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  چكيده

ـاالنه خـسارت         ، بويژه در قلمرو مناطق خشك     ،يرانخطوط راه آهن ا    . بينـد   مـي   از پديده سيالب به طور س

ـيب بـسيار          . ستهاي ايجاد شده بر روي آبراهه ها      بيشترين خسارات سيل در پل     دشت لوت ناحيـه كـم ش

ـبكه راه آهـن شـرق از شـمال آن                         ـيده شـده و ش  وسيعي است كه از شوره زارهاي بزرگ و كوچـك پوش

 زير خطوط راه   پل جهت عبور رواناب از930كه   بطوريها در اين منطقه زياد است؛د مسيلتعدا. گذرد مي

. دهنـد   مي  كه به دليل پست بودن منطقه و فراواني مواد منفصل، آبراهه ها تغيير بستر              آهن ساخته شده است،   

 آسيب پـذيري    اين پژوهش با هدف بررسي    . دهستن ها در معرض سيالب و آبگرفتگي       بيشتر پل   از اين رو  

ـتفاده در پـژوهش         . انجام شده است   خطوط ريلي شمال دشت لوت در مقابل سيالب        ـابع داده مـورد اس  من

ـاعي  هاي ، و داده1:25000سايت هاي بين المللي و نقشه هاي       به هنگام   داده   شامل ـاد    ASTER ارتف ـا ابع ب

 رسـوب   نمونـه 17نجي از در اين پژوهش بر اساس مدل  مخزن سطحي و دانه س   . مي باشد  متر 30پيكسل  

ـبه گرديـده اسـت    IFASبرنامه  ، نقاط تجمع رواناب در مسير خطوط راه آهن توسط      سيالبي ـايج . محاس  نت

ـنج و              كيلومتر از خطوط راه آهن بين ايستگاه       47,21 نشان داد  ـا خ ـادام ت هاي طبس تا نمكزار، رباط پشت ب

ـيالب و آبگرفتگـي قـرار دارد          ،باشد  مي  پل 107همچنين قسمتي از رمل تا جندق كه داراي          . در معرض س

هاي شيرگشت تا بعد از ده شور و تل حميد تا رباط             كيلومتر از اين خطوط شامل فاصله بين ايستگاه        49,75

ـا   خروجـي ايـن تحليـل      .عرض خطر احتمالي سيالب قرار دارد      در م  است،  پل 111پشت بادام كه داراي      ب

ـاخص       ، مشا I.C.A.Rرواناب به دست آمده از مدل        ـين ش ـابي شـد   t-Traskهدات ميـداني و همچن . ارزي

ـيالبي    تحليل نتايج به دست آمده گوياي اين است كه خطوط راه آهن شرق در اين منطقه از دشت                  ـاي س ه

ـافي   كه اين مسيل   هستند   هاي متعدد و متغير   ليعبور نموده و داراي مس      را ها هنگام بارندگي توان زهكشي ك

  .ندارندبراي هدايت سيالب 

 .IFAS ، دشت لوت،  راه آهن،سيالب: ها واژه كليد

                                                 
  :M-Ghahroudi@sbu.ac.ir Email                                                                       09121263968: نويسنده مسوول 1
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 مقدمه 

يكي از اولـين  . در دست است متعددي از خسارات سيالب بر خطوط ريلي و راه آهن         هايامروزه گزارش 

ژانويـه سـال    20گليس در   درناحيه كنت ان  ١ خسارات سيل راه آهن مربوط به سيالب رودخانه مدوي         هاگزارش

 ب حركـت ريلـي متوقـف شـده و لوكوموتيـوران جـان خـود را از دسـت داد                    در اثر ايـن سـيال     . است1846

تـوان بـه      مربوط به خسارات سـيل در خطـوط راه آهـن نيـز مـي               هاياز آخرين گزارش  . )212 :٢،2004ريد(

 در شـمال و مركـز       1390هاي موسمي مهرماه سـال      در اثر بارندگي  . ايلند اشاره كرد  سيالب اخير بانكوك در ت    

 از قطعات خطوط راه آهن در اين منطقه به زير آب رفته و همچنين حركت قطارهـااز جنـوب                    تايلند، بسياري 

