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  چكيده
در  هاي مورد مطالعهمحدوده. است شده انجام تهران مترو 7 خط W7 و N7 هايايستگاه ژئوتكنيكي و مهندسي شناسيزمين هايويژگي شناسايي منظوربه حاضر بررسي
و  5/19ها به ترتيب در اعماق سطح تراز آب زيرزميني در اين ايستگاه. يعي وجود دارددو خاك دستي و طب W7 و N7 هايدر ايستگاه. تهران قرار دارد )C( سريهاي آبرفت

 هايگودبرداري و هاترانشه بررسي و طرح گستره در شده انجام ژئوتكنيكي هايبررسي از شده گردآوري اطالعات برخي راساسب .قرار گرفته استاز سطح زمين متري  4
 محدوده در دستي چاهك 2 و اي مته گمانه حلقه 5 نيز و (W7)ايستگاه ميدان صنعت  ساختگاه محدوده در دستي چاهك حلقه 3 و يا مته گمانه حلقه 4 حفر و موجود

 .است دهگردي بررسينيز  آن از ناشي عواقب و مذكور هايايستگاه در شناسيزمين مخاطرات. است گرديده تشريح هاايستگاه اين در مصالح زيرسطحي وضعيت ،N7 ساختگاه
   
  .، آبرفت، خصوصيات مهندسيزيرزمينيشناسي، سطح آبزمين مخاطرات :هاي كليديواژه

  
Geotechnical and engineering geology investigations in Tehran metro line 7 

stations, N7, W7 
 
 

M. Shahbazi1, G. R. Lashkaripour2 and M. Ghafoori3 
  

Abstract 
This research deals with the engineering geology and geotechnical properties in Tehran metro line 7 stations N7, 

W7. The study areas lie in Tehran alluvium (C series). There are two types of soil, disturbed and undisturbed 

soils, in the stations. The depth of ground water tables are 19.5m and 4m orderly in stations N7 and W7. According 
to the obtained data including the geotechnical investigations in the study areas, trenches, excavations, 4 

boreholes and 3 test pits in the site W7 and 5 boreholes and 2 test pits in the site N7, subsurface conditions  of 

the materials have been studied. Geological hazards and their effects have been investigated in aforesaid 

stations. 

 
Kay words: Geological hazards, Ground water table, Alluvium, Engineering properties.   
  

  مقدمه -1
 

تهران شروع شده و با حركت به سمت شرق در هاي بسيج و شهيد محالتي در جنوب شرقتهران از تقاطع بزرگراه) مترو(قطار شهري  7خط پروژه 
به از اين نقطه مسير حركت . در تقاطع خيابان هالل احمر و بزرگراه شهيد نواب صفوي مي رسد N7راستاي بزرگراه شهيد محالتي و خيابان مولوي به ايستگاه 

واقع در  ميدان صنعت  W7هاي شهيد نواب صفوي و شهيد دكتر چمران به سمت ايستگاه سمت شمال منحرف شده و پس از حركت در راستاي بزرگراه
 26متر بوده و داراي كيلو 26طول اين خط حدود . شود رسيده  و با عبور از بلوار شهيد پاكنژاد در سعادت آباد امتداد يافته و در انتها به ميدان بوستان ختم مي

كند و با شرق تهران، مراكز مهم دانشگاهي، بيمارستاني و بازار تهران را به مناطق مسكوني متصل ميغرب به جنوباين خط در امتداد شمال. باشدايستگاه مي
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-ديه، دسترسي به مناطق وسيعي از تهران را فراهم ميهاي آزادي، آذربايجان و ميدان محمترتيب در خيابانبه 1و  4، 2تقاطع با ساير خطوط مترو مانند خط 

-هاي كماي و بخشپايههاي عميق تونل در نواحي كوهبخش. باشدصورت زيرزميني ميتمام مسير مورد نظر به .)1387آوران، دسين مشاور زمين فنمهن( كند

- هاي دقيق و جامع بهلذا شناسايي. ليل قرارگيري در داخل شهر بسيار باالستدها بهگونه پروژهحساسيت مطالعات در اين. اندعمق آن در دشت قرار گرفته

  .باشدو مصنوعي الزم و ضروري مي منظورشناخت وضعيت مصالح در طول مسير و بررسي مخاطرات ناشي از وجود برخي عوامل طبيعي

