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 چكيده
هايي هستند كه اغلب به صورت عمود بر مسير جريان رودخانه از كناره به سمت داخل رودخانه ساخته ها سازه شكنآب
هاي جلوگيري از فرسايش، تثبيت يكي از روش . هاي رودخانه استرهها حفاظت از كناوظيفه اصلي اين سازه. شوند مي

در روش مستقيم از سازه تثبيت كننده به طور مستقيم و . شوندميدو روش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم به سواحل است و 
هاي حداث سازهتوسط ا، ها تثبيت رودخانه؛روش غيرمستقيمدر  و كنندبه شكل پوشش بدنه بر روي ساحل استفاده مي

ها سرعت آب در اين سازه. گيردپذير انجام مي در طول ساحل فرسايش؛شودشكن كه اپي هم ناميده ميعرضي يا آب
كند و بدينوسيله نيروي فرسايش شكن بعدي برخورد ميها كم شده و جريان پس از چرخش به آبهنگام برخورد با اپي

ها دن سرعت آب، رسوبات حل شده توسط رودخانه بين هر جفت از اپي از طرفي به علت كم ش،شودآب مستهلك مي
دست؛ جريان را هاي متمايل به پائين شكن آب. شودها با اين رسوبات پر مينشين شده و به مرور زمان فواصل بين اپيته

در اين مقاله . استشكن متمايل به باالدست، به ساحل نزديكتر  شستگي در مقايسه با آب به سمت خود جذب و حفره آب
هاي مختلف حفاظت از سواحل رودخانه تبيين و سعي بر آن است تا با تشريح روند تخريب و فرسايش در رودخانه، راه

 .شودشكن، پرداخته ميدر ادامه به تشريح مسائل مربوط به آب
 
 

Protection of river banks with Spur Dike on Erosion Force Bank 
 

Abstract 

One of the common methods of river improvement and bank protection is using spur dikes. 
Because of the concentration of flow in the middle of the river it causes the river side not to be washed 
out. This new river path makes the bottom of the river next to the end of the spur dikes to be washed 
out. Usually the spur dikes are built in group and stability of these spur dikes against the river flow 
depends on stability of the first spur dike. When the flow comes through these spur dikes, the sediment 
are settled between two spur dikes and the period of time, filled with sediment. The operation of spur 
dikes are also depends on the angle of made with the bank of the river and they named Repelling, 
Deflecting and Sedimentation type. In this paper, try to describe erosion phenomena in the river and 
how can to protect the bank of the river in the erosion force and also, explain about the spur dikes 
which is one of the way to protect the banks of river. 

 
  . سازه تثبيت كننده، رودخانه، كنترل فرسايش،حفاظت غيرمستقيم ،شكنآب :گان كليديواژ

 مقدمه 
ها به لحاظ اهميتي كه اين منابع طبيعي در  استفاده بهينه از رودخانه.شوندها شريان اصلي حيات سازه هاي آبي محسوب ميرودخانه

هاي كشاورزي هاي تغذيه كننده از آب رودخانه و زمين نزديكي سازهدليلبهن يهمچن واند برآورد نيازهاي بشري، از ديرباز تاكنون داشته
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اي ها به مثابه موجودات زندهرودخانه. استها اجتناب ناپذير حفظ و حراست از اين سازهبراي ريزي علمي اطراف رودخانه نياز به يك برنامه
اگرچه   .گيردژيم هيدروليكي آن در يك روند براي رسيدن به تعادل مجدد قرار مي و ركردههستند كه در مقابل تعارض بشر اقدام متقابل 

هاي عالم  با اين وجود بسياري از تغييرات ايجادشده در سطح خشكي،، بسيار ناچيز استشيرينها، در مقايسه با حجم آب  مقدار آب رودخانه
-نقش مهمي در زندگي بشر دارند در بستر هموار و مستقيم و در سرعت» انهرودخ«رود و بستر آن، يعني  . ناشي از عملكرد آبهاي جاري است