متأسفانه در كشور مـا نيـز       . متوقف شده ويا بصورت نا منظم انجام شده است        ) بانكوك(به سمت مركز كشور     

از جملـه   . سيالب ها گاهي اوقات باعث تخريب بخشي از خطوط راه آهن و توقف حركـت آن شـده اسـت                   

 مـشهد  – اشاره كرد كه سه قطعه از مسير ريلـي تهـران      1389 به سيالب تيرماه سال      مي توان آخرين موارد آن    

  .كيلومتري ايستگاه هاي بسطام تا گيالن در شهرستان شاهرود بر اثر سيل تخريب گرديده است20در محدوده 

. بينـد   مـي  سـاالنه خـسارت   خطوط راه آهن ايران بويژه در قلمرو مناطق خشك از پديده سيالب به طـور                

و  هاي نواحي خشك ونيمه خشك معموالً كوتـاه مـدت بـوده   به دليل عدم وجود جريان پايه،سيالب     همچنين  

 خشكي بستر رودخانه، هموار بودنزمين و عدم وجود پوشش گيـاهي سـبب            .باشند  مي تحت تاثير شدت بارش   

هـاي راه آهـن،    اين تغييرات بستر، تخريب پـل   . شود كه آبراهه ها به طور فصلي و ساالنه تغيير بستر دهند            مي

 ريزش خاكريز ها، گرفتگي پل توسط رسوبات و باالآمـدگي آب و در نتيجـه سـبب تخريـب خطـوط ريلـي                      

  لذاپيش بينـي وقـوع سـيل در        نمايد؛  مي شود كه هر سال بخشي از سازهاي خطوط ريلي را دچار خسارت            مي

شـبكه راه آهـن   انگلستان از جمله كشورهايي است كه . كاهش دهدتواند تا اندازه زيادي خسارت وارده را   مي

ـ كننـد، از ا     مـي   را قطـع   ي متعـدد  يي رودخانه هـا   ،نيي پا ي با توپوگراف  ييرهاي عبور از مس   لي به دل  آن  بـه   رو ني

 قطعـات خـط و پلهـا و         ي و آبشـستگ   شي فرسـا  ،ي از نـوع آبگرفتگـ     البيصورت مداوم در معرض خطر سـ      

 توسـط گـروه     " در خطـوط ريلـي     البي و سـ   شيا فرس سكي ر تيريمد" استاندارد   نيلاو. دن قرار دار  يآبروها

ـ منتشر گرد1996و 1995در سال  ) GC/RT5151(كدو) GC/RT5143(استاندارد خطوط آهن انگلستان با كد      . دي

 منتـشر شـده اسـت و    2004 سال ليدر آورو با همان كد    ي نظر و اضافات   دي استاندارد با تجد   ني دوم ا  شيرايو

وجـود مـشكالتي از قبيـل       . در نظر گرفته شده اسـت      البي هشدار س  يها ستمي استفاده از س   2005تاندار  در اس 

افزايش يا كاهش سريع دبي رودخانه، حمل مقدار زياد رسوب، تغيير سـطوح مقطـع رودخانـه، عـدم وجـود                     

هـاي آبـسنجي در   ههاي مـازاد توسـط ايـستگا   گيري جريانها، امكان اندازه مقاطع كنترل و ناگهاني بودن بارش     

                                                 
1 Medway 
2 Reed 
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كـاهش  منظور بـه    ليسـ يكپارچـه تحليـل      يهـا  ستميـ توسعه س  نواحي خشك را فراهم نمي سازد و از طرفي        

 كه رودخانه هـا     ي در مناطق  ژهي مختلف، بو  ي در كشورها  ي و به حداقل رساندن صدمات انسان      البيمخاطره س 

 ستمي س نيتوسعه در خصوص ا    در حال    ي مشكالت كشورها   همچنين   .شوند ، ضرورت دارد     مي اصالح بستر 

ـ ي ب شي پـ  يهـا ستمي مربوط به س   زاتي تجه ي نظارت و نگهدار   يها ستگاهي ا ي شامل، راه انداز   ها  و هـشدار    ين

ـ  داده باران در قسمت عل     ي به جمع آور   ازي ن ها ستمي س ني ا راياست، ز   بـه   ي بـه داده هـا     ي رود و دسترسـ    ياي

