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 مقدمه: 1

 ایفا را عظیمی بس رول تاریخ طول در ها تمدن تشکیل و جوامع بشری اقتصادی حیات انکشاف و ندر تامیدریاها 

 هادریا توسط عمدتا   دیگر محل به محل یک از ها سنگ و ها قبیل خاک از منتقله دموا و ها آب است. انتقال نموده

 سرشار و بزرگ عمناب است رفته بکار ترانسپورتی ای وسیله یک ای به مثابه اینکه پهلوی در آید. دریاها می عمل به

 انتقال مهم ای وسیله و حیتفری خوب محالت آبی، برق انرژی تولید ها، آبیاری زمین آبرسانی، نیاز مورد های آب

 غییر جریانت قابل غیر و مستقیم مسیر امتداد به ها دریا که درصورتی .است نیز بوده ضروری غیر ای فاضله مواد

 به شان ریانج و حرکت نغیر آ آورند. در نمی ببار را مشکالت باشند محکم استوار و سواحل دارای باشند و داشته

 مسیر دادن غییرت ها، سیالب وقوع از ناشی عمدتا  مشکالت نمایند. که این می ایجاد را متنوع مشکالت مسیر امتداد

 ها لپ و ها سرک ها، راه مسکونی، مناطق تخریب همجوار، های زمین نمودن بزیر آ سواحل، و کف شستشوی ها،

 .باشند می

 کنندة بیتخر بار و انیت اثرات زبوده که وقوع آنها در اکثر اوقا یعیطب دةیپد ۀها از جمل زییها و آب خ البیس

 بیمانند تخر یبلکه تلفات مال گردد،یم یو مواش یاعم از انسان یجامعه داشته که نه تنها باعث تلفات جان باالی

روز  ادیبا ازد گرید عام المنفعه را به دنبال دارد. از جانب ساتیتأس ریقرأ و قصبات و سا ،یها، ساحات زراعت سرپناه

 ینگلهای گذشته ساحات ج جنگ دوران یط یمحل نیتا ساکن دهیسبب گرد شتیعم نیبه تأم ازینافزون نفوس و 

شدن  ریرازطرف باعث س کیاز  خود نی. البته ا ندینما لیتبد یللم یزراعت یها را شکستانده و به اراضو علفچر

 ایدر انیر رسوبات در جرمقدا شیافزا باعث گریو از جانب د دهیگرد زیحاصلخ یاراض بیهای مخرب و تخر البیس

 .است افتهی شیافزا و کانال ها یآب ساتیدر تأس گذاریرسوب  جهیشده که در نت

از  باشدیم ها البیس یاز اهداف آن کاهش اثرات منف یکیکه  یآب ریاز جمله ذخا یهای آب ربنایهمچنان کمبود ز

اثرات  یانجه میاقل راتییاست که تغ ذکر قابل. رودیکشور بشمار م ییایدر تمام حوزه های در گرییچالش د ۀجمل

 است. دهیگرد یناگهان و های مدهش البیس عیخود را در کشور بجا گذاشته و باعث تسر یمنف

از دست  به صورت عموم در جریان فصول بارندگی فرسایش سواحل دریایی اتفاق می افتد که فرسایش سواحل باعث

سایش می بی سر پناه ساختن آنها گردیده و جا های که سواحل فربه شمول حیات زنده جان ها و ها رفتن زمین 

 کند باعث داخل شدن سیالب ها در زمین های زراعتی و محل بود و باش مردم میگردد.

سایش یک پدیده طبیعی در دریاها است که باعث فرو ریختن تدریجی مسیر دریا و فر )گوالیی ها( کج گردشی

ا ایجاد ههای جهان به خاطر عوامل طبیعی و فعالیت های انسانها کج گردشی سواحل دریا میشود. در اکثر دریا

در ریا نیل د ،در شرق آسیاامریکا، یانگزی  میگردد. مثال های بارز کج گردشی ها در دریای مسی سی پی در شمال

ی، زراعت، صنعت سازفعالیت انسانها در مسیر دریاها به شمول شهر  و دریا آمازون در جنوب امریکا دیده میشود ،مصر

الت محیط از طرف دیگر کج گردشی دریاها منجر به مشک و سیاحت فشار زیادی را در پایداری دریا ایجاد میکند

 زیستی در فعالیت انسانها با فرو ریختن مسیر دریا و فرسایش سواحل جزیره ها میگردد.

ح جهان یا حد اقل در بعضی کشور ها از طرف دیگر فرسایش سواحل دریا ها یکی از چالش های بحرانی در سط

میباشد که پی آمد طویل المدت باالی زندگی انسانها دارد. و یا به عبارت دیگر فرسایش دریاها یکی از حادثات 

طبیعی است که باعث بیجا شدن باشنده گان نزدیک سواحل دریاها میشوند. بناٌ کنترول فرسایش سواحل به خاطر 

ایه های مردم، ساختمانهای زیربنایی مانند پل، پلچک و ساختمانهای که در کنار حفظ زمین های زراعتی، سرم
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سواحل قرار دارند بسیار مهم و ضروری پنداشته میشود. سیالب و فرسایش سواحل دریا تقریبا پدپده های معین در 

فرسایش سواحل تلفات سطح جهان میباشند که در بین این دو مصیبت  تلفات از اثر سیالب موقتی بوده اما از اثر 

 به شکل دایمی بوده و تاثیر طویل مدت در اقتصاد دارد.

 های مخرب که از اثر آن همه ساله البیگفته های فوق، الزم است تا جهت کاهش اثرات ناگوار س تدر نظر داشبا 

 گسترش خارج کشورداخل و ه و دامنه مهاجرت های مردم ب دهیمردم وارد گرد عایداتیشماری به منابع  یهای ب انیز

روی دست گرفته  یاتبو فرش ن یعیو حفاظت منابع طبها دریاسواحل  میاست، اقدامات الزم در رابطه به تحک افتهی

  .مردم محل خواهد شد ریگ دامن مشکالت فراوان ندهیاقدامات الزم در آ اجرایشود. در صورت عدم 
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  راجع به دریاها معلومات عمومی 2

شری و تشکل بدر تآمین و انکشاف حیات اقتصادی جوامع ها میگردد. دریابه نام دریا یاد مسیرطبیعی آبهای سطحی 

و سنگها از یک محل  تمدن ها در طول تاریخ رول عظیمی را ایفا نموده است. انتقال آبها و مواد منتقله از قبیل خاکها

بکار رفته است،  ه یک وسیله ترانسپورتیبه محل دیگر عمدتآ توسط دریا صورت میگیرد. دریا در پهلوی اینکه به مثآب

ردن محالت خوب منآبع بزرگ وسرشار آبهای مورد نیاز آبرسانی، آبیاری زمینها ،تولید انرژی برق آبی، به میان او

 تفریحی و وسیله مهم انتقال مواد فاضله غیر ضروری نیز بوده است. 

شکال مقاطع اده مسیر دریا، مشخصات هندسی مسیر ،اعلمی که مجموعه ساختار ها و اشکال دریاها را در پالن افت

فولوژی دریا رمو عرضی به امتداد مسیر، عوارض بستر دریا، و چگونگی پروفایل طولی دریا را مطالعه مینماید به نام

  یند.آدر نتیجه عوامل طبیعی به میان می  عموما یاد میگردد. تغیرات مورفولوژیکی 

شکال دریا نقش ا، فعالیت های انسانها نیز در مهار کردن و تغیرات (تغیرات طبیعی)عالوه بر تغیرات مورفولوژیکی 

  مهمی را دارا میباشد.

شخصات ممربوط به  (کف، سواحل، و محالت واقع در حومه سواحل)ن آتاثیرات مختلف دریاها باالی محیط اطراف 

ود حمل ا را در هنگام حرکت خویش با خنهآمخلوط و محلول آب و مواد منتقله میباشد که جریان های دریایی 

ف و کمینمایند. انرژی موجود در جریان آب باعث خنثی نمودن قوه های چسپش و اصطکاک بین دانه های خاک 

ی خاکی تا مدن دانه هاآید. عملیه به حرکت درآجوانب دریا گردیده که در نتیجه دانه های خاکی به حرکت درمی 

برقرار گردد. در  تعادل بین قوه عامل از جانب جریان آب با قوه مقاومت های یاد شده زمانی ادامه پیدا مینماید که

تناسب با بعاد و موقعیت مسیر دریا ماطی مدت فرا رسیدن این تعادل کف وسواحل دریا شستشو گردیده ،درشکل ،

یت های نتیجه فعال حجم خاکهای شستشو شونده تغیرات رخ میدهد. هرگونه تغیرات در آبعاد هندسی دریا که در

د، شرایطی جدیدی انسانها ایجاد میگردند ویا تغیرات در مقادیر جریان آب که در نتیجه تغیرات طبیعی به میان میای

ص طول دریا را به خاطر شستشو و احیای تعادل ایجاد مینمایند .عملیه شستشو میتواند که در یک قسمت معین وخا

  زیاد دریا واقع شود. ا سبتگیرد و یا در امتداد یک طول نصورت 

وه بر کف دریا، جریان آب در دریاها عالوه بر حرکت انتقالی، به شکل دورانی نیز حرکت مینماید. حرکت دورانی عال 

متر میشود، کسواحل دریا را نیز شستشو نموده وسمت های مسیر دریاها را تغیر میدهد. درقسمت های که میل دریا 

ن ته آکیب قسم مواد منتقله در ترکیب جریان به طور معلق قرار دارند، مجددآ از ترخاکهای شستشو شده که به 

  نشین گردیده، کف وسواحل را پرکاری مینماید.

کف و  بعاد هندسی مقاطع دریاها، تغیر مسیر حرکت، تغیرسطحامجموعه عملیه های شستشوی کف وسواحل، تغیر 

یایی به نام جریان در اده و دوباره ته نشین شدن خاکها از ترکیبموقعیت سواحل دریاها در قطع عرضی و پالن افت

  یاد میشود. (Behavior of rivers)عملکرد دریاها 
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 تصنیف دریاها 2.1.1

  دریاها نظر به مشخصات مختلف شان به شکل ذیل تصنیف میگردند.

i. – چهار گروپ ذیل تقسیم بندی شده است:به به تغیرات مقدار جریان دریاها  نظر  

 بطور (طی سالیان متمادی)دریاهای اند که درطول تمام سال : (Perennial rivers) یاهای دایمیدر •

ال از اثر ذوب سدر اکثر مدت  عموما بع تغذیه آبی این نوع دریاها انها جریان داشته باشد. منآدایم آب در 

کی از مثال ها یر در کشور ما دریای کنبع تغذیه بارانی نیز داشته میباشد. ان منآبرف ها بوده و در پهلوی 

 .خوب این نوع دریا ها می باشد

اند که منبع تغذیه شان برفی ویا یخچالی  دریاهای: (Non-perennial rivers) دریاهای غیر دایمی •

ویا هم آب  دنخشک میباش بستان یا کامال  انبوده و صرف در فصل های باران و بارندگی آب دارند. در فصل ت

  شوند.شان نهایت کم می

 دریاهای اند که صرف در روزهای بارندگی شدید : (Flashy rivers) دریاهای کم فعال یا سای ها •

 ن خیلی کم باشد.آآب داشته و  در ایام متباقی سال خشک بوده و یا آب  (یک یا دو روز)

 دریاهای نارس (Virgin rivers) :به علت  شان دریاهای اند که از مناطق خشک و بایر عبور مینمایند و آب

 جذب شدن در زمین و تبخیر همه در مسیر راه ضایع میگردد. 

i i. - دریاها قرار ذیل تصنیف شده است:نظر به استوار بودن مسیر ،  

درولوژیکی ی و هایدریاهای اند که مسیر جریان، میل و رژیم هایدرولیک (:(Stable riversدریاهای استوار •

 وس باشند. شان از یک سال به سال دیگر نهایت کم و حتی غیر محسبت بوده و تغیرات اث ا جریان شان نسبت

 
 شکل تقریبی مقطع عرضی دریا در حالت سیالبی و پر آبی 1-2شکل 

 

ت ز قدراهر گاه مقدار مواد منتقله در آبهای دریا بیشتر  :(Aggrading rivers) دریاهای بلند رونده •

 ا  ریا تدریجدنشین گردیده و سطح کف ز ترکیب آب در کف دریا ته انصورت این مواد آانتقال دریا باشد، در 

دریا میل کمتر  مدن کف دریا زمانی مهیا شده میتوانند که در مسیرآپر و بلند میشود. شرایط پر شدن و بلند 

مستقیم اما شاخه  یا معموال شونده مسیر در ت پرساحا یا اینکه بند ها در مسیر دریاها اعمار گردند. در گردد و

 ای میباشد. 

ب دریا هر گاه مقدار مواد منتقله در آ :(Degrading rivers) دریاهای پایین رونده یا شستشو شونده •

ف و شرایط خاکهای دریا شستشو گردیده و سطح ک شدن ن باشد، درصورت مساعدآکمتر از قدرت انتقال 

  .ن پایین میرودآسواحل 
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i i i. - ط محل موقعیت دریاها به چهار گروپ ذیل تقسیم بندی شده است: نظر به شرای  

 دریاهای اند که دارای میل طولی تند و سرعت های : (Mountainous rivers)دریاهای کوهستانی •

 وند. مثال  میش جریان زیاد باشد. از لحاظ ساختار جیومورفولوژیک، دریاهای کوهستانی خود از همدیگر فرق

ا از طریق ر بعضی از دریاها سنگهای بزرگ توسط آب انتقال داده میشوند در حالیکه بعضی از این دریاهد

بت ام و خیلی ثنه بوده مسیرهای مستقینها میده دانه و متوسط داآصخره های عبور مینمایند که مواد منتقله 

جه چنار دیده یا برگهای پن انگور وه شکل برگهای تاک بآبریز دریاهای کوهستانی در پالن دارند. حوزه های 

 میشوند. 