در مقابل، در بسترهاي ناهموار و غير . شود يا خطي گفته مي» اي جريان ورقه«هاي كم، مسير هر ذره آب يك خط مستقيم است كه به آن 
-هكنند، حركت آب ب و در هم تداخل ميكرده ت هاي مختلف حركهاي زياد كه ذرات آب در همه جهات با سرعتمستقيم و در سرعت

 و جريان متالطم در تخريب .تر است در نزديكي ديوارها و بستر رود، به دليل نيروي اصطكاك، جريان آشفته. است» جريان آشفته«صورت 
ز فرسودگي و از اده و عبارت گرفته ش Erodere التين فرسايش، از كلمه يطور كلهب .كند  ديواره و حمل ذرات نقش مهمي ايفا ميفرسايش

 ،ش در رودخانهيفرسا .  استتوسط آب يا باد) اي به نقطه ديگر در سطح زمينانتقال يا حركت آن از نقطه( بين رفتن مداوم خاك سطح زمين
ها كه رودهاي مسن هفرسايش ديواره رودخان. رديگي قرار ميآن مورد بحث و بررس ديواره وبستر رودخانه ش يا از دودسته عمده فرسعموماً
ها به وجود ها شده و حريم كاذبي براي رودخانههاي اطراف رودخانه و سازه باعث بروز خسارات زيادي در زمينند؛با آنها مواجه هستبيشتر 
: توان گفت كهي؛ منهاي مسرودخانه يدر دسته بند. كاهدها ميهاي قابل استفاده اطراف رودخانهآورد كه به اين ترتيب از پتانسيل زمينمي

مسيرهاي نعل اسبي . هاي بسيار پهن جريان داشته، بسترشان داراي شيب ماليمي است و در مسير آنها آبشاري وجود نداردها در درهاين رودخانه
 .استاي رودخانه هفرسايش ديوارهتبيين  ،اين مقالههدف كه  ،استهاي رودخانه در طول زمان در حاشيه رودخانه حاكي از تغيير مسير پيچ

 
  انواع فرسايشو  هاعلل فرسايش ديواره

نفوذپذيري كم، در زمان فروكش سيالب، سطح آب سريع پايين دليل  به ، ريزدانه رسي و يا چسبنده باشد مصالح،اگر جنس ديواره
مصالح  ،ديوارهاگر جنس   .د شدها خواهآمده، امكان زهكش سريع موجود نبوده و كاهش نيروي برشي بين ذرات سبب فرو ريختن ديواره

 انواعي از مصالح ،در حالتي كه مصالح ديواره .پيونددها فرسايش سطحي به وقوع مي در اثر برخورد امواج با ديواره،ريزدانه غيرچسبنده باشد
عث ريزش ذرات درشت بااليي ها به سمت رودخانه، ذرات ريز را شسته، بافوق باشند باال آمدن سطح آب زيرزميني و زهكشي آب از ديواره

 .شودمي

  .ريزندها فرو ميها در اثر برخورد با امواج فرسايش پيدا كرده و باالي ديواره بخش زيرين ديواره :فرسايش پنجه

 ريزش ها از جنس ريزدانه بوده و قدرت زهكشي را بعد از فروكشي سيالب نداشته باشد با لغزش كناره و اگر مصالح ديواره:لغزش كناره 
  .اين قسمت مواجه خواهيم بود

 . كندها از سيلت يا ماسه بوده و تراكم بااليي نداشته باشد در اثر اشباع شدن ريزش مي زماني كه خاك كناره :لغزش سيالي
  

  هاهاي جلوگيري از فرسايش ديوارهراه
ي بردن به اينكه فرسايش بعدي در كجا و در چه در نيامده است و پپيشرفته و دقيق روند فرسايش تاكنون به صورت مدل رياضي 

هاي هوايي در مقاطع زماني مختلف و جمع مقطعي به وقوع خواهد پيوست جز با مطالعه رفتار طوالني مدت رودخانه از طريق تفسير عكس
مقاطعي كه در معرض تخريب  در ،ساخت مدل فيزيكي رودخانه. يستپذير نبومي امكانخبره و آگاه آوري اطالعات محلي از طريق افراد 