EOSيا  استفاده از مشاهدات ماهواره    .داردهنگام  
ـ     ،1 ـ ي ب شيمحاسبه رواناب و پ  مـشاهدات   ن بـدو  البي سـ  ين

ـ اگـر چـه در اسـتفاده از ا        . سـازد   مـي   را فـراهم   لي و هشدار سـ    يني ب شي پ ستمي س جادي امكان ا  ي،نيزم  داده  ني

ـ  و رژرانيـ  خـشك ا  مياقلـ بـويژه در   بـاران    زاني م ،يري اندازه گ  عدم كفايت ايستگاه   مانند   يمشكالت  نـامنظم  مي

 يهـا  و مدل يزمين   ،خاك، كاربر  ي شناس ني زم ،ي استفاده از داده توپوگراف    كني ل ،دارد وجود   راني در ا  ي،بارندگ

در .)2004ريـد،  (دينما  مي  كننده دواري را ام  ييها ستمي س ني چن جادي توجه به ا   ل،ي و هشدار س   يني ب شيمناسب پ 

 يهـا  مستيس، از البي شمال دشت لوت در مقابل س     يلي خطوط ر  يري پذ بيآساين پژوهش به منظور بررسي      

 ي با همكارسكي رتيري و مدي مخاطرات آبي المللنيتوسط مركز بتهيه شده   (IFAS2) لي سيكپارچه تحليل

  .شده استوبرداشت شده در ايران استفاده  اي ماهواره ي رقوميداده هاو (PWRI) و  (ICHARM) ونسكوي

  منطقه مورد مطالعه

طـول خطـوط راه آهـن       . در استان يـزد اسـت     منطقه مورد مطالعه، بخش شمالي حوضه آبريز دشت لوت          

 كيلـومتر مربـع قـرار دارد    20251,98.  كيلومتر است و در حوضه اي با مساحت    356,37موجود در اين منطقه     

دشت لوت، ناحيه نسبتا كم ارتفاع و وسيعي در ايران است كـه شـمال و شـمال                  از نظر توپوگرافي    ) .1شكل  (

غرب و مغـرب آن را  جنوب، جنوب. ده و اراضي تپه ماهوري قرار داردغرب آن را كوه هاي كم ارتفاع ، پراكن      

 متر است و شبكه راه آهـن از ناحيـه       500ميانگين ارتفاع اين دشت     . هايي با قلل مرتفع در بر گرفته است        كوه

از اطـراف حوضـه بـه سـمت      روند تغيير ارتفـاع و) 2شكل(كند  ميكم شيب و زمين هاي شور شمال آن عبور 

اين محدوده شبكه دائمي ندارد و شبكه آبراهه ها فصلي و اتفاقي رواناب بخش شـمالي          .آهن است خطوط راه   

 و همچنين شبكه زهكشي اتفاقي در اين منطقه بـه وسـيله        كند  مي و غربي را به سمت خطوط راه آهن هدايت        

 ساالنه تغيير بـستر ها در اين محدوده زياد است وبه طوركلي تعداد مسيل. گذرد  مي پل از خطوط راه آهن  930

  ).1378جاماب،(دهند و بنابراين كنترل رواناب در اين منطقه مشكل است مي

  

                                                 
1 Earth Observation Satellites 
2 Integrated Flood Analysis  System 
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  موقعيت محدوده مورد مطالعه 1شكل

  هامواد و روش

هـاي جهـاني     استفاده شده است و اين برنامه داده هاي خـود را از سـايت              IFASدر اين پژوهش از برنامه      

  : تفاده قرار گرفت، شامل موارد زير استكند، منابعي كه مورد اس  ميبرداشت

GSMaPبارندگي ساعتي از سايت  -1
 )137-151: 2009 و همكاران، ٢يوشيو( درجه0,1هاي  با پيكسل1

براي افزايش تفكيك   ). 1993سازمان زمين شناسي آمريكا     (يا كيلومتر  با بزرگنما  GTOPO303داده ارتفاعي از سايت    -2

 .  جايگزين شده است متري30با پيكسل   ASTER، و داده ارتفاعي 1:25000ي مكاني اطالعات فوق با داده توپوگراف

