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چکیده
امروزه دیوارهای حائل نقش مهمی را در حیطه مهندسی ژئوتکنیک و معماری فضاهای شهری و برون
شهری ایفا میکنند .برای سالهای بسیاری از دیوارههای نگهبان به دو صورت وزنی و سازهای بتن مسلح
استفاده شده است که هر دو آنها صلب بوده و با تغییر شکلهای بسیار زیاد سازگار نبوده و از منظر
زیباشناسی نیز با محیط اطرف هم فام نیستند .تقویت و بهسازی خاک با استفاده از مصالح ژئوسنتتیکی و
سازگار با محیط زیست برای طیف گستردهای از پروژهها قابل استفاده بوده و از محبوبیت باالیی برخوردار
است .کاربرد خاک مسلح یکی از روشهای مناسب و نوین در زمینه پایدارسازی خاکریزها ،دامنهها و
شیبها میباشد .در این روش از تلفیق خاک و عناصر کشسان از جمله ژئوسنتتیکها مثل الیاف ،شبکهها
و بافتهای پلیمری استفاده میشود .بکارگیری خاک که عنصری طبیعی ،ارزان و دارای پتانسیل رویش
گیاهان است از مزایای ارزشمند این روش محسوب میشود .مسلح ساختن و بهسازی دیوارها و نیز
محصور کردن خاکها به وسیله ژئوسنتتیکها یک روش موثر و کم هزینه بوده و از لحاظ فنی نیز
جایگزین مناسبی برای دیوارهای حائل وزنی و سازهای محسوب میشود .در این تحقیق ،تقویت و تسلیح
خاک با استفاده از مصالح گوناگون برای ثبات خاکریزها ،پایدارسازی شیبها و دامنهها در زمینهای
سست و مقاومت در برابر زوال و فرسایش و بسیاری از موارد دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش مصالح
مختلف و انواع سازههای دیوار حائل در زیباسازی و معماری محیط و بزرگراهها ،تأثیر آن بر آلودگی هوا و
اثرات زیست محیطی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :دیوارهای نگهبان ،محیط زیست و فضای سبز ،حفاظت و تسلیح خاک ،معماری محیط
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مقدمه
فضای سبز جزء جدایی ناپذیری از فضای شهری است؛ تا آنجا که یکیی از مباحیا اصیلی و مهیم در برنامیه رییزی و میدیریت
شهری ،توجه به این مهم در شهرها میباشد .فضای سبز باعا بهبود وضعیت آالیندگی شهر ،زیبایی آن و افزایش ارزش افیزوده
واحدهای تجاری و مسکونی میگردد .دما ،تبخیر و تعرق باال ،بارندگی کم ،خاکهای نامطلوب و کمبود آب از یک سو و نیاز بیه
گسترش فضای سبز شهری از سوی دیگر یک چالش تحقیقی و اجرایی است که بایستی با راهکارهای کارآمد سعی بر اسیتفاده
بهینه از منابع و افزایش راندمان مصرفی آنها در جهت گسترش فضای سبز شهری نمود .بر طبق مطالعیات کشیورهای مختلیف
دنیا ،یکی از راهکارهای توصیه شده برای حفاظت و اصالح خاک ،حفظ رطوبت خاک به مدت طوالنیتر و دسترسی بیشتