
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


یی همایش صنایع دریانهمین   
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  دهيچک

 داشتن درک يبرا. شود يآنها پرداخته م مقابله با يها ش سواحل و روشي فرسايندهاي انواع فرآين مقاله به بررسيدر ا

ستم رسوب ي ساحل، سي منطقه مورد نظر مانند نوع رسوبات و ماده اصليد مشخصات اصليندها باين فرآي از ايحيصح

 ي به درستيسات باالدستي تأسي و حتي ساحليها  تابستانه، وجود سازهيش زمستانه و بازسازي غالب، نرخ فرسايگذار

ن ين بي عمده در ايها دگاهيد.  استفاده شودي مختلفياه ند ممکن است از روشين فرآياسخ به ادر پ. شناخته شوند

ش و مشخصات رسوب از يطول ساحل پروژه، ارتفاع موج، نرخ فرسا. ه سواحل استي و تغذينيشن ، عقبيا زهدگاه سايد

ن آنها ي بيد تعادل نسبيدار بايه پاجيک نتي حصول يه سواحل هستند که برايک پروژه تغذين عوامل مؤثر بر يتر مهم

  . برقرار گردد

   ساحليان موازي سواحل، جريه مصنوعيش سواحل، تغذيفرسا:يديکلمات کل

                                                 
  يياي دريها  سازهي ارشد مهندسيس کارشناي دانشجو 1
  يانوس شناسي اقي مرکز مليئت علميار و عضو هي استاد 2
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مقدمه

 اطالق يا  قسمت کنارهيها ر شکل سواحل و از دست رفتن ماسهيي است که به تغيش سواحل اصطالحيند فرسايفرآ

ا در اثر يط مختلف آب و هوا باشد و يها و شرا ل به طوفان ساحيعيت ممکن است پاسخ طبين وضعيا. شود يم

ک نوع خطرناک آن است يند سالم از يک فرآيص يتشخش، يفرسا يابي در ارز مهممسالهاما .  رخ دهدي انسانياه تيفعال

ممکن  سالم يشيفرسا ي ک ساحل با چرخهي. کند ي مي مقابله با آن بازيدر اتخاذ روش مناسب برارا  ي اساسينقشکه 

 يها نهيل هزين موضوع ممکن است عالوه بر تحميص اي که عدم تشخيه نداشته باشد درحالي به تغذيازيچ نياست ه

  . بگذارديار نامطلوبيز اثر بسي رسوب منطقه ني ر چرخه، بياضاف

 يم اساسيمفاه

توان آنها را در يده م وجود دارد که به طور عمي مشابهياه  شکل  معموالًيستم ساحليسک ي در پالن :پالن ساحل .۱

  ).۱ر يتصو( نموديبند  دستهمانند  شاخ٧برآمدگي و ٦پيوستگي هم به، ٥، خور ٤مانع،  ٣حوضچه آرامش يها دسته

 ٨طور عمده شامل خطوط باالبه  است که ي مختلفيها قسمتز شامل ين يستم ساحليسک ي ليپروف :ل ساحليپروف .۲

و ١٢ ساحلييها ، تپه)١١فراساحل(، ناحيه بعد از محدوده شکست موج )١٠آبناحيه تالطم (ن آنها يه بي وناح٩و پايين آب

  .)۲ر يصوت(شود يم ١٣اه هره

عمود بر در جهت که امواج  خط ساحل هستند، يزا موايزوبس بستر دريخطوط ا يهنگام:  ساحليان موازيجر .۳

از اما . است عمود و قائم يها فه مؤليسرعت ذرات آب تنها دارا بوده و ي به صورت دوبعدکنند، يبه آن برخورد مساحل 

ک ي يجه دارايکنند و در نتش ي نسبت به ساحل ميا هيز معموالً با زاويدهد، امواج ن ين حالت به ندرت رخ ميآنجا که ا
                                                 
3 Lagoon 
4 Bar 
5 Bay 
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7 Cuspate Foreland 
8 High Water Mark 
9 Low Water Mark 
10 Swash Zone 
11 Offshore Zone 
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  انجمن مهندسی دریایی ایران همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  

ز با يکه رسوبات ن نيحاصل ا. ندکن يجاد مي ا١٤ه شکستي ساحل را در ناحيان موازي هستند و جرزي نيمؤلفه سرعت افق

