراي مطالعه مورد

 هايجاده هندسي )، مشخصات1395مصطفي و همكاران (

جاده استانداردهاي هندسي با چاي چهل جنگلي آبخيز حوزه

بررسي قرار رواناب مورد  توليد ميزان لحاظ به روستايي هاي

 موجود وضعيت دادند و به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت

علم  توسط فقط اگر ها آن ساخت استانداردهاي با ها جاده

 نبودن يا بودن دار معني و آماري هايتحليل و آمارتجزيه

 را امر تواند متخصصين نمي مؤثر طور به شود، بيان هاتفاوت

بندري و  كي. نمايد استانداردها اين رعايت عدم اثرات متوجه

هاي  عوامل موثر بر طراحي و ساخت جاده)، 1398حسيني (

اند  ه را مورد بررسي قرار داد جنگلي در ناحيه رويشي هيركاني

 تمام بايد ها ه جاد شبكه در طراحي و به اين نتيجه رسيدند كه

 قبيل از تأثيرگذار فاكتورهاي تمام و كرد لحاظ را جوانب

 عوامل و گياهي پوشش شناسي، زمين رافي، خاكشناسي،فيزيـوگ

 مدنظر بهينه وري بهره و حفاظت جهت را اجتماعي- اقتصادي

هاي پايداري شيرواني ،)(Li et al., 2005 .داد قرار

را بررسي نمودند و  برداري در بندر تيانجين كشور چين خاك

هاي عرضي و  جنس خاك پروفيل به اين نتيجه رسيدند كه

هاي ساخته شده در عمليات همچنين زاويه شيب شيرواني

برداري، نقش مهمي در پايداري خاك و وقوع ريزش  خاك

در تحقيقات خود در  ، Graike)2006( سطحي دارند.

واشنگتن آمريكا در بررسي و تحقيقاتي درباره  ساخت و 

ها جنگلي به اين نتيجه رسيد كه اگر سطح  نگهداري در جاده

هاي رايج در نظر گرفته نشود، با توجه با استاندارد حريم مطابق

به كاهش سطح رويشگاه، حجم موجودي سرپا جنگل كاهش 

يافته و از طرفي ديگر با افزايش حجم رسوب قابل حمل 

هاي سيالبي ايجاد شده در اثر آن، زمينه تخريب  توسط جريان

ريزي  ها، به خصوص شيرواني خاك هرچه بيشتر شيرواني

با بررسي عملكرد  ،)Fidelus et al., 2018( آيد. يفراهم م

ومورفولوژيك جاده جنگلي و اثرات آنها در كوهستان تاترا ئژ

هاي ومورفولوژيك جادهئدريافتند كه بيشترين ميزان تغيير در ژ

هاي زير سطحي است كه جنگلي وابسته به حضور جريان

هاي دامنهكنند، كه اكثرا در برداري را قطع مي ديواره خاك

سنگ مادري نيز بر ميزان جنس همگرا وجود دارد. همچنين 

داري دارد. در اين تحقيق نرخ فرو نشست جاده تاثير معني

 سانتي متر در هر سال  10بيشترين ميزان فرونشست جاده 

به دليل اهميت شناسايي به طور كلي  گيري شده است.اندازه

با  تحقيق، اين عوامل هندسي موثر بر طراحي و ساخت جاده

موجود منطقه تنگ جاده هاي هندسي مشخصه مقايسه هدف

ساخت استانداردهاي  مقادير سولك (جنگل زاگرس جنوبي) با

  انجام گرفت. در مناطق روستايي جنگلي  جاده
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 هامواد و روش-2
  

و حفاظت شده در استان كهگيلويه جنگلمنطقه مورد مطالعه   

هكتار در  1000بوير احمد شهرستان بهميي(ليكك) با مساحت 

و عرض شرقي  50°17´تا  50°11 ´ طول جغرافيايي

  واقع شده استشمالي  30°37´ تا  30°35 ´جغرافيايي

منطقه مورد مطالعه داراي پوشش گياهي بلوط و . )1شكل (

هاي باالي نقاط گردشگري و داراي توان و ظرفيتزربين، 

  ). 1395زند بصيري و همكاران، ( باشدگردشگري مي

  
  مورد مطالعهموقعيت منطقه  .1شكل 

  