جلوگيري از فرسايش براي   متداولو شناخته شده هايتاكنون راه حل ن وجود،يبا ا. دهدارائه تواند اطالعات كيفي  نيز مي،بيشتر قرار دارند
 . هستند و تثبيت سواحلها كاناليزه كردنديواره
، كاناليزه است زياد، كه به اين دليل رودخانه دائماً در حال فرسايش با درجه چرخشرودخانه هاي در پيچ: كاناليزه كردن رودخانه)الف

ي اين در نتيجه. يابد تا انرژي رودخانه مستهلك شوددر حالت طبيعي اين روند فرسايش آنقدر ادامه مي . تواند مطرح باشدكردن رودخانه مي
پيچ به صورت يك مسير نعل ه تا تا در نهايت به يكديگر متصل شدشوند  به مرور زمان به يكديگر نزديك مي،فرآيند دو سمت گلوگاه پيچ

 :هاي كاناليزه كردن رودخانه به دو صورت زير ممكن استانواع روش. مانداسبي، بيرون از مسير اصلي و جديد رودخانه باقي مي
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ع عرضي كامل رودخانه با در اين روش پس از طراحي مسير جديد مقط. استروش اول احداث مسير جديد يا مقطع عرضي كامل 
روش دوم احداث  . شودشود و سپس دهانه رودخانه در مسير قبلي با خاكريز مسدود ميتثبيت متوسط بين رقوم دو گلوگاه پيچ احداث مي

اقل ده با مقطع عرضي كه حد) طراحي مسير جديد بر روي نقشه ( آبراهه كوچكي است كه پس از مسير يابي ،كانال هادي .استكانال هادي 
در اين حالت با توجه به فعال بودن پيچ رودخانه، مقداري از دبي . شوددرصد از دبي طراحي را بتواند عبور دهد با خاكبرداري احداث مي

ب تر شده و ظرفيت مطلوجريان به مرور زمان وارد كانال هادي شده و با توجه به شيب بستر اين آبراهه به مرور زمان و در اثر فرسايش عريض
گذاري وجود دارد لذا در آغاز، رسوبدليل هاي كم چون امكان بسته شدن كانال هادي به در دبي. آوردانحراف رودخانه به وجود ميبراي را 

هاي سيالبي با عبور آب بايد يك سد كوتاه خاكي طراحي شود تا مانع ورود جريان آب با سرعت كم به داخل كانال شود و در عوض در دبي
 .آن اين سد كوچك شسته شده و جريان آب، مقطع عرضي واقعي خود را به مرور زمان ايجاد كنداز روي 

ها در مقابل عوامل  راه اول حفاظت ديواره . توان استفاده كرد  براي حفاظت سواحل در مقابل جريان دو روش مي:تثبيت سواحل )ب
، يافتهاي تغيير  ست كه عامل مهاجم به گونه اراه دوم آن. وناگون استفاده كردهاي گ ها و سازه توان از روكشمهاجم است كه در اين زمينه مي

هاي رودخانه نداشته  كه اثر مخرب بر ديوارهيابد اي تغيير  گونه به  الگوي جريان ،هائي ا ايجاد سازهبراي اين امر، ب. زدوده شود و اثر مخرب آن
 :[5]شوند گروه زير تقسيم ميهاي حفاظت سواحل به دو  لذا با اين ديد روش. باشد

  Direct Methodsهاي حفاظت مستقيم    روش)1
 Indirect Methodsهاي حفاظت غيرمستقيم   روش)2

 كه اين ابزارها با حايل قرار دادن خود شود  حفاظت مستقيم از ابزارهايي استفاده مي در روش : )هاي طولي ايجاد سازه(روش مستقيم 
در اين روش از سازه تثبيت كننده به طور . كنند هاي رودخانه را از خطر فرسايش محافظت مي در طول رودخانه، كنارهميان ديواره و جريان آب