حات دریاها بعد از عبور از ساحات کوهستانی داخل سا :(Rivers in flood plains) دریاهای هموار •

در مناطق  از خاکهای مختلف تشکیل میگردند، لذا میشوند. چون ساحات تپه زار معموال هموار و تپه زار 

بی ام سیالیند. دریاهای هموار در هنگمسیرهای خود را شستشو مینما سواحل و کف (دریاهای هموار) هموار

 شدن یک ساحه وسیعی را زیر آب مینماید. 

ا دریاهای یدریاهای اند که در انتهای امر به بحیره ها، جهیل ها و : (Tidal rivers) دریاهای مصب دار •

گر به نام جهیل ها و یا دریاهای دیبزرگتر دیگر منتهی میگردند. ساحه سرازیر شدن دریا به بحیره ها، 

ی واقع می آب های دریاها، جهیل ها وغیره مورد تغییرات مدو جذردلتا،مصب ویا مخروط ترسب یاد میشود. 

اد می شوند. دریاهای که مـورد عمل متقابل همچو تغییرات واقع می شوند بنام دریا های مدوجذری یـ

 .گـردند

یان شان دریا قبل از رسیدن به مصب ها بنا بر هموار بودن مسیر جر :(Delta rivers) دریاهای دلتایی •

سمت قاز  حلبه شاخه های مختلف تقسیم میگردند. فعالیت های تخریبی و ترمیمی دریا دراین قسمت سوا

 دند.گراد میند به نام دریاهای دلتایی یبعد خود میباشد. دریاهای که دارای همچو تغیرات باشاماقبل و م

 

 )دریای دلتایی( 2-2شکل 

i v.  :نظر به شکل دریا در پالن افتاده، دریاها به انواع ذیل تقسیم شده است 

 شوند.در ساحه عمل دریاهای مستقیم بسیار به ندرت مشاهده می: (Straight rivers) دریاهای مستقیم •

عرض خود  بربراده  طول اقال در ی قبول گردیده است که اگر دریا به همین علت به طور تقریبی چنان معیار

ت جریان طول دریا درصور مسیر مستقیم را حفظ نموده باشد به نام دریاهای مستقیم یاد میشوند. عرض و

 یت دارند. اعظمی آب اندازه میگردند. در دریاهای مستقیم عمق اعظمی آب به امتداد محورطولی دریا موقع
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 تدریاهای که در نتیجه جریانهای دورانی عرضی سم: (Meandered rivers) م و پیچ داردریاهای خ •

ا داشته رشان در پالن افتاده شکل موجی کمتر تغیر نموده و مسیر  ا های حرکت خویش را در فواصل نسبت

ر دریا به اثر عوامل سیباشد به نام دریاهای گوالیی دار یا خم و پیچ دار یاد میشود. یا به عباره دیگر، اگر در م

پیچ دار  ومختلف سلسله از گوالیی های پی در پی تشکیل گردیده باشد، چنین دریاها به نام دریاهای خم 

اکهای مختلف خزمانی تشکیل میگردند که مسیر دریاها از بین  یاد میگردند. دریاهای خم و پیچ دار معموال 

احل سمحدب میباشد. خاکهای  ا ن حتمآ قابلاحل معبور نماید. درقسمت گوالیی ها یک ساحل مقعر و س

ته  (درقسمت سایکل بعدی)مقعر توسط جریان آب شستشو گردیده و در کنار محدب بعدی عین ساحل 

  ل محدب محدب تر شده میرود.رور زمان ساحل مقعر مقعرتر و ساحنشین میشود. لذا به م

 

 )دریاهای خم و پیچ دار( 3-2شکل 

قسمت کوتاه  طریق یک گوالیی ها طول دریا را افزایش داده و میل طولی را کم میسازد .گوالیی های پی در پی از 

 مستقیم با همدیگر اتصال میآبند که به نام طول تبدیلی یا ساحه تبدیلی یاد میگردد.

  

 )طول تبدیلی( 4-2شکل 

 دریاهای جزیره دار (Braided rivers)  :ل های درزمان کم آبی و متوسط آبی بعضی از دریاها به چین

مختلف تقسیم میشوند. ساحه بین چینل های آب به شکل حزیره های متوسط و کوچک ظاهر میشود. 

ا آنست که هت اساسی تشکیل این تاپه عل یاد میگردد. )تاپه یی( چنین دریاها به نام دریاهای جزیره ای

ادر به انتقال در زمان زیاد آبی مواد منتقله ای بزرگ دانه در یک محل ترسب می نمایند که آب بعد ازین ق

وده، جابه جا بعدی آن نمی شود. دربین منفذ های مواد بزرگ دانه مواد منتقله ای میده دانه نیز نفوذ نم

ی مذکور بیشتر نی تاپه هاالمیرود. به مرور زمان ابعـاد پزمان بیشتر شده گردیده و تراکمیت شان به مرور 

 . تکامل می نمایند (برآمدگی ها) گردیده و به جزیره ها
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 )دریاهای جزیره دار( 5-2شکل 

 ریخچه تنظیم دریاها و تحکیم سواحلتا 2.2

سال قبل  2500ی در تاریخ تمدن های بسیار قدیمی ثبت شده است. چینایی ها اعمار ساختمان های کنترول

اعمار کرده اند و از این جا میتوان گفت که اعمار این  Yellowساختمانهای کنترولی سیالب را در سواحل دریایی 

ای کنترولی سیالب اولین ساختمانه تطبیق گردیده است. اما احتماال  (Han)ساختمانها تحت نظر خانواده شاهی هان 

پادشاه مصر بخاطر توجیه آب های سیالبی  (Amenenhat)در سواحل دو طرف دریایی نیل در زمان پادشاهی 

 (ZABIH, 1976)صورت گرفته است. 

تاثیرات  فرسایش سواحل دریاها تاثیرات کوتاه مدت و طویل مدت باالی طرز معیشت و زندگی مردم دارد که

دادن خانه  تاز دساجتماعی کوتاه مدت آن باعث از دست دادن فوری سرمایه های مردم میشوند مانند: -اقتصادی

های مسکونی، زمین های زراعتی، حاصالت زراعتی، و از دست دادن شغل مردم میشود و تاثیرات طویل مدت آن به 

شامل ایجاد مشکالت بخاطر فرستادن اطفال به مکاتب  شد که تاثیرات مستقیم آنشکل مستقیم و غیر مستقیم میبا

  (Tuhin, et al., 2017)میشود و غیر مستقیم آن ایجاد مشکالت به صحت اطفال و مادران شان میباشد. 

رسایش سواحل تنظیم دریا ها و کنترول سیالب حالت فرسایش سواحل دریاها را به صورت کلی تغیر داده است ف

دریای کارپاتین به صورت عموم کاهش یافته است فرسایش سواحل دریا و فعالیت های وابسته به انسانها یک تاثیر 

ضروری باالی اقتصاد دارد.سرمایه های تخریب شده و مواجه به خطر و حفظ و مراقبت ساختمانهای کنترولی سیالب 

 (Zoltan, Janos, & Gergely, 2013)فعالیت ها میباشد. و حفاظت سواحل مربوط به قیمت های پروژه ها و 

Bio-Engineering  نوع از ساختمانهای حفاظتی سواحل است که به شکل طبیعی بوده و با محیط زیست سازگاری

 (Hermono, 2013)کامل دارد و از طرف دیگر هزینه آن نسبت به ساختمانهای دیگر کمتر میباشد. 

تحکیم سواحل دریا یک بخش مهم از تنظیم دریا میباشد بحث مهم ساختمانهای تحیکم سواحل دیزاین و اعمار 

ساختمانها بخاطر رهنمایی آب به یک سطح مطلوب و کاهش خسارات ناشی از حد اکثر حوادث میباشد هدف از 

 سواحل دریا میباشد.  یایش سواحل و ایجاد پایدارساخت این نوع ساختمان ها جلوگیری از فرس

 دسته بزرگ تقسیم میشوند که عبارت اند از:دو به صورت عموم کار های تحکیماتی به 

 تحکیم کاری مستقیم .1

 تحکیم کاری غیر مستقیم .2
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ار یک تحکیم کاری مستقیم به صورت مستقیم باالی سواحل صورت میگیرد. از اینکه این ساختمانها به صورت دوامد

طول مشخص سواحل را پوشش میدهد این ساختمانها را بنام تحکیم کاری دوامدار نیز یاد میکنند. به صورت عموم 

فرسایش بواسطه سنگفرش یا طریقه های دیگر محافظت میشود. و در  قابلدر تحکیم کاری مستقیم سواحل در م

آنها بخاطر کاهش قوه  قابلعمار نشده بلکه در متحکیم کاری غیر مستقیم ساختمانها به صورت مستقیم در سواحل ا

 (K. M. , 2011)های فرسایشی ایجاد می شوند. 

 

 ها  دریا تنظیم اساسی اهداف 2.3

 دریا سیرم و شکل داشتن نگه استوار و ها دریا آب جریان حرکت کنترول و تنظیم بخاطر که تدابیری ای مجموعه

 به مختلف، وادم از که مختلف های ساختمان ترتیب همین گردند. به می یاد ها دریا تنظیم بنام گردند می اتخاذ ها

 عرض متدادا به شرایط نیاز به نظر توانند می دریاها تنظیم جهت دریا مسیر مختلف های قسمت در و مختلف اشکال

 .گردند می یاد ها دریا ای هکنند تنظیم های ساختمان بنام مجموع در گردند اعمار دریا طول یا و

 :شوند برشمرده ذیل قرار توانند می شوند برآورده باید ها دریا تنظیم ای نتیجه در که اساسی اهداف

 ها  بسیال تخریبی قدرت با مجادله 2.3.1

 ها مردم، دارایی حیاتی های سهولت گرفته آب زیر را مسکونی ساحات زراعتی و  خیز حاصل های زمین ها بسیال

 در همچو حوادث از زیادی تعداد ساالنه که دهند می نشان ها احصاییه .گیرد می ها آن از را شان یاتح حتی و

 .باشد می احیاء ناپذیر حوادث انسانی تلفات ضایعات ای همه میان پیوندند. از می وقوع به جهان مختلف های کشور

اما تاثیر آن باالی نفوس نظر به وضعیت اقتصادی تمامی کشورها کم یا زیاد از فرسایش سواحل دریاها متاثر می شوند 

مناطق مختلف متفاوت میباشد. جدول ذیل نشان دهنده فیصدی بیجاشده گان قاره ها را از اثر تمام مصیبت های 

میباشد.که بیشترین آن در قاره آسیا و کمترین آن در قاره انترکتیکا میباشد. به  2011و  2010طبیعی در سال 

طوفان و حرکت توده از  ,ل بیجاشدن آنها مصیبت های هایدرولوژیکی میباشد که شامل: سیالبصورت عموم دلی

 (Das, 2014) رطوبت میباشد.

 ( IDMC, 2011, 2012: WPDS, 2011:  منبع) مختلف یها قاره در انسانها شدن جایب 1-2جدول 

 

به صورت عموم در جریان فصول بارندگی فرسایش سواحل دریایی اتفاق می افتد که فرسایش سواحل باعث از دست 

رفتن زمین به شمول حیات زنده جان ها و بی سر پناه ساختن آنها گردیده و جا های که سواحل فرسایش می کند 

فرسایش است  قابلسواحل دریا بسیار زیاد  .مردم میگردد باش باعث سیالب ها در زمین های زراعتی و محل بود و

بخاطر غیر چسپناک و کوچک بودن ذرات ته نشینی و سرعت جریان زیاد آن. طریقه های پیشین و سنتی تحکیم 

 )De Jong, 2000( .کاری سواحل دریا قسمیکه مطالعه گردید غیر اقتصادی بود

سال 2011سال 2010سال 2011سال 2010

4.013.910.02460.0084افریقا

19.346.760.11860.0145امریکا

76.4389.120.46850.1906آسیا

0.150.120.00090.0003اروپا

0.070.090.00040.0002انترکتیکا

فیصدی نفوس بیجا شده نظر به نفوس جهان %فیصدی نفوس بیجا شده در جهان %
قاره ها
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 یک اعمار املش مذکور گردند. تدابیر می شامل اول کالس تدابیر ای در جمله همه ها سیل برابر در دافعویم تدابیر

 :گردند می ذیل های از ساختمان نوع چند زمان هم یا و نوع

 مسیر  یک یا محدوده در را بیسیال های آب جریان بتوانند بطوریکه سواحل پرکاری یا و کاری تحکیم

 نماید. حفظ عینم ابعاد با و معین

 را آب بیشتر هرچه مقدار بتواند بطوریکه دریا مسیر ساختن مستقیم و عمق عرض، بیشترساختن 

 عبوردهد.

