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 چكيده 
 در صورت عدم توسعه و طوري كه به .دنگرد ميحياتي يك جامعه محسوب هاي  عنوان شاهرگ ه بها ي ارتباطي و جادهها راه
ان يكي از عنو هسازي ب  جادهاز طرف ديگر ، ولي حيات و توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه مختل خواهد شد،ها  آنگسترش

 يكي از معضالت اساسي عنوان بهاين موضوع اي كه امروزه  گونه  به ،آيد ميشمار  به ي منابع طبيعيها عرصهعوامل تخريب 
جاده سازي و نشان دادن اهميت منظور تعيين ميزان تخريب عرصه منابع طبيعي در اثر  به. باشد ميي آبخيز مطرح ها حوضه
ستان چهارمحال و بختياري انتخاب و مساحت اراضي تخريب شده در اثر اين فعاليت در آن ، حوضه آبخيز بازفت در اموضوع
 برداشتاند   كه در راستاي اهداف گوناگون ساخته شدهاين منطقهي موجود در ها كليه جاده براي اين منظور طول. گيري شد اندازه

 بهمحاسبا  .گرديد با استفاده از متر اندازه گيري همچنين عرض اراضي تخريب شده در طول مسير در فواصل يك كيلومتري و
تخريب مازاد با   ميزان تخريب ناشي از ايجاد جاده شامل تخريب غير قابل اجتناب و،فرعي ي اصلي وها حريم استاندارد جاده 

 جود با  شيب،ي موها  جادهنقشههمچنين  .گرديد بهعرض حريم استاندارد و حريم فعلي حاصل از ايجاد جاده محاس بهتوجه 
بر   .اطالعات الزم استخراج شد  تشكيالت زمين شناسي و پوشش جنگلي  منطقه تلفيق وي، مناطق لغزش يافته،يجهت جغرافيا

ه  در اثر جاده سازي تخريب گرديد در اين حوضه هكتار از عرصه منابع طبيعي08/661اساس نتايج بدست آمده در مجموع  
 در .دهند   هكتار آن را اراضي كشاورزي تشكيل مي92/41 هكتار مرتع و 97/198هكتار جنگل،  19/420 كه از اين مقدار، است

ميزان  به  ها  درصد طول جاده8/3عبارت ديگر  بهوقوع پيوسته است،  بهفرعي  ي اصلي وها  مورد لغزش در جاده101مجموع 
  و) درصد طول  جاده4/4معادل  ( متر4720اصلي ي ها  متر در اثر لغزش حركت نموده است كه در اين ميان سهم جاده6735

 51تعداد  به بيشترين لغزش در جهت غربي . بوده است)ها  درصد طول اين نوع جاده9/2برابر با ( متر 2015ي فرعي ها سهم جاده
 .وقوع پيوسته است به مورد 9تعداد  بهمورد و كمترين در جهت شمالي 

 

 .بختياري رمحال وااستان چه بازفت، ،نگلج ،تخريب جاده سازي، : كليدييها واژه
 

 مقدمه
دليل  بهاخير ي ها ي منطقه زاگرس در سالها جنگل
اين منابع   به و وابستگي مردم  انساني بي رويهها دخالت

دخالتهاي انجام .  شده استدستخوش تغييرات زيادي
مين نيازهاي اوليه زندگي أطور عمده با هدف ت گرفته كه به

  وفرم، تنوعموجب تغييرات زيادي از نظر انجام گرفته، 
  نشانها وضعيت كنوني اين جنگل. تاج پوشش شده است

 در بيشتر ، مناطقي كه بيشتر در دسترس بوده اند كهدهد مي
توان  مياند كه از آن جمله  معرض تخريب قرار گرفته

 متر 1000اراضي تخريب يافته اطراف روستاها تا شعاع  به
 هزار 307 چهارمحال وبختياري با استان. اشاره نمود

 .منطقه رويشي زاگرس واقع شده است هكتار جنگل در
ن نيز در طول زمان دستخوش تغييرات ي اين استاها جنگل

 نشان ها اين جنگل و وضعيت كنوني اند گرديدهزيادي 
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ي شاخه ها توده به درصد آن تبديل 90دهد كه بيش از  مي
ي يدليل عدم توانا بهاه ي همرها گونه. زاد بلوط شده است

تدريج از اكثر  به ،دفعات دخالت ت در برابر شدت وممقاو
ي يشايد اگر بلوط توانا مناطق جنگلي حذف شده اند و

توليد جست را نداشت نسل كنوني از  تكثير غير جنسي و
ي شاخه زاد خالص بلوط فعلي محروم ها ديدن جنگل

 .ماند مي
اي توسعه در هر ي ارتباطي از نمادهها توسعه راه 
ي ها كه در سياست طوري به ،شود مي محسوب كشور

ي ها اولويت دولتمردان ايجاد ارتباط بين مناطق مختلف از
توسعه  همگام با رشد جمعيت و .آيد ميشمار  كاري به
ايجاد  نقل و تكامل وسايط نقليه، اهميت حمل و صنعت و

 .كند ميي مناسب در مناطق مختلف ضرورت پيدا ها جاده
ي ارتباطي در ها م ضرورت و اهميتي كه احداث راهرغ به

سفانه أرفاه و آسايش افراد آن دارد، مت وامع وپيشرفت ج
 طراحي و اجرا نگردد، ميصورت اصولي و عل بهوقتي كه 

 زيادي در محيطمنفي تأثيرات  غيرمستقيم  مستقيم وطور به
  غيريكي از پيامدهاي منفي جاده سازي. گذارد ميبرجاي 
 ي منابع طبيعيها  و عرصهمحيط زيست تخريب ،اصولي

اي  احداث هر جاده .باشد ميدر طول و مجاور مسير جاده 
باعث تغييراتي در پوشش گياهي و وضع زمين منطقه 

 موجب خسارات در بيشتر موارداين تغييرات  گردد و مي
  ).1367 فت نيا،أر( شوند ميزيادي 

از عرصه در جريان احداث جاده، سطح وسيعي 
مراتع در طول و حاشيه مسير آن تخريب شده   وها جنگل

 خاك و سنگ از محل خود  ازو حجم بسيار زيادي
روي اراضي  جا شده يا بر هي جابها خاك .گردد مي جا هجاب

مجاور ريخته شده كه موجب مضاعف شدن شدت 
مستقيم وارد  طور به يا  وشود مي زيست تخريب محيط

صورت رسوب  به شده و در نهايت ها ه و رودخانها آبراهه
 و درياها گشته و ها درياچه وارد مخازن سدها، تاالبها،

 باعث تغيير ها حتي با رسوبگذاري در بستر رودخانه
. شود ميي ا رودخانه  و ايجاد  فرسايشها رفولوژي آنوم

عالوه بر اين جاده سازي عاملي در راستاي فراهم شدن 
 . فرسايشي است يها ارهزمينه براي وقوع ساير رخس

 و مراتع ها ميزان تخريب محيط زيست و عرصه جنگل
 از جمله يعوامل گوناگون  بهجاده سازي بستگي  در اثر
 و ها جاده، توپوگرافي منطقه، حساسيت خاك نوع