 .)۳ر يتصو( آن حرکت خواهند کردياحل، در راستا سيان موازيجر

 است که حالت يا کنواخت و ماسهيل سواحل معموالً در تابستان به صورت شک:  تابستانه و زمستانهيها ليپروف .۴

در  .ش شده استيرسد که ساحل دچار فرسا ينظر مبه اما در زمستان . ح و استفاده از ساحل استي تفريمطلوب برا

له ياست که موانع آن در اثر شسته شدن بوس ي زمستانياه  ساحل به طوفانيعيلعمل طبا ت، عکسين وضعيقت، ايحق

در جاد شده و ي اامواج ي در جلويعيک مانع طبي تا زدير ي متر نيي پايها  ساحل به قسمتتيامواج بلند از قسمت قابل رو

جه رسوبات يدر نت. نديآ يده و به سمت ساحل من موانع شسته شيکم ا کمان در تابست.  از ساحل بشکننديه دورتريناح

 ي ساحليها  تپه١٥ديار شدي بسيها اما در هنگام طوفان. )۴ر يتصو. (شود ي ميدر کناره جمع شده و ساحل مجدداً بازساز

 ي روند و تپه در نقطه ين مي و از بنبوده، گر پاسخگوي بر عهده دارند درا  در محافظت در مقابل طوفاني اصلفهيوظ که

  ).۵ريتصو(ود ش يد ميش شدي و ساحل دچار فرساشدهل ي از ساحل تشکيدورتر

  ش ساحلي فرسايابيارز

 که در  ساحل به طوفان استيعينوع اول آن پاسخ طب: ش شوديدچار فرسابه دو صورت   ممکن استيا ک ساحل ماسهي

 ي ساحليندهاي شرکت در فرآي براي کاف ماسه،اما در نوع دوم، ساحل . زمستانه استيابيل قابل بازيقت همان پروفيحق

 مانند بنادر و ي ساحليها سازه وجود يل ممکن است به دلاين وضعيت. شود ها بازسازي نمي  در مقابل طوفانو ندارد

ش سطح ي آب و هوا مانند افزايرات اساسييتغ رسوبات، يا ، حرکت قارهت رودخانه مانند سدهايري مديها  سازه،ها اسکله

  . رخ دهديانوسي اقيها انيرات در جريي شدن و تغيزان طوفانيش ميزااها، افيدر

ا ي آن در باال و يي موجود در ساحل و جابجاي ن کل ماسهي ب، همچنين در آبيور ش و غوطهين فرسايص تفاوت بيتشخ 

د در ياحل باش سويپاسخ به فرسا. ه سواحل استي تغذيها شنهاد پروژهي در هنگام پياساس ي ک جنبهين سطح آب، ييپا

                                                 
14 Breaker Zone 
15 Hurricane  
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ک ساحل ي.  استيکيد متفاوت باشد اگرچه ظاهر ساحل در هر دو مورد ي شديا فرورفتگيد و يش شديک فرسايهنگام 

  . شودي به طور کامل بازساز،هياز به تغذيط سالم ممکن است بدون نيک محيفرسوده شده در 

 يشيک ساحل فرساي ممکن به يها پاسخ

 و ١٦، عقب نشينييا زهافت عمده سايشود، سه ره ي گرفته ميستم ساحليک سيش يسام به مقابله با فري که تصميهنگام

هاي  شکن ، موج١٨، ديوارهاي دريايي١٧ها  چون پوششيي آن وجود دارد، در مورد اول با ساخت سازه هايه سواحل برايتغذ

 يري جلوگين مواد ساحلن ها و آرمور کردن ساحل از فقداين ساخت گرويهمچن، ٢٠هاي عمود بر ساحل  و کرانه١٩منفصل

ن ي، اميشو يمم ي تسل در مقابل آنتيقيدر حقکه د ساحل است يش شديمورد دوم تنها راه مقابله با فرسا. شود يم

 جادياجه کاهش رسوبات رودخانه ها، ي مانند ساخت سد و در نتي انسانيها تيل دخالت فعاليت معموالًبه دليوضع

  .دهد يرخ م... ساحل و يزان مواي و مختل شدن جريسات بندريتاس

  سواحل يمصنوعه يتغذ

اين فرآيند معموالً شامل جا دادن مقادير بسيار زياد رسوبات با کيفيت خوب در طول . اما راه سوم، تغذيه سواحل است

اين روش تنها روشي است که کمبود رسوب سواحل را با ريختن رسوب . ساحل است تا عرض ساحل را افزايش دهد