 ها  آبی زیاد انزم در ترتیب بدین که دریا اصلی های مسیر پهلوی در های( فرعی های )کانال مسیر اعمار

 زند.سا منحرف عبور قابل کم های مسیر از را آب مقدار یک بتواند

 جریان بیسیال مقادیر ای کننده ذخیره ی ها کاسه اعمار. 

 آبی ترانسپورت 2.3.2

 آید. ازین ل میعم به استفاده آبی ترانسپورت انواع سایر و رانی کشتی جهت ها دریا از ازکشورها زیادی ای عده در

 منظور به که یها که دریا شود می اکتفاء جمله یک این به لذا باشد نمی فراهم شرایط چنین حال تا ما کشور در که

 باشند انیر کشتی مناسب برای سرعت و عرض عمق، مسیر، دارای باید گیرند می قرار استفاده مورد آبی ترانسپورت

 تغییر ار خویش سمت حرکت ضرورت هنگام در و نموده حرکت ها آن در آسانی به باید آبی نسپورت ترا یل وسا و

 .بتوانند داده

 منتقله  مواد کنترول 2.3.3

 که شود یممحسوب  ها دریا تنظیم در ساز نوشت سر و مهم خیلی مسایل از دریاها در منتقله مواد کنترول موضوع

 دریا سواحل و بستر استواری حفظ از عبارت منتقله مواد کنترول از اساسی دارد. منظور کننده تعیین اهمیت تقریبا

 تمام در تهنشین شونده و شونده شستشو احجام بین لتعاد حفظ و دریا موقعیت نامطلوب تغییرات از جلوگیری و

 محالت در ایه چنان ساختمان تا نماید می ایجاب منتقله مواد کنترول جهت دریا باشد. تنظیم می دریا مسیر نقاط

  .نمایند ها جلوگیری وتاب پیچ و ها گوالیی ها حفره ایجاد از بتوانند که گردند اعمار مناسب

 Kolubaraدر حوزه دریایی جمع رسوبات، و سیالبها از جمله مشکالت عمده محیط زیستی فرسایش سواحل دریا، ت

ساحه قابل زرع  113میباشد که با تغیر آوردن در استفاده از زمین میتواند بدتر شود در قمست پایینی این حوزه 

زمین هکتار  34.4ه میشود و فیصد( تمام زمین های غیر قابل استفاد 54.3وجود دارد که نمایندگی از تقریبا نصف )

 )Mirjana , et al., 2011(قابل کشت از دست رفته است که بسیار یک ساحه مهم زراعتی به شمار میرفت. 

 

 دریا  ن جریا توجیه و رهنمایی 2.3.4

 تحت تهدید متداوم بصورت هوغیر ها پل استنادی، های دیوار آبگیرها، ها، کانال قبیل از هایدرولیکی های ساختمان

 همچو ساختمان بعدی و قبلی های در قسمت سبب همین از .باشند می داشته قرار آب جریان مستقیم ای حمله و

 تنظیم های کننده، دیوار توجیه های دیوارزیاد  انسبت و معین های طول به ساحل دو هر یا و ساحل یک امتداد به ها

 گردند می ب های انتخا محدوده در ها دیوار این بین صله فا و طول .گردند می اعمار استنادی دیوارهای و کننده

 مصئون عبور را بطور بی سیآل های آب سبوی محا دیر مقا وغیره آبگیرها ها، پل موقعیت محالت در بتوانند که



 

16 

 های معبر طرفب دریا را های آب که گردد می انتخاب قسمی افتاده درپالن کننده توجیه های دیوار شکل .دهند

 .نمایند هدایت ای پرچاوه های آبریزه یا و ها پل تحت

 دریا  مسیر ساختن استوار 2.3.5

 کاری سواحل تحکیم چنین باید باشند شستشو تهدید مورد و گردیده تشکیل ضعیف های خاک از دریا سواحل اگر

 و تیکانکری وآهن کریتیکان های پوش فرش، سنگ های پوش قسم به تواند می دریا سواحل کاری گردند. تحکیم

 کف اریک تحکیم موارد بعضی در دارد باشند. امکان (Sheet Piles) ای ورقه های میخ و استنادی های دیوار یا

 شدید های دتهدی مورد که گیرد می صورت محالتی در )بستردریا( دریا کف کاری تحکیم. باشدمی الزم نیز ها دریا

 غرس ککم ها به دریا سواحل کاری تحکیم .باشند داشته پی در را گتربزر خطر آن بیشتر دوام و بوده شستشو

 برخوردار اداهمیت زی از دریا مسیر ساختن استوار در که مهمی تدابیر از یکی .گیرد می صورت نیز درختان نمودن

 دریا رمسی همان اندازه به گردد حفظ مستقیم دریا مسیر هرقدر .باشد می مسیر ساختن مستقیم از عبارت است

 .بود خواهد استوار

 ها دریا سواحل تخریب در زیرزمینی های آب اثرات با مجادله 2.3.6

 تخریب در مهمی سهم توانند می مورفولوجیکی و هایدروجیولوجیکی خاص شرایط در رضی اال تحت های آب

 واقع نیمیز زیر های آب ای تغذیه بند ساحل یک درذیل  شکل در اگر مثال باشند. بطور داشته ها دریا سواحل

 اصغری ادری در آب سطح زمانیکه درینصورت باشد داشته زیاد نوسانات سال های فصل در دردریا آب سطح و باشد

 به ه ودریا گردید بطرف سواحل های خاک افتیدن باعث حتما  دریا بطرف خروج هنگام زمینی زیر های آب باشد

 های ناز سواحل، زمی یکی در اگر حالت درین است میرود. واضح شده عریض آن ساحل طرف به دریا زمان مرور

 .شوند می تخریب باشند واقع مسکونی محالت و زراعتی

 
 )اثرات آب های تحت االرضی( 6-2شکل 

نی ی زیرزمیها آب ای تغذیه منابع حتی اگر که است طوری زمینی زیر های آب توسط سواحل تخریب دوم شکل

 ریاد های باشد آب شده تشکیل نفوذ قابل های خاک از مذکور ساحل و نباشند هم موجود راست طرف ساحل در

 در آب که سطح زمانی .نمایند می نفوذ سواحل های خاک داخل به Max. Level) درصورت(آبی  زیاد زمان در

 خریبت را و سواحل نموده جریان دریا بطرف سواحل دوطرف های خاک داخل های آب شود می پایین دوباره دریا

 مالحظه لقاب دریا سهم جریان تأثیرات در عامل دو همین آمو دریای سواحل بیشتر قسمت درتخریبات .نمایند می

 خوب تدابیر یادر امتداد طول به ها زابر اعمار و سواحل تحکیمات دریا، مسیر سازی مستقیم .باشند می دارا را ای

 .شوند می مردهش تخریبات همچو
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 اشکال شستشوی سواحل دریاها 2.4

ا شده و ن ذرات خاک ساحل توسط آب بیجآشستشوی سواحل دریاها عبارت از پروسه است که در نتیجه 

 یباشد.مدر نتیجه منجر به تخریب سواحل میگردد .شستشوی سواحل دریاها به صورت عموم به دونوع 

 

a. شستشوی طبیعی (Natural Erosion) 

b. یدی یا تعجیلیشستشوی تشد    (Accelerated Erosion) 

 :شستشوی طبیعی 2.4.1

تشوی شس شستشوی طبیعی عبارت از پروسه است که بدون دخالت و فعالیت بشری در یک حوزه دریایی رخ میدهد 

ها دردریاها  آمدن خم وپیچ بوجود. بسته به زمان استای اقلیمی وجیولوژیکی میباشد که وعی مربوط به فکتورهایطب

 .ی میباشدعیبی بوجود میاید ازجمله شستشوی طبتغذیه ساحل به اثر جریان های سیالوی پایپی که درنتیجه وشستش

کج گردشی یک پدیده طبیعی در دریاها است که باعث کوچ نمودن تدریجی مسیر دریا و فرسایش سواحل دریا 

کج گردشی ها ایجاد میگردد. مثال های  میشود. در اکثر دریاهای جهان به خاطر عوامل طبیعی و فعالیت های انسانها

بارز کج گردشی ها در دریای مسی سی پی در شمال امریکا یانگزی و گنگا در شرق آسیا دریا نیل مصر و دریا آمازون 

 ,Ayman & Ahmed) .در جنوب امریکا دیده میشودکج گردشی دریا نیل باعث تغیر شکل دریا و جزیره میگردد

2009) 

 :شستشوی تشدیدی یا تعجیلی 2.4.2

ود میاید ایی طبیعی بوجننسانها ویاحوادث غیرمعمولی واستثشستشوی تشدیدی یا تعجیلی درنتیجه فعالیت های ا

ا درحوضه مثال های این نوع شستشو عبارت اند از شستشوی سواحل درنتیجه افزایش آب دریا بعد از اعمار شهره

رعقب وی پایپی درنتیجه تغذیه سواحل توسط چاهای سپتیک ویا ذخایر مصنوعی آب دهای آبگیر و یا هم شستش

 سواحل که توسط انسان ها ساخته میشود. 

فعالیت انسانها در مسیر دریاها به شمول شهر سازی، زراعت، صنعت و سیاحت فشار زیادی را در پایداری دریا ایجاد 

شکالت محیط زیستی در فعالیت انسانها با کوچ کردن مسیر دریا از طرف دیگر کج گردشی دریاها منجر به م میکند

 (Ayman & Ahmed, 2009) و فرسایش سواحل جزیره ها میگردد.

ی کسانی تفکیک بین شستشوی طبعی ومصنوعی بسیار مهم میباشد بخاطریکه اکثر اوقات مالکین زمین باال

 اقامه دعوا میکند. رند،که درشستشوی مصنوعی رول دا

 شستشوی سواحل دریاها به سه کتگوری ذیل تقسیم شده است:  

  ن دانه های خاک از سطح ساحل جدا میشوند.آشستشوی که در نتیجه  

 به افتیدن بالک ها ویا  شستشوی که باعث ناپایدار شدن ساختمان داخلی ساحل شده ودر نتیجه منجر

  جدا شدن قوس های مکمل میگردد.
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 ل شده از ساحل به دیگر مح یا ذرات خاک جدا نتیجه آن بالک های تخریب شده و ستشوی که درش

  منتقل میشود.

فرسایش دریاها یکی از حادثات طبیعی است که باعث بیجا شدن باشنده گان نزدیک سواحل دریاها میشوند. سیالب 

که در بین این دو مصیبت از تلفات از اثر  و فرسایش سواحل دریا تقریبا پدپده های معین در سطح جهان میباشند

 ,Das) سیالب موقتی بوده اما از اثر فرسایش سواحل تلفات به شکل دایمی بوده و تاثیر طویل مدت در اقتصاد دارد.

2014) 

 عوامل شستشو و تخریب سواحل دریاها 2.5

نسانها دارد و بر عکس فعالیت انسانها هم باالی فرسایش دریاها فرسایش سواحل دریاها اثرات منفی باالی زندگی ا

تاثیر گذار است. فقر مردم مالویان باالی ساحه آبگیر دریا فشار ایجاد کرده و مردم بخاطر حاصل خیز بودن زمین و 

 (Das, 2014)  ضرورت نبودن هیچگونه کود در سواحل دریا نباتات را کشت مینمایند.

تخریب سواحل دریاها و کانالها از اثر عمل کرد قوه های فزیکی و محیط زیستی به شکل انفرادی و یا به 

شکل ترکیبی رخ میدهد که شامل انفلتریشن، افزایش قوه های برشی، نبود اتکا های عقبی برای آبهای 

، موقعیت و عمق درز های کششی بیرونی، قیمت بلند کاهش سطح آب در مقایسه به نفوذ پذیری خاک ها

  (Abam, 1997)و موجودیت و موقعیت درختان میباشد. 

میباشد که  وری گردید، عوامل تخریب سواحل دریاها عبارت از عملیه ها ویا حادثه هایآطوریکه قبال یاد

ک علت ی.تخریب سواحل دریاها ممکن نها میکانیزم های تخریب سواحل دریاها به وجود میایدآدرنتیجه 

شستشوی  از درپروسه تخریب سواحل همزمان چندین عامل رول دارند. برای جلوگیری داشته باشد ولی اکثرا 

ل قرار سواحل دریاها نخست از همه باید عامل شستشوی سواحل را تشخیص نماییم که بعضی از این عوام

 ذیل تشریح گردیده است.

ح کف گوالیی ها درمسیر دریاها به اثر میالن سط: خم وپیچ ها درمسیردریاموجودیت گوالیی هاو (1

ین دو ادریا درمقطع عرضی وغیرمتناظر بودن مقاطع عرضی به امتداد مسیر جریان به وجودمیاید. 

 عامل ذکر شده باعث غیرمنظم شدن دیاگرام سرعت به سمت های افقی وعمودی میگردد. عملیه

 ساحل که که قیمت های نزدیکی هر بود. در سواحل متفاوت خواهدشستشو در نزدیکی هریک از

احلی خود مورد شستشو قرارمیگیرد. س قابلسرعت جریان زیاد باشد همان ساحل بیشتر از ساحل م

رنتیجه مسیر که مورد شستشو قرار میگیرد به مرور زمان  رفته رفته شکل مقعر را اختیار میکند که د

رالمرکز و لخط تبدیل میشود و شرایط را جهت به میان آمدن قوه های فرادریا ازمستقیم به منحنی ا

 ساحل مقعر شستشو میگردد درقسمت محدب بعدی دوران عرضی آب به میان میایند. خاک که از

ا قسمت ساحل مقعر بیشتر و در نزدیکی ساحل محدب ی عمق آب در عین ساحل ته نشین میگردد.