صلواتي (اسي مسير جاده دارد نسازندهاي زمين ش
كوهستاني  ميزان تخريب در مناطق ).1384دزفولي، 

اين گونه  در.  بيشتر از مناطق غير كوهستاني استمراتب به
و همچنين   شيبدار بودن اراضي وريدليل ناهموا بهمناطق 

ي فراواني كه در طول مسير جاده ايجاد ها پيچ و خم
هوايي آن  شود، طول واقعي جاده چندين برابر فاصله مي
آبادي يك منـطقه   عمـران و،براي توسعـه. گردد مي

ي ها جاده ي ارتباطي وها اث و توسعه راهاحد  بهناگزير 
مشكالت و   بهبا توجه   وباشيم ميدسترسي در آن 

 مصائب و مشكالت ناشي  تاارد د ضـرورتپيامدهاي آن
 كه در تخريب  راو نقشيغير اصولي از جاده سازي 

شناسايي  و بررسـي ،محيط زيست و منابع طبيعي دارند
 رفع براي ب دري مناسها نموده و با ارائه راه حل

 از اين رو. مشكالت و پيامدهاي ناگوار آن قدم برداريم
نام زير حوضه  بهي مهم كارون ها يكي از زير حوضه

 كه بخش زيادي از مساحت آن را ارضي جنگلي بازفت
ميزان تخريب  بررسي و تعيين منظور بهپوشانده است، 

 غير اصولي  طبيعي در اثر جاده سازيي منابعها عرصـه
 كاهش براييي ها در نهايت راه حل و  گرديدخابانت

 .شد تخريب ارائـه
ثر از جاده سازي أي دامنه اي متها  ناپايداريبررسيدر 

 درصد از كل 80  كههمشخص گرديدمالي شدر كارون 
 ها ، در امتداد جادهضهي ثبت شده در حوها ناپايداري

 و قرار گرفته استمسجد سليمان  -ويژه  جاده شهركرد به
، زمين ضهكي از مهمترين عوامل رسوبزا در كل حوي

 كه پس از آغاز عمليات جاده بودهي متعددي ها لغزش
وقوع پيوسته اند و اين امر گواهي بر نقش منفي  بهسازي 

نكته . )1380، امامي( استجاده سازي در وقوع لغزش 
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  كه هيچدر اين تحقيق اعالم اين موضوع استقابل توجه 
 از جمله ها ي براي مهار زمين لغزشگونه اقدام حفاظت

 در اين تحقيق. احداث ديواره حائل صورت نپذيرفته است
ساختار خاص زمين شناسي زاگرس مرتفع مهمترين عامل 
زمينه ساز لغزش و برش دامنه و افزايش زاويه شيب براي 

 . استاعالم شده ،احداث جاده
 

 مواد و روشها 
 مواد

 ي منطقهيموقعيت جغرافيا

 يل وسعت زياد و گستردگي حوضه آبخيز بازفت،دل به
كه تمركز  حوضه  شمالي و ميانياين تحقيق در بخش

 انجام ي عمراني در آن واقع شده،ها  و فعاليتها جاده
مساحت حوضه  %60 محدوده انتخاب شده .ه استگرفت

حوضه . شود مي هكتار را شامل 135000بازفت يعني 
باشد و مساحت  مي ي كارونها بازفت يكي از زير حوضه

 اين زير بيشتربخش .  كيلومتر مربع است2233آن بالغ بر 
حوضه در محدوده استان چهار محال و بختياري واقع 
شده است و بخش اندكي از آن نيز در استان خوزستان 

شكل يك نوار كم  بهاين حوضه . )1377، نام بي (قرار دارد
)  كيلومتر135( ولي با  طول نسبتاً زياد)  كيلومتر16(عرض

دو استان مزبور واقع شده و در راستاي  در حد فاصل
از نظر .  جنوب شرق  امتداد  يافته است-شمال غرب

ي ها موقعيت جغرافيايي اين حوضه در حد فاصل عرض
 ي شرقيها  و طولº 32 38 َ 24 و º31ً 37 َ 30شمالي ً

ً  42َ  48  º49ً 31  42َ و  º50اين حوضه .  واقع شده است
رفولوژي و كوهستاني بوده و از نظر ميك منطقه كامالً

فلك  بهي سر ها ي بزرگ است كه در ميان كوها شكل دره به
 متر تا 840ارتفاع نقاط آن از . كشيده قرار گرفته است

 متر 2156ميانگين ارتفاع آن برابر متغير بوده و  متر4420
هوايي، شرايط  ي اقليمي و آب وها از نظر ويژگي. است

ي كه بخش شمالي و اگونه  بهاهمساني بر آن حاكم است، ن

 آن در قلمرو مناطق سردسيري ولي بخش جنوبي آن يميان
لحاظ پوشش  از. در قلمرو مناطق گرمسيري قرار دارد

 . گياهي بخش مهمي از اين حوضه را جنگل پوشانده است
 اقتصادي منطقه وضعيت اجتماعي و

. شايري است عـ  بافت اجتماعي منطقه روستايي
شرايط اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن موجب شده كه 

صورت پراكنده و كم جمعيت در  به ولي ،روستاهاي زياد
 در شرايط ،بر اساس اطالعات موجود. آن تشكيل شود

 روستا در 94 نفر در قالب 11584كنوني جمعيتي بالغ بر 
اين منطقه . )1378 سيان،يئر( اين حوضه ساكن هستند

 نواحي محروم استان محسوب شده و تا قبل از يكي از
انقالب از كمترين امكانات نيز بي بهره بوده ولي بعد از 

 رفع محروميت از برايي در ا ي گستردهها انقالب فعاليت
 اين منطقهآن، از جمله احداث راههاي ارتباطي مناسب در 

كوهستاني بودن منطقه از يكسو و پراكندگي . آغاز گرديد
 كه تخريب هگرديداد نقاط مسكوني در آن باعث بسيار زي

 . بوجود آيداين منطقه زيادي در عرصه منابع طبيعي 
 

 روش تحقيق
تأثير ايجاد جاده در تخريب مناطق  به دستيابي براي

نقش مستقيم آن اكتفا شده است و  بهجنگلي بازفت فقط 
جاده  كه ييمسيرها برآورد ميزان تخريب فقط در مناطق و

 اين امر ابتدا براي. است صورت گرفته هرديداحداث گ
حضور در  مناطق جنگلي اين حوضه با جنگل گردشي و

  هر منطقهميزان تاج پوشش.  تيپ بندي گرديد،كليه مناطق
يك شبكه آماري . زمان تيپ بندي تخمين زده شد در
  وها هكتار درختان در تيپ  درتعدادين يمنظور تع به

پياده شد و با برداشت ي مختلف در منطقه ها پوشش
 ميزان )شكل دايره به( متر مربعي 1000 قطعات نمونه

ايجاد . ين شديموجودي در هكتار در مناطق مختلف تع
 ،صورت انجام گرفته است دو بهجاده در اين منطقه جنگلي 