  منطقه شناسي منطقه مورد مطالعه  و خاكويژگي زمين شناسي 
   

شناسي منطقه مورد مطالعه از شش سازند مختلف زمين    

 هاي هر كدام از سازندها بر اساسكه ويژگي ،تشكيل شده

با توجه به اينكه مورد توجه قرار گرفت.  1و جدول 2شكل

خاك منطقه مورد مطالعه از يك تيپ تشكيل شده از آوردن 

مطالعات خاك از اركان بسيار نقشه آن صرفنظر گرديد. در كل 

هاي نهايي گيريمطالعات نخستين است كه ما را در تصميممهم 

  .)1387نيا،  احمدي و فيض( دهدياري مي

  

  
   شناسي منطقهنقشه زمين .2شكل
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   شناسيمشخصات سازندهاي زمين .1 جدول

  جنس سنگ  سن   دوره  دوران  نماد  نام

Jkkgp  مارن، آهك  آلنين تا برياسين  ژوراسيك   مزوزوييك  سازند گروه خامي  

Kepd-gu  مارن، آهك، شيل  پاليوسن  پاليوژن  مزوزوييك  سازند پاپده  

Kbgp  آهك  آلبين تا كامپانين  كرتاسه پاليوژن  مزوزوييك  سازند بنگستان  

Mgs  ژيپس  ميوسن تا پليوسن  نيوژن ترياس  مزوزوييك  سازند گچساران  

Omas  آهك  ميوسن تا اليگوسن  پاليوژن  سنوزوييك  سازند آسماري  

  

  

  روش انجام پژوهش
جاده برداشت شده از نوع  ،هاي جنگليجاده انواعبا توجه به   

 ارتباطي) و از نوع روستايي و 131(نشريه  درجه دو

 فرشيهاي سنگ، مسيرابتدا جاده موجودباشد. مي) 161(نشريه

 GPSو نقاط گردشگري موجود در منطقه مورد مطالعه با 

و نقاط  فرشيهاي سنگ، مسيرسپس جاده شد.برداشت 

گردشگري برداشت شده با استفاده از سيستم اطالعات 

بندي طبقهجغرافيايي بر روي نقشه توپوگرافي قرار گرفت. 

)، 10>شيب دامنه منطقه مورد مطالعه در هفت طبقه كه شامل (

تا  50) و (50تا  40)، ( 40تا  30)، (30تا  20)، (20تا  10(

. براي هرطبقه صورت پذيرفت) و بيشتر از شصت درصد 60

به صورت تصادفي انتخاب و در هر نمونه  نمونه11،شيب

هاي خاكبرداري و (شيب ديواره جاده شامل مشخصات هندسي

رو و حريم   خاكريزي، شيب طولي، شيب عرضي، عرض سواره

با استفاده از شيب سنج سونتو، ژالون و متر  ماني جاده)ساخت

جهت تعيين بافت خاك به صورت  .نواري برداشت شد

 20تا  10در عمق نمونه خاك يك تصادفي از هر طبقه شيب 

نمونه هفت ( انجام گرفتكيلوگرم  5/1متري و به اندازه سانتي

خاك). جهت بررسي وضعيت ارتباط جاده موجود با مسير 

ها و  ها، چشمه (سنگ فرش و همچنين با نقاط گردشگريسنگ 

 148ها) طراحي مسير بر اساس استاندارد نشريه  گاهاقامت

  اي هتجزيه و تحليل آماري دادهجهت  .صورت پذيرفت

 همبستگي بررسي برايو يكطرفه  Tبه دست آمده از آزمون 

 ضريب از(مشخصات هندسي جاده)  متغيرهاي تحقيق بين

   .شد استفاده SPSSدر نرم افزار و  پيرسون همبستگي

  

  دامنهوضعيت توزيع جاده برداشت شده در طبقات شيب 

عبوري جاده درصد  GISنرم افزار  درو  3باتوجه به شكل   

 شيبهاي مختلف دامنه به دست آمد، مورد مطالعه از طبقات

) 20- 30( بيشترين درصد عبوري جاده از طبقه شيب دامنه

درصد و كمترين درصد عبوري مربوط به طبقه شيب دامنه 

  .)3و (شكل )2باشد (جدولدرصد مي 60بيشتر از 

 

 

  هاي مختلفميزان در صد عبوري جاده از شيب .2جدول

  <60 60-50 50-40 40-30 30-20  20-10- 10-0  (%) طبقه شيب دامنه

  6/06  6/5  13/9  18/12 21/27 14/70 19/33  عبور جاده درصد 
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 نقشه شيبموجود روي  جاده .3شكل