 د. منتقله عمق آب کاهش میآب درنتیجه ته نشین شدن مواد عمق ثآبت باقی میماند ویا اینکه

 در قوه های فرارالمرکز و دوران عرضی آب هر دو یکجا باعث تسریع شستشوی یک ساحل گردیده که

به تخریب سواحل میگردد.  کج گردشی ایجاد میشود که منجر نتیجه در مسیر دریا گوالیی یا
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میتواند مختلف ویا تقریبآ همسان باشد. به همین علت  پارامترهای شکل هندسی گوالیی های مختلف

به فاصله های مختلف گوالیی ها تشکیل میگردد. سواحل مقعر به مرور  به امتداد دریاها یکی پی دیگر

  زمان مقعرتر وسواحل محدب به مرور زمان محدب ترمیگردد.

ای لوم شده که جریان هبی عوامل تخریب سواحل دریاها معایزدرنتیجه ار: های بزرگ آب جریان (2

که رخ میدهد  های الویالی تمام تغیرات دریا بزرگ آب رول مهمی را در تخریب سواحل دریاها دارد. در

ز ارخ میدهد که طی این زمان مقدار جریان اعظمی  (5-12%)ان صرف در مدت زمان  %90تقریبا 

، دراینصورت حتی بوری مقطع دریا باشدیت عقابلدریا عبور مینماید. زمانیکه مقدارجریان دریا بیشتر از 

  اگر برای مدت کم نیز هم باشد اندازه تخریب سواحل دریا بیشتر خواهد بود.

  آبهای تحت االرضی در شرایط خاص : اثرات آبهای تحت االرضی در تخریب سواحل دریاها (3

د. بطور شته باشیکی و مورفولوژیکی میتواند سهم مهمی را درتخریب سواحل دریاها داجهایدروجیولو

یا در فصل مثال اگر در یکی از سواحلی دریا بند تغذیه آبهای زیرزمینی واقع باشد وسطح آب در در

بهای های سال نوسانات زیاد داشته باشد در اینصورت زمانیکه سطح آب در دریا اصغری باشد ،آ

وبه  دریا گردیده زیرزمینی هنگام خروج به طرف دریا حتما باعث افتیدن خاکهای سواحل به طرف

ی و مرور زمان دریا عریض شده میرود. واضح است که اگر دراین حالت درساحل زمین های زراعت

عمار محالت مسکونی واقع باشد، تخریب میگردند. مستقیم سازی مسیر دریا، تحکیمات سواحل و ا

 .زآبرها به امتداد طول دریا تدآبیر خوب جلوگیری از همچو تخریبات شمرده میشود

  Hooke)1979)درنتیجه تحقیقات روی دریای در انگلستان، هوک : رطوبت موجود در ساحل (4

 دریافت که رطوبت موجود در شستشوی سواحل دریاها توسط آب رول مهمی را دارد .

(1973 Hill)  :درنتیجه ارزیآبی ها چنین بیان نمود که 

ه فصل خشک و سخت قرار دارند به مقایسبلند شدن سطح آب در فصل تآبستان که سواحل دریاها درحالت 

دن شزمستان که سواحل دریاها مرطوب میباشد، کمتر باعث شستشوی سواحل میگردد در صورتیکه بلند 

رندگی ها ب به اثر بانیکه سواحل دریا قبل از وقوع سیالزما بناءسطح آب در هر دو حالت مشآبه باشد. 

  ر مورد شستشو قرار میگیرد.تیشمرطوب شده باشد، درنتیجه بلند شدن سطح آب ب

 تشکیل مسیر دریاها 2.6

قوه های جریان آب و قوه های مقاومت خاکهای صورت  قابلتشکیل مسیر های دریاها در نتیجه عمل مت

میگیرد که این آبها از بین شان عبور مینمایند. ار مسیرهای طبیعی آب در هنگام حرکت شان دوران های 

اثر این دوران آب مسیر دریا در پالن افتاده از حالت  زایجاد میگردد. ا (Cross circulation)عرضی آب 

بطور غیر منظم  (عمق آب)تغیر مینماید. همراه با این تغیر عمق دریا  به منحنی الخط ا  مستقیم الخط اجبار

هم به امتداد عرض و هم به امتداد طول دریا تغیر مینماید. با گذشت زمان و ادامه عملیه شستشوی کف 

دریا در اثر عمل دوران عرضی آب و عمل قوه های فرارالمرکز در گوالیی ها، در سواحل دریا نیز عملیه 

میگیرند. بعد از این در صورت هر گونه شستشو رونما گردیده و سواحل نیز مورد تغیرات شستشویی قرار 
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 (در نتیجه شستشوی عمقی)تغیرات در پارامترهای هایدرولیکی، جریان دریا اثرات دوگانه هم در کف دریا 

 را ببار میاورند.  (در نتیجه شستشوی جانبی)و هم در سواحل دریا 

مسیر ترک نموده  اوقات مسیر قبلی راورده و دریا بعضی آادامه این تغیرات استمراری را در مسیر دریا ببار 

سیرهای مترسب شده میسازد. باالخره تعداد همچو مسیرهای متروک و م های جدیدی را در خاکهای قبال 

ی ها و غیره جدید بیشتر گردیده و دریا از کنترول خارج میگردد. در بعضی از نقاط مسیر خندقها، افتیدگ

ر روز با های زراعتی، قریه ها و آبادی های دو طرف مسیر ه عوارض سطح زمین را بوجود میاورند. زمین

 تهدیدهای بیشتری روبرو میگردند. 

فرسایش جانبی در سواحل دریا منجر به کاهش زمین های زراعتی نزدیک به سواحل دریا و کاهش مناطق خشک 

ین مشکل ایجاد میکند که به نوبه خود باعث کاهش حاصالت زراعتی میگردد می شود که برجسته ترین خطر که ا

 ,Ayman & Ahmed)کاهش زمین های زراعتی، از دست رفتن سرمایه مردم و مشکالت کشتی رانی میباشد. 

2009) 

ی که مقاطع عملیه های شستشوی در ایام آبخیزی های دریا هنوز هم شدیدتر و خطرناکتر میشوند. زیرا در قسمتها

سرعتهای کافی به  ینمایند، پارامترهای هایدرولیکی نیز تغیر نموده، حرکات دورانی شدیدتر و قوه ها وجریان تغیر م

ا شدن دو گوالیی ها، قسمتهای یکج خاطر شستشو و تخریب کف و سواحل دریاها فراهم میگردند. این تخریبات در

سیر دریا مخطرناکتر از هر جای دیگر  دریا، قسمت های میل دار و قسمتهای تقسیم دریاها به شاخه ها بیشتر و

 میباشد. 

ا از منبع الی مصب اگر حوزه دریا بطور عمومی در نظر گرفته شود، مطآبق به شکل پایین دیده میشود که مسیر دری

دارای  (ی علیاقسمت ها)به امتداد طول خویش دارای میالن های مختلف میباشد. بطور مثال در قسمت اغاز منبع 

فر میرسد. صمیل ان به  باشد. به امتداد مسیر میل به شکل تدریجی کم میشود تا اینکه در مصبمیل زیاد می

ه عمق دریا به درقسمتهای علیا یا در ساحات میل زیاد، بیشتر از همه کف دریا در معرض شستشو قرار گرفته ک

 مرور زمان در این ساحه بیشتر شده میرود.



 

21 

 

 (ایدر ریمس امتداد در ییشستشو یها هیعمل) 7-2شکل 

انتقال  خاکهای که از اثر شستشوی کف مسیر با آب دریا عالوه میشوند،توسط آب به قسمتهای بعدی مسیر دریا

رکیب آب میگردند. در هر قسمت مسیر که میل دریا و در نتیجه سرعت جریان آب کمتر گردد، خاکهای معلق از ت

د انحناها و مدن سطح کف دریا باعث ایجاآته نشین گردیده و بدین ترتیب سطح کف دریا بلندتر شده میرود. بلند 

ن شدن و هم عملیه ته نشی گوالیی ها در مسیر دریا میشوند. درقسمت های وسطی مسیر دریا هم عملیه شستشو و

کی شستشو نوع تعادل میان کتله خا گویا یک تجمع مواد منتقله صورت میگیرند. میتواند طوری پنداشته شود که

 .شونده و کتله خاکی ته نشین شونده به میان میاید

 نیاز به تحکیم کاری سواحل دریاها 2.7

فرسایش سواحل دریا ها یکی از چالش های بحرانی در سطح جهان یا حد اقل در بعضی کشور ها میباشد فرسایش 

انسانها دارد. آسیب دیده گان مجبور به ترک خانه های شان شده و سواحل دریاها پی آمد طویل مدت باالی زندگی 

از طرف دیگر جریان دگرگون شده سواحل از اثر فرسایش سواحل باالی ایکولوژی دریا نیز تاثیر  بی سرپناه میگردند.

ه صورت گذار است.در این تحقیق بعضی از حاالت فرسایش دریاها و تاثیرات آن بحث شده است. سناریو هندی ها ب

کامل و با جزییات مطالعه گردیده تا جدیت مشکل درک گردد. مشاهده گردیده که بعد از مهاجرت کثرت مردم 

بخاطر فرسایش سواحل مردم بیجا شده به مشکالت اقتصادی روبرو گردیده و بخاطر از دست دادن زمین های زراعتی 

یب دیده گان از نا امنی اجتماعی بخاطر محروم بودن همچنان آس مردم شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند.

نا امنی صحی بخاطر کمبود ساختمانهای زیربنایی وغیره رنج میبرند. دلیل تمام این نا امنی ها  ,از حقوق شهروندی

 ) ,2014Das( بیجاشدن مردم میباشد.

مردم عام، اثرات بسیار منفی در جامعه به جا گذاشته است، وقتی  باالیبخاطر تاثیرات سیالبها و فرسایش سواحل 

مردم از نگاه اقتصادی وابسته به زراعت بوده و سیالبها و فرسایش سواحل حاصالت شان را با خود برده و زمین های 
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 Jatan, Nibedita, Istak , & Moujuri) که در نتیجه باعث مشکالت اجتماعی میشود. شان را با خود می ببرد

, 2016)  

ین و تحکیم کاری سواحل دریا یک بخش مهم از تنظیم دریا میباشد بحث مهم ساختمانهای تحیکم سواحل دیزا

شد هدف اعمار ساختمانها بخاطر رهنمایی آب به یک سطح مطلوب و کاهش خسارات ناشی از حد اکثر حوادث میبا

 ها جلوگیری از فرسایش سواحل و ایجاد سواحل پایدار دریا میباشد.از ساخت این نوع ساختمان

 بعضی از وظایف دیگر تحکیم کاری سواحل دریاها:

 عبور محفوظ و سریع جریان سیالب 

 انتقال موثر رسوبات معلق و بستر دریاها 

 مسیر پایدار دریا با کمترین سواحل 

 رانی عمق کافی و مسیر مناسب بخاطر کشتی 

  بواسطه یک مسیر مشخص شدههدایت جریان 

سواحل  سوبیهدف اصلی از پایدار ساختن سواحل دریاها تثبیت سواحل بخاطر از جلوگیری از ریزش خاک های ر

 .و حفاظت از رشد آن میباشد

 ساختمانی برای تحکیم کاری سواحل دریاها مواد 2.8

ز دارند لذا نیا زیاد مواد ساختمانییاها به علت طویل بودن شان به مصرف رساختمان های تنظیم کننده مسیرهای د

ای خود را دارا همختلف ویژگی  ید. مواد ساختمانیآنها استفاده به عمل آکوشش میشود که از مواد محلی و ارزان در 

ر و ارزانتر نها، ترانسپورت، موثریت اقتصادی، حفظ و مراقبت کمتآمیباشد و نظر به خصوصیات ساحه، دسترسی به 

 ورد استفاده قرار میگیرند.صیات مو غیره خصو

نها در دیگر آاز  سنگ و چوب از زمانه های قدیم برای تحکیم سواحل دریاها مورد استفاده قرار میگیرند ولی استفاده

ای تحکیم نها در ساختمان هآعرصه ها و همچنان عدم سازگاری این دو عنصر با محیط زیست باعث کاهش استفاده 

نزدیکی آب  اواخر شده است. ساییدن و فرسودگی ساختمان های چوبی در زیر آب و درکننده سواحل دریاها در این 

 ن برای دفاع سواحل دریاها غیر مطمین و غیر مناسب شمرده شود. آباعث میشود که استعمال 

ساختمانهای حفاظتی کوتاه مدت با سواحل طویل با استفاده از خریطه های جیوتکستایل اگر چه برای منطقه مورد 

نظر موثر است تاثیر بر انتقال مشکالت فرسایش بر قسمت پایینی عین سواحل دریا را دارا میباشد. به این گونه پروژه 

 (Uptal, 2016)ها نیاز است تا ساختمانهای جهت کاهش فرسایش قسمت پایینی دریا نیز در نظر گرفته شود. 