يكي جاده اصلي وآسفالته با هدف اتصال استانهاي 
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ي اه ديگري جاده بختياري و خوزستان و چهارمحال و
مناطق  بهبا هدف دسترسي )  خاكيبه طور عمده( دسترسي
 عمراني نظير ايجاد خطوط اجراي طرحهاي  ومسكوني

همين دليل  به،  و خطوط انتقال آبانتقال برق فشار قوي
همراه مختصات مناطق لغزش  به ها رض اين جادهع طول و

 ر جداگانه با حضور دصورت به يافته متأثر از جاده سازي
در برداشت عرض جاده در فواصل يك  .رداشت شدمنطقه ب

 يي موقعيت جغرافيا،يا دو كيلومتر ضمن تعيين عرض جاده
 جاده نقشه ترسيم براي GPSآن با استفاده از دستگاه 

 پوشش هاي  جاده با نقشهنقشهدر نهايت  .برداشت شد
و زمين جهت  ،، شيب)ييحاصل از برداشت صحرا(جنگلي
نتايج   تلفيق وIlwis  از نرم افزار  منطقه با استفادهشناسي

  .تحليل قرار گرفت حاصل از آن مورد تجزيه و
 

 نتايج 
 فرعي در منطقه ي اصلي وها  جادهنقشهتهيه 

ي نقاط برداشت شده در يبا استفاده ازموقعيت جغرافيا
رقومي   وها طول جاده شامل طول، عرض و موقعيت پيچ

موقعيت آن در  و  جادهنقشه ، Ilwis درمحيطها نمودن آن
طول جاده اصلي  .)1شكل( منطقه بازفت ترسيم گرديد

 متر برآورد 70000ي فرعي ها  متر و طول جاده108500
  .شده است

 
  جاده در منطقه بازفتنقشه  موقعيت و-1 شكل

  جاده با نقشه پوشش جنگلينقشهتلفيق 

 منطقه مورد مطالعه بر يها جنگلپس از تيپ بندي 
ي حاصل از عمليات ها ، نقشه1:50000ي ها روي نقشه

در نتيجه نقشه پوشش  و شدرقومي  ميداني اسكن و
 بررسي تأثير ايجاد جاده براي. جنگلي منطقه تهيه گرديد

 جاده با نقشهي مختلف جنگلي، ها در تخريب پوشش
 همچنين پروفيل .)2 شكل( گرديد پوشش تلفيق نقشه

ي اصلي ها  جادهاستاندارد جاده با استفاده از متوسط شيب
 ها ميزان حريم استاندارد اين جاده فرعي ترسيم و و
با توجه  .شد  به متر محاس15/6 و 55/7ترتيب  به
 فرعي ي اصلي وها گيري انجام گرفته حريم جاده اندازه به
 متر است كه اين ميزان 20 و 50ترتيب  به طور متوسط به

اين مقاله در . باشد ميبيش از حريم استاندارد تعيين شده 
تخريب حاصل از جاده سازي تا حد حريم استاندارد 

مازاد بر آن تخريب مازاد  تخريب غير قابل اجتناب و
ي اصلي و ها  جادهدهد كه مينتايج نشان . ناميده شده است

هكتار از  9/96و  5/460 تخريب باعث ترتيب  بهفرعي 
 . استگرديده  مازاد بر تخريب استاندارداراضي جنگلي

  متر در 33850 ، اصلي متر طول جاده108500از نين همچ
 متر از جاده 5250فقط حدود و   درصد10-20تاج پوشش
. واقع شده است)  درصد45-55 (با پوشش باالدر منطقه 

  متر جاده70000از مجموع ي فرعي ها در مورد جاده
، )ي عمرانيها ي فعاليتها بدون احتساب جاده( فرعي

 10-20اده در تاج پوشش  متر طول ج20000حدود 
 350 درصد  با 35-40تاج پوشش   و واقع شدهدرصد

 استخود اختصاص داده  بهكمترين سهم جاده را ، متر
 ). 2 و شكل 1 جدول(
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 ي مختلف جنگليها فرعي در تاج پوشش ي اصلي وها سطح جاده  طول و-1جدول 
 جاده فرعي جاده اصلي 

 رديف

درصدتاج 

 طول پوشش

 )متر(

ح تخريب غير سط

 )هكتار( قابل اجتناب

سطح تخريب 

 )هكتار( مازاد

  طول

 )متر(

سطح تخريب غير قابل 

 )هكتار( اجتناب

سطح تخريب 

 )هكتار( مازاد

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۵‐۱۰ 

۲۰‐۱۵ 

۲۵‐۲۰ 

۳۰‐۲۵ 

۳۵‐۳۰ 

۴۰‐۳۵ 

۴۵‐۴۰ 

۵۰‐۴۵ 

۵۵‐۵۰ 

 غير جنگلي

 زراعي

۱۵۶۵۰ 

۱۸۲۰۰ 

۹۹۰۰ 

۹۶۰۰ 

۱۴۵۵۰ 

۵۸۵۰ 

۴۷۰۰ 

۳۰۰۰ 

۲۲۵۰ 

۱۷۸۰۰ 

۷۰۰۰ 

۸۲/۱۱ 

۷۴/۱۳ 

۴۷/۷ 

۲۵/۷ 

۹۸/۱۰ 

۴۲/۴ 

۵۵/۳ 

۲۶/۲ 

۷۰/۱ 

۴۴/۱۳ 

۲۹/۵ 

۴۳/۶۶ 

۲۶/۷۷ 

۰۲/۴۲ 

۷۵/۴۰ 

۷۶/۶۱ 

۸۳/۲۴ 

۹۵/۱۹ 

۷۳/۱۲ 

۵۵/۹ 

۵۶/۷۵ 

۷۱/۲۹ 

۱۵۰۰۰ 

۵۰۰۰ 

۷۴۵۰ 

۱۲۶۵۰ 

۱۱۱۰۰ 

۳۵۰ 

‐ 

‐ 

‐ 

۷۷۵۰ 

۱۰۷۰۰ 

۲۲/۹ 

۰۷/۳ 

۵۸/۴ 

۷۸/۷ 

۸۳/۶ 

۲۲/۰ 

‐ 

‐ 

‐ 

۷۶/۴ 

۵۸/۶ 

۷۷/۲۰ 

۹۲/۶ 

۳۲/۱۰ 

۵۳/۱۷ 

۳۷/۱۵ 

۴۸/۰ 

‐ 

‐ 

‐ 

۷۳/۱۰ 

۸۲/۱۴ 

 ۹/۹۶ ۴۳ ۷۰۰۰۰ ۵/۴۶۰ ۹/۸۱ ۱۰۸۵۰۰ جمع

 

 متر در تيپ 45750ميزان  بهبيشترين طول جاده اصلي 
كمترين طول اين جاده در رويشگاه  بلوط شاخه زاد و

بيشترين طول جاده فرعي نيز در  .نارون قرار گرفته است
  متر و كمترين ميزان43550ميزان  بهتيپ شاخه زاد بلوط 