 

  

 

  وضعيت توزيع جاده برداشت شده روي نقشه زمين شناسي منطقه 

طبقه سازند گروه خامي و سازند  دواز مورد مطالعه جاده   

درصد از سازند  90 به طوري كهبنگستان عبور كرده، 

هاي خامي عبور كرده درصد آن از سازند گروه 10بنگستان و 

نتايج حاصل از ساختار زمين شناسي نشان داد كه  .است

بيشترين مسير عبوري جاده از مناطقي كه زمين شناسي آن 

 باشد عبور كرده استيداراي مواد سنگي چون آهك م

  .)4(شكل 

 

  
 جاده موجود روي نقشه زمين شناسي .4شكل

 

 

  مقايسه توصيفي مشخصات هندسي جاده در طبقات مختلف شيب با مقادير استاندارد 
  

  نحوه توزيع ميانگين مشخصات هندسي جاده با توجه   

 حاصل شد.به نمودار ستوني آنها نسبت به طبقات شيب دامنه 

و شيب عرضي  )6و  5(شكل  هاميزان ميانگين شيب ديواره

با باال رفتن طبقات شيب دامنه روند  )7(شكل  سواره رو

  )9(شكل  افزايشي بوده و ميزان ميانگين عرض سواره رو

با باال رفتن طبقات  )10(شكل  و حريم ساختماني جادهي كاهش

 40و سه طبقه باالي روند كاهشي در سه طبقه اول  شيب دامنه

  باشد.درصد افزايشي مي
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  برداري ميزان ميانگين شيب ديواره خاك .5شكل

 
 ريزي ميزان ميانگين شيب ديواره خاك .6شكل

  

  
   روسواره ميزان ميانگين شيب عرضي .7شكل

  

  

  

  

  

  

  
  

  جادهرو هسوارميزان ميانگين عرض . 8شكل
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  جاده ساختماني ميزان ميانگين حريم . 9شكل

  

  مقايسه آمار تحليلي عرض سواره رو و حريم ساختماني جاده در طبقات مختلف شيب با مقادير استاندارد 
   

كه ميانگين  دهد مينشان به ترتيب  4و جدول  3جدول   

 برابر سواره رو و حريم ساختماني جاده به ترتيب عرض 

به ترتيب بيشتر و استاندارد  مقاديراز  متر)65/11و  87/2با (

 مقاديرآنها با ميانگين  .دنباشدار ميي% معن99در سطح  و كمتر

   متر) مطابقت ندارند. 5/12و  75/2استاندارد (

  

  استاندارد قاديرجاده با مسواره رو مقايسه ميانگين عرض  .3جدول

  سطح معناداري درجه آزادي Tمقدار   هنجار نمره  ميانگين  تعداد  متغير

  0005/0 76 91/2  75/2 87/2  7  عرض جاده

استاندارد قاديرجاده با مساختماني حريم اندازه مقايسه ميانگين  .4جدول  

  سطح معناداري درجه آزادي Tمقدار  نمره هنجار ميانگين  تعداد  متغير

حريم 

  جاده ساختماني

77 65/11 5/12 76/7- 76 000/0  

  

  رگرسيون و ضريب همبستگي مشخصات هندسي جاده مورد مطالعه

 روش از استفاده با متغير جفت هر بين همبستگي مقدار   

 بين همبستگي كه به منظور است شده زده تخمين پيرسون

   گرديد بررسي دو به دو صورت به پژوهش متغيرهاي

    .)5(جدول 

  

  ضرايب همبستگي بين طبقات شيب دامنه و مشخصات هندسي جاده  .5 جدول

شيب ديواره   شيب طبقات دامنه  

  خاك برداري

شيب ديواره 

  خاك برداري

شيب 

ديواره 

  خاكريزي

شيب عرضي 

  سواره رو

عرض سواره 

  رو

  حريم ساختماني جاده

  192/0  - 781/0  - 515/0  176/0  192/0  1 همبستگي پيرسون  شيب طبقات دامنه

Sig. (2-tailed)   680/0  706/0  236/0  038/0  68/0  

N   7  7  7  7  7  
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شيب ديواره 

  خاكبرداري

  1  411/0  -736/0  880/0  1   همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed)     009/0  059/0  359/0  000/0  

N     7  7  7  7  

 ديواره شيب

  خاكريزي

  - 888/0  -670/0  55/0  1     همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed)       201/0  099/0  09/0  

