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-1کارضٌاط ارضذ گزٍُ علَم خاک داًطگاُ تبزیش  -2استاد گزٍُ علَم خاک داًطگاُ تبزیش  -3داًطیار گزٍُ علَم خاک
داًطگاُ تبزیش -4داًطجَی دکتزی گزٍُ علَم خاک داًطگاُ تبزیش

هقذهِ

واستشی اساضی هیتَاًذ ٍیظگیّای هیىشٍهشفَلَطیه خان اص لثیل تیفاتشیه ،سیضػاختاس (ًَع ،اًذاصُ هٌافز ٍ
ػاختواى) ،پشاوٌؾ ٍاتؼتِ یا استثاعی تیي رسات سیض ٍ دسؿت ،ؿىل ٍ فشم ًوَدّای خاوؼاختی سا تحت تأثیش
لشاس دّذ ،تٌاتشایي هغالؼِ تأثیش پَؿؾ گیاّی تِ ػٌَاى یه فاوتَس خاوؼاصی ،اص ًظش هیىشٍهشفَلَطی خان
ضشٍسی تِ ًظش هیسػذ .واستشیّای هختلف ٍ وـت ٍواس ؿذیذ تِدلیل ایجاد تغییش دس خلل ٍ فشج خان ٍ
تَصیغ اًذاصُ هٌافز هیتَاًٌذ هٌجش تِ تخشیة ػاختواى خان ٍ حتی واّؾ ػولىشد اساضی ؿًَذ .واپَس ٍ
ّوىاساى ( )7002تغییشات ایجاد ؿذُ تش ؿىل ،تخلخل ٍ خاوذاًِّا سا دس ػغح هیىشٍ هَسد هغالؼِ لشاس دادُ ٍ
هىاًیؼن تَػؼِ سیض ػاختاس خان تحت واستشیّای هختلف سا تـشیح ًوَدًذ .اص عشفی تغییش واستشی اساضی ٍ
ًَع واؿت هیتَاًذ حجن ،ؿىل ٍ ًحَُ اتصال حفشُّا ٍ ًْایتا سیضػاختواى خان سا تحت تأثیش لشاس دّذ
(ویلفذس ٍ ٍاًذسهیشّ .)7002 ،وچٌیي واستشی اساضی ٍ ؿیَُّای هذیشیتی هیتَاًٌذ تش فؼالیتّای تیَلَطیىی دس
خان تأثیشگزاس تَدُ ،اًذاصُ ٍ ؿىل هٌافز صیؼتی (هٌافز تضسيتش اص  0000هیىشٍهتش) وِ دس حشوت آب ٍ تَػؼِ
سیـِ هْن هیتاؿٌذ سا تحت تأثیش لشاس دٌّذ(لی .)0821 ،اػَیؼتشٍج ٍ ّوىاساى دس ػال  0881تا هغالؼِ تشسٍی
افكّای ػغحی خانّای صساػی ٍ جٌگلی ًـاى دادًذ وِ وـت تاػث ایجاد تغییشات هْن دس سیضػاختاس
هیؿَد .دس ایي تحمیك تأثیش واستشیّای هختلف ٌّذٍاًًِ ،خَد ،جَ تش ٍیظگی ّای هیىشٍهشفَلَطیه خان
هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت.

هَاد ٍ رٍشّا

ایي تحمیك تش سٍی خانّای آّىی هٌغمِ خَاجِ ٍالغ دس ؿوالؿشق اػتاى آرستایجاىؿشلی اًجام گشفت.
خانّای ایي هٌغمِ داسای سطین سعَتتی اسدیه ّن هشص تا صسیه ٍ سطین حشاستی هضیه هیتاؿٌذ (ػثاد پَس،
 .)0728جْت سػیذى تِ اّذاف هَسدًظش تا اػتفادُ اص ًمـِّای تَپَگشافی ٍ صهیيؿٌاػی هٌغمِ ٍ هغالؼات
همذهاتی چْاس خاوشخ تحت واستشیّای هختلف ٌّذٍاًًِ ،خَد ،جَ ٍ یه خاوشخ ؿاّذ (غیش صساػی) حفش ٍ
تـشیح گشدیذًذ .خاوشخّای هَسد هغالؼِ تش اػاع ولیذ سدُتٌذی آهشیىایی(تیًام )7000 ،دس سدُ اسیذیػَلّا
سدُتٌذی ؿذًذ .ػپغ ًوًَِّای دػتخَسدُ تشای تشسػیّای فیضیىی ٍ ؿیویایی ٍ ًوًَِّای دػتًخَسدُ تِ
هٌظَس هغالؼات هیىشٍهشفَلَطیه تشداؿتِ ؿذًذ .تِ هٌظَس تْیِ تشؽّای ًاصن ًوًَِّا تِ ووه هخلَط سصیي
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ٍػتاپَل اچ ٍ اػتَى تِ ًؼثت  8تِ  07 ٍ0لغشُ ػختوٌٌذُ وثالت اوتات ٍ  72لغشُ واتالیؼت ػیىلَّگضاى
پشاوؼیذ تلمیح ؿذًذًْ .ایتا تشؽّای ًاصن تا ضخاهت حذٍد 70هیىشٍهتش ،تشای اًجام هغالؼات هیىشٍهشفَلَطی
تْیِ ؿذ .تـشیح تشؽّای ًاصن تَػیلِ هیىشٍػىَج پالسیضاى ،تا تَجِ تِ دػتَس الؼول اسائِ ؿذُ تَػظ تالَن
ٍ ّوىاساى ( ٍ )0821اػتَپغ ( )7007صَست گشفت.