توان بنا به جنس مصالح قابل دسترس در انواع گوناگون  بدنه را ميپوشش .كنندمستقيم و به شكل پوشش بدنه بر روي ساحل استفاده مي
ماً قابليت عبور زه آبهاي اراضي حاشيه رودخانه را داشته باشد، در غير اين صورت در اثر اشباع شدن خاك، پوشش بدنه بايد حت. كردطراحي 

در نظر ) ژئوتكستايل( در زير پوشش بدنه بايد حتماً يك اليه فيلتر از جنس شن و ماسه و يا فيلتر غشايي. احتمال از بين رفتن سازه وجود دارد
ها بعد از ايجاد شيب الزم در سواحل نيز يكي كاشتن درختچه. زدانه از پشت پوشش بدنه جلوگيري به عمل آيدگرفت تا از شسته شدن مواد ري

 يدو نوع كلتوان به را مي) هاي طوليايجاد سازه(ها به شيوه مستقيم تثبيت سواحل رودخانهلذا، . هاستهاي تثبيت سواحل رودخانهديگر از راه
هاي مخلوط ماسه و سيمان كيسهبا ساحل سازي ؛ روكش تورسنگيبا ساحل سازي ؛ اياي سنگريزهپوشش بدنهبا ساحل سازي ر ي نظيساختمان

 .تقسيم بندي كرد هايي مانند توسكاروش بيولوژيكي يا كاشتن درختچهبا ساحل سازي  مانند يعيو روش طب يا بتن خشك
 در داخل رودخانه با هدف كاهش نيروي فرسايشي جريان صورت منظور از حفاظت غيرمستقيم عملياتي است كه :روش غيرمستقيم 

اين روش . يابد ها تحقق مي گذاري جريان در مقابل كناره ها و كوشش در جهت رسوب اين امر با دور كردن جريان از مجاورت كناره. پذيرد مي
) Flow deflectors(هاي انحراف دهنده جريان  وشمانند استفاده از توري و ر) Flow retarders(هاي آرام كننده  خود به دو دسته روش
شكن كه اپي هم  عرضي يا آبيهاها در روش غيرمستقيم توسط احداث سازهتثبيت رودخانه. دشو ها تقسيم بندي مي مانند استفاده ازدماغه

- رودخانه با زواياي مختلف نسبت به كنارههائي هستد كه از كرانه ها سازه شكن آب. گيردشود در طول ساحل فرسايش پذير انجام ميناميده مي

ها هدايت  شكن هدف اصلي از ايجاد اين آب. يابند اي به سمت درون بستر جريان امتداد مي صورت مورب نسبت به جريان تا فاصله رود و بهي
. ايش در ديواره آن استجريان آب در مجراي رودخانه در يك راستا صحيح و با الگوي از پيش تعيين شده و برطرف ساختن خطر فرس

 و جريان شوند ها با تغيير الگوي جريان و هدايت آن به سمت محور رودخانه مانع از ايجاد جريان قوي در طول ديواره ساحلي مي شكن آب
آن در ناحيه سكون تر و توسعه ديواره و تثبيت طبيعي و بيولوژيكي  نشيني رسوبات دانه درشتگردابي بوجود آمده در محدوده اثر آنها باعث ته

ها معموالً بر روي  شكن آب.  [1,3,4]شكن است نشانگر الگوي جريان در برخورد با يك آب) 1(شكل . شودشكن مي ايجاد شده توسط آب
سبب تغيير بستر ) Degrade(و نه با كف كني كند  مي) Aggraded(اي كه نه ايجاد رسوب  هاي عريض به منظور توليد آبراهه رودخانه

به منظور كنترل جريان ) Crossing(و در گذاره رودخانه ) Meanders(از اين سازه همچنين در پيچانرودها . شوند ردد، ساخته ميگ مي
گذاري در فضاهاي بين  شوند، كه اين مورد به منظور استفاده از آنها در رسوب صورت سري ساخته مي ها غالباً به شكن شود آب استفاده مي
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تواند در انحراف  شكن منفرد معموالً نمي يك آب. راساس طراحي به عمل آمده، يك كناره ساحلي پايدار ايجاد گرددهاست، تا ب شكن آب
شكن منفرد به دليل ايجاد آشفتگي در جريان  به عالوه يك آب. اي داشته باشد گذاري در باالست يا پائين دست خود اثر عمده جريان و رسوب