N       7  7  7  

شيب عرضي سواره 

  رو

  -736/0  - 059/0  1       همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed)         915/0  059/0  

N         7  7  

  411/0  1         همبستگي پيرسون  عرض سواره رو

Sig. (2-tailed)           359/0  

N           7  

حريم ساختماني 

  جاده

  1           همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed)             

N             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

  رابطه بين طبقات شيب دامنه و مشخصات هندسي جاده

داري با توجه به رگرسيون و ضريب همبستگي رابطه معني   

  بين طبقات شيب دامنه و عرض سواره رو جاده وجود دارد. 

  شيب  :جاده شامل در صورتي كه ديگر مشخصات هندسي

 ) 14و  13(شكل  سواره رو ، عرضي)12و 11(شكل   هاديواره

داري بين آنها و رابطه معني )15(شكل  و حريم ساختماني جاده

    .طبقات شيب دامنه وجود ندارد

  

  
  رگرسيون بين طبقات شيب دامنه و شيب ديواره خاك برداري .10شكل
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   رگرسيون بين طبقات شيب دامنه و شيب ديواره خاكريزي .11شكل    

  

  
  رگرسيون بين طبقات شيب دامنه و شيب عرضي سواره رو. 12شكل

  
  رگرسيون بين طبقات شيب دامنه و عرض سواره رو .13شكل

  
 رگرسيون بين طبقات شيب دامنه و حريم ساختماني جاده .14شكل

  

  دامنهبافت خاك در طبقات شيب 

جهت بررسي و مشخص  ،با توجه به برداشت نمونه خاك  

شدن بافت خاك در طبقات مختلف شيب دامنه منطقه مورد 

 هاي خاكمطالعه و آزمايش هاي صورت گرفته بر روي نمونه

ها در طبقات مختلف مونهترسيم نمودار دانه بندي از تمام ن و

بافت خاك منطقه مورد  دهد كهنتايج نشان مينه، شيب دام

  . )6(جدول  باشدمي مطالعه الي و رس 
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  بافت خاك  .6 جدول

 

  

  بحث 
هاي  وضعيت عبور جاده مورد مطالعه از روي نقشه  

شناسي مورد بررسي  شناسي و خاك توپوگرافي، شيب، زمين

در  گيريها جهت تصميمترين نقشهاز اساسي قرار گرفت.

 باشد. شيب مي هاي جنگلي، نقشهطراحي و ساخت جاده

با توجه به وضعيت عبور جاده موجود در منطقه مورد مطالعه، 

، كه بيشترين نموده جاده موجود از هفت طبقه شيب عبور

) درصد و كمترين 30-20( درصد عبوري آن از شيب دامنه

  و  ) درصد60تر از  بيش( درصد عبوري جاده از شيب دامنه

 طبقات شيب دامنهترين درصد عبوري جاده در  بيشدر كل 

كه با توجه به مقادير  باشد ميدرصد)  40-30تا  10- 0(

قابل قبول  161و  131هاي  استاندارد طراحي جاده در نشريه

جهت  وثريتواند كمك م اين مساله خود مي باشد. مي

ها  زيستي و كاهش هزينه جلوگيري از عوامل مهم تخريب محيط

شناسي مسير  . زمين)3و شكل  2(جدول  را در پي داشته باشد

جاده جنگلي از نظر پايداري، استحكام، احتمال لغزش، 

هاي بستري كه جاده بر روي  اي و نشست اليههاي توده حركت

نتايج باشد.  اي بر خوردار مي گيرد از اهميت ويژه آن قرار مي

ترين مسير  شناسي نشان داد كه بيش حاصل از ساختار زمين

شناسي آن داراي مواد سنگي  مينعبوري جاده از مناطقي كه ز

برداري از  به دليل بهره .باشد عبور كرده است چون آهك مي

هاي ساخته شده و آمد و شد در فصول مختلف سال، جاده

هاي زيرين جهت جلوگيري از ايجاد ناپايداري در اليه

ساختمان جاده كه داراي منشا آهكي بايد پس بازديدهاي ماهانه 

 ه توسط مديران منطقه مورد مطالعه مديريت نگهداري جاد

هاي خاك  آگاهي و بررسي ويژگي ).4(شكلبه انجام رسد 

نقش بارزي در تشخيص قابليت زمين به عنوان زير بناي جاده 

هاي ساخت و نگهداري كند و براي كاهش هزينهسازي ايفا مي

پايدار  ه از مناطق با ثبات و داراي خاكجاد بايد مسيرجاده 

شناسي منطقه  عبور كند. با توجه به خصوصيات مارني زمين

كه از خصوصيات مهم آن حساس بودن به مساله  ،مورد مطالعه

و  در ادامه طراحي، ساخت و نگهداري باشد، بايد لغزش مي

تري به عمل  مرمت جاده در منطقه مورد مطالعه دقت بيش

  .آورد

  