با ) صخره سنگي(اطق حفاظتي  من دري فرعيها جاده
  بلوط قرار گرفته است-پوشش بلوط و همچنين تيپ افرا 

 .)3شكل (

 
  تلفيق نقشه جاده با درصد تاج پوشش جنگلي‐۲شكل 
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  جاده با تيپولوژي جنگلنقشه تلفيق - 3 شكل

 

 ي جغرافيايتلفيق نقشه جاده با نقشه جهت

ي جهت خاك ي جنگلي وها در جاده اين كه  بهنظر 
 هانگهداري آن  يكي از عوامل مهم در احداث وييجغرافيا

ي در نقش جهت جغرافياي به با توجه  وشود ميمحسوب 
 و ييجهت جغرافيانقشه جاده با نقشه ، ها وقوع لغزش

ي ها بررسي. )4شكل (  تلفيق گرديدمكانهاي لغزش يافته
 درصد طول 6/63دهد كه بيش از  ميانجام گرفته نشان 

  در جهات شرقي و) متر69013معادل (ي اصلي اه جاده
 متر 17016ميزان   به ها شمالي و كمترين طول اين جاده

.  در جهت جنوبي قرار گرفته است) درصد7/15معادل (
 طول ) درصد5/59معادل  ( متر41631ي خاكي ها جاده در

كمترين طول جاده  غربي و جاده در جهات جنوبي و
 .ت شمالي قرار گرفته است متر در جه12977ميزان  به

دهد كه بيشترين ميزان  مي نشان ها بررسي وضعيت لغزش
 به مورد در جهت غربي و كمترين آن 51تعداد  بهلغزش 

 وقوع پيوسته است به مورد در جهت شمالي 9ميزان  
 .)2جدول (
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  و مناطق لغزش يافتهيي تلفيق نقشه جاده با جهت جغرافيا-4شكل 

 

 

  مختلفييجهات جغرافيافرعي در  ي اصلي وها سطح جاده  طول و-2جدول 
 تعداد لغزش جاده فرعي جاده اصلي  

  درصد )متر( طول درصد )متر( طول ييجهت جغرافيا رديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

 شمالي

 جنوبي

 غربي

 شرقي

۲۶۶۷۴ 

۱۷۰۱۶ 

۲۲۴۷۱ 

۴۲۳۳۹ 

۶/۲۴ 

۷/۱۵ 

۷/۲۰ 

۳۹ 

۱۲۹۷۷ 

۱۶۹۵۵ 

۲۴۶۷۶ 

۱۵۳۹۲ 

۵/۱۸ 

۲/۲۴ 

۳/۳۵ 

۲۲ 

۹ 

۱۴ 

۵۱ 

۲۷ 

 ۱۰۱ ۱۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۸۵۰۰ جمع ۵

 

  جاده با نقشه شيبنقشهتلفيق 

ي ها نقش اساسي شيب در طراحي جاده بهتوجه  با
 در ميزان تخريب عاملتأثير اين  غير جنگلي و جنگلي و
ي ها  بررسي. جاده با نقشه شيب تلفيق گرديدنقشهاراضي، 

از طول  متر 80000بيش از دهد كه  ميانجام گرفته نشان 
 درصد و 0 -20 متري جاده اصلي در شيب 108500

)  درصد40-70( كيلومتر آن در اراضي پر شيب 3حدود 
 متر 56000 متر جاده فرعي 70000از . قرار گرفته است

 20در اراضي با شيب كمتر از )  درصد80 معادل تقريباً(
 40-60( متر آن در مناطق پرشيب 1100درصد و حدود 

 ).3جدول (  استواقع شده) درصد
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 ي مختلفها شيبفرعي در  ي اصلي وها سطح جاده  طول و-3جدول 
 جاده فرعي جاده اصلي  

درصد  رديف

 شيب

 طول

 )متر(

سطح تخريب غير 

 )هكتار( جتناب اقابل

سطح تخريب 

 مازاد

 )هكتار(

  طول

 )متر(

سطح تخريب غير 

 اجتناب قابل

 )هكتار(

سطح تخريب 

   مازاد

 )هكتار(

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۱۰‐۰ 

۲۰‐۱۰ 

۳۰‐۲۰ 

۴۰‐۳۰ 

۵۰‐۴۰ 

۶۰‐۵۰ 

۷۰‐۶۰ 

۴۸۷۰۰ 

۳۳۹۰۰ 

۱۶۹۵۰ 

۵۹۰۰ 

۱۹۵۰ 

۶۵۰ 

۴۵۰ 

۷۷/۳۶ 

۵۹/۲۵ 

۷۹/۱۲ 

۴۵/۴ 

۴۷/۱ 

۴۹/۰ 

۳۴/۰ 

۷۳/۲۰۶ 

۹۰/۱۴۳ 

۹۵/۷۱ 

۰۴/۲۵ 

۲۷/۸ 

۷۶/۲ 

۹۱/۱ 

۳۶۶۵۰ 

۲۰۰۰۰ 

۱۰۶۰۰ 

۱۶۵۰ 

۷۵۰ 

۳۵۰ 

‐ 

۵۴/۲۲ 

۳/۱۲ 

۵۲/۶ 

۰۱/۱ 

۴۶/۰ 

۲۱/۰ 

‐ 

۷۶/۵۰ 

۷/۲۷ 

۶۸/۱۴ 

۲۸/۲ 

۰۴/۱ 

۴۸/۰ 

‐ 

 ۹/۹۶ ۴۳ ۷۰۰۰۰ ۵/۴۶۰ ۹/۸۱ ۱۰۸۵۰۰ جمع

 
  جاده با نقشه زمين شناسينقشهتلفيق 

آيد كه قبل از طراحي  ميشمار  بهسنگ بستر از عواملي 
پيامدهاي ناشي از ايجاد جاده بر  نوع آن و بهجاده بايد 

منظور بررسي وضعيت سنگ بستر  به .روي آن توجه نمود
 با نقشه زمين  جادهنقشهمناطق تحت االرض جاده، 

 استقراروضعيت  ). 5 شكل( شناسي منطقه تلفيق گرديد
جاده بر روي تشكيالت مختلف زمين شناسي نشان 

دهد كه بيشترين طول جاده اصلي و فرعي بر روي  مي
 ). 4جدول ( سازند كنگلومراي بختياري قرار گرفته است

طول مسيرهاي مطالعه بيشتر  ياز ديدگاه سنگ شناس
ي ها   جادهچهي آسفالته و ها ورت جادهص ه بچهشده 

عبور ) سازند بختياري(خاكي از بستر كنگلومرايي 
ي موجود در تحت سازندها  ميسنگ شناسي تما. نمايد مي

ي كربناته و تخريبي ها  رسوبي با رخساره،ها االرض جاده
سازندهاي مهمترين اين سازندها عبارتند از . باشند مي

مز با جنس مارنهاي رنگي و دوران اول شامل مجموعه هر
 ،(E 2)ي تيره رنگ بد بو ها ي نمك با آهكها عدسي

ي ميكادار خاكستري و ها  شيلسسازند ميالزردكوه با جن

 ،(E 3)ي آهك و ماسه سنگ ها يهميان السبز رنگ با 
غان و داالن با جنس آهك فوزولين و اسازند فر