  زمين شناسي منطقه -2
  

ها، كوه: شناسي شهر تهران عبارتند ازپنج واحد عمده ريخت. عات بلند البرز قرار گرفته استشناسي شهر تهران در دامنه جنوبي رشته ارتفااز نظر ريخت
گستره تهران بر ). 1380، ژاپن المللبين هايهمكاري آژانس(هاي آبرفتي و دشت هاي آبرفتي جوانافكنههاي آبرفتي قديمي، مخروطافكنهها، مخروطتپه

بنا شده و قسمت جنوبي آن كم و بيش در كناره شمالي باختري كوير بزرگ مركزي ايران قرار دارد و از نظر ارتفاعي  يرنركواتدوران هاي آبرفتي روي نهشته
- ها و راندگيهاي البرز شمال تهران متشكل از يك سري چينكوه .بدين معني كه بين شمال و جنوب اختالف ارتفاع زيادي وجود دارد. يكنواخت نمي باشد

شدت دگرريختي در دو كناره شمالي و . رانده شده است) جنوب و شمال(ختري است كه از محور مركزي البرز بر روي هم و به سمت خارج هاي خاوري با
   .هاي البرز به ترتيب بر روي دشت كناري خزر در شمال و دشت تهران در جنوب رانده شده استجنوبي به بيشترين مقدار خود رسيده و بلندي

هاي آذر هاي جنوبي رشته جبال البرز، گسل راندگي اصلي و فعال شمال تهران وجود دارد كه در اثر آن سنگدشت تهران به دامنه در محل برخورد
هاي متعددي در هاي كوچكتر و شكستگيعالوه بر گسل اصلي ذكر شده گسل. هاي آبرفتي جوان كواترنر رانده شده استآواري دوره ائوسن روي نهشته

اي است كه گونهبافت خاك تهران به ،طور كليهب .غربي را سبب شده است -هاي متعددي با امتداد شرقيمشاهده شده است كه پستي و بلنديسطح تهران 
در مناطق . ستشدگي آن در نقاط مختلف متغير ابوده كه سيمان) عمدتاً شن و ماسه(اي داراي بافت دانه) تقريباً باالتر از خيابان آزادي(مناطق شمالي تهران 

  .رويم، درصد ريزدانه بيشتر خواهد شدمياست كه هر چه به سمت جنوب پيش ) رس وسيلت(جنوبي تهران، بافت خاك عمدتاً همراه با مقدار زيادي ريزدانه 
تر و قديمي Aهاي نهشته). 1364بربريان و همكاران، (بندي كرد تقسيم D و A ،B ،C هاينام سازندهاي آبرفتي تهران را به چهار بخش بهريبن نهشته

D شودجديدترين سازند محسوب مي.  
حلقه  2اي و  حلقه گمانه مته 5و نيز  W7حلقه چاهك دستي در محدوده ساختگاه  3و   اي گمانه مته حلقه 4 نظر، مورد ژئوتكنيك مطالعات براي

ه كواترنري تشكيل اي متعلق ب از رسوبات آبرفتي دامنه W7 و N7 هايمحدوده ساختگاه ايستگاه. انجام پذيرفت N7چاهك دستي در محدوده ساختگاه 
متر سانتي 20بندي از ذرات در حد سيلت تا حداكثر قطر از لحاظ دانه Cسازند .  باشد موسوم مي) Cهاي سري   آبرفت(كه به سازند آبرفتي تهران  گرديده

اي بوده و رودخانه -متر، شرايط تشكيل آن در محيط سيالبي 60، ضخامت آن حداكثر صورت افقيها در سازند مذكور بهشيب اليه. تشكيل شده است
توان به كاهش تدريجي هاي محدوده مورد مطالعه ميهاي آبرفتاز بارزترين ويژگي. همچنين بخش مهمي از شهر تهران بر روي اين سازند ساخته شده است

  .شرق اشاره نمودجنوبغرب به سمت از نواحي شمال و كم و بيش منظم اندازه ذرات تشكيل دهنده رسوبات
براساس مطالعات انجام گرفته بر . گيرد مي قرار كلوئيدي، هاي رس تا درشت اجزاي از  وسيعي گستره در خاك ذرات بنديدانه W7 ايستگاه در ساختگاه