زماني كه فاصله داخلي مسير جديد رودخانه و ديوار ساحلي . يبي خواهد داشت تا اينكه نقش مفيدي را ايفا نمايدطبيعي رودخانه، بيشتر اثر تخر
 .شود به انتهاي آن اضافه مي) 2(هاي طولي مطابق شكل  ها، ديواره شكن موجود زياد باشد، عالوه بر آب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شكن  وضعيت جريان در برخورد با آب-1شكل 

 
 شكن و برخي  عملكرد آنها انواع آب

 :[1,3,4]ها را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود شكن آب
 تراوا و ناتراوا: بندي براساس مصالح ساختماني  تقسيم-
 مستغرق و غيرمستغرق:  دسته بندي براساس عمق آب اطراف آن-
و رسوبگير ) Deflecting(منحرف كننده ، )Repelling(، دور كننده )Attracting(جاذب :  دسته بندي براساس عملكرد-
)Sedimentation.()  3شكل.( 
 ... ، چوگاني و ) شكلT(، سر سپري ) شكلLمعموالً (مستقيم، سركج : بندي براساس شكل سازه در پالن  دسته-

 :دهند عبارتند از شكن  را تحت تأثير قرار مي عواملي كه انتخاب نوع آب
عرض ) 3. ها، ماسه يا الي هاي كف بستر، تخته سنگ خصات مصالح حمل شده كف اعم از سنگمش)2. سرعت جريان در رودخانه) 1

مصالح در دسترس ) 5. عمق رودخانه و عمق سيالب و طبيعت هيدروگراف سيالب) 4. هاي زياد، متوسط، كم رودخانه در شرايط عمق
 .گذاري سرمايه
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 ]7[ورد استفاده در ساماندهي رودخانههاي طولي م ها و ديواره شكن آب-2شكل 
 

 ها شكن تأثير جهت دهي بر عملكرد آب
هاي متمايل به پائين دست جريان را به  شكن آب. تواند عمود بر ساحل رودخانه و يا متمايل به باالدست يا پائين دست ساخته شود شكن مي آب

شكن دور كننده  شستگي در مقايسه با آب شكن جاذب، حفره آب  يك آبدر. شوند ناميده مي›› جاذب‹‹ كنند و بنابراين  سمت خود جذب مي
هاي محدب  هاي متعامد در ديواره شكن آب. شود به ساحل نزديكتر است و لذا در حالت كلي استفاده نمي) شكن متمايل به باالدست  يعني آب(

شكن متمايل به باالدست آنقدر كم باشد  وقتي كه طول يك آب  .شوند هاي مقعر كار گذاشته مي هاي متمايل به باالدست در ديواره شكن و آب
شكن منحرف كننده خواهد  شكن دوره كننده، آب كه تنها جهت جريان را بدون دورساختن آن تغيير دهد، در اين صورت نام آن به جاي آب

 .  [2] . ند از نوع منحرف كننده خواهند بودباش  هاي جاذب و دوركننده داشته شكن هاي متعامدي كه طول كمتري نسبت به آب شكن آب. بود
 

 ها شكن بررسي الگوي جريان در دماغه و  ميدان آب
خطوط جريان با نزديك . دهند طور محسوسي تحت تأثير قرار مي مقطع رودخانه، الگوي جريان را بهسطح ها با كاهش  شكن آب

و ساير ) شكن نفوذپذير يا غيرقابل نفوذ آب(اختار هندسي، نوع سازه شكن آرايش خود را تغيير داده و به تبعيت از س شدن به سازه آب
شكن  ايجاد فرسايش در دماغه و يا در امتداد بدنه آب. گردد شكن پديدار مي مشخصات فني، الگوهاي متفاوتي از جريان در دماغه و ميدان آب