ه سواحل به منابع مالي بسيار زياد نياز دارد و براي موارد با نرخ فرسايش معتدل مناسب است، يتغذ. کند اضافي حل مي

ش دارند، ي به فرسايتر ديل شديه شده تمايچون سواحل تغذ. عمر محدودي دارد و تقريباً هميشه بايد تکرار شود

ن يه را جبران کنند اما اينه و سرماي از هزيخشمکن است بشود م ي که در کنار سواحل انجام مي اقتصاديها تيفعال

  . ممکن هستندي مناطق شهريها فقط در برخ  تيفعال

                                                 
16 Retreat 
17 Revetments 
18 Seawall 
19 Detached Breakwater 
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 ي انسانيها تيا در اثر فعاليم ي ماليعي طبيشيک روند فرسايشود که  ي انجام مي سواحليه سواحل معموالً در راستايتغذ

ت را بهبود يه، وضعيآن عامل، در کنار انجام تغذا کم کردن يتوان با حذف  ي مين موارديچندر. وجود داشته باشد

ک ساحل بلند ي يند ممکن است براين فرآيا. ار مهم استيک مرحله بسيه ساحل ي پروژه تغذياما طراح. ديبخش

 .  انجام شود٢١يک ساحل پاکتيا ي مجاور رودخانه يک وروديم، يمستق

  ه سواحلي تغذيها د پروژهيفوا

ض در يک ساحل عريست که ا ک ثابت شدهي و مطالعات تئوريدانيج مطالعات مياستفاده از نتابا : حفاظت در مقابل طوفان

ک ي بلند، ياه  با سطح آب باال و موجيها در طول طوفان. ندک يفا مي ايار خوبي از طوفان نقش بسيکاهش خسارات ناش

 به ن رفتهي از ب٢٢ه شکستي در ناح موجيانرژ ن صورت کهي کند به ايم مؤثر عمل يک جاذب انرژيض مانند يساحل عر

 انجام يه در محافظت در مقابل طوفان، مطالعاتي اثر پروژه تغذي به منظور بررس.کند ي برخورد نم باالتر ساحليها قسمت

 آنها محاسبه يزان خسارت طوفان بر رويه از آن و مين شده و فاصله ابنييک خط کنترل تعين منظور يبد. است شده

م و موج در يکن ي منتقل ميقت ساحل را به نقطه دورتريشود در حق يه سواحل انجام مي که پروژه تغذيهنگام. گردد يم

 . شود يده مي د۶ر يک مطالعه در تصويج ينمونه نتا. کندش يه مي از ابنيفاصله دورتر

در . اد استيار زيض بسيک ساحل عري يحيد تفري فواي مناطق ساحلياريدر بس:  ه سواحلي تغذيها  پروژهيحيد تفريفوا

 که يسواحل و ه است و اقتصاد منطقه را متحول کردهار سودآور بوديه سواحل، بسيک پروژه تغذي وجود ياريمناطق بس

ه و ياما مسأله سرما .ه استشدل ي و سودآور تبديحي به مناطق تفرپياده روي در کنار آنها در هنگام مد بسيار سخت بوده

 . د بودن پروژه استين مفيي در تعيار مهمي پروژه مسأله بسير نگهداينه موجود برايزان هزيم

ط مساعد ي محيموقت باعث کاهشه ي تغذيها پروژه  و در زمان ساخت،گرچه در ابتدا: يطي مح-ستي بالقوه زيها دهيفا

  . گردد يشتر از آن باز ميا بي يان به همان مقدار قبليگردد اما در پا  ي جانداران مي زندگيبرا
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  :  ه سواحليک پروژه تغذي ي برا ممکنيها ييجانما

توان در ي ها را ميين جانمايعمده ا. در متفاوت وجود دايدگيچيبا درجات پهاي مختلفي  جانماييها  پروژهن يا يبرا

پروژه .  نموديبند  دستهيياي دريوارهايها و سواحل با د  رودخانهي، ورودي، سواحل پاکتميسواحل بلند مستق يها دسته

ک يه شده ساحل، مانند ي موارد، قسمت تغذياريدر بس. ن نوع آن استي تريميکنواخت، قديم و يه در سواحل مستقيتغذ

 ).۷ر يتصو(ن نوع آنها هستند يرت يمين و قديتر ها راحت ن نوع پروژهيا. کند ي سواحل مجاور عمل مي برايساحل مغذ