ًتایج ٍ بحث

تـشیح تشؽّای ًاصن تش اػاع ساٌّوای تـشیح اػتَپغ ( )7007دس جذٍل  0اسائِ ؿذُ اػت .تیفاتشیه دس
افكّای ػغحی ػوذتا هٌمَعِای (ؿىل 0الف) تَدُ ٍ هٌافز دس افكّای ػغحی خاوشخّای هغالؼاتی اص ًَع
تؼتِؿذُ ٍ ٍي (ؿىل0ب) هیتاؿذ .هـاّذات هیىشٍهشفَلَطی ایي خانّا ًـاى هیدّذ ػاختواى دس افكّای
ػغحی خاوشخّای تحت وـت اص ًَع گشاًَالس (ؿىل0ج)ٍ ،لی دس خاوشخ غیشصساػی اص ًَع هىؼثی صاٍیِداس
(ؿىل0د) ٍ گشاًَالس هیتاؿذ .اػتَپغ ( )7007حضَس ػاختواى گشاًَالس ّوشاُ تا هٌافز ٍي تَػؼِیافتِ سا اص
ٍیظگیّای خانّای تَػؼِیافتِ ٍ پایذاس گضاسؽ وشدُاًذّ .وچٌیي خاوذاًِػاصی دس افكّای ػغحی ًؼثت تِ
افكّا ٍ الیِّای پاییٌی ّش خاوشخ تیـتش هیتاؿذ .هـاّذُ الگَی پشاوٌؾ اًَلیه دس افكّای ػغحی ًیض
هَیذ ّویي هغلة اػت وِ تحمیك ثشٍتی ٍ ّوىاساى (ً )0780یض ًتایج هـاتْی اسائِ دادُ اػت.
هیضاى خاوذاًِػاصی دس افكّای ػغحی خاوشخّا ،تِ تشتیة اص ؿاّذً ،خَد ،جَ ٍ ٌّذٍاًِ سًٍذ افضایـی داؿت.
دس وـت ٌّذٍاًِ ؿخن ػٌگیي ٍ چٌذ هشحلِای صَست ًویگیشد وِ هیتَاًذ دلیلی تش ػاختواى هٌاػة افك
ػغحی ایي خاوشخ تاؿذ .ػلت تْتش تَدى ػاختواى دس جَ ًؼثت تِ ًخَد ٍ ؿاّذ ایي اػت وِ جَ تِ دلیل
گشاهیٌِ تَدى داسای تشؿحات سیـِای تیـتشی اػت ٍ ًخَد ًیض ًؼثت تِ ؿاّذ تِ دلیل حضَس سیـِ ػاختواى
تْتشی داسد.
پشاوٌؾ ٍاتؼتِ یا استثاعی تیي رسات دسؿت ٍ سیض دس افكّای پاییٌی ولیِ خاوشخّا اص ًَع پَسفیشیه هیتاؿذ،
اػتَپغ()7007الگَی پشاوٌؾ پَسفیشیه سا تِ سیض تافت تَدى خانّا ًؼثت دادُ اػت وِ تافتّای تذػت
آهذُ اص آصهایـات فیضیىی ٍ ؿیویایی ایي اهش سا تاییذ هیوٌذ.
حضَس ًَدٍلّای آّي ٍ هٌگٌض(ؿىل )ُ0دس افكّای دٍم ٍ ػَم خاوشخ  7تا تَجِ تِ پاییي تَدى ػغح آب
صیشصهیٌی دس آى ٍاحذ هیتَاًذ ًاؿی اص ػیؼتن آتیاسی غشلاتی تاؿذ .ؿایاى روش اػت وِ تِ دلیل تْن خَسدى
خان دس افك اٍل ایي خاوشخًَ ،دٍلّای آّي ٍ هٌگٌض هـاّذُ ًگشدیذًذ.
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جذٍل -1خصَصیات هیکزٍهزفَلَصیکی خاکزخّای هَرد هطالعِ
خاوشخ