                                                 
1 Global Satellite Mapping of Precipitation 
2 Ushio 
3 Global 30 Arc Second Elevation Data Set 
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 كيلومتر در سال 1، كه با بزرگنمايي land-use GLCC(USGS)اطالعات كاربري مورد نياز از سايت  -3

 ). 1021-1032: 1999الولند، ( تهيه شده است 2000

 بـا   ١ي، موجود در سـايت ناسـا      اطالعات مربوط به هيدرولوژي و شبكه زهكشي از بخش هيدرولوژ          -4

  . ثانيه30پيكسل 

  

  تغييرات ارتفاع و نمونه ها در محدوده مورد مطالعه 2شكل 

هـاي   ، از سـري مـدل    ٢ در مرحله اول از مدل  مخزن سـطحي         :اين پژوهش در دو مرحله انجام شده است       

 مـدل مخـزن سـطحي        ). 1996،  ٤آبوت ورفسگارد (استفاده شده است  IFASدر برنامه   ،٣يكيدرولوژي ه يعيتوز

در ايـن شـكل     ). 3شـكل (شامل نسبت بـارش بـه سـطح زمـين ، متوسـط سـرعت و جريـان نفـوذي اسـت                       

در اين مدل نـسبت     .  است ني نفوذ زم  انيو جر سمت راست، نشان دهنده سطح، سرعت متوسط        هاي   خروجي

                                                 
1 Hydro (NASA) Spatial resolution 
2 Surface TankModel 
3 Distributed hydrological modeling 
4 Abbott andRefsgaard 
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ي را بر اساس قـانون  ظرفيت ذخيره سازاز ) 5/3(جريان به عنوان يك كسر زمين به سطح اشباع شده از   سطح  

 خطوط ريلي مورد نظر با همكاري مركز تحقيقات راه آهن، بـه             1390در اسفند ماه    .شده است  برآورد   ١نينگام

هـا و    درمـسيل ٢نـگ ي مان يريـ  ز بي محاسـبه ضـر    يبرا.  روز مورد بازديد و نمونه برداري قرار گرفت        3مدت  

ي  بودند دانه سـنج  ليبستر آبراهه ها كه در تقاطع با ر        قطار از مواد     ري در مس  نقطه17آبراهه ها،نمونه برداري در   

 بـر اسـاس روش   ي زبربي شدند و ضر   مي طبقه تقس  8ها به    كانال)  D50( درصد 50 براساس قطر ذرات     . شد

جريـان زيـر   .  )1جـدول  ()1967، ٥بـارنز ؛ 1973،  و گـارت جي آلدر( آنها محاسبه شد ي برا ٤ و گارت  ٣جيآلدر

 از  ي بخش كيبه عنوان   نيز  نفوذ   وميزان ي ساز رهي ذخ تي از ظرف  يبه عنوان بخش   نيز اشباع نشده    عيسرسطحي  

؛ 2000،  ٧فلدمن؛  163-247: 1983و همكاران،   ٦سوگاوارا(گرديد   برآورد   ي بر اساس قانون دارس    همان ظرفيت 

  ).1970، ٨اليمرينوس

  

   )IFAS ،2011 :13كتاب راهنماي ساختار سيستم(شماتيك مدل جريان سطحي 3شكل

جريـان  Qriجريان سـطحي،  Qsfنفوذ به مخزن پايين تر،    Q0تبخير،Epsبارندگي ،   R مدل مزبور شامل     زاياج

ارتفـاع  Sf0ارتفاع آب مخزن زير سطحي اشـباع نـشده،  Sf1 وSf2ارتفاع آب مخزن،  hزير سطحي اشباع نشده،

  . باشد  مي طول شبكه مش براي برآورد مساحت A = L*Lنفوذ آب و

                                                 
1 Manning’s law  
2 Manning's Roughness Coefficients 
3 Aldridge 
4 Garrett 
5 Barnes 
6 Sugawara 
7 Feldman 
8 Limerinos 
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  )27-39: 1986، 1آرسمنت و اسشنيدر(نگضريب زبري ماني 1ول جد

  نمونه  ضريب زبري مانينگ D50اندازه مواد به ميلي متر در 

0,2 0,012 

  