نياز به پايدار کند و  ي سواحل مجاور عمل مي برا٢٣يک ساحل مغذيم مانند يک ساحل مستقي در کنار  هي تغذيعني

 نسبت به شيب طبيعي هاي تندتر  معموالً در شيب هاي تغذيه سواحل پروفيل. کند سازي را براي آن نقاط منتفي مي

شود، فرايندي که در شرايط   مي٢٤شوند که در نتيجه باعث موازنه ساحل و باريک شدن ساحل خشک زمين ساخته مي

  . ن است زمان بسيار زيادي ببردعادي ممک

ل يها به دل  رودخانهيرسوب در ورودانتقال . ده استيچيار پيها، مساله بس  رودخانهي وروديکيه سواحل در نزديتغذدر 

 ينرخ و جهت انتقال رسوب در راستا. )۸تصوير ( استينيب شير قابل پيان و جزر و مد به شدت غياندرکنش موج و جر

ه برخورد موج به ساحل به وجود ي ساحل در اثر وجود زاويان موازيرا جري ز،.ت موج وابسته استداً به جهيشد ساحل

ک مانع ين دست ييه سواحل در پايک پروژه تغذياست که  دهين مشاهده گردي ثابت شده و همچني به طور تئور.ديآ يم

  . افتيکاهش خواهد  حجم آن با گذشت زمان ي ر حرکت خواهد کرد و اندازهت نيي به سمت پايساحل

ک حالت کامالً يدر . )۹ر يتصو (ده استش  آنها کنترلي مستقل هستند و دو انتهايا نسبي ي به طور کليسواحل پاکت

ا ي يعي ممکن است طبيسواحل پاکت.  وجود ندارديچ انتقال رسوبي هين سواحل مجاور و ساحل پاکتيآل در ب دهيا

 ساخته ي مصنوعيند سواحل پاکتا رفته نيا از بياند و  کيار باري بسيعي که سواحل طبيدر مناطق.  باشنديمصنوع

  . شوند يم
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ن ي وجود ندارد، ايگري دي است ماسه ن شدهي تام ه ساحلي که از تغذيا ر از ماسهي به غيياي دريوارهايسواحل با ددر 

. رخ داده باشد يل صخره اک خط ساحيل وجود ي به دليعيا به طور طبيوار و يک ديممکن است در اثر ساخت وضع 

ش از يل انتقال رسوب بيزان پتانسيه ساحل ميش از تغذين است که پي ايياي دريوارهايک ساحل با دي ي ن جنبهيتر مهم

 به يوار ساحليک دي يه در راستاي تغذي ک پروژهياست که  ن نشان داده شده يهمچن. افته استي زان ماسه انتقاليم

 . ابدي يش ميه شده با زمان افزايد و نرخ مهاجرت مرکز ثقل قسمت تغذکن ين دست حرکت مييسمت پا

 هي پروژه تغذيند طراحيفرآ

 يبررس... نه ها و ي، هزيين شده و سپس جانماييق تعيد به صورت کامالً دقي آن بايه، کاربريک پروژه تغذي ي طراحيبرا

 ،(BCR)نه ينه کردن نسبت سود به هزيشيبه،ش طول عمر پروژي با افزايطيمح-ستيمحافظت از مناطق حساس ز. شود

از اهداف ) ي نگهداري زمانيها بازه(ه يتغذ ن بازينه کردن زمان الزم بيشي پروژه و بي نگهداريها نهينه کردن هزيکم

نه يکمن يهمچن. شود ي م ن زدهي سال تخم۱۲ تا ۶ن يه بيتغذ  بازيزمان مناسب برا.  پروژه استيساز نهي در بهياساس

اثرات ، هدد ير قرار مي را تحت تأثيزير  است که برنامهيگري زمان ساخت موضوع دي اجتماعياثرات اقتصادکردن 

  .د در نظر گرفته شوديز باي حمل و نقل ماسه نيبي و تخريکيتراف

  از ماسهير مورد نيها و مقاد  ماسهيط الزم برايشرا

عالوه بر حجم . ازمند هستندين)  اقل چند صد هزار متر مکعبحد(م ماسه ير عظيه سواحل به مقادي تغذيها معموالً پروژه

ن يه سواحل ايهدف تغذ. ن شوديد تأميب رسوبات، رنگ و بافت آنها بايز مانند ترکي ني خاصيها يژگياز، ويماسه مورد ن