 ذرات% 15 تنها و رسيده% 85 حدود به متر 25 تا 18 اعماق در طوريكهب يافته افزايش رس درصد عمق، افزايش با ،هاهاي حاصل از حفاري گمانهروي نمونه
ساير مشخصات . باشددانه ميصورت ريزخاك عمدتاً به ذرات بنديدانه N7 ايستگاه در ساختگاه .باشدمي گراول و ماسه قطعات هاآن دهنده تشكيل

  ).1387آوران، مهندسين مشاور زمين فن(قابل مشاهده است  3تا  1در جداول هاي مذكور ژئوتكنيكي ايستگاه
 

 .W7 مدل ژئوتكنيكي آبرفت در ساختگاه ايستگاه -)1جدول 
 توزيع فشار آب زيرزميني  هاي زير سطحينوع اليه )متر(عمق   

 

  متر به پايين 4بصورت هيدروستاتيك از عمق 

 

هاي متفاوتبه نسبتدانه كننده ريزدانه و درشت دانه با پرخاك دستي، متشكل از رسوبات ريز   8-0  

اي دانه شني و يا ماسهدانه، ريز، متشكل از رسوبات ريز)ايرسوبات آبرفت دامنه(ك طبيعي خا
هاي متفاوتدانه به نسبتكننده ريزدرشت دانه با پر  

23-8  
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  . N7 بندي مهندسي خاك در در ايستگاه رده -)2جدول 
  USCSهاي گروهي براساس نشانه رده خاك

I 
GW-GM , GP-GM  

SM/SC 

II 
GM/GC 

SM/SC 

III ML, CL 

IV ML, CL 

  
  .N7 مدل ژئوتكنيكي آبرفت ساختگاه در ايستگاه -)3جدول 

)متر(عمق  )متر(سطح ايستابي آب زيرزميني  نوع و رده خاك   

5/3تا  0  باالي كف گود زيرسطح زمين خاك دستي 
تا  5/3
5/45  

، II تناوب: خاك طبيعي

III  وIV 5/19  6 
5/45زير   II 

  
 طرح اقتصادي و فني نيازهاي با متناسب بايست مي خاك طراحي هاي داده پروژه، عمراني كارهاي طراحي) تر ممكن هرچه( سازي بهينه براي بطوركلي،

 طراحي هاي داده آمده، دستبه مايشگاهآز در يا و برجا بصورت كه خاك هاي اليه ژئوتكنيكي هاي ويژگي گرفتن درنظر با و تفكر طرز اين برپايه. باشد
  ).1387آوران، مهندسين مشاور زمين فن) (5و  4 جداول( گرديده است تعيين خاكبراي  مناسب

هاي دستي داراي مقاومت برشي، تراكم، خاك. هاي مورد نظر از دو نوع خاك دستي و طبيعي تشكيل شده استمحدوده ساختگاه ايستگاهبر اين اساس 
ها بايد مد نظر داشت، بهبود خصوصيات گونه خاكلذا از مواردي كه در مورد اين. باشندتخلخل و نسبت پوكي پايين و نفوذپذيري بااليي مي دانسيته،

يق آزمايشي كه از تزر، پس از اينW7 ايستگاه در ساختگاهبراي كاهش نفوذپذيري . است قابل مشاهده   5و  4 جداول موارد فوق در. باشدها ميمقاومتي آن
بندي، نقش حفاظت و پايداري ديواره گود اين ايستگاه را نيز به بر آبنتيجه مطلوبي حاصل نشد، از ديواره ديافراگمي استفاده گرديد كه اين ديواره عالوه

 .عهده خواهد داشت
  

 .W7 هاي طراحي خاك در ايستگاهداده -)4جدول 
    

  

 رده خاك

مر ـ كولمبمقاومت برشي  عوامل ضريب تراوايي وزن واحد حجم پذيري عوامل دگرشكلي   

γt ،كل 
(gr/cm3) 

γb   ور، غوطه  
(gr/cm3) 

  khافقي، 
(cm/s) 

    kv قائم،
(cm/s) 

C ،چسبندگي
(Kg/cm2) 

ϕزاويه اصطكاك داخلي، 

 )درجه(
Et ،مدول دگرشكلي كل 

(Kg/cm2) 

  ضريب دگرشكلي
 μrجانبي   نسبي، 

8/1 خاك دستي  9/0  3-10 ×5 3-10 ×1 2/0  25 150 35/0  

9/1 خاك طبيعي  1 
6-10 ×5 6-10 ×1 4/0  30 500 35/0  
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  .N7 هاي طراحي خاك در ايستگاه داده -)5جدول 