  بررسي مشخصات هندسي جاده

ريزي  برداري و خاكاينكه شيب ديواره هاي خاكبا توجه به    
تعادل و ثبات طبيعي دامنه را به هم مي زنند، چنانچه از نظر 
فني به طور صحيح و از نظر تعادل طبيعي به فرم قابل قبولي 

تواند باعث  ساخته نشوند و پايداري آنها مد نظر قرار نگيرد، مي
در تحقيق . تعادل جاده شوندخرابي و بي نظمي در ساختمان و 

ها كمتر از مقادير موجود با توجه به نتايج، زاويه شيرواني
  باشد و اين امر باعث افزايش ميزان حجم استاندارد مي

هاي ريزي و در نهايت باعث افزايش هزينهبرداري و خاكخاك
الزم به ذكر است كه پيمانكار در زمان  شودميساخت جاده 

هاي كمتر با توجه به ماشين مورد  طر هزينهاجراي كار به خا
 استفاده در زمان ساخت توجهي به مقادير استاندارد نداشته، 

هاي سنگين در زمان تعمير و كه اين عامل باعث هزينه
. تحقيق مورد مطالعه در زمينه شيب نگهداري جاده خواهد شد

 و Hosseiniها مطابق با كارهاي انجام گرفته توسط ديواره
و   Liو )2017( وهمكاران Fidelusو  )2014( همكاران
  رو مطابق سوارهشيب عرضي  .باشدمي )2005( همكاران

طبقات شيب دامنه  در ،باشد) مي161(نشريه  با مقادير استاندارد
%) و 2( يعني ،به سمت حداقلرو شيب عرضي سواره% 40زير 

 استاندارد يعنيدر ديگر طبقات شيب دامنه به سمت حداكثر 
 درصد)  70(حدود  %) است و با توجه به طول زياد جاده5(

رسد شيب عرضي كم، باعث ميدر اين طبقات شيب، بنظر 

  رس  الي  ماسه  شن    (درصد)  طبقه شيب

10-0  8 15 47 30 

20-10 10 20 45 25 

30-20 13 22 43 22 

40-30 13 27 40 20 

50-40 15 30 40 15 

60-50 13 35 39 13 

۶٠>  14 35 39 12 
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رو جاده و كاهش سرعت تخليه افزايش تخريب سطح  سواره
باعث ايجاد تواند به طور كلي ميو  سطح جاده شودآب از 
و به مرور زمان با توجه  شوددر سطح وسيعي از جاده رونĤب 

ب را به صورت آبه نداشتن جوي كناري مسير جهت جريان 
در  يافتهاين كه  )7(شكل نامنظم به هرسو در پي داشته باشد

  2015 و همكارانTalebi  هاي مطالعاتيافته راستاي

در همه طبقات شيب دامنه روند  روسوارهعرض  باشد.مي
% برابر مقادير 10شيب زير  كه در طبقه كاهشي داشته به طوري

رو كمتر استاندارد و در ديگر طبقات شيب دامنه عرض سواره
در منطقه مورد مطالعه، كاهش  ،باشداز مقادير استاندارد مي

رو با باال رفتن شيب طبقات دامنه احتماال باعث عرض سواره
اختالل در تردد وسايل نقليه خواهد شد و ايجاد خطر احتمالي 

به همراه  از جاده براي وسايط نقليه بهره بردارانرا تصادف 
همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين عرض ). 9(شكل دارد

) 60<و  60- 50، 50- 40، 20-10رو در طبقات شيب (سواره
دار درصد معني يكدرصد كمتر از مقدار استاندارد و در سطح 

. )3(جدول داريستفاقد معني و در ديگر طبقات شيب دامنه
و Talebi نتايج اين بخش مطابق با كارهاي انجام گرفته توسط 

با توجه به اينكه حريم ساختماني  .باشد ) مي2015( همكاران
جاده از نكات مهم و اساسي و اقدام ضروري در طراحي و 

ساخت جاده مي باشد بايد از نظر مقادير استاندارد مورد توجه 
تن عرض آن باعث غير ويژه قرار گيرد. زيرا كمتر در نظر گرف

استاندارد بودن ديگر مشخصات هندسي جاده در زمان ساخت 
ها را در آينده به وجود  ها و افزايش هزينه مي شود كه خسارت

خواهد آورد و زياد بودن عرض حريم ساختماني جاده افزايش 
در جاده مورد مطالعه تخريب محيط زيستي را به همراه دارد. 