 ي، مهندسياد اقتصياه يژگي مناسب و با ويبند ک منبع با دانهيشود از  ي ساحل قرض گرفته مي که برايا است که ماده

 انجام شود که يه با مواديبهتر است که تغذ. ط کارکرد مناسب پروژه را فراهم آوردي مناسب باشد تا شرايطيست محيو ز

ار ي بسنکته. م گردديد به صورت متناسب تنظي بايبافت مواد ساحل.  باشند کي ساحل نزديعي ممکن به مواد طبيتا جا

شود که  يح داده مي مواد ساحل باشد و ترجي ه حداقل به اندازهيها در مواد تغذ  دانهي ن اندازهيانگين است که مي امهم

  .  بزرگتر باشديکم
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  ماسهيجستجو برا

  ک فاکتور محدوديز يماسه موجود نو محل رد، حجم يگ يه مورد استفاده قرار مي تغذي که برايا عالوه بر مشخصات ماسه

 ساحل، يه روي ماده تغذي انتقال مربوط به جاگذاريها نهيچون هز.  سواحل استهي تغذيها  از پروژهياري بسيکننده برا

د حجم ماسه يشود با يه ساحل آورده مي که از آن ماده تغذيتينه تنها سا. هاست ن پروژهينه در اين هزيشتريمعموالً ب

 يريد جلوگيه باي وجود گل در ماده تغذ مثال ازيبرا. ز حذر نمودي انواع مواد نيد از بعضين کند بلکه باياز را تأميمورد ن

ت ماسه با اندازه ين که موقعيتاً ايست، نهايز قابل قبول ني درشت پراکنده در ساحل نيها ن وجود سنگيهمچن نمود،

  . ک پروژه استي يريپذ ن دواميين عامل در تعيرت مناسب معموالً مهم

  ش در گذشتهينقش فرسا

از به ي که نش در گذشتهيفرسان رو ي از ا،هاست ها پخش شدن ماسه حل در پروژه  تغييرات خط ساي از عوامل اساسييک

تا ۱ن يش بي که نرخ فرسايدر نواح.  پروژه باشديبراک فاکتور محدود کننده ياند تو ي مجاد کرده استيه ساحل را ايتغذ

 فوت در سال به ۵ تا ۳ناطق با نرخ  آنها در ميريپذ امکان. ر هستنديذپ ها کامالً امکان ن پروژهي فوت بر سال است، ا۳

ک ساحل ي يمطالعات بر رو. ستندي نيگر اقتصادي فوت در سال د۷ تا ۵ باالتر از يها افته و در نرخينسبت کاهش 

 کوتاه نرخ يها  پروژهين برايابنابر. ان دوم طول آن متناسب استک پروژه با تويد که طول عمر ده ي م م نشانيمستق

  . شود ي م لين حجم پروژه تبديين عامل به عامل غالب در تعي بلند، ايها ه ست اما در پروژا يعک عامل فريش يفرسا

  ٢٥ر شکليي چرخه تغيت بازه زمانياهم

ل ساحل ين دو بازه به کاهش حجم در طول پروژه و تعادل پروفيت دارند ايه سواحل اهمي تغذيها  در پروژهيدو بازه زمان

ن يه بي با زمان بازتغذيها پروژه.  پروژه را کنترل کندي اقتصاديتواند سودده ين دو مورد ميهرکدام از ا. وندش يمربوط م

  . وندش يف مي سال کامالً موفق توص۵ باالتر از ياه د و با زمانير مفي سال معموالً غ۳ تا ۱
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   عملکرد پروژهينيب شي پي براي طراحيابزارها

 يها در پروژه ي اساستي از اهميش گذشته و مشخصات ماسه همگيفرسا، ارتفاع موج، نرخ   پروژه، طول پروژهييجانما

ن ي اي بررسيبرا. ستنديگر ني دي قابل کنترل هستند و برخ ن عوامل در پروژهي از ايبعض. ه سواحل برخوردارنديتغذ

 يها وده شده از محديگذاري از حجم ماسه جايم که بخش مشخصيکن يف مي را تعرير شکل، زمانييموضوع در چرخه تغ

 از حجم يمي انتقال نياز براي پروژه را به عنوان زمان مورد ن٢٦عمر مهين منظور مفهوم نيبه ا.  به اطراف پخش شود پروژه

 . ميکن يف ميها تعر پروژه به خارج از محدوده

ش کم، مدت عمر پروژه با توان دوم طول آن يم با نرخ فرسايک ساحل مستقي يبرا: طول پروژه )۱