 رده خاك

مر ـ كولمبعوامل مقاومت برشي  ضريب تراوايي وزن واحد حجم پذيري عوامل دگرشكلي   

γt،كل 
(gr/cm3) 

γb   ور، غوطه  
(gr/cm3) 

  khافقي، 
(cm/s) 

  kv ائم،ق
(cm/s) 

C ،چسبندگي
(Kg/cm2) 

ϕزاويه اصطكاك داخلي، 

 )درجه(
Et ،مدول دگرشكلي كل 

(Kg/cm2) 

  ضريب دگرشكلي
 μrجانبي   نسبي، 

8/1 خاك دستي  9/0  5-10 6-10 ×2 1/0  20 100 35/0  

، II تناوب

III  وIV 
9/1  1 

5-10 ×5  
 

5-10 3/0  30 500 30/0  

II 9/1 3/0 ــ ــ 1   35 800 27/0  

 
  

  شناسيطرات زميناخم -3
  

 تجهيرات، كار محيط تخريب صورت به تواند مي تأثير اين .دهد قرار تأثير تحت را زيرزميني فضاهاي تواندمي شناسي زمين شرايط از حاصل طراتاخم
 بسياري .بيفتد اتفاق آن برداريبهره از پس يا پروژه اجراي حين در است ممكن خطرات اين. گردد كاركنان مرگ موجب تواندمي نيز حاد شرايط در حتي و
  .(Irmina,  2004)هستند  كنترل قابل مناسب هايحلراه اعمال با خطرات اين از

هاي فعال و متروك، روانگرايي خاك خطرات ريزش قنات: مترو تهران عبارتند از 7شناسي مهندسي مسير خط ترين خطرات بالقوه زمينطور كلي مهمبه
هاي موضعي ناشي از هاي زيرزميني و آبها، برخورد با آبهاي برشي گسلهاي سست و زونلرزه، نشست تحكيمي زمين، برخورد به اليهوقوع زمينهنگام به

  ....  ها و ها، فضاهاي سبز، نشت فاضالبآبياري پارك
  

  هاي فعال و متروكخطر ريزش قنات -3-1
  

دهد كه حداقل تعداد بررسي گزارشات مختلف نشان مي. هاي زير سطحي حفر شده استنظور استفاده از آبمهاي زيادي بهدر گستره دشت تهران قنات
دار ها در حال حاضر نيز آبها متروك و خشك شده است ولي بخشي از آنتعداد زيادي از اين قنات .رشته قنات در محدوده دشت تهران وجود دارد 680

ريزش ميله : ها عبارتند ازدو خطر عمده ناشي از حضور قنات). 1385، چيانو خامه چشمي(گيرند برداري قرار ميبهرهمورد بوده و براي مصارف كشاورزي 
اضالب فمسير انتقال يك قنات قديمي كه با ورود فاضالب به آن به يك  W7 در ايستگاه. گرفتگي آنچاه و گالري قنات، باز شدن مسير قنات به تونل و آب

 .مشاهده نگرديدمتروكه ات وگونه اثري از قنهيچ N7 در ايستگاه .اسايي گرديدده شنشتبديل 
  

  لرزههنگام وقوع زمينخطر روانگرايي خاك به -3-2
  

-در بخشبطوركلي . نمايد مترو را تهديد مي 7هايي از خط شناسي است كه بخشلرزه يكي ديگر از خطرات زمينزمين وقوع هنگامبه خاك روانگرايي

ها در اين نوع خاك. زيرزميني باال باشد استعداد وقوع روانگرايي وجود دارداي و سيلتي وجود دارد و سطح آبهاي ماسهكه خاكخط مترو از مسير هايي 
در . الزم استروانگرايي  زيرزميني در اين محدوده براي ارزيابي خطرشوند، لذا بررسي وضعيت تراز آبتر از خيابان جمهوري مشاهده ميمحدوده پايين

دليل وجود نيز به W7در ايستگاه . تري قرار دارد، در محدوده غير قابل روانگرايي قرار داردم 5/19اينكه سطح آب زيرزميني در عمق هباتوجه ب N7ايستگاه 
  .دانه و نفوذپذير، خطر روانگرايي وجود نخواهد داشتهاي درشتخاك