ٌّ(0ذٍاًِ)

ً(7خَد)

(7جَ)

(2غیشصساػی)

افك

ػوك()cm

حفشات -ػاختواى

C/F

تی-فاتشیه

ًوَدّای خاوؼاختی

Apyz

0-70

Bkyz1

70-22

پَسفیشیه

Bkyz2
Bkz

20-070

پَسفیشیه ٍ
هًَیه
پَسفیشیه

هٌمَعِای هَصائیىی ٍ
وشیؼتالیتیه
وشیؼتالیتیه ٍ
هٌمَعِای
وشیؼتالیتیه

-

22-20

BC

070-017

پَسفیشیه

هٌمَعِای هَصائیىی

Ap

0-70

تؼتِؿذُ هشوة -گشاًَالس ًؼثتا
تَػؼِیافتِ
ٍي -هىؼثی صاٍیِداس هتَػظ
تَػؼِیافتِ
ٍي-هىؼثی صاٍیِداس ًؼثتا
تَػؼِیافتِ ٍتَدُای
صفحِای ٍ ٍي-هىؼثی صاٍیِداس
واهال تَػؼِیافتِ
صفحِای ٍ ٍي -هىؼثی صاٍیِداس
ضؼیف ٍ تَدُای
ٍي -گشاًَالس ضؼیف

اًَلیه

هٌمَعِای هَصائیىی

-

اًَلیه

هٌمَعِای لىِای

ًَدٍلّای آّىی

Bkyz1

70-20

ٍي -هىؼثی تذٍىصاٍیِ ًؼثتا
تَػؼِیافتِ

پَسفیشیه

وشیؼتالیتیه

Bkyz2

20-28

صفحِای -هىؼثی تذٍىصاٍیِ
تَػؼِیافتِ

پَسفیشیه

وشیؼتالیتیه

Bkyz3

28-077

BC

077-012

صفحِای ٍ ٍي -هىؼثی صاٍیِداس
ًؼثتا تَػؼِیافتِ
صفحِای -هىؼثی صاٍیِداس ًؼثتا
تَػؼِیافتِ ٍ تَدُای

پَسفیشیه

وشیؼتالیتیه

وشیؼتالّای گچ
ًٍَدٍلّای آّي ٍ
هٌگٌض
پَؿؾ گچی ٍ
ًَدٍلّای آّي ٍ
هٌگٌض
-

پَسفیشیه

وشیؼتالیتیه

-

Apz

0-02

ٍي -گشاًَالس سیض ًؼثتا تَػؼِیافتِ

Bkyz1

02-20

Bkyz2

20-28

Bkz1

28-002

Bkz2

وشیؼتالیتیه ٍ
هٌمَعِای لىِای
هٌمَعِای ٍ
وشیؼتالیتیه
هٌمَعِای ٍ
وشیؼتالیتیه
هٌمَعِای

وشیؼتالّای گچ ٍ
پَؿؾ آّىی
پَؿؾ ٍ وشیؼتال
آّىی
-

002-010

صفحِای ٍ ٍي -هىؼثی صاٍیِداس
ًؼثتا تَػؼِیافتِ
ٍي -هىؼثی صاٍیِداس هتَػظ
تَػؼِیافتِ
واًال ٍ چوثش -هىؼثی صاٍیِداس
ًؼثتا تَػؼِیافتِ
صفحِای -هىؼثی تذٍىصاٍیِ
ضؼیف

اًَلیه ٍ
پَسفیشیه
پَسفیشیه

هٌمَعِای لىِای

-

-

Ap

0-70

هٌمَعِای لىِای

-

Btkz1

70-18

هٌمَعِای هَصائیىی

Btkz2

18-28

پشؿذگی وَاستض ٍ
پَؿؾ سػی
وشیؼتالّای گچ

Btkz3

28-008

Bk

008-028

تؼتِؿذُهشوة -هىؼثی صاٍیِداس
ضؼیف ٍ گشاًَالس
صفحِای -هىؼثی صاٍیِداسًؼثتا
تَػؼِیافتِ
صفحِایٍ ،ي ٍ واًال -هىؼثی
صاٍیِداس
صفحِای ٍ ٍي -هىؼثی صاٍیِداس
صفحِای ٍ ٍي -هىؼثی صاٍیِداس
خیلی ضؼیف

پَسفیشیه
پَسفیشیه
پَسفیشیه
پَسفیشیه ٍ
اًَلیه
پَسفیشیه
پَسفیشیه
پَسفیشیه
پَسفیشیه

وشیؼتالیتیه ٍ
هٌمَعِای
وشیؼتالیتیه ٍ
هٌمَعِای
هٌمَعِای هَصائیىی

وشیؼتالّای گچ ٍ
ولؼیت ػَصًیؿىل
وشیؼتالّای گچ ٍ
آّه
-

-
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