اک، تیوب های پرشده توسط خ، به اشکال خریطه های پرشده توسط Geo-textileند در حال حاضر مواد عصری مان

ل دریاها غیره به پیمانه بسیار زیاد در ساختمان های تحکیم سواحجی های پرشده توسط ریگ، جال ها وخاک، بو

ه دریاها ننداستعمال میگردد. خصوصیات عمده این مواد که باعث افزایش استعمال شان در ساختمان های تنظیم ک

 و غیره میباشد. سانآتاثیرات مواد کیمیاوی، سازگاری با محیط زیست، نصب  برابرگردیده عبارت از دوام، مقاومت در 
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 یا خریطه های پر شده از مواد( Geo textile) 8-2شکل 

 اهاانواع مواد ساختمانی برای تحکیم سواحل دری 2.9

 در اعمار ساختمان های تحکیم کننده سواحل دریاها از مواد ذیل کار گرفته میشود:

I. مواد بستر دریا 

یگها و سنگهای ردسترس میباشد مانند  قابلسانی آمواد بستر دریا نظر به اینکه از نگاه اقتصادی ارزان است و به 

 گابیونر داخل دسنگهای که دارای شکل مدور باشد  ساییده شده به پیمانه وسیع در تنظیم دریاها بکار برده میشود.

 میگیرد. قرار ها و یا در داخل جالی ها مورد استفاده

I I. سنگهای نسبتا رویدار و پارچه شده که محصول صخره های مختلف باشند 

 یدن بودهپاش قابلباشند و سنگهای ریگی ضعیف که در بین آب از هم میبه استثنای سنگهای گچ و چونه که ضعیف 

سانتی  32الی  25یخ بندی مقاومت کم داشته باشند. اندازه های مقاطع عرضی سنگهای متذکره باید  قابلو در م

ربات توسط ض برابرکیلو گرام باشد تا توسط آبهای سیآلبی برده نشده و در  52الی  32متر و وزن شان در حدود 

  کنده های یخ و سایر مواد شناور نیز مقاوم باشند.

 

 )تحکیم کاری توسط سنگ های رویدار و پارچه شده( 9-2شکل 
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I I I. سنگچل ها، جغله ها و قلوه سنگ ها 

میشود باید  هنها کار گرفتآگچل ها، جغله ها و قلوه سنگ های که در تحکیم کاری سواحل دریاها از البته سن

  تاثیرات آب مقاومت کرده بتوانند. قابلمحصول احجار صخره یی باشند تا در م

 

 )تحکیم کاری توسط سنگچل ها و قلوه سنگ ها( 10-2شکل 

I V. خاک 

ریطه ها، بوجی خن برای پر نمودن آخاک در تحکیم سواحل دریاها به شکل مواد پر کننده استعمال میشود که از 

یگیرد باید از هر صورت میگیرد .خاکهای که برای تحکیم سواحل دریاها مورد استفاده قرار م ها و غیره استفاده

 اشد.استفاده نمیب قابلگونه مواد عضوی پاک باشد. خاکهای گلی و خاک رس در تحکیم سواحل دریاها 

 

 ط خاک()تحکیم کاری سواحل دریا توس 11-2شکل 
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V. چوب 

دنکاری چوب های مختلف، شاخچه ها و خمچه های تازه به شکل های غنچه شده و بافته شده، کنده های چوبی کن

چه شاخ شده و پر شده توسط سنگ، میخ های چوبی، تخته ها، نی ها و قمش های مختلف که دسته شده باشند،

دار و قلمه  ساقه دار و ریشه اتشند و سایر نباتهای خشک شده درختان، درخت ها و نباتات جنگلی که کشت شده با

 های از درختان مختلف برای تحکیم سواحل دریاها استفاده شده میتوانند.

 

 (.مختلف یها شاخچه و ها چوب از استفاده با ایدر ساحل یکار میتحک) 12-2شکل 

VI.  انکرهاجالی های سیمی، کیبل ها و 

 پوش گردند. یت زنگ خوردگی را داشته باشند، باید توسط مواد ضد زنگقابلجالی های سیمی و دیگر مواد که 

VI I. سه پایه، چیله ها و کتاره ها 

 شده میتوانند. سه پایه ها، چیله ها و کتاره های مختلف نظر به ضرورت محل در تحکیم سواحل دریاها استفاده

 

 )تحکیم کاری توسط سه پایه ها، چیله ها و انکرها( 13-2شکل 
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VI I I. ریگها و ریگهای گلدار 

  ریگها و ریگهای گلدار که بداخل سنگ کاری های تحکیم کاری ها نفوذ نموده بتواند.

 مواد ترکیبی ساختمانهای تحکیم سواحل 2.10

 بالک های کانکریتی   2.10.1

نت بدست کیبی اند که از ترکیب ریگ، سنگها و مواد چسپاننده مانند سمبالک های کانکریتی مواد تر

در دیگر محل  ای باشند که فابریکهمیاید. بالک های کانکریتی امکان دارد در ساحه کار ریخت گردد و یا 

  بجا میگردد.ار ساحه برای تحکیم سواحل نصب و جد  تهیه گردیده و بعدا  

 

 ی(تیکانکر یها بالک توسط ایدر احلوس میتحک) 14-2شکل 

نکریتی طور سرعت کار تحکیم کاری توسط بالک های کانکریتی نظر مواد سنگی بیشتر میباشد. اکثرا  بالک های کا

دی ارزان تصاتوسط ریگ و جغل پر ساخته میشود که از نظر اق  ن خالی باشد که بعدا آساخته میشوند که مآبین 

 تمام میشوند.

   تیوب های پر شده توسط خاکها 2.10.2

از خاک و  روری خواهد شد، میباشد. تیوب های مذکوآن یاد آز آتیوب های مذکور مشآبه به خریطه های که بعد ا 

 ه میتواند. درمتر میباشد و طول شان به اندازه دلخواه تهیه شد 3الی  1ریگ پر میشود. قطر تیوب های مذکور از 

 د.متر تهیه میگردن 5الی  1.5ر تیوب ها به قطر ضحال حا
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 )تیوب های پر شده توسط خاک ها( 15-2شکل 

 ها یا چجه ها بوریا 2.10.3

ی دیگر فرش که از قمش ها، خمچه ها و یا نی ها بافته شده باشند، ساخته میشوند. بوریاها به ترتیب الیه ها یکی باال

طبقات بوریا ذریعه میخهای  سانتی متر رسانیده میشود. 45تا  42میشوند. ضخامت مجموعی الیه های مذکور الی 

چوبی و یا سیخ های فوالدی با زمین محکم میگردند. بین الیه های مختلف بوریاها خاک و تخم های درختان جنگلی 

 اند به تحکیم کاری دایمی ساحل دریا تبدیل گردند.و یا نی مخلوط میگردند که در صورت سبز شدن میتو

 

 (اهایبور) 16-2شکل 

 خریطه های پر شده توسط خاک 2.10.4

تحکیم سواحل  خریطه ها و یا بوجی های تکه ای که داخل ان از خاکها، ریگ و جغل پر شده باشد برای معموال

 قرار میگیرند. دریاها مورد استفاده
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 )تحکیم کاری توسط خریطه های پرشده از خاک ها( 17-2شکل 

متر مکعب میباشد و به شکل های بالشت، باکس و یا هم دوشک تهیه میگردد  5الی  0.05حجم این خریطه ها از 

 که مربوط به خواسته های ساحه میباشد.

 قوده ها 2.10.5

عبارت از بسته های از شاخه های درختان، و سایر نباتات ساقه طویل و یا خمچه های تر بوده و به شکل ایستاده یا 

افتاده به امتداد سواحلی که تحکیم کاری شان مطلوب باشد گذاشته میشوند. در صورت لزوم بسته های مذکور توسط 

 سنگهای مختلف پوشانیده میشوند .

متر میباشد. باید تذکر داده شود که چون تهیه و بسته کاری دسته ها همه توسط  2الی  1.5 حدود رطول دسته ها د

ن علت است که استفاده از این مواد امور مذکور بیشتر میباشد. به همیدست انجام میشود از اینرو مصارف اقتصادی 

 . از این طریق کار گرفته میشودتاه به مرور زمان کمتر شده میرود. به هر صورت برای تحکیم کاری طول های کو

 چپر های ضخیم 2.10.6

که باالی هر طبقه ان سنگها، جغل ها و یا خاک فرش گردیده و بعدا  طبقه دیگر از چپر باالی ان فرش میگردد. به 

همین ترتیب تا ارتفاع مطلوب بلند میشود. این نوع تحکیم کاری سواحل در کشور های اسیای میانه استعمال بیشتر 

 ملی با همدیگر دوخته میشوند. 3ملی و  2پرهای طبقات مختلف توسط سیم های دارند. چ

 کجاوه ها 2.10.7

بافته شده و بین شان از خاک ها و جغل ( به به انهاامثال  درختان بید و یا مش)که از خمچه های درختان مخصوص 

یل میگردند. بعضا خمچه های ها پرکاری میگردند. اکثرا این خمچه ها نمو نموده و به مرور زمان به درخت ها تبد

بعد از ان در محالت مخصوص  متذکره به شکل بوریاها بافت گردیده و بعدا  لوله شده توسط سیم ها بسته میشوند.

 گذاشته شده و با هم دیگر بسته میشوند. 
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 سه پایه ها 2.10.8

های خشک و سایر گیاکه یکی پهلوی دیگر به شکل یک یا دو ردیف گذاشته میشوند. بین سه پایه ها توسط سنگها 

ها بند شده و  و تازه مسدود کاری میگردد. مواد علف های شناور که توسط آب دریا اورده میشوند در همین سه پایه

  سرعت های جریان آبرا در نزدیک سواحل کاهش میدهد. بدین ترتیب سواحل از شستشو محافظه میگردد .

 

 (ها هیپا سه ) 18-2شکل 

  جال های سیمی 2.10.9

ملی متر تهیه گردیده و میتوانند دارای  4الی  2جال های سیمی از سیم های ملمع کاری شده توسط جست به قطر 

سانتی متر باشند. اندازه های خانه های جالی های مذکور به اساس نیازمندی ساحه کاری و قطر  12الی  1خانه های 

که توسط این جال ها محافظه میشوند تعین میگردند. یک نوع جالهای دیگر که از کیبل های  سنگها و خاکهای

مخصوصا  برای اداره جریان های سیآلبی  فوالدی تهیه میگردند نیز در این اواخر جهت کنترول پروسه های دریایی

  موارد استعمال پیدا نموده اند.

 
 (اهایدر سواحل میتحک یبرا یمیس یها جال) 19-2شکل 
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 ها  گابیون  2.10.10

ز جالی های ها عبارت از باکس های اند که به اشکال مکعب و یا مستطیل بوده و تمام سطوح جانبی شان ا گابیون

دستیآب  تفوالدی و اکثرا  ملمع شده ساخته میشوند. خانه های جالی ها به اساس ضرورت ساحه و با در نظرداش

های دیگر که  گابیونها پرکاری میگردند، تعین میگردند. یک نوع  گابیونبه داخل   بودن سنگ پارچه های که بعدا  

 – 3x3)وده بیاد میگردند نیز موارد کاربرد دارند که عرض و طول شان مطآبق دلخواه  (Mattress)بنام نالین ها 

4x2)  گابیون. یگردندنیز تهیه م (سلندری)ها به شکل استوانه یی  گابیونمیباشد .  متر 0.5متر و ارتفاع شان الی 

ل و جآبجا میگردند به محل انتقا  گونها تهیه و توسط سنگها و سنگریزه ها پر گردیده بعدا  های استوانه یی در پولی

 .  

 
 ی(ا استوانه و یمکعب لااشک به یونیگاب یها باکس) 20-2شکل 

 
 (.Mattress) ها نینال -b  ؛یونیگاب یجال یاجزا -a 21-2شکل 

 مشخصات تخنیکی مواد ساختمانی 2.11

مواد ساختمانی مانند گبیون ها، چوب، تیوب ها، خریطه ها و غیره نظر به خواسته های مشخص ساختمان که عبارت 

مقاومت و مداومت میباشد در ساختمان های تحکیم کننده سواحل دریاها استعمال میشوند. مشخصات تخنیکی  از

 همراه با شیوه های امتحان شان در ذیل بیان شده است. 

 مشخصات تخنیکی گبیون ها  2.11.1

طول باشد. افزایش N/mm2 (350-500 ) مقاومت کششی سیم که برای گبیون استعمال میگردد باید در حدود

 سانتی متر باشد.  25باید  زمایش اخذ میگرددآکمتر نباشد و نمونه که برای این  %10سیم گبیون باید از 
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باشد.   mm 3.7باید  PVCو قطر خارجی ان همراه با پوش جستی و پوش   mm 2.7قطر داخلی سیم جالی گبیون باید

اشد. اندازه ب  mm 4.4باید  PVCپوش های جستی و  و قطر خارجی ان همراه با  mm 3.4قطر سیم لبه های جالی باید 

برده میشود  میباشد. قطر داخلی تسمه که برای بسته کردن گبیون ها بکار D=100mmهای خانه های جالی گبیون ها 

  باشد.  mm 3.2و قطر خارجی ان همراه با پوش جستی و پوش پی وی سی باید  mm 2.2باید 

، در خوردگی، ترشدن و خشک شدن متداوم ،آبهای شور و غیره موجود باشندهنگامیکه در ساحه امکانات زنگ 

یم انرا المون  %10اینصورت یک پوش محافظتی به سیم های گبیون ضرورت است که متشکل از جست میباشد و 

 تشکیل میدهد. 