 حريم ساختماني جاده در همه طبقات شيب دامنه كمتر 

  در همه طبقات شيب دامنه نسبت از مقادير استاندارد است، 
  دار درصد تفاوت معني يكبه مقادير استاندارد و در سطح 

نتايج تحقيق موجود مطابق با كارهاي انجام  .)4(جدول باشدمي
   )2015( و همكاران Graike (2006) ، Talebiگرفته توسط 

به طور كلي در مورد ميزان انحراف مشخصات  .باشدمي
كه  نتايج نشان دادهندسي جاده نسبت به مقادير استاندارد 

 60<و  10- 0( ترين ميزان انحراف در طبقات شيب دامنه بيش
اين امر به نوبه خود بيانگر آنست كه در زمان باشد. درصد) مي

ير و مقاد رويشگاهو مشخصات توجه به مسايل كمتر ساخت 
 شده و پيمانكار مربوطه استاندارد ساخت و طراحي جاده 

عوامل اساسي و كاربردي جهت  برخياز سود بيشتر  به خاطر
هاي  ، كه اين خود باعث هزينهنموده ساخت جاده صرفنظر

 د.شوسنگين تعمير و نگهداري جاده در آينده مي
  

 

  ندسي جاده بر اساس رگرسيون و ضريب همبستگيمشخصات ه

برداري و  رابطه بين طبقات شيب دامنه و شيب ديواره خاك  

هاي مذكور و طبقات شيب  همبستگي بين متغير: ريزيخاك

چنين با باال رفتن طبقات شيب دامنه نيز  باشد. همدامنه مثبت مي

يابد، اما ضريب همبستگي آنها افزايش ميها شيب ديواره

باشد و نشان دهنده اين امر است كه در هنگام ضعيف مي

برداري و ساخت، تناسب متغير شيب دامنه با عمليات خاك

ريزي به انجام نرسيده است. در صورت عدم رعايت خاك

ها در ايجاد مقادير رابطه بين متغير شيب دامنه و ديواره

 ها و خطرات احتمالي براي افزايش هزينهاستاندارد باعث 

طور  . بهشودهاي جنگلي مورد مطالعه ميبرداران از جادهبهره

داري بين طبقات شيب دامنه و شيب ديواره كلي رابطه معني

و  10و شكل  5(جدول  ريزي وجود نداردبرداري و خاكخاك

11.(   

 

  رو شيب دامنه و شيب عرضي سوارهرابطه بين طبقات 
    

با توجه به اينكه ضريب همبستگي بين طبقات شيب دامنه و    

چنين با افزايش  باشد و هم شيب عرضي سواره رو منفي مي

 طبقات شيب دامنه شيب عرضي سواره رو كاهش مي يابد، 

 داري همبستگي طبقات شيب دامنه با توجه به عدم معني

) تاثير اهميت اين مشخصه 13با شيب عرضي سواره رو (شكل 

در علت تخريب سطح جاده و شرايط آمد و شد قابل تامل و 

توان به اين نتيجه دست يافت كه كاهش  ميبحث مي باشد. 

شيب عرضي سواره رو منجر به خسارت سطح جاده مي شود 

چنين  وج آب از جاده و هماز جمله: كند شدن سرعت خر

باعث شسته شدن مواد ريز دانه خاك و مهمتر از آن ايجاد چاله 

ها كه شيب بر روي جاده مي شود. بنابر اين در اينگونه جاده

باشند بطور عرضي آنها به طرف دره و فاقد جوي كناري مي

  .مورد توجه قرار گيردبايد اساسي 
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  رورابطه بين طبقات شيب دامنه و عرض سواره
 