  
  خطر نشست تحكيمي زمين -3-3
  

دانه هاي ريززيرزميني و در نتيجه افزايش ميزان تنش مؤثر در خاكبا پايين رفتن تراز آب. افتدزيرزميني اتفاق ميرويه آبر اثر برداشت بياين پديده د
زيرزميني آب برداشت بيش از حد. زمين مشاهده مي شودنشست نيمه تحكيمي يا تحكيم نيافته، اين خاك ها تحكيم يافته و آثار آن به صورت  سيلتي و رسي 



  شناسي ايرانزمين چهاردهمين همايش انجمن
 دانشگاه اروميه؛ 1389ماه   شهريور 27الي  25

 

)5(  

اين بخش از تهران قسمت هايي از غربي تهران براي مصارف شرب و كشاورزي در چندين سال گذشته، سبب نشست زمين در هاي زيرسطحي جنوباز سفره
متر سانتي 40تا ميزان صورت موضعي و گسترده به) N7در نزديكي ايستگاه (مرغي نشست زمين در امتداد بزرگراه آزادگان و جنوب پادگان قلعه. شده است

- گردد كه افت سطح آبمالحظه مي) 1378تا  1346از سال (زيرزميني دشت تهران با بررسي تراز آب). 1385، چيانو خامه چشمي(گزارش شده است 

توان با اين پديده مقابله طحي، ميهاي زيرساز آببي رويه برداشت كنترل با . باشدمتر مي 10سال به ميزان  32زيرزميني در نواحي جنوبي تهران در طول 
  .نمود

  
  هاهاي برشي گسلهاي سست و زونخطر برخورد به اليه -3-4
  

هاي كوچك واقع هاي داوديه و راندگي نياوران، همچنين گسلگسل. نمايدهاي كوچك و بزرگ نسبتاً زيادي عبور ميمترو تهران از گسل 7مسير خط 
هاي ها و شكستگيبر آن، گسلعالوه. كنندمترو را قطع مي 7اي هستند كه مسير خط هاي شناخته شدهد از جمله گسلآباغرب و سعادتشده در زير شهرك

ها در فاصله اندكي با ها تقريباً عمود بر امتداد مسير پيشنهادي است و لذا اين گسلمسير عمده اين گسل. فرعي ديگر نيز در اين مسيرها احتمال حضور دارند
ها، از جمله مشكالت اجرايي براي هاي زيرزميني در حاشيه گسلسست شدن مصالح در مناطق گسلي و تجمع و هدايت آب. نمايندرو برخورد ميمسير مت

  .هاي مربوطه بايد مدنظر طراحان و مجريان قرار گيرداحداث تونل در اين مناطق است كه قطعاً در طراحي سازه
  

  هاي موضعييني و آبهاي زيرزمخطر برخورد با آب -3-5
  

كه دهد كه در حاليهاي مختلف تهيه شده است، نشان ميزيرزميني  كه توسط امور مطالعات سازمان آب تهران و در سالعمق آبهاي همبررسي نقشه
حدي شرقي آن بهجنوب و جنوب در مناطقبا اين وجود . متر قرار گرفته است 100شرق دشت تهران در عمق بيش از سطح ايستابي در مناطق شمال و شمال

 ).1385، چيانوخامه چشمي(زار در آن مناطق گرديده است آب ظاهر شده است و باعث ايجاد شورهصورت زهكاهش پيدا كرده است كه در بعضي مناطق به
  .ها پيش از اقدام به حفاري مسير ضروري استرو شناسايي و تعيين موقعيت اين قناتاز اين

زيرزميني غرب تهران مرتباً بر عمق سطح آباز اين محل تا انتهاي مسير در شمال. متري قرار دارد 5/19سطح آب زيرزميني در عمق  N7در ايستگاه 
مي عمواز پل گيشا تا انتهاي مسير، عمق . شودمتر تخمين زده شده مي 50در تقاطع خيابان آزادي و نواب صفوي، عمق سطح ايستابي بيش از . شودافزوده مي
در  W7زيرزميني در ايستگاه كه سطح آبباتوجه به موارد مذكور و همچنين با مدنظر قرار دادن اين. متر است 100زيرزميني در طول مسير بيش از سطح آب