ن است شش م گبیوسی برابراتصال پوش جستی با سیم باید طوری باشد که اگر سیم به دور میله که قطر ان چهار  

 ست بهجبار پیچانده شود، پوش جستی رخنه یا درز نکند. جالی سیمی باید از زنگ پاک باشند .مقدار اصغری 

(gr/sqm) مربوط به قطر داخلی سیم میباشد که به ترتیب برای قطرهای (2.2mm-2.7mm-3.4mm ) اندازه

 یباشد. م( 265و -245-230) های ان

که برای  میباشد. مواد نیز ضرورت PVC نیز دشوار و سخت باشند در این صورت یک پوشاگر در ساحه شرایط دیگر 

 (kg/dm3 1.35-1.3) استعمال میگردد باید دارای مشخصات ذیل باشند. وزن مواد بآبد در حدود PVC پوش

مچنان ه. باشد %200کمتر نباشد. افزایش طول ان باید در حدود ( Mpa 20.6) مقاومت کششی ان باید ازباشد. 

 . باید هیچ گونه درز و شکستگی بوجود نیاید PVCدر هنگام پیچانیدن جال سیمی در ساحه، در پوش های 

اشند که در طول سنگهای که در داخل گبیون ها مورد استفاده قرار میگیرند، باید محکم باشد و دارای چنان کیفیت ب

ستعمال میگردد اندازه سنگهای که در داخل قفسه گبیون ا عمر ساختمان از هم پاشیده نشده و پارچه پارچه نگردند.

  .سانتی متر باشند 25سانتی متر الی  15ممکن از 

  مشخصات تخنیکی خریطه ها و بوجی ها 2.11.2

د که میتواند بافت شده و یا غیر بافت شده تهیه میگردن (پولی پروپلین های) ریطه های مذکور از پولی میر هایخ

و بوجی  ها رایط درشت ساخته میشود .خریطهاشته باشند. خریطه های دو الیه ای برای شیک الیه و یا دو الیه د

ارت از تداوم های که برای تحکیم سواحل دریاها استعمال میگردد باید دارای مشخصات عالی میخانیکی باشند که عب

 برابراید در ی های مذکور بساییده شدن و سوراخ شدن میباشند .خریطه ها و بوج برابرزیادتر و مقاومت بلند در 

کافی را داشته  ب ها باید مقاومتاتاثیرات کمیاوی، القلی ها و تیز برابرفرسایش و تخریب بیولوژیکی مقاوم و در 

 باشند. 

 خریطه های که از مواد غیر بافت شده تهیه میگردند باید مشخصات جدول ذیل را داشته باشند: 

 )مشخصات تخنیکی خریطه ها از مواد غیر بافت شده( 2-2جدول 

 

قیمت ها  واحد اندازه گیری  ماخذ برای اجرای ازمایش  مشخصات 

Polyester - - نوع پولی میر

 ≤400  Gms/sqm   ISO9864 وزن

≤20  KN/m  ASTM D4595 مقاومت کششی

 (≤40%)  & (≤90%)  %  ASTM D4595  )Tensile elongation) کشش طولی

≤0.4  KN  ASTM D4833 مقاومت در مقآبل سوراخ شدن

 (≤0.07)  & (≤0.16)  mm  ASTM D4751 اندازه سوراخ ها

(50-70)% Hr/% ASTM D 435 UV resistance مقاومت در مقآبل شعاع افتآب
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واحل دریاها مورد سخریطه های دو الیه ای که از مواد بافت شده و یا غیر بافت شده تهیه میگردد و برای تحکیم 

  استفاده قرار میگیرد باید دارای مشخصات ذیل باشند.

 خریطه های دو الیه از مواد بافت شده و غیر بافت شده ) 3-2جدول 

 

  مشخصات تخنیکی تیوب ها 2.11.3

حکم ساخته شده تیوب های که برای تحکیم سواحل دریاها از انها استفاده میگردد، باید از پولی میر های بسیار م 

یگردد در حالیکه مین نوع تیوب ها از مخلوط ریگ و آب پر باشند و باید به شکل جال بسیار مقاوم بافت شده باشند. ا

رای طول حد اقل برای پر نمودن انها از دیگر مواد نیز ممکن استفاده گردد. هر قسمت پر شونده تیوب های مذکور دا

دو  را به شکل شعاع افتآب، انها قابلمتر میباشد. بعضی اوقات به خاطر افزایش مقاومت تیوب های مذکور در م 1.5

ند در جدول الیه ای تهیه مینمایند. مشخصات تیوب های که برای تحکیم سواحل دریاها مورد استفاده قرار میگیر

 ذیل درج میباشد. 

 
 (ها وبیت یها اندازه) 4-2جدول 

 
 

 (ها وبیت عناصر) 5-2جدول 

 
 

قیمت ها  واحد اندازه گیری  ماخذ برای اجرای ازمایش  مشخصات 

Polyester - - نوع پولی میر

 ≤400  Gms/sqm   ISO9864 وزن

≤20  KN/m  ASTM D4595 مقاومت کششی

 (≤40%)  & (≤90%)  %  ASTM D4595  )Tensile elongation) کشش طولی

≤0.4  KN  ASTM D4833 مقاومت در مقآبل سوراخ شدن

 (≤0.07)  & (≤0.16)  mm  ASTM D4751 اندازه سوراخ ها

(50-70)% Hr/% ASTM D 435 UV resistance مقاومت در مقآبل شعاع افتآب

قیمت ها  واحدات اندازه گیری  مشخصات 

29 متر طول تیوب ها

3 متر قطر تیوب ها

2 متر طول قسمت های جداگانه  پر شونده

0.5 متر قطر هر قسمت

5 متر فاصله بین قسمت های پر شونده

قیمت ها  واحدات اندازه گیری  ماءخد برای اجرای ازمایش  مشخصات 

 Poly propylene  n/a  n/a نوع پولی میر

 100cmx5m متر  n/a آبعاد (طولxعرض)

بافت شده از شبکه های تار ها به هر دو جهت  n/a  n/a سترکچر

 ≤330  Gr/m2  ASTM D 3776 وزن در فی واحد سطح
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 ساختمان های تنظیم کننده سواحل دریاها   2.12

 ساختمان پوشهای تحکیم کننده سواحل   2.12.1

ارای مقاومت لغزش، واژگون شدن و شستشو د برابرعناصر متشکله ساختمانهای تنظیم کننده سواحل دریاها باید در 

یت قابلد دارای . همچنان ساختمانهای مذکور بایکافی بوده و از عمل قوه های آب، یخ و مواد منتقله متضرر نگردند

ظایف را منحیث تغیرات تشنجات عکس العمل خویش را عیار نموده و تمام و برابرانحنای کافی باشند تا بتوانند در 

م ترمی قابلبه اسانی  وتحکیم کاری به نحوه خوب و مطلوب اجرا نموده بتوانند. از نگاه تکنالوژی اعمار باید ساده بوده 

 باشند . 

ریان جویا توسط سرعت  (𝑆 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ × 𝐼) مقاومت ساختمانهای تنظیم کننده ذریعه قوه حرکت دهنده

(V) سنگکاری )پذیر مشخص میگردد. ساختمانهای تنظیم کننده مسیرها و سواحل دریاها از بالک های جداگانه و انحنا

ث توقف کار شان خته شوند که تغیرات ناشی از شستشوی اساس باعباید طوری سا (ها، قوده ها و نالین ها گابیونها ،

اصر یک ریخت در ب و اعمار عنانگردیده و بر عکس باید بتوانند حالت کاری شان را هر چه زودتر اعاده نمایند. انتخ

تر کوچک ساختمانهای تنظیم کننده توصیه نمیشود. زیرا در صورت نشست امکانات شکسته شدن شان به پارچه های

  بتر میسازند.اربلکه شرایط کار مسیرها وسواحل دریاها را هنوز هم خ ،ده و نه تنها از کار باز میمانندبیشتر بو

  (سبزه کاری) تحکیم کاری توسط پوشش گیاهی 2.12.2

و یا قسمت  ن قسمت های از سواحل دریاها که بلندتر از سطح عادی آب در دریا واقع اندآبه منظور تحکیم کاری 

بزه کاری سواحل واحل که صرف در هنگام زیاد آبی دریا زیر آب قرار میگیرند، بهترین تحکیم کاری همانا سهای از س

 .ب میگردندامذکور میباشد. نوعیت سبزه و نباتات نظر به شرایط اقلیمی منطقه انتخ

قه از یک طب سانتی متر 15الی  12برای این منظور قبل از اعمار پوشهای مدافعوی روی سطح ساحل به ضخامت 

  .فرش میشود( خاکهای حاوی ریشه و یا تخم های گیاهی)خاکهای زراعتی 

Vetیکی از بهترین روش های تحکیم کاری توسط قشر نباتی عبارت از سیستم  i ver . میباشد 

Vitiver grass  در هر نوع ومتر در زمین فرو رفته میتواند  3عبارت از یک نوع گیاه است که ریشه های ان الی  

یتواند. برتری خاکها از قبیل ریگ های پاشان، ریگهای گلدار ،گلهای ریگدار ،گل، ریگ های شور وغیره رشد کرده م

نگاه  عمده این نوع تحکیم کاری نظر به تحکیم کاری های کانکریتی و تحکیم کاری سنگی در این است که از

ل میتوانند از ه سبب اسان و ارزان بودن، مردم محاقتصادی بسیار ارزان و به نگهداری و حفاظت کمتر نیاز دارد.ب

ی خود مک دولت و یا موسسات، برای حفاظت زمین هاعرصهء زراعت کار گرفته و بدون ک تجارب و دانش خود در

 از اثرات سیآلب ها این روش تحکیم کاری را خود شان عملی نمایند.

 ل میباشد: قرار ذی (Vetiver grass)برتری های تحکیم کاری توسط خس خس

  .از نگاه اقتصادی به پول کمتر نیاز دارد 

  سان میباشد. آنظر به دیگر طریقه های تحکیم کاری ساده و 

 یادتر زهای بزرگ شستشویی، جریان های بزرگ آب و جریان های سیآلبی  قوه قابلمقاومت ان در م

 میباشد. 
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 یرد.منحیث علف میتوان برای تغذیه حیوانات از ان استفاده صورت بگ  

  مقاومت خس خس(Vetiver grass) ر اثرات خشکسالی، سیآلب ها و آب های نمکی بیشت قابلدر م

  دوباره زودتر ترمیم میگردد. سیالبهابوده و بعد از خشکسالی و یا سرازیر شدن 

 یآلب ها س قابلدر صورت شرایط مساعد این نوع تحکیم کاری میتواند در حدود سه ماه ساحل را در م

  بسازد.مقاوم 

  .نگهداری ان ساده و ارزان و توسط دهاقین محل صورت گرفته میتواند 

 
 ( Vetiver)نبات  22-2شکل 

Vetمشخصات تخنیکی  i ver  grass  .در جدول ذیل درج شده است 

Vet نبات یکیتخن شخصاتم  6-2جدول  ever 

 

رت بگیرد ن باید زمانی صوآباالتر از زمین قطع گردد و قطع کردن  cm  12باید در حدود (Vetiver)خس خس 

 تا قبل از سرازیر شدن سیالبها دوباره به اندازه کافی رشد کرده بتواند.

قیمت ها  مشخصات  شماره 

 75MPa مقاومت کششی اوسط  1

الی 3 متر طول ریشه  2

الی 5 ماه زندگی در عمق 14 متر تحت آب 3

- 14 C to°55C° درجه حرارت هوا برای پایداری  4

3  to 10 Ph خاک 5
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Vet) خس خس توسط ایدر احلوس میتحک  23-2شکل  i ver.) 

ریکه استفاده صورت میگیرد طو (Vetiver)برای تحکیم کاری سواحل دریاها، همزمان از سنگ و خس خس  بعضا 

االتر قسمت پایین ساحل نزدیک به آب توسط دیوار سنگ کاری تحکیم کاری میگردد و در قسمت فوقانی ساحل ب

دید جریان های سطحی ناشی از بارندگی های ش برابرتا ساحل را در کشت میگردد  (Vetiver)از سنگ خس خس 

 محافظت نماید. 

 تحکیم کاری مرکب از قوده ها، چپرها و سنگ فرش   2.12.3

اده شده دنشان  اها بکار میروند. طوریکه در شکلتحکیم کاری چپر مانند معموال  در ساحات زیر آب سواحل دری

ا کار گرفته هتحت آب قرار دارند، از قوده های خمچه ای، نی و یا قمش  است در قسمتهای سواحل که تقریبا  دایم

نگفرش های میشود. ولی قسمت بلندتر از ان یعنی قسمت های که در زمان زیاد آبی زیر آب قرار میگیرند توسط س

ه میشوند. فتیک طبقه ای پوش میگردند. به خاطر بیشتر ساختن استواری نشیب سواحل در ان بیرمها نیز در نظر گر

ن ترتیب در صورت سرعت های بیشتر جریان آب باالی قوده ها سنگ های نسبتا  بزرگ قرار داده میشوند که بدی

بقه ریگی قوه تعلیقی استواری بیشتر حاصل مینمایند. در زیر طبقه سنگ فرش یک ط قابلقوده های متذکره در م

  و جغله ای به شکل فلتر معکوس نیز در نظر گرفته میشود.