ها و  شكن بعالوه تعيين فاصله و طول آب. كند ن پيروي ميگذاري در محدوده بين دو سازه از نوع و ويژگي الگوي جريا و همچنين رسوب
شكن  هاي فني مستلزم توجه به الگوي جريان ايجاد شده در محدوده آب طور كلي بسياري از مشخصه همچنين امتداد نسبت به خط ساحلي و به

 ]. 7[دهد مينشان را شكن منفرد بر آرايش خطوط جريان رودخانه   چگونگي تأثير آب)4(شكل. باشد مي
 

 
 

 گير هاي جاذب، منحرف كننده، دور كننده، رسوب شكن  آب-3شكل 
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 ] 6[شكن بر وضعيت جريان رودخانه و پديدآمدن ميدان جريان ثانويه  تاثير سازه آب-4شكل 

 
 

) 5(در شكل . داردشكن  گذاري در ميدان آب اي بر الگوي جريان و به تبع آن نحوه رسوب ها تأثير عمده شكن فاصله آب

2S(در اين سيستم نسبت . شكن نشان داده شده است الگوي جريان در محدوده دو آب
L
بوده و از اين رو امكان تشكيل ) >

 .شود تر رسوب محقق مي گرداب منفرد و توزيع يكنواخت
 

 
 

  ]6[يان و تشكيل گرداب منفردها در تغيير الگوي جر شكن اي از تاثير فاصله آب  نمونه-5 شكل

 
 يريگجهينت

مقطع رودخانه، الگوي سطح ها با كاهش  شكن  آباست،ها گذاري يكي از معضالت مهم در رودخانهفرسايش و رسوب
 صورت است  كه با هدايت جريان به سمت شكن به اين عملكرد آب مكانبزم .دهند يطور محسوسي تحت تأثير قرار م جريان را به

به عبارتي ديگر، . شود ودخانه از ايجاد جريان قوي در طول ساحل جلوگيري كرده و مانع فرسايش ساحل رودخانه ميمحور ر
وسيله جذب، تغيير شكل يا دور ساختن  سازماندهي يك بازه مشخص به كه؛ صورت زير بيان كرد توان به ها را مي شكن عملكرد آب

شكن، محافظت از ساحل رودخانه با  گذاري جريان در نزديكي آب  منظور رسوبايجاد يك جريان آرام به جريان در يك كانال،
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؛ ) بوسيله رسوب(ها  شكن تشكيل و ايجاد ديواره ساحلي جديد بعد از پر شدن محدوده بين آب ن جريان از آن،تدور نگه داش
خانه و يا متمايل به باالدست يا پائين تواند عمود بر ساحل رود شكن مي آب . استي ساحلي ممانعت از حمله رودخانه به ديواره

شكن، حفره  در اين نوع آب.كنند هاي متمايل به پائين دست جريان را به سمت خود جذب مي شكن آب. دست ساخته شود
به ساحل نزديكتر است و لذا در حالت كلي ) شكن دور كننده يعني آب(شكن متمايل به باالدست  شستگي در مقايسه با آب آب

هاي متعامد در  شكن آب. ها در حالت كلي يا عمود بر ديواره و يا متمايل به باالدست هستند شكن بنابراين آب. شود  نمياستفاده
گير با هاي رسوب شكن در آب. شوند هاي مقعر كار گذاشته مي هاي متمايل به باالدست در ديواره شكن هاي محدب و آب ديواره

ها تجمع نمايد،  شكن بين آبدر هنگامي كه رسوبات . هاي با آب زالل مناسب نيستند خانهتوجه به ماهيت عملكردي آنها؛ در رود
ها به شكننسبت فاصله بين آب همچنين . تر نيست صورتي كه نيازي به استفاده از مصالح بادوام به. لبه ساحل كم و بيش پايدار است

شكن با كناره و شكن؛ زاويه آبشدگي مقطع؛ ارتفاع آبشكن با عرض بستر و رعايت نسبت تنگ طول آنها، تناسب طول آب
 . باشد كه بايد مورد توجه قرار گيردشكن با جنس مصالح رودخانه نيز از ديگر موارد مهم در طراحي ميتناسب نوع آب
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