0,3  0,17 

  

0,4  0,20  

  

0,5 0,22  

  

0,6  0,23  

  

0,8  0,25  

  

2-1  0,032-0,025  

  

64-2  0,035-0,026  

  

                                                 
1 Arcement, and Schneider 
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استفاده شده  ) I.C.A.R (١ن تحقيقات كشاورزي هندوستان   در مرحله دوم براي ارزيابي نتايج مرحله اول از روش انجم          

  .كه معادله آن به شرح زير است. است

  )1(رابطه 
 

P   و R متر،  به ترتيب بارش و رواناب ساالنه بر حسب سانتيA    ،مساحت حوضه آبريز بر حـسب كيلـومتر مربـع H∆  حـداكثر

 Laرجه حرارت متوسط ساالنه بـر حـسب سلـسيوس و             د T فاكتور شكل حوضه آبريز،    Ffاختالف ارتفاع حوضه بر حسب متر،     

 به اين منظور استفاده شـده    I.C.A.Rدر اين پژوهش مدل     ). 2000،  ٢تولسون و شوميكر  (طول آبراهه اصلي بر حسب كيلومتر است      

ـاس طـول     با تعيين چارچوب مختصاتي شمال .است كه رواناب در اين مدل تابع شرايط فيزيوگرافي و بارش است        و لوت بـر اس

 با پيكـسل   ASTER، و داده ارتفاعي 1:25000 با داده توپوگرافي استخراج و باGTOPO30 عرض جغرافيايي داده ارتفاعي از سايت 

ـاي فـوق              عناصر زهكشي مانند خط القعر ها، شبكه مسيل        و در نتيجه      متر گرديد  30 ـتفاده از داده ه  تهيـه   ها و زير حوضه ها با اس

بيشتر مـساحت حوضـه لـوت از    ). 5شكل(  برداشت گرديدGLCC(USGS)به كاربري از سايت سپس داده مربوط    ). 4شكل  (شد

ـا اختـصاص دارد     مناطق پست بياباني تشكيل شده است و بخـش انـدكي          ـاربري ه ـاير ك ـايت     . بـه س ـاي بارنـدگي از س  اليـه ه

QMORPH,CMORPH(NOAA) cover-area ـ   60 كه در محدوده ـتخراج گردي ـپس مـدل   . د درجه عرض شمالي و جنـوبي اس س

 .  ارزيابي گرديد1391خروجي آناليز براي هرنقطه از خطوط ريلي با مشاهدات ميداني در ارديبهشت . جريان سطحي اجرا شد
 

  
 IFASشبكه زهكشي مستخرج از برنامه  4شكل 

                                                 
1 Indian Council of Agriculture Research (I.C.A.R) 
2 Tolson and Shoemaker 



 9                                    ...آسيب پذيري خطوط ريلي شمال دشت لوت                   اول                  سال

 

   و نتايجبحث 

مقـدار   كيلـومتر اسـت،      356,37 كه   كه ازكل خطوط راه آهن مورد مطالعه       نشان داد    IFASخروجي برنامه   

هاي طبس تا نمكزار، رباط پشت بادام تا خنج و همچنين قـسمتي از رمـل تـا                    كيلومتر آن بين ايستگاه    47,21

 كيلومتر از ايـن خطـوط شـامل    49,75.  در معرض سيالب و آبگرفتگي هستند است،  پل 107جندق كه داراي    

  پـل 111شور و تـل حميـد تـا ربـاط پـشت بـادام كـه داراي                 هاي شيرگشت تا بعد از ده        فاصله بين ايستگاه  

مقايسه خروجي اخير بـا روانـاب بـه دسـت           ). 6شكل  ( در معرض خطر احتمالي سيالب قرار دارند         باشد، مي

باشد كه جمـع ارتفـاع روانـاب      مي منطقه پرخطر داراي حداكثر ارتفاع رواناب    نشان داد  I.C.A.Rآمده از مدل    

 حجم رواناب ساليانه در اين مناطق از آن جهت زياد است كه             ).7شكل  (انتي متر است     س 100ساالنه بيشتر از    

 .كنند  ميرژيم باران آنها يكنواخت نيست و باران ساليانه خود را به صورت فصلي يا اتفاقي دريافت
  