 
 .طبقه دو سنگفرش و ها قوده از مرکب یکار میتحک -b   طبقه؛ کی سنگفرش و ها قوده از مرکب یکار میتحک -   24a-2شکل 

این  های مهم این نوع تحکیم کاری معموال  در دریاهای مناطق هموار نتایج قناعت بخش داده اند. یکی از خصوصیت

 نوع تحکیم کاری این است که تقریبا  در هر نوع شرایط موفقانه کار مینماید. 
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نگفرش ها، سنصورت عالوه بر ترکیبی از قوده ها و آاگر سرعت جریان آب بیشتر بوده و دریا کوهستانی باشد در 

ط طبقات بیره ها توسنشیب های مذکور بیره بندی گردیده سپس به ترتیبی که در شکل نشان داده شده است داخل 

میشوند در  سنگفرش پرکاری میشوند. به منظور بیشتر ساختن استواری بیره های یاد شده در زمین قاعده میخ کوب

  تحت طبقه زیر زمین سنگ چین قوده های خمچه یی و یا بوریا های لوله شده قرار داده میشوند. 

 

 سنگفرش -5 یتیهنکانکرآ ای و یچوب یخهایم -4 ها ین ای و یا خمچه یها قوده -3یتیهنکانکرآ ای و یچوب یها رهیب -2 ن؛یچ سنگ -1 25-2شکل 
 .یتیهنکانکرآ ای و یتیکانکر یها تخته -6 ییباال

 تحکیم کاری سنگچین   2.12.4

 ریب میلضاستفاده قرار میگیرند که تحکیم کاری های سنگچین و یا سنگریزه ای جهت تحکیم کاری سواحلی مورد 

سنگ ها  ب خاص ضرورت نمیباشد واو یا کمتر از ان باشد. برای این تحکیم کاری ها اعمار کدام تهد m=1شان 

  مستقیما  بروی خاکهای قاعده قرار داده میشوند .

ا کتر و جغل هاگر سنگهای مناسب در محل کمتر باشد در انصورت قسمت داخلی تحکیم کاری از سنگهای کوچ

ستشو شدن شریخت گردیده و در کنار مماس با جریان آب سنگهای بزرگ قرار داده میشوند. به منظور جلوگیری از 

ا پوش قسمت های ریگی و جغله ای، تحکیم کاری توسط نالین های مختلف، جالی های فوالدی، بوریاها و سنگه

ان را غرس قستهای خاک و جغله نهالها و قلمه های درختیت کار شان در دورنما در قابلمیشوند. جهت بهتر شدن 

  مینمایند.

 
 (نیسنگچ توسط یکار میتحک اشکال) 26-2شکل 
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ستفاده به عمل ااگر از همچو جالی های فوالدی و یا بوریاهای مختلف در باالی قوده ها و دسته های نی ها و خمچه 

ردد. اگر بیشتر گ برابرقوه های حرکت دهنده و شستشوی اساس شان چند  قابل، میتواند که مقاومت شان در میدآ

 نصورت در اساس تحکیم کاری های مذکورآدر اساس تحکیم کاری های سنگچین خطر شستشو موجود باشد در 

  سلب کانکریتی در نظر گرفته میشود.

یواری از دف به اندازه کافی موجود باشند، باید به تحکیم کاری های در محالت کوهستانی جاییکه سنگهای مختل

مقاومت  پاسکال 500و  400قوه های الی  قابللویت داده شود. تحکیم کاری متذکره در موسنگ کاری های خشکه ا

 کرده میتواند.  

 ی گابیونتحکیم کاری سواحل دریاها توسط پوش ها و باکس های   2.12.5

د. جهت ی پوش میگردنگابیونمتر فی ثانیه، سواحل دریاها توسط فرش های  6الی  5 در صورت سرعت های جریان

لوژیکی و ی مطالعه شرایط هایدرولوژیکی و هایدرولیکی دریا، تحلیل شرایط جیوگابیوناعمار تحکیم کاری های 

می و یره حتهایدروجیولوژیکی محل، انواع فعالیت های تخریبی احتمالی، موجودیت مواد ساختمانی محلی و غ

  ضروری میباشند.

 
 ی(ونیگاب یها باکس ) 27-2شکل 

مر کاری ی یک فرش به مثآبه سلب تهدآب در نظر گرفته شود عگابیوناگر قاعده تحکیم کاری های سنگی و 

قله که توسط آب ها نظر به جسامت مواد منت گابیونی خیلی ها بیشتر میگردد. قطر سیم های گابیونتحکیم کاری 

زیاد آب باعث  دریا اورده میشود و سرعت جریان آب انتخآب میگردد. زیرا موجودیت مواد منتقله بزرگ و سرعت

 چوکیدن و قطع شدن سیم های مذکور میگردد. 
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 ی(ونیگاب یها باکس و شپو از مرکب یکار میتحک) 28-2شکل 

 هن کانکریتی آتحکیم کاری انحنایی    2.12.6

. از لحاظ هن کانکریتی طی سال های اخیر استعمال رو به افزایش را کسب نموده استآتحکیم کاری های انحنایی 

متر  5 الی 2.5ساختار عناصر متشکله به انواع مختلف تقسیم میشوند. این تحکیم کاری ها در صورت سرعتهای 

متر  7لی ب فی ثانیه موارد کاربرد دارند. اشکال خاص این تحکیم کاری ها میتوانند در صورت سرعت های امکع

تحکیم کاری  مکعب فی ثانیه مورد استفاده قرار گیرند. یکی از اشکال خیلی معمول این تحکیم کاری ها عبارت از

 تشریح میگردد: میباشد که ذیال  (شبکوی)جعبه ای 

 هنکانکریتی آشبکه های تحکیم کاری از  2.12.7

کور در دازه های جعبه های مذاین تحکیم کاری در محل اعمار به شکل جعبه های بافت شده ساخته میشوند. ان

اشند و یا توسط ببات محل و شرایط کاری میتوانند خالی امتر گرفته میشوند. جعبه ها نظر به ایج 0.8الی  0.4 حدود

شم شیشه خاصتا  پ)کاری شبکوی در بعضی موارد به روی فرش های پولیمیر جغله و مواد دیگر پر گردند. تحکیم 

متر تعین  7.5الی  3ملی متر باشد قرار داده میشوند. طول دیواره در حدودهای  4الی  3که ضخامت شان  (عایق آب

حفظ باشد .آبعاد  یت انحنای شانقابلشده و در نقاط تقاطع دیوارهای جعبه ها به قسم مفصلی ارتباط داده میشوند تا 

 ب میگردند. اسانتی متر انتخ  20x12الی  5x5مقطع عرضی دیوارهای جعبه ای بین 

ملی  2مت سانتی متر بوده که توسط صفحه از پولی ایتیلین به ضخا 12مفصل عبارت از یک قسمت از سیخ به طول 

کل بسته های شیه گردیده و بعدا  به ها ته فابریکهاکثرا  در  (دیوارهای جعبه ها)متر پوش شده است. گارلندها 

 بجا میگردند. اهشت دانه یی توسط ترانسپورت به محل کار انتقال داده شده و ج

 
garl) جعبه حلقه ای وارهاید -b ها؛ جعبه -a شکل در. ییانحنا یتیهنکانکرآ یکار میتحک یمایش 29-2شکل  and)؛  c- صفحه -1: همچنان. مفصل 

 .خیس -2 ن؛یلیتیا یپول از
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ردد که به شکل در پهلوی تحکیم کاری اهنکانکریتی جعبه ای، تحکیم کاری اهنکانکریتی دیگری هم استعمال میگ

یا هم اینکه در صورت  وها تهیه گردیده و بعدا  به محل انتقال و فرش میگردند،  فابریکهتخته های اهنکانکریتی در 

 ته های جسیم در خود محل تهیه میشوند. تخ

 
 ی(ا کهیفابر یتیهنکانکرآ یکار میتحک از ینما) 30-2شکل 

د دارای قطر های متر، و سیخ های که در این سلبها به کار میرون 1الی  0.4اندازه سلب های مذکور در پالن افتاده 

تصال داده میشوند. انها در یک نقشه با هم آتخته  25الی  20بجا نمودن در محل اتر میباشند. بعدا از جملی م 6الی  5

مذکور باالی  سلب های ا  ریگی و جغله ای فرش گردیده، بعد مادگیآدر تحت تمام انواع این سلب ها اوال   یک قشر 

حل نیز مورد که میتوانند در قسمت زیر آب سوا نستآن گذاشته میشوند. از برتری های عمده این تحکیم کاری ها آ

ر قسمت های مک کرن ها فرش میشوند اما ده در قسمت های باالتر از آب به ککاربرد واقع شوند. با این تفاوت ک

 تحت آب با استفاده از رول های مخصوص فرش میگردند. 

 پوش های دفاعی از قیر و اسفالت کانکریت یک ریخت  2.12.8

اشد. برتری متر مکعب فی ثانیه ب 2ی ها در صورتی استعمال میگردند که سرعت جریان آب الی این نوع تحکیم کار

رداری و مخارج یت انحنای خوب، بسیط بودن شرایط اعمار و بهره بقابلهای عمده این نوع تحکیم کاری ها عبارت از 

بل از فرش ای ساخته شوند. ق کهفابریکمتر اقتصادی میباشند. تحکیم کاری متذکره میتواند به شکل یک ریخت و 

تآب نموی نبا قابلنمودن پوش سطح نشیب مورد پوش هموار گردیده و فرش خاکی به طریقه های کیمیاوی در م

ی قیر پاش سم الود گردیده و بعدا  متراکم کاری میشوند. بعدا  ساحه اماده شده توسط قیر به کومک ماشین ها

(Tar dispenser) و  یت برداشت اساس در طبقه امادگی سنگچل هاقابلور بیشتر ساختن فرش میشوند. به منظ

ته شوند. برای جغله ها نیز مخلوط میگردند .میتوانند چنین پوش ها از اسفالت کانکریت سیخ بندی شده در نظر گرف

ی والداین منظور سواحل توسط دو طبقه اسفالت طوری پوش میشوند که بین این طبقات یک جالی از سیخ های ف

  نیز قرار داده میشود.

 ای  فابریکهپوش های دفاعی از صفحه های قیر و یا اسفالت کانکریت  2.12.9

این نوع پوش ها برای تحکیم کاری قسمتهای تحت آب سواحل به کار میروند. از لحاظ عناصر ساختمانی پوش های 

رتیب از دو صفحه یا دو طبقه ای از پوش های یک ریخت چندان تفاوتی ندارند. عین به همان ت فابریکهصفحه ای 

تشکیل میشوند که بین شان جالی قرار داده میشود. تمام قوه های عامل توسط جالی برداشت میگردند. ضخامت 
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سانتی متر میرسد. نقشه فرش های اسفالت کانکریتی در پالن افتاده میتواند به  10الی  5مجموعی هر دو قشر به 

 ردد: اساس یکی از شیماهای ذیل انتخآب گ

  الدی در متر مربع در قالب های فو 15ای، هر یک به مساحت الی  فابریکهتخته ها یا صفحه های

ی سطح های اسفالت کانکریت تهیه میشوند. بعدا  صفحه های اماده شده توسط کرن برو فابریکه

 متراکم شده و اماده شده فرش میشوند. 

  زدیک محل ها و در ن فابریکهمتر مربع در  52صفحه یا تخته های اسفالت کانکریتی به مساحت الی

 استعمال ساخته شده و یکی بعد دیگر بروی رولها پیچانیده میشوند.

 
 کرن – 4 رول؛ – 3   ت؛یکرکان اسفالت و ریق یها فرش – 2 و 1. یا کهیفابر تیکانکر اسفالت و ریق یها پوش از یکار میتحک از یمایش) 31-2شکل 
 (شناور

نشیب  نشان داده شده است، رول ها باز گردیده و صفحه های بروی فوقدر هنگام فرش نمودن قسمیکه در شکل 

تر یکی باالی م  2الی  1فرش میشوند. به منظور جلوگیری از نفوذ آب، باید لبه های فرش ها به هر سمت به اندازه 

ه زمین محکم باالیی فرشها باید در ساحه بلند تر از سطح اعظمی آب توسط انکرها ب دیگر تیر شده باشند. کناره

بعاد ابا  (تیهنکانکریآگادر مثال )گردند. کناره پایینی فرش های مذکور که در آب قرار دارد توسط یک تیر وزین 

ه های فرش و یا تختسانتی متر و غیره مواد وزن دار باید طوری محکم کاری گردند که  (20x20)مقطع عرضی 

 جداگانه از اثر قوه های تعلیقی آب و غیره عوامل بیجا نگردند. 

یزه در جمله ای به علت داشتن قدرت عالی میکان فابریکهپوش های دفاعی از صفحه های قیر و یا اسفالت کانکریت 

  تحکیم کاری های نهایت بسیط و اقتصادی محسوب میگردند.