 ،(P) و ماسه سنگ ييارودولوميت با پي سنگ كنگلومرا
 با (TR)سازندهاي دوران دوم شامل تشكيالت خانه كت 

 ويز جنس دولوميت نازك اليه سفيدرنگ، سازند نير
اي رنگ و   با جنس آهك و دولوميت قهوه(J1)سورمه 

ي مارني سفيد ها  كه با آهك(Jk) دار بيتومني سياه ها لشي
 K8) ( ي آهك دارها  و شيلها  و مارن(K7)فسيل دار 

ي دوران سوم شامل ها  سازند.شوند مينبال سازند گورپي د
ي سفيد رنگ ها ، آهك(PE) تشكيالت آهكي تله زنگ

 ماسه سنگ (Eo) ريدولوميتي جهرم، شهبازان و آسما
در نهايت كنگلومراي   و(Mpl)اجاري غآهكي قهوه اي و آ

ي  آبرفتياهوسيله رسوب ه بوده كه ب(plb)لب بختياري ص
)(Qي كهنها يا تراس  و )Qt( طور به. شوند مي پوشيده 

خصوصيات  به سنگ شناختي و توجه يها  با بررسيكلي
 توان حساسيت ميي مطالعه شده ها كاني شناسي سنگ

ي ها  مارن:شرح زير مرتب نمود بهترتيب  به را سازندها
ي ها  شيل،(E2) سازند نمكي هرمز ،(K8)گورپي  سازند
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،  MPlي آغاجاري در ها  ماسه سنگ،(E3)يكادار ميال م
، p ،TR ،j ،jk، K7 سازندهاي ،(plb)كنگلومراي بختياري 

PE، Eo) سازندهاي و ) ني دارندييكه حساسيت بسيار پا
 .)Q و Qt(كواترنر

 

 بر روي سازندهاي زمين شناسيفرعي  ي اصلي وها سطح جاده  طول و-4جدول 
 جاده فرعي جاده اصلي نوع سازند 

 طول رديف

 )متر( 

سطح تخريب غير 

 ابل اجتنابق

 )هكتار(

سطح تخريب 

 )هكتار( مازاد

 طول

 )متر(

سطح تخريب غير 

)هكتار( قابل اجتناب

سطح تخريب 

 )هكتار( مازاد

۱ K) ۲۸/۱۵ ۷۲/۲ ۳۶۰۰ )آهك اوربي تولين دار ‐ ‐ ‐ 

۲ EO) ۲۹/۴ ۹۰/۱ ۳۱۰۰ ۴۶/۱۱۵ ۵۳/۲۰ ۲۷۲۰۰ )شهبازان وآسماري 

۳ PE) ۲۱/۷ ۲۸/۱ ۱۷۰۰ )تله زنگ ‐ ‐ ‐ 

۴ K8) ۳۷/۲۰ ۶۲/۳ ۴۸۰۰ )ي آهك دارها شيل ‐ ‐ ‐ 

۵ MPL) ۸۳/۱۸ ۳۶/۸ ۱۳۶۰۰ ۵۶/۳۰ ۴۳/۵ ۷۲۰۰ )آغاجاري 

۶ PL ) ۲۲/۶۱ ۱۸/۲۷ ۴۴۲۰۰ ۰۱/۱۶۳ ۹۹/۲۸ ۳۸۴۰۰ )كنگلومراي بختياري 

۷ JK) ۳۶/۶ ۱۳/۱ ۱۵۰۰ ) داربيتومني سياه لهاشي ‐ ‐ ‐ 

۸ J1) ۵۹/۲۰ ۶۶/۳ ۴۸۵۰ )سورمه و يزنير ‐ ‐ ‐ 

۹ TR ) ۳۶/۶ ۱۳/۱ ۱۵۰۰ )خانه كت ‐ ‐ ‐ 

۱۰ P ) ۲۱/۰ ۰۴/۰ ۵۰ )ماسه سنگ  وييكنگلومرا ‐ ‐ ‐ 

۱۱ E3 ) ۸۳/۰ ۳۷/۰ ۶۰۰ ۵۲/۵ ۹۸/۰ ۱۳۰۰ )شيلهاي ميكادار 

۱۲ Qt  ) ۹۹/۴ ۲۱/۲ ۳۶۰۰ ۸۸/۱۱ ۱۱/۲ ۲۸۰۰ )كواترنر 

۱۳ K7  )۵۴/۲ ۴۵/۰ ۶۰۰ )آهكهاي مارني سفيد ‐ ‐ ‐ 

۱۴ Q ) ۷۹/۶ ۰۱/۳ ۴۹۰۰ ۶۱/۱۷ ۱۳/۳ ۴۱۵۰ )كواترنر 

۱۵ E ) ۷۱/۲۹ ۲۸/۵ ۷۰۰۰ )كشكان ‐ ‐ ‐ 

۱۶ E2) ۸۵/۷ ۴۰/۱ ۱۸۵۰ )آهكهاي تيره ‐ ‐ ‐ 

 ۹۵/۹۶ ۰۳/۴۳ ۷۰۰۰۰ ۵۲/۴۶۰ ۸۸/۸۱ ۱۰۸۵۰۰  جمع
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  ومناطق لغزش يافته  جاده باسازندهاي زمين شناسينقشه تلفيق ‐۵ شكل

 

 ي منطقهها تأثير ايجاد جاده بر تخريب جنگل

 الف ـ  تخريب اوليه

 ها تخريب اوليه تخريبي است كه در حين احداث جاده
آيد و شامل سطوحي است كه در جريان  ميبوجود 
يا بر روي آن خاكريزي شده و خاكبرداري  ، جادهاحداث

 در واقع .گردند ميو از حالت طبيعي و اوليه خود خارج 
 تخريب مسير اصلي جاده نه تنها در حين احداث جاده

ي باالدست براي ها گردد، بلكه با خاكبرداري از شيب مي
ي برداشت شده ها ماليم نمودن شيب و واريز نمودن خاك

بر روي سطح دامنه شيب پايين دست، بخشي از اراضي 
نتايج مشاهدات و  .شود ميحاشيه جاده نيز تخريب 

عمل آمده در حوضه مورد مطالعه نشان داده  بهي ها بررسي
 تخريب اوليه صورت گرفته ناشي از جاده سازي، است كه

 برايي عمراني و زيربنايي است كه در ها حاصل فعاليت
 : است انجام گرفتهزيراهداف 

 

 مسجد ‐شهركرد ( ـ احداث راه ارتباطي بين استاني١

 )سليمان

 مهم است كه از  ارتباطييها اين جاده يكي از راه 
و بختياري با استان طريق آن ارتباط بين استان چهارمحال 

طول كل اين راه ارتباطي از  .شود ميخوزستان برقرار 
در .   كيلومتر است340شهركرد تا مسجد سليمان برابر 

 كيلومتر از مسير اين جاده از محدوده مورد 108حدود 
سفانه در جريان أ مت.)1377نام،  بي (گذرد ميمطالعه 