  

  GLCC(USGS)هاي كاربري مستخرج از   داده 5شكل 
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بعـد از    8شكل  . طبس تا نمكزار سيل بردگي هاي متعدد را نشان دادند         مشاهدات ميداني در مناطق پرخطر بين ايستگاه        

ـارن و كنگلـومرا اسـت       ميايستگاه طبس را نشان   ايـن منطقـه داراي   . دهد كه داراي  بستري از اليه هاي رسـوبي، بـويژه م

  . مشاهده استبردگي در آن قابل توپوگرافي تپه ماهوري است و داراي مواد سست و منفصل فراوان است كه آثار سيل
  

  

  IFASنقاط بحراني تجمع رواناب استخراج از برنامه  6شكل 

ر قدرت سيالب در اين      ميلي متر است كه بيانگ     2حدود  )D50(ميانه قطر دانه ها   نولومتري اين آبراهه نشان داد      نتيجه گرا 

ـال        ادامه خطوط راه آهن را تا ايستگاه نمكزار و آثار سيالب             10 و شكل    9شكل  . منطقه است   را  1391در ماه فـروردين س

هاي رباط پشت بادام تا خنج و رمل تا جندق شواهد متعددي از سيل بردگي مالحظـه                  همچنين بين ايستگاه  . دهد  مي نشان

 ميلي متر   1,3در اين بستر حدود     D50نولومتري اين آبراهه نشان داد      نتيجه گرا .  بيانگر نمونه اي از آن است      11شد كه شكل    

ـاس جـور شـدگي جـدا               .  ز شدت سيالب است   است كه حاكي ا     در سيالب هنگام رسوبگذاري، مواد جامد از سيال براس

بـه  ي فـ  اسيمقنتايج آزمايش گرانولومتري نمونه ها در        .باشند  مي دار داراي مرزهاي مشخص و اليه    شوند و در نتيجه      مي

ـا فـ  (ذرات درشت.  برقرار است2 رابطه اريتمي   و لگ  Dبين مقياس ميلي متري   . ترسيم گرديد 1ي تجمع يمنحنصورت    يب

                                                 
1 Cumulative curve 
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ـ ،ي حالت منحننيدر ا. رنديگ  مي قرارx در سمت راست محور      شتري ب ي با ف  زيو ذرات ر  نمودار  در سمت چپ    ) كمتر  سته ب

 دو نمونـه  12ل شـك . باشد  مي1يتميشكل را لگارها به هاي به دست آمده در نمونه منحني. گردد  مي تفسير ي رسوب منشاءبه  

ريز به درشت بات ودر  بخش رسها در اين شكل منحني. دهد  ميهاي رمل و جندق را نشانمربوط به طبس و بين ايستگاه     

 و مـك  2لـوويس (دارنـد   ي باال بوده و رسوبات جورشدگ    وستهي به صورت پ   ي انرژ  بدين معنا كه   ؛باشد  مي  تند بي ش يدارا

  ).110-112: 1382، 3كونچي

                                                                     2رابطه 

 اسـتفاده شـد ايـن شـاخص كـه           t-Traskبراي تشخيص رسوبات سيالبي از سـاير رسـوبات از شـاخص             

و كوسـتا   ( در تغييـر اسـت     2,7 تا   1,8ها بين      براي رسوبات ناشي از سيالب     ،شود  مي محاسبه3براساس رابطه   

، كـه   )1391،  قهـرودي (باشـد   مـي  2-2,45 نمونه برداشت شده بين      17بازه شاخص فوق براي      .)1984ر،  فليش

  . ها توسط سيالب منتقل شده است رسوبات تجمع يافته در زير پلبيانگر اين است

                                                                                                3رابطه
 

  
  توزيع رواناب 7شكل 

                                                 
1 Logarithmic 
2 Lewis 
3 McConchie 
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   در مسير شادمهر به تربت حيدريه667+200آبشستگي بستر در پل كيلومتر  8شكل

  

   در مسير شادمهر به تربت حيدريه667+200آبشستگي بستر در پل كيلومتر  9شكل

  
   از نمكزار به طبس321+100تجمع آب در زير پل كيلومتر  10شكل 
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 145فرسايش شديد در كنار ريل راه آهن كيلومتر بعد از ايستگاه رمل كيلومتر  11شكل