سفره آب توان استنباط كرد كه ا ميدر اعماق اين ايستگاه، لذ) دام انداختن آباليه نفوذناپذير براي به(عمق كم قرار دارد، و نيز باتوجه به وجود لنزهاي رسي 
ه دموجود در محل تأمين ش قناتفاضالب و هاي سطحي، تواند از آبياري فضاي سبز، آبكه آب آن مي ستگاه از نوع سوار بودهموجود در اين اي زيرزميني

  .باشد
 ايستگاه گود به زيرزميني آب ورود مشكل رو تهران،مت 7خصوصاً خط  زيرزميني، آب سطح زير در، مترو هايايستگاه ساخت در مهم مشكالت از يكي

از اين روش  .)1388شهبازي و اصغري، (است  بندآب از ديواره استفاده آنها از يكي كه دارد وجود مختلفي روشهاي زيرزميني، آبهاي با مقابله براي. است
 در ع شده در نزديكي اين ايستگاهي واقهابرج متأثرشدن از جلوگيري و يرزمينيز آب با مقابله منظور به. مورد استفاده قرار گرفته شده است W7در ايستگاه 

 Open( باز زيرزميني از روش آبكشي آب با مقابله منظور نيز به N7در ايستگاه  .است شده پيشنهاد ر ديافراگميديوا اجراي آبكشي، و اثرگودبرداري

pumping( وسيله يك و به گرديده آوري جمع چاالب و گودال در ،گود درون به يافته جريان آب دبرداري،گو پيشرفت گونه كه بابدين. استفاده شده است
 مورد شهري قطار ايستگاه ساختگاه در آن از استفاده بوده، مستقيم اندازي خشك روش ترين ارزان روش اين. دگرد مي از گود پمپاژ بيرون كش بهپمپ كف

  .گرددانجام مي نظر
  

  گيري نتيجهخالصه و  -4
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اند كه به سازند آبرفتي كواترنري تشكيل يافتهدوران اي متعلق به  از رسوبات آبرفتي دامنه W7 و N7 هايحدوده ساختگاه ايستگاهم ،از نظر زمين شناسي
   .باشد موسوم مي) Cهاي سري   آبرفت(تهران 
نتايج حاصل از حفاري  براساس. گيرد مي قرار كلوئيدي، هاي رس تا تدرش اجزاي از  وسيعي گستره در خاك ذرات بنديدانه W7 ايستگاه ساختگاه در
 ماسه قطعات هاآن دهنده تشكيل ذرات% 15 تنها و رسيده% 85 حدود به متر 25 تا 18 اعماق در بطوريكه يافته افزايش رس درصد عمق، افزايش با ها،گمانه

  . باشدمي گراول و
هاي مورد نظر از دو نوع خاك دستي و محدوده ساختگاه ايستگاه .باشدمي دانهريز صورتبه عمدتاً خاك ذرات بنديدانه N7 ايستگاه ساختگاه در

هاي مذكور، الزم است تمهيداتي صورت منظور پايدارسازي ديواره ايستگاهلذا به. دباشضعيف مي از لحاظ مقاومتيي تخاك دسطبيعي تشكيل شده است كه 
  . گيرد

 W7توان استنباط كرد كه سطح ايستابي موجود در ايستگاه باشد، ميمتر مي 100غرب تهران بيش از آب زيرزميني در شمال با توجه به اينكه عمق

  .هاي سطحي، فاضالب و قنات موجود در محل تأمين شده باشدتواند از آبياري فضاي سبز، آبكه آب آن مي مربوط به آبخوان سوار باشد
كه از تزريق آزمايشي نتيجه مطلوبي حاصل نشد، از ديواره ديافراگمي استفاده گرديد كه كاهش نفوذپذيري، پس از اين براي W7 ايستگاه در ساختگاه
 منظور نيز به N7در ايستگاه . بندي، نقش حفاظت و پايدارسازي ديواره گود را نيز به عهده خواهد داشتزيرزميني و آببر مقابله با آباين ديواره عالوه

  .  باز استفاده شده است زيرزميني از روش آبكشي آب اب مقابله
در . متري قرار دارد، در محدوده غير قابل روانگرايي قرار دارد 5/19اينكه سطح آب زيرزميني در عمق باتوجه به N7 در ايستگاه از نظر خطر روانگرايي 

  .رايي وجود نخواهد داشتدانه و نفوذپذير، خطر روانگهاي درشتدليل وجود خاكنيز به W7ايستگاه 
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