 آن تغيير يي از مسيرها احداث اين جاده چندين بار بخش
 در طول مسير و ها يافته كه باعث تخريب گسترده جنگل

  .حاشيه آن شده است
 ي ارتباطي بين روستايي در داخل حوضهها ـ احداث راه٢

طور كه قبالً بيان شد وضعيت اقتصادي، اجتماعي  همان
و فرهنگي حاكم بر منطقه موجب پراكندگي گسترده نقاط 

مورد ي كه در محدوده ا گونه به ،مسكوني در آن شده است
ي اخير براي اكثر ها در سال. وجود دارد روستا 53مطالعه 
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براساس . اين روستاها راه ارتباطي ساخته شده است
كيلومتر جاده  220عمل آمده در مجموع  بهي هاگيري اندازه

دليل كوهستاني  بهكه ه  احداث گرديدهاارتباطي براي آن
 و پر پيچ و خم بوده ي احداثي عموماًها بودن منطقه راه

ي منطقه، موجب ها  از داخل جنگلها عبور مسير جاده
نام،  بي (ي آن شده استها تخريب گسترده در سطح جنگل

توضيح است كه مقدار ذكر شده شامل   بهالزم . )1377
برداري يا متروك  ي موجود در حال بهرهها طول تمام جاده

ه است كه در بسياري از نقاط مشاهده شد. باشد ميشده 
در چندين مسير متفاوت جاده احداث  روستا براي يك

 هر چند ممكن است در حال حاضر از تمام آنها بهره ،شده
 .برداري نشود

 

  ـ احداث خطوط انتقال برق٣

ولت براي   كيلو20عالوه بر احداث شبكه انتقال برق 
اين حوضه، دو خط  ي واقع شده درها روستا بهرساني  برق

 كيلو ولت نيز در دو مسير 400فشار قوي انتقال برق 
يكي  .كند ميمتفاوت از داخل محدوده مورد مطالعه عبور 

 از اين خطوط در گردنه تاراز در موقعيت جغرافيايي
ً 2  َ43  º 49ً 29َ  29 طول شرقي و  º 32 عرض شمالي 

وارد حوضه شده و با گذر از دامنه شمالي كوه تاراز و منار 
نهايت در گردنه لبد در  وه  گله سگا درو دامنه جنوبي ك

 عرض º 32 35َ  30 طول شرقي و º 49ً 36َ  53موقعيت  ً
 طول بخشي از اين خط كه .گردد ميشمالي از آن خارج 

 كيلومتر 15در حوضه مورد مطالعه واقع شده است برابر 
 عرض شمالي و  º 32 18 29َخط ديگر در موقعيت ً. است

ً27َ 54 º 49واقع درارتفاعات كوه سفيد وارد  طول شرقي 
پس از گذر از دامنه شمالي كوه سفيد در  حوضه شده و

 5/49 عرض شمالي و º 32ً 10 َ 4/8نهايت در  موقعيت ً
َ10º 50 طول شرقي  واقع در گردنه چري از حوضه خارج 

طول بخشي از اين شبكه كه در داخل حوضه . گردد مي
براي انتقال .  است كيلومتر35بازفت قرار دارد برابر 

ي ها  جاده،ي اين خطوطها تجهيزات و نصب دكل
 براي ي كه تقريباًا گونه به ه،دسترسي فراواني احداث شد

ه هر دكل يك جاده فرعي از جاده اصلي منشعب گرديد
انتخاب مسير مستقيم براي  ،كوهستاني بودن منطقه .است

 ي موجود سببها  از جادههاآن اين خطوط و فاصله زياد
طوري كه  بهي دسترسي شده است ها افزايش طول جاده
براي اجراي  ي دسترسي احداث شدهها مجموع طول جاده

 ها بيش از سه برابر طول شبكه اصلي آنطرحاين دو 
  كيلومتر جاده براي 150بدين ترتيب در حدود . باشد مي

 .ه استاين منظور ساخته شد
 
 ـ احداث خطوط انتقال آب٤

 رشته كانال و لوله انتقال 5مطالعه ر محدوده مورد د
اين .  كيلومتر احداث شده است12طول  به در مجموعآب 

اراضي كشاورزي   بهمنظور آبرساني  بهخطوط انتقال آب 
 كچوز  و مورز، تبرك، دورك عليا، چمن گليروستاهاي

س ايجاد شده براي اجراي ي دسترها جاده. ساخته شده اند
عبور . بوجود آورده است تخريب زيادي را  طرحهااين

ي با شيب تند و صعب ها  از دامنهها مسير كانال و لوله
 .العبور باعث عريض شدن نوار تخريب يافته گرديده است

 
 ي عمرانيهاطرح ـ اجراي ساير ٥

منظور دسترسي آسان وحمل مصالح، ادوات و   به
 عمراني نظير احداث  طرحهايمحل اجراي بهتجهيزات 

احداث استخرهاي پرورش ماهي، ي جديد، ها شهرك
ي مخابراتي و راديو ها ي انحرافي، نصب دكلها بند

ي دسترسي موقت يا دائم احداث ها نيز جاده تلويزيوني
خود موجب ايجاد بهم خوردگي و   بهنو  بهشده است كه 

ي ها ميزان تخريب .تخريب در سطح اين حوضه شد است
هر در  دعرض حريم استاندار به با توجه صورت گرفته

 :باشد مي 5شرح جدول  بهگانه ذكر شده   پنجموارد يك از 
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  ميزان تخريب در عرصه منابع طبيعي حوضه بازفت بر اثر جاده سازي-5 جدول
طول جاده  نوع فعاليت رديف )هكتار  ( مازاد عرصه تخريب تفكيك )هكتار(سطح تخريب

  زيكشاور مرتع جنگل مازاد غير قابل اجتناب )كيلومتر(

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
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 ي ثانويهها ب ـ تخريب

 ها طرحيي كه بعد از اجراي ها تخريب  بهدر اين مقاله 
زمينه جاده سازي در عرصه منابع طبيعي اتفاق افتاده و 

. ي ثانويه اطالق شده استها ساز آنها بوده است، تخريب
  :اره نمود اشزيرموارد   بهتوان  مي ها از جمله اين تخريب

 

  ـ تخريب بر اثر وقوع لغزش در كناره جاده١

افتد كه احداث  مياين نوع تخريب در مناطقي اتفاق 
 تغيير و شكسته  شدن شيب ،ايجاد ترانشه بهجاده منجر 

ي شيبدار، ها با ايجاد ترانشه در دامنه. شود ميطبيعي زمين 
ر گاه بخشي از توده خاك برداشته شده و توده خاك ب تكيه

حجم . كند مياثر نيروي وزن خود در جهت شيب لغزش 
شيب اوليه دامنه،   بهو گستردگي سطح لغزش بستگي 

ارتفاع ترانشه ايجاد شده، جنس خاك و  شيب جديد،
وقوع بارندگي باعث . سازندهاي زمين شناسي آن دارد

پايداري توده خاك شده و وقوع  كاهش مقاومت برشي و
وقوع لغزش در اثر . نمايد يملغزش را تشديد و تسريع 