ابد، طول عمر آن چهار برابر خواهد يش يک پروژه به دو برابر افزاين اگر طول ينابر امتناسب است ب

 . شد

اد ي زياه ه سواحل هستند که ارتفاعي تغذيها ر شکل پروژهيي تغيسم غالب براي امواج مکان:ارتفاع موج )۲

ش يافزا موجب  ک پروژهيدو برابر شدن ارتفاع موج در . ودش يشتر ذرات ميموج، باعث پخش شدن ب

تنها . گردد ي درصد در عمر پروژه م۱۸ در حدود يجه کاهشي برابر و در نت۵ ي ر شکل به اندازهيينرخ تغ

 .  مشابه استيها ا سازهيمت فراساحل و يق   گرانيها شکن جاد موجيراه کنترل ارتفاع موج، ا

ک يه صرفه بودن تواند مقرون ب ين نرخ، ميشتر بحث شد، ايهمان طور که پ  :ش گذشتهينرخ فرسا )۳

وان ت يهد، مد ي رخ مي انسانيها تيل فعاليش به دلي که فرسايدر موارد. ر قرار دهديپروژه را تحت تأث

ان رسوب را مجدداً ي، جر) داردي عموديها ک رودخانه که اسکلهي يمثالً ورود(ن عامل يبا حذف ا

 . برقرار نمود

 عرض يبر رو، يعي طبيها خصات ماسهه به همراه مشي تغذيها مشخصات ماسه :مشخصات رسوب )۴

ر باشند ت  درشتيا کميه متناسب ي تغذيها  اگر ماسه.گذارد يساحل خشک پس از تعادل پروژه اثر م

ن ي ساحل را تخميشرويتوان پ ي ميبيک رابطه تقريتر خواهد بود و با استفاده از  ار مطلوبيحاصل بس
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 ساحل به يشرويده به هر فوت از ساحل به پارد مکعب از ماسه اضافه شيک ين صورت که يزد، بد

اد يدر مناطق با ارتفاع موج ز.  دارديط موج بستگين رابطه به شرايا. ک فوت منجر خواهد شدياندازه 

. جه برعکس خواهد بودين نتيتر ا ي کمتر ساحل حاصل شده و در مناطق با امواج کم انرژيشرويپ

شتر يا بي کمتر ي تعادليها  باشند، به عرضيعي طبيها اسهتر از م ا کوچکيه که بزرگتر ي تغذيها ماسه

 .  خواهند شدي متناسب منتهيها از ماسه

  يج نشانگر نقش عوامل مختلف طراحينمونه نتا

هد د يعمر آن نشان م مهي اثر طول پروژه را بر ن۳ تا ۱موارد . هدد ي م  را نشاني مختلف طراحياه  نقش پارامتر۱جدول 

سه يمقا. دهد يش مي سال افزا۲۷,۲ به ۱,۷ را از  عمر پروژه مهيل، ني ما۴ به ۱ از  ش طول پروژهي افزاکسان،يط يدر شرا

 به ۱,۷ را از  عمر پروژه مهي فوت، موجب کاهش ن۱ به ۲ن موضوع است که کاهش ارتفاع موج از ي نشانگر ا۴تا ۱موارد 

 فوت بر سال، ۳ به ۰ش از يش نرخ فرسايافزا. هدد يش در گذشته را نشان مي اثر نرخ فرسا۶مورد .  سال است۹,۶

شتر از ي را بي طوالنيها عمر پروژه مهياد، نيش زي نرخ فرساکه نيل ايدل. دهد ي کاهش م۸,۷ به ۳۸,۴عمر را از  مهين

کاهش ن است که ي، ا) کوتاهيها  پروژهيبرا% ۱۸ بلند و يها  پروژهيبرا% ۷۷( دهد  ير قرار مي کوتاه تحت تأثيها پروژه

  . شتر استيار بي بلند بسيها  پروژهيمواد در اثر پخش شدن برا

. هدد ي ساحل نشان مي عرض تعادلي مختلف را بر رويها  با اندازه دانه ه سواحليج و آثار تغذي از نتاييها  نمونه۲جدول 

اثر . ندک يان ميمتر بيلي م۰,۲ يعيارد مکعب بر فوت با اندازه دانه طبي ۱۰۰ه يک حجم تغذي يج را براي نتا۳ تا ۱موارد 