 همبستگي بين عرض سواره رو و طبقات شيب دامنه منفي   

رو باشد يعني با باال رفتن طبقات شيب دامنه، عرض سوارهمي

و با باال رفتن شيب رهيابد كمتر شدن عرض سواركاهش مي نيز

احتماال باعث اختالل در تردد وسايل نقليه خواهد  طبقات دامنه

شد و ايجاد ريسك خطر احتمالي براي بهره برداران را به همراه 

  .دارد

  

  رابطه بين طبقات شيب دامنه و حريم ساختماني جاده
   

ساختماني جاده و طبقات شيب ضريب همبستگي بين حريم   

اين مشخصه از جاده مورد مطالعه ضمن  .باشددامنه مثبت مي

داري با شيب دامنه مطابقت با مقادير استاندارد فاقد رابطه معني

رسد طراح در زمان طراحي به اهميت تاثير باشد. بنظر ميمي

، شكل 5جدول ( شيب دامنه در اندازه حريم توجه نداشته است

 . )14و  9

 

  

  گيري نتيجه-5
    

به طور كلي رعايت حداقل استاندارد شيب طولي در حدود   

درصد باعث افزايش  2درصد جاده مورد مطالعه با شيب  70

طول مسير جهت طي ارتفاع و دسترسي به نقاط گردشگري 

با توجه به افزايش طول مسير؛ به افزايش شده، كه اين امر 

تخريب در طبيعت منجر شده است. در ارتباط با مشخصات 

عرضي جاده ارتباط بين نتايج عرض سواره رو و عرض حريم 

ساختماني نشان داد كه در زمان طراحي و ساخت به دليل عدم 

دار تغييرات رعايت مقادير استاندارد با توجه به همبستگي معني

ريزي، اين امر برداري و خاكهاي خاكامنه با ديوارهشيب د

باعث افزايش حريم ساختماني جاده شده است و نتيجه عدم 

تواند رعايت مقدار استاندارد در شيب عرضي سواره رو هم مي

هاي با توجه به اينكه جنگلبه تخريب سطح جاده منجر شود. 

بر دارد هاي كشور را در زاگرس وسعت بااليي از سطح جنگل

و همچنين نقش اساسي در ذخيره آب و جلوگيري از فرسايش 

خاك را در بر دارند، از سوي ديگر داراي مناطق حفاظت شده، 

هاي تفرجي و تفريحي و داراي گردشگري، آثار باستاني و مكان

باشد، بايد جهت دسترسي و هموار هاي طبيعي خاص ميجاذبه

نها و خدمات ارايه شده بودن شرايط جهت استفاده عمومي از آ

مورد توجه قرا گيرد، كه جاده ركن اساسي و در تمام زمينه ها 

 زير بناي تمام خدمات را جهت رفاه عمومي در بر دارد. 

هاي مذكور و از آنجايي كه منطقه مورد مطالعه داراي ويژگي

جاده مورد مطالعه نسبت به مقادير استاندارد فاصله زيادي دارد، 

  اقدام ترسي به تمام نقاط منطقه مورد مطالعه بايد جهت دس

نگهداري جاده مورد مطالعه و همچنين طراحي و  به تعمير و

هاي جديد بر اساس مقادير استاندارد ساخت مورد ساخت جاده

  توجه واقع گردد.
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to compare road geometry with standard road construction 

values. The studied area is Tang-e-Sulak, located in the city of Bahmiy (Kohgiluyeh and 

Boyerahmad Prov.), a protected area with its tourist, recreational and natural attractions in the 

southern Zagros forests. In this research, the existing road position was first taken using GPS 

and then placed on a topographic map. In the next step, the slopes were graded (from 0 to 10, 

10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and more than 60 percent), then 11 samples 

were randomly selected on each slope. In the next step, the size of the taken samples was 

compared with the standard values (Booklet No. 131 and 161). The width of the running 

surface and right of way were analyzed on the basis of analytical statistics and other road 

geometric characteristics based on descriptive statistics. Soil samples were taken from each of 

the slopes of the slopes, and a soil sample was selected randomly for soil texture detection. 

Data analysis was done by T-test, Pearson correlation and SPSS software. The results showed 

that the width of the rudder and the constructional area of the road on the slopes (10-20,  

40-50, 60-50, and 60) were less than the standard values and in the 1% level, and in other 

slopes of the slope is meaningless. Descriptive statistics analysis showed that 15% of the 

average size of the gradient of excavation and excavation walls is more than the standard 

value. The results of soil texture analysis by unified classification method showed that the 

studied area has a texture - Clay. 
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