 هنکانکریتی آها یا سلب های  تحکیم کاری عرضی توسط میخ  2.12.10

 قوه های الی قابلتحکیم کاری های عرضی بهترین و مطمین ترین نوع تحکیم کاری میباشد که میتوانند در م

(1000Pa=100 kg/m2)  مقاومت نمایند. این تحکیم کاری عبارت از ردیف های از میخ های اهنکانکریتی اند که

ن کوبیده میشوند. تحکیم کاری عرضی از ساحل مورد نظر اغاز گردیده و به فاصله های معین به امتداد عرض جریا

الی نصف عرض دریا را در بر میگیرند. ردیف های میخ های اهن کانکریتی جریان دریا را بطور متوازن در تمام مقطع 

بیشتر از سرعت عرضی دریا تقسیم مینماید. باید یاداوری گردد که سرعت جریان هنگام عبور از بین دو میخ مجاور 

متوسط گردیده و بعد از گذشتن از معبر بطور انی کم میگردد. در همین وقت مواد منتقله از ترکیب جریان در کف 
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دریا ته نشین گردیده و باعث پرشدن قسمت های ما بعد میشوند. بنا بر همین خاصیت پر کننده خود به نام 

ریا نیز یاد میگردند. به خاطر تنظیم هر چه بهتر مسیر و ساختمانهای تنظیم کننده مقاطع عرضی و مسیر های د

مقطع دریا در صورت لزوم میتواند به عوض میخ های اهنکانکریتی از سلب های که به امتداد عرض دریا قرار داده 

میشوند و یا جالی های مختلف استفاده به عمل اید. میخ ها صرف جهت استوار نگهداشتن سلب های مذکور کوبیده 

  وند.میش

 
 ی(تیهنکانکرآ یها خیم) 32-2شکل 

  دکه ها 2.12.11

ستشو و ش برابریکی از ساختمان های حفاظتی سواحل دریاها عبارت از دکه ها میباشد که سواحل دریاها را در 

اخل دریا دساحل دریا شروع و به طرف حفاظت میکند. دکه ها ساختمان های میباشند که از  سیالبهاتخریب توسط 

ز انواع معمول اامتداد میآبد. دکه ها سواحلی که در معرض شستشو قرار دارند از امواج آب نگهداری مینماید. یکی 

 نشان داده شده است.  ذیلدکه ها در شکل 

حور عرضی دریا به طرف فوقانی دکه ها میتوانند که به امتداد محور عرضی دریا اعمار گردند و یا امکان دارند که با م

زاویه را  (Upstream)و یا تحتانی تحت یک زاویه اعمار گردند. دکه های که با محور عرضی دریا به سمت فوقانی 

یاد میشود که آبهای سیآلب را از ساحل دریا  (Repelling spurs)ه تشکیل میدهند به نام دکه های دفع کنند

  دفع مینماید.

 
 ی(سنگ دکه) 33-2شکل 
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مایند. این نوع دکه های که طول شان کم باشند، تنها جهت جریان را تغیر میدهد بدون اینکه آب را از ساحل دفع ن 

 ه طرفهای که با محور عرضی دریا بیاد میشوند. دکه  (Deflecting spurs) دکه ها به نام دکه منحرف کننده

ای هزاویه را تشکیل میدهند، باعث جذب جریان آب به ساحل میگردد که به نام دکه  (Downstream) انیتحت

ه به از دکه های دفع کننده و دکه های منحرف کنند  یاد میشوند. معموال  (Attracting spurs) جذب کننده

شان ن ذیلگوالیی ها در شکل منظور جلوگیری از شستشوی سواحل دریاها استفاده میگردد .دکه های عرضی در 

  داده شده است.

 
 (ایدر ییگوال مقعر قسمت در یعرض دکه) 34-2شکل 

  تصنیف دکه ها 2.12.12

 دکه ها نظر به خصوصیات ذیل تصنیف میگردند: 

 ار تقسیم میگردند.دپذیر و درز  نظر به میتودها و مواد ساختمانی به دکه های نفوذ پذیر، غیر قابل نفوذ  

   غروق تقسیم مبه اساس ارتفاع نظر به سطح آب دکه ها به انواع دکه های مغروق، غیر مغروق و قسما

 میگردند. 

 .به اساس وظیفه دکه ها به انواع دفع کننده و جذب کننده صنف بندی میگردند  

  نظر به شکل شان در پالن به دکه هایT د، خم و پیچ دار و غیره تقسیم میگردند.مانند، هاکی مانن 
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 (ها دکه مختلف اشکال و انواع) 35-2شکل 

ام این نوع دکه از خاک و یا سنگ اعمار میگردند. پاشنه یا انج (Solid spurs) نفوذ و یا جامد  قابلدکه های غیر 

قدار زیاد مواد در صورت که دریاها م نگها و یا بالک های کانکریتی محافظت میگردند.ها توسط مواد سنگین مانند س

ر هنگام اعمار و دنفوذ  قابلنفوذترجیح داده میشود. دکه های  قابلرسوبی را با خود انتقال میدهند، اعمار دکه های 

  د.ورده شده میتوانآت ینده اگرضرورت باشد، در انها تغیراآبهره برداری انعطاف پذیر میباشند و در 

نی ها، سه پایه  نفوذ مورد استفاده قرار میگیرند عبارت از درخت ها، قابلمواد ساختمانی که برای اعمار دکه های 

عمار میگردند، به اهنکانکریتی آدکه های که از سه پایه های   هنکانکریتی و غیره میباشند. خاصتا  آهای چوبی و 

مر شان زیاد است و خوبتر کار میکند. دکه های که از چوب تهیه میگردند در شکل سانی اعمار میگردند، طول عآ

  ذیل نشان داده شده است.

 
 ی(چوب یها دکه) 36-2شکل 

 ذیل اعمار میگردند:  اهدافدکه ها به 

 کاهش میدهند.  ا را در نقاط تحت حمله جریانبه منظور تنظیم دریا اعمار میگردند و تمرکز جریان دری 

  .سواحل دریاها را با دفع جریان از ان محافظت مینمایند 

 .سرعت جریان آب را به منظور ته نشین شدن مواد در نزدیکی ساحل دریا کاهش میدهد  

 .بهبود اعماق دریا به منظور کشتی رانی  
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  تعین موقعیت دکه ها  2.12.13

اد دریااعمار گردند ریاها میتواند از یک دکه استفاده صورت گیرد و یا چندین دکه به امتدبرای تحکیم سواحل د        

حکیم کننده تساختمانهای  که مربوط به طول ساحلی میباشد که باید محافظت گردد. دکه میتوانند که یکجا با دیگر

طالعات تخینیکی م،میتواند در نتیجه سواحل استعمال گردند. تعین موقعیت دکه ها، فاصله بین دو دکه و طول دکه ها 

  است. و مودولی تعین گردند.در شکل ذیل موقعیت دکه ها برای تنظیم دریا در یک طول مشخص نشان داده شده

 
 (ها دکه یده تیموقع) 37-2شکل 

یگر مواد مانند خریطه های نفوذ مورد استفاده قرار میگیرد، از د قابلبرعالوه از سنگها که در دکه های غیر          

کل دکه های اعمار که بین شان توسط ریگ و جغل پرشده باشد وغیره نیز در اعمار دکه ها استفاده شده میتواند.ش

  شده از خریطه ها در ذیل نشان داده شده است.

 
 (خاک توسط شده پر یها یبوج از شده اعمار دکه) 38-2شکل 

 نفوذ قابلدکه های  2.12.14

نفوذ آب مانند  قابلد نفوذ از موا قابلنها آب نفوذ کرده نمیتواند، دکه های آنفوذ که از بین  قابلخالف دکه های غیر 

فوذ میباشند و از ن قابلدار و نی ها، شاخچه های درختان، سه پایه ها و غیره اعمار میگردند که به اندازه کافی منفذ

ریان کاهش جنفوذ، سرعت  قابلداخل شان آب نفوذ کرده میتواند. هنگام عبور جریان آب از بین منفذهای دکه های 

 قدرت شستشویی جریان آب نیز کم میگردد.   میآبد و نتیجتا 
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ت مستقیم های مذکور از صدما به شکل گروپی اعمار میگردند و برای جلوگیری دکه  عموما نفوذ  قابلدکه های 

نفوذ  قابلغیر  نفوذ اعمار میگردند .دکه های قابلتوسط آب، دکه های مذکور به شکل ترکیبی یکجا با دکه های غیر 

 نفوذ از حمالت مستقیم آب را به عهده دارند.  قابلرول توجیه کننده جریان آب و محافظت دکه های 

 قابلواد محلی نفوذ ارزان تر و معموال  از م قابلنسبت به دکه های غیر  نفوذ آب از نظر اقتصادی قابلدکه های 

های گوالیی  دسترس اعمار میگردند. دکه های مذکور میتواند مغروق و یا غیر مغروق باشند و اعمار شان در قسمت

ش سرعت کاهها در نزدیک قسمت های مقعر ساحل که عمق آب در انجا زیاد میباشد، ترجیح داده میشود. به اثر 

ید و باعث جریان، قدرت ترانسپورتی جریان در عقب دکه کاهش پیدا میکند و در نتیجه مواد منتقله رسوب مینما

   ترمیم قسمت های تخریب شده ساحل میگردد.

  نفوذ قابلصنف بندی دکه های   2.12.14.1

 است: ه ساس خصوصیات ذیل صنف بندی گردیدنفوذ به ا قابلدکه های 

a) واع دکه های منحرف کننده و مترسب کننده تقسیم شده اند. نظر به وظایف به ان 

b)  اخچه ها، نی ها، دکه های از ش به اساس مواد ساختمانی که در اعمار شان از ان کار گرفته میشود مثال

 درختان و غیره. 

c)  نظر به ساختمان به دکه های ستونی(Pile spurs) دکه های صفحه یی ،(Screens)ه ها ، سه پای

 غیره. و

ه در دکه های کنفوذ از مواد و عناصر مختلف کار گرفته میشود .آبعاد عناصر ساختمانی  قابلبرای اعمار دکه های 

 اشد. مذکور از انها کار گرفته میشود مختلف میباشد و مربوط به دریافت انها در مارکیت و محل کار میب

بیان   فوذ قبال ن قابلی های که برای دکه های غیر نفوذ همان رهنمای قابلدر رآبطه به طول و فاصله بین دکه های  

ه از یک طرف اعمار تطبیق میباشد. طول دکه ها باید بسیار زیاد نباشد زیرا ک قابلنفوذ نیز  قابلشد، برای دکه های 

  ان مشکل میگردد و از طرف دیگر حفظ و مراقبت ان مشکل تر میگردد.

  نفوذ نشان داده شده است. قابلدر اشکال ذیل بعضی از انواع دکه های 

 
 (آب نفوذ قابل یها دکه) 39-2شکل 
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 نفوذ قابلدکه های  برابرمحدودیت ها در  2.12.14.2

همچنان  نفوذ  مربوط به سرعت عملیه شستشو در انجام دکه های مذکور میباشد. قابلنتیجه مثبت از دکه های 

ه استعمال خالهای موجود در بین دکه ها توسط مواد رسوبی میباشد. این شرایط باعث میشود ک مربوط به پر شدن

حتی  واجه شود ور باشند، با محدودیت منها میزان مواد ترسبی کمتآنفوذ در دریاهای سنگ دار که در  قابلدکه های 

 Flashy) تند نفوذ در دریاهای قابلاستعمال شان در چنین دریاها بی فایده میباشند. همچنان استعمال دکه های 

rivers) .که در انها میزان ته نشین شدن مواد رسوبی کم باشد غیر مناسب میباشند  

ه ها وری است که ته نشین شدن مواد رسوبی در بین دکه صرف در صورت ممکن میباشد که طول دکآیاد  قابل 

 ا محافظت کرده نمیتوانند. مناسب باشد .دکه های کوتاه به صورت درست سواحل دریاها ر

متشکل از  ا کههدر دکه های مغروق یک دکه به تنهایی نمیتواند موثریت کافی را داشته باشد و باید سلسله از دکه 

یگیرد بنا بر این مچندین ردیف دکه ها باشند اعمار گردند. چون جریان بعد از عبور از دکه شکل توربولنتی را بهخود 

نتیجه  وبی در عقب دکه به همان سرعت که نیاز است ممکن نیست .از تشریحات فوق چنینته نشین شدن مواد رس

 شته باشند. نفوذ صرف در دریاهای مناسب شمرده میشوند که مواد منتقله زیاد دا قابلگیری میگردد که دکه های 

 ب نوعیت تحکیم کاری اانتخ 2.12.15

 ب میگردد: احکیم کاری نظر به شرایط ذیل انتخنوعیت ت 

a) ان. ر به قوه های عامل باالی تحکیم کاری، مثال  مقدار قوه عامل از جانب جریان و سرعت جرینظ 

b)  .موجودیت مواد ساختمانی مناسب در حوالی ساختمان 

c)  .شکل سواحل و خاکهای متشکله انها 

d)  .تحلیل های مقایسوی اقتصادی و شرایط اعمار 

میباشد. زیرا  در زیر آب کار مینماید، سنگین ترتر زمان در تحکیم کاری سواحل وظیفه عناصر ساختمانی که بیش 

از یک طرف دایم مورد تاثیرات مختلف آب واقع میباشند و از جانب دیگر وظیفه اتکای قسمت های باالیی را ایفا 

ت مینمایند. از این رو اگر کدام تهدیدی از این ناحیه متوجه قسمتهای زیر آب ساختمانهای مذکور میباشد، باید جه

رفع شان تدآبیر مشخص در زمان دیزاین و اعمار در نظر گرفته شوند. یکی از این تدآبیر در نظر گرفتن سلب انحنایی 

  . در تهدآب میباشد که باید انجام های ان هم به طرف ساحل تیر شده باشند
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