  

، سمت راست در پل بعد از ايستگاه طبس و سمت چپ )φدرصد تجمعي  اندازه ذرات بر حسب ( نمودار   12شكل

  بين ايستگاههاي رمل و جندق

  يريگجهينت

د كه در حمل و نقل ريلي كشور اهميت بسزايي          منطقه مورد مطالعه در مسير راه آهن شرق كشور قرار دار          

هاي شبكه راه آهن ايران است، در هنگام بارندگي به داليـل متعـددي              ترين بخش اين ناحيه كه جزو مهم    . دارد

اين خسارت شامل رسوبگذاري سيالب در مسير خط راه آهن، خطر تخريـب پـي در مـسير        . بيند  مي خسارت

ار، احتمال خطرات جاني ايجاد شده در مسير و گـاهي بـسته شـدن مـسير     ريل، ايجاد اختالل در رفت آمد قط   

شـود روانـاب      مـي  در بعضي مناطق مواردي نظير تغيير بستر، ساخت ابنيه و ايجاد باغات سبب            . باشد  مي ريلي
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بـراي شـناخت پديـده      . شـوند   مي گردد و در مسير ديگري جاري       مي سطحي از مسير زهكشي طبيعي منحرف     

 كـه   IFASهاي اين حوزه و تعيين شـبكه ريلـي آسـيب پـذير از برنامـه                 رت آفريني مسيل  سيل خيزي و خسا   

هاي  سپس با استفاده از نقشه    . كند، استفاده گرديده است     مي هاي خود را از ماهواره هاي مختلف برداشت        داده

طقـه بررسـي    پايه و مشاهدات ميداني بخشي از اطالعات برنامه جايگزين شده است و نقاط آسيب پذير در من                

تحليل نتايج به دست آمده گوياي اين است كه بخش شمال دشت لوت كه خطوط راه آهن شـرق                   . شده است 

 به دليل واقع بودن در منطقه خشك، بـا پديـده عـدم توزيـع يكنواخـت بـاران مواجـه اسـت،         ،گذرد  مي از آن 

شود   مي هاييستردگي سيالب كند و اين سبب گ      مي  ساعت دريافت  2كه گاهي باران يكسال خود را در        بطوري

مـشاهدات ميـداني نـشان    . افزايد  ميكه عدم وجود پوشش گياهي و وجود مواد منفصل بر سرعت و حجم آن          

. باشـد   مـي  هاي متعـدد  هاي سيالبي عبور نموده كه داراي مسيل      داد كه خطوط راه آهن در اين منطقه از دشت         

اين تغيير بستر سبب شده است كه       . دهند  مي ندگي تغيير بستر  ها مسير ثابتي ندارند و در اثناي هر بار        اين مسيل 

هـا بـصورت اريـب انجـام شـود و در      هنگام بارندگي توان زهكشي آبراهه ها كاهش يابد و هجوم آب به پـل    

نتـايج  .  گوياي تازگي بستر مسيل است 9 و   8نتيجه پايه هاي پلها در معرض تخريب سيالب قرار گيرد، شكل            

 و  باشـد   مـي  حاكي از قدرت سـيالب و بـاال بـودن انـرژي آب            ي ف اسيمقها در   ي نمونه آزمايش گرانولومتر 

 عبور ريل از محدوده پاليا مانند را        10شكل   .نيز سيالبي بودن رسوبات را نشان داد      t-Traskشاخص  همچنين  

حجـم  . ديد اسـت دهد كه داراي امالح ريز دانه فراوان است و دچار فرسايش سـطحي و شـياري شـ          مي نشان

هـا  شود كه پل  ميها سبب لذا تجمع رسوبات در زير پل   آورد زياد است؛    مي رسوباتي كه سيالب به حركت در     

كـه بـه   دهـد    مـي  تجمع سيالب را در زير پل نـشان 10شكل. دچار آبگرفتگي شده و خطوط ريل صدمه ببيند  

  . امكان زهكشي وجود ندارددليل حجم زياد مواد رسوبي وگرفتگي پل، 
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