 يعي طبي   دانه ه با همان اندازهيتغذ.  کامالً مشهود استيعي طب تر از اندازه  تر و بزرگ  کوچکيها  دانه ه با اندازهيتغذ

 ۱۷ ي ب به اندازهي ، حاصل به ترت۰,۲۲ و ۰,۱۸ ي   دانه  که با اندازهي شد در حالي فوت منته۱۰۰ساحل خشک با عرض 

درصد .  هندد يش مي نما ارد مکعبي ۵۰ه ي حجم تغذيج سه مورد باال را براي همان نتا۶ تا ۴موارد .  فوت بود۱۵۰و 

چ يمتر هيلي م۰,۱۸ يها ه با اندازه دانهيدهد که تغذ ير مشابه نشان مي رسوبات غيرات عرض ساحل خشک براييتغ

  .  را به دنبال نخواهد داشتيش عرضيافزا
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  چندگانهيها هي تغذيژه برا فرم پالن پرويبررس

 ثابت نگه داشتن يابد و براي يطور که قبالً اشاره شد کاهش م ، حجم پروژه همان ه سواحلي تغذ ک پروژهيپس از ساخت 

و . ه شدي تغذ۱۹۷۳ ابتدا در سال ٢٧ي مثال، ساحل دلريبرا. شود يدا مياز پيه نيکم به باز تغذ  از پروژه کميحجم مشخص

 قرار گرفته ين پروژه به طور ساالنه مورد بازرسيخوشبختانه ا. ه قرار گرفتيگر هم مورد باز تغذيبار د ۴، ۲۰۰۲تا سال 

 ۲,۸۶ارد مکعب ماده افزوده شده به ساحل تا آن زمان، يون يلي م۴,۶۵دهد که از مجموع  ي نشان ميج بررسياست و نتا

ن يز از اي مجاور نين، نواحيعالوه بر ا.  مانده استي باقدر منطقه پروژه) ماده افزوده شده% ۶۲(ارد مکعب آن يون يليم

بر اساس مطالعات .  عمل کرده استيک ساحل مغذي آنها به عنوان ين ساحل براي که ايا اند به گونه ساحل سود برده

ب در يترتآن به % ۱۶و % ۷ب ياز حجم پروژه که به خارج از آن منتقل شده بود، به ترت% ۴۱، از ۱۹۹۰انجام شده تا سال 

 کامالً موفق عمل کرده يک ساحل مغذين ساحل به عنوان ي به سواحل اضافه شده بودند، لذا اي و جنوبيمناطق شمال

  . بود

  ل پروژه ي پروفي بررسي برايفواصل زمان

ک يوان به عن. ردي قرار گي مورد بررسي مشخصيد در فواصل زمانيز بايل آن ني فرم پالن پروژه، فرم پروفيابيهمانند ارز

 ساحل ي برابر بزرگتر از عرض تعادل۲,۵ تا ۱,۵ن يه سواحل بي تغذ ک پروژهي يه براي، عرض افزوده شده اوليحدس کل

دن ساحل، مقدار عرض آن کاهش يبا به تعادل رس. ها دارد ر افزوده شده و اندازه دانهي به مقادين مقدار بستگياست و ا

. افتد ي اتفاق مين کاهش با چه نرخي دارد که بدانند اياديت زين موضوع اهمي ا دارندگان پروژهين برايابنابر. ابدي يم

 حدود ي در زمان هد که پروژهد ي شده است و نشان مي چند پروژه بررسيدن ساحل براي به تعادل رسي برايفواصل زمان

 يزان انرژيضوع داللت دارند که من مويمطالعات انجام شده بر ا. دار خواهد شدي خود پايعمر تعادل مهي سال، به ن۳ تا ۲

  . ن کننده در نرخ تعادل ساحل استييک فاکتور تعيموج 
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  يدار سازي پايها سازه

 ک راه جذابي ين موارديدر چن. ز دارندي نيرت ر طول عمر کوتاهت  با طول کوتاهيها شتر اشاره شد، پروژهيهمان طور که پ

 به نظر ي موارد ضروريها در بعض ن سازهيا.  استيدار سازي پايها سازه استفاده از  پروژه ر نمودن عمر ت ي طوالنيبرا

 مثال، يبرا.  سواحل مجاور استي آنها بر رويار منفين مسأله در کاربرد آنها اثر بالقوه بسيتر  که عمدهيرسند در حال يم