 هم ناحيه باال دست و(جاده سازي در هر دو طرف جاده 
لغزش در ناحيه باال دست . دهد ميروي ) هم پايين دست

دهد  ميگاه طبيعي زمين روي   تكيهندليل برداشته شد به
خاكريزي و افزايش  ولي لغزش در پايين دست بر اثر

بررسي انجام گرفته در   بهبا توجه . افتد ميبارگذاري اتفاق 

ي اصلي وفرعي ها  مورد لغزش در جاده101مجموع 
 درصد طول 8/3 عبارت ديگر  به وقوع پيوسته است، به

 متر در اثر لغزش حركت نموده 6735ميزان  به ها جاده
  متر4720ي اصلي ها است كه در اين ميان سهم جاده

ي فرعي ها سهم جاده و ) جاده درصد طول 4/4معادل (
 بوده ها  درصد طول اين نوع جاده9/2ر با ب متر برا2015
همچنين نتايج حاصل از بررسي وضعيت قرار  .است

شناسي نشان  سازندهاي زمين  بر رويها گيري لغزش
 سازند كنگلومراي بختياري فراواني از لحاظدهد كه  مي
، سازند 22 كواترنر ، سازند25، سازند آغاجاري 50

را ازند نيريز يك مورد  لغزش  و س3شهبازان وآسماري 
 .)5شكل ( استخود اختصاص داده  به
 

 يا  ـ تشديد فرسايش خندقي و آبراهه٢

ي سطحي ها عامل ايجاد فرسايش خندقي، پيوستن آب
جاري در شيارهاي ريز و درشت و تشكيل جريان بيشتر و 

در . باشد ميدهي آن  افزايش حجم و قدرت فرسايش
ا خاك سطحي و نفوذ پذير عمليات جاده سازي نه تنه

 بلكه با متراكم نمودن خاك باقيمانده در ،شود ميبرداشته 
شدن آن بر اثر تردد  تر همچنين متراكم هنگام احداث و

آالت در مراحل بعدي، ضريب ايجاد جريان سطحي  ماشين
ي آسفالته اين ها در جاده( يابد ميميزان زيادي افزايش  به
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 آب زياديتبع آن مقدار  بهو ) يك است بهضريب نزديك 
ي ها آب .گردد ميسطحي در زمان وقوع بارش ايجاد 

ي كنار ها سطحي ايجاد شده بر سطح جاده توسط زهكش
ناگاه حجم   بهي مجاور هدايت شده و ها آبراهه بهجاده 

كه ممكن  در حالي ،گردد ميزيادي  آب وارد يك آبراهه 
را نداشته است آبراهه مذكور ظرفيت انتقال اين حجم آب 

در نتيجه فرسايش زيادي در بستر و ديواره آبراهه  .باشد
 . گيرد ميصورت 

 

  ـ افزايش بهره برداري از منابع طبيعي٣

ي گوناگون از داخل ها با احداث و عبور مسير جاده
نقاط مختلف آن ميسر شده  بهي آبخيز، دسترسي ها حوضه

هم خواهد و امكان بهره برداري از منابع  موجود در آن فرا
 و مراتع هانمونه بارز اين قضيه بهره برداري از جنگل. شد

 مشاهده شده است كه دفعات  به. باشد مي ها داخل حوضه
، قطع درختان هدر مناطقي كه راه ماشين رو باز گرديد

همچنين افراد بيشتري . نمايد ميجنگلي شدت پيدا 
ن  شده و ضمها منظور تفريح وارد عرصه مراتع و جنگل به

، چيدن گياهان ها لگد مال نمودن علوفه بهاقدام  تفرج،
 و افروختن ها دارويي، شكستن شاخه درختان، كندن بوته

بسيار اتفاق افتاده است كه بر اثر افروختن . نمايند مي آتش
ي ها آتش و عدم رعايت مسائل ايمني، آتش سوزي

 .وسيعي در يك منطقه روي داده است
 

 بحث 

 5/346ش نتايج بيان شد در جريان طور كه در بخ همان
مجموع  درسازي در محدوده مورد مطالعه  كيلومتر جاده

 هكتار از اراضي جنگلي، مرتعي و زراعي تخريب 08/661
نظر ناچيز آيد ولي بايد توجه  بهشايد اين مقدار . گرديد

 بسيار مشكل و حتي مناطقنمود كه احيا و بازسازي اين 
 بهن بين بيشترين خسارت در اي .گاهي غير ممكن است

 هكتار و پس از آن اراضي 19/420ضي جنگلي با اار 

اراضي  به هكتار و كمترين خسارت 97/198مرتعي با 
 . هكتار وارد آمده است92/41كشاورزي با 

شكي وجود ندارد كه بايستي براي توسعه و عمران 
ي مناسب ها  و جادهها  راه،كشور و نواحي مختلف آن

حائز اهميت آن است كه جاده  ولي نكته ،احداث گردد
سازي بايد با رعايت كليه مسائل فني و بر اساس معيارها 

ي صحيح و اصولي و با نگرشي مبتني بر ها شاخص و
  و  مراتع،ها حفظ محيط زيست، حفاظت از جنگل

عمل  بهمشاهدات . خاك صورت گيردآب و   ازحفاظت
قعيت تلخ گوياي اين وا  مطالعه موردآمده در محدوده

گونه  سفانه در اجراي عمليات جاده سازي هيچأاست كه مت
رحمي  ا شقاوت و بيبگونه مسائل نشده و  اين بهتوجهي 

، مراتع و محيط زيست منطقه هاتخريب ونابودي جنگل به
جاده سازي توسعه وآباداني هدف از . اقدام شده است

 جا ماندن زخم بر پيكر طبيعت و هولي نتيجه عمل ب ،است
ي احداث شده در اين ها اگر جاده. باشد ميمحيط زيست 

 گرديد ميايجاد  ديدگاه منابع طبيعي طراحي ومنطقه با 
 .بود ميمراتب بسيار كمتر   بهميزان تخريب صورت گرفته 

عمل آمده نشان دهنده اين نكته  بهي ها نتايج بررسي
، ها احداث بسياري از جاده اساسي است كه قبل از

 مسيريابي و انتخاب برايي الزم ها بررسيمطالعات و 
توان  مياز اين موارد   كهعمل نيامده است بهمسير مناسب 

و قرار متفاوت در راستاي يك جاده  وجود چندين مسير به
 لغزش بهيالت حساس كگيري جاده بر روي تش

اين  .اشاره نمود) تياري و آغاجاريكنگلومراي بخ(
از  ابل توجهيمقدار قبيهوده موضوع باعث مصرف 

توانست در موارد  مي شده كه  انساني و مالييها سرمايه
عوامل مهم در  يكي ديگر از. كار گرفته شودبديگر 

 ،ي منابع طبيعي حاصل از ايجاد جادهها تخريب عرصه
  از طريقكه بيشتر از حد الزم است گسترش حريم جاده