ه يک پروژه تغذي کنترل ي براها ني به شکل گرويدار سازي پايها ، سازهي ساحليندهايش از درک کامل ما از فرآيپ

 اثر يستم ساحلير انداختن ماسه و خارج کردن آن از سيها با گ ني که کارکرد گرويدر حال.  بودندتر ار مطلوبيسواحل بس

ش ساحل به صورت ين شد که کنترل فرساين اثر منجر به ايص ايتشخ. ذاردگ يست مد نييان پاي بر جريار نا مطلوبيبس

بنابر . است ل شدهيند غالب تبدين روش به امروزه به فرآيرد و ايه سواحل صورت گي تغذيها پروژه ز  و با استفاده ايجيتدر

 اثرات آن بر يد بر رويه بايک پروژه تغذيش عمر ي افزاي برايدار سازي پايها سازه  استفاده ازي  ن در هنگام مطالعهيا

د با يه، باي تغذيها  پروژهيدارسازي پايها برا  از سازهبه صورت خالصه، استفاده.  متمرکز شوديسواحل مجاور دقت کاف

ن پروژه بر سواحل مجاور يز به همراه اثر ايش ني پروژه به صورت نرخ فرسايدقت مطالعه شود و اثر سواحل مجاور بر رو

   . گردديبررس

  

 يريجه گينت

براي انتخاب راه حل مناسب،  و نباشدهنگامي به مقابله با فرسايش ساحل مي پردازيم که ساحل قادر به بازسازي خود 

 طراحي شده باشند مفيد پروژه هاي تغذيه سواحل اگر و تنها اگر به خوبي .شناخت صحيح سيستم ساحل الزم است

ار يت گرچه مطالعات بسياما در نها. ي به همراه تغذيه سواحل نيازمنديما زهمعموالً به ترکيبي از رهيافت ساخواهند بود و 

ت ي از سواحل جنوب کشور، از آنجا که محدودياريران انجام شده است، در بسيش در سواحل ايه فرساني در زميکم

توان در ين خواهد بود، مييار پاينه انتقال ماسه به ساحل بسيل هزين دلي سواحل وجود ندارد و به هميکيماسه در نزد

  .ار انجام داديبس ين پروژه و اثرات مثبت بالقوه آن بحث و بررسيمورد امکان انجام ا
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 جداول

 ١جدول 
 ارتفاع موج مشخصه مورد

  )فوت(
 طول پروژه

  )ليما(
  ش درينرخ فرسا

 )سال/فوت( گذشته
 م عمر پروژهين

  )سال(
۱  ۲  ۱  ۰  ۱,۷  
۲  ۲  ۲  ۰  ۶,۸  
۳  ۲  ۴  ۰  ۲۷,۲  
۴  ۱  ۱  ۰  ۹,۶  
۵  ۱  ۲  ۰  ۳۸,۴  
۶  ۱  ۲  ۳  ۸,۷  
۷  ۲  ۱  ۳  ۱,۴  

  
 ٢جدول 

 طولحجم افزوده شده در واحد  مورد )متريليم(اندازه رسوبات
  هيتغذ   يعيطب  )ارد مکعب بر فوتي( ساحل

 )فوت( ساحليعرض تعادل

۱  ۱۰۰  ۰,۲  ۰,۲  ۱۰۰  
۲  ۱۰۰  ۰,۲  ۰,۱۸  ۱۷  
۳  ۱۰۰  ۰,۲  ۰,۲۲  ۱۵۰  
۴  ۵۰  ۰,۲  ۰,۲  ۵۰  
۵  ۵۰  ۰,۲  ۰,۱۸  ۰  
۶  ۵۰  ۰,۲  ۰,۲۲  ۹۰  
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   پالن ساحلفرم: ١ ريتصو

 
  ل ساحليفرم پروف: ٢ ريتصو

 
   ساحليان موازيجر: ٣ ريتصو

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  

  
  

 
  هاي تابستانه و زمستانه پروفيل: ٤ ريتصو

  

 
  ديا در اثر طوفان شده ن رفتن تپهياز ب: ٥ ريتصو
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  ه سواحل در محافظت در مقابل طوفانياثرات تغذ: ٦ ريتصو

  

 
  م بلنديک ساحل مستقيه يتغذ:٧ ريتصو
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  ک رودخانهي يه در کنار وروديتغذ: ٨ريتصو

  

 
  يک ساحل پاکتيه يتغذ: ٩ ريوتص
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