ي اصلي ها جاده عرض حريم استاندارد براي  بهمحاس
 مورد بررسي قرار )با ترسيم پروفيل استاندارد( وفرعي
شود سطح تخريب غير  ميكه مالحظه  طوري به .گرفت



  پژوهشي -فصلنامة علمي
241 3 شمارة 14تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  در منطقه برابرقابل اجتناب حاصل از جاده سازي
 برابر اين سطح 3 كه تقريباً  در حالي، هكتار بوده28/228

 در منطقه ايجاد مازادتخريب  هكتار 08/661معادل يعني 
 .باشد مي رعايت اصول جاده سازي كه نتيجه عدمشده 

بيش  بهعرض محدوده تخريب شده در نقاطي از اين جاده 
. رسد مي  متر 20بيش از   به متر و عرض بستر جاده 70از 

كه ميزان تردد ماشين در اين مسير بسيار كم بوده  در حالي
اين قضيه . نمود مي متر نيز براي آن كفايت  5/4و عرض 

محيط زيست و هدر دادن سرمايه و نيز چيزي جز تخريب 
كه اين  حال آن .همراه نداشته است بهانرژي كشور را 

امكان وجود داشت كه با بهسازي، ترميم، مرمت و شن 
 ،از آن استفاده نمود متمادي يها ريزي جاده قبلي سال

نكته قابل توجه . كه مشكل خاصي بوجود آيد بدون آن
 نيمه تمام رها ،يد كه در طي مطالعات مشاهده گرديديگر

در موارد . باشد مي ها شدن عمليات بهسازي يا تكميل جاده
مختلف مشاهده شده كه اقدامات زيادي در راستاي 

داليل  به ولي ،بهسازي يا نوسازي يك جاده صورت گرفته
 اين . متوقف شده استطرحنامعلوم ادامه كار و تكميل 

 بلكه ،هموضوع نه تنها باعث بهبود وضعيت جاده نگرديد
 اثر كار ماشين آالت  ازبر اثر بهم ريختگي حاصل

 به، كيفيت جاده هسازي و بر هم زدن وضعيت قبلي آنرا
 .ه استمراتب بدتر از قبل نيز شد 

آن توجه  بهموضوع ديگري كه در عمليات راهسازي 
  طوري به ، حساسيت تشكيالت زمين شناسي استهنگرديد

 يي ازها  كه بخشگرديده ي انتخاباگونه  به مسير جاده كه
ويژه مناطق مستعد  بهفرسايش   به از مناطق حساس آن
ي متعدد در ها وقوع لغزش به منجر ولغزش عبور نموده  به

 بر اساس بررسي انجام گرفته در .ه استطول آن گرديد
فرعي بر اثر  ي اصلي وها  متر از طول جاده6735مجموع 

 .درآمده استحركت  به  مورد لغزش تخريب و101وقوع 
اين وضعيت عالوه بر اين كه هزينه و نيروي كار زيادي را 

 ، نمودهوجود آمده مصروف بهي ها  بازسازي خرابيبراي
 بدون .دنبال داشته است بهي گسترده تري نيز ها تخريب

ي كوهستاني توجه ها ترديد در انتخاب مسير جاده
ي زمين شناختي و خواص سنگ شناسي نقش هاويژگي به
ي ها  جنس سنگيطبيع طور  به. كند مي ايفا يناپذير ارانك

 در ها سبب حساسيت متفاوت آن بهي احداثي ها بستر جاده
 تأثير ها ي آنبرابر عوامل فرسايش در پايداري و يا ناپايدار

مناطق بررسي شده در   ميكلي تما طور به. حياتي دارد
از . گيرند ميقلمرو زمين ساختي زاگرس مرتفع قرار 

فرد اين پهنه عالوه بر عملكرد  به ي منحصرها ژگيوي
وجود  بهتوان  مي ،كار معكوس و ي موازي با سازها گسل

ي ها ي تنگ و ستيغها مورفولوژي خاص كوهستاني با دره
 اين امر موجبات پديدار شدن. برجسته اشاره نمود

ي پرشيب را در سرتا سر اين پهنه زمين ساختي ها دامنه
 ها  در بسياري از موارد اين شيبكه وريط بهفراهم آورده 

 بوده و در ميان ها فراتر از زاوية استقرار مصالح شيرواني
 از اي ي ناپايدار دامنهها توان انتظار وقوع پديده ميمدت 

  .جمله زمين لغزش، ريزش و واژگوني را داشت
 از سازندهاي گورپي، هرمز، ميال و ماسه ها بور جادهع

خطر پذيري ومراي بختياري واجد  كنگلري،سنگ  آغاجا
شود كه در اين بين بايد از سازندهاي  ميارزيابي زياد 

 سازند ومورد د درگورپي، هرمز و ميال اجتناب كرده و 
 و كنگلومراي بختياري رعايت اصول پايداري ريآغاجا

 گيري از   و بهرهعمرانيي ها طرح اجراي برايدامنه 
 .د نمايايفاتواند نقشي حياتي  ميپوشش گياهي 

توان چنين نتيجه گيري  ميبندي كلي  در يك جمع
نمود كه با مطالعات دقيق و كارشناسي و با نظارت 

توان  ميكارشناسان محيط زيست و متخصصان آبخيزداري 
حداقل  به را ها تخريبهم راهسازي نمود و هم حجم 

 پايدار نمودن مناطق لغزش براي همچنين .ممكن رساند
ي ها  تراس بندي دامنه،ي آتيها ري از لغزشيافته و جلوگي

 رخنمون سازند مناطق لغزش يافته باويژه در  بهپرشيب 
ي حائل در مناطقي ها بختياري و آغاجاري، ايجاد ديواره

 ،)لغزش باالتر از سطح جاده(كه فاقد لغزش عميق بوده 
 پيشگيري برايي باالدست جاده ها پوشش دار كردن آبراهه
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بستر جاده با استفاده از  بهي باال دست ها هرز آب از نفوذ
  وسيمان  با سنگ وها  پوشش دار كردن آبرو،ي بتنيها لوله

در صورت نياز ايجاد زهكش مناسب از  اقداماتي است كه 
 .ورزيد اهتمام هاآن بهبايد 
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Impact of road construction on forest destruction in Bazoft region 
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Abstract 
 
Construction of road netwok has a great important in every community. In one hand it improves the 
socio- economic development, on the other hand it has a great influence on destruction of natural resoures 
and soil erosion. In order to study the impact of road construction on forest, the Bazoft basin, asub-basin 
of Karoon watershed, was selected in Chahar mahal and Bakhtiari province. For this purpose, the length 
of all roads and the width of the destructed area were measured. Besides, the road plan in combination 
with slope, direction, geology and forest typology informations was prepared using GIS. Results indicated 
that 661.08 ha of natural resources area was destructed by road construction, which contains 420.19 ha of 
forests, 198.97 ha of rangelands and 41.92 ha of agricultural lands. A total of 101 cases of landslide was 
assessed along the road network in the studied region. In other words, 6735m of road length (3.8%) has 
been moved because of landslide. 
  
Key words: Bazoft, Chaharmahal and Bakhtiari, destruction, forest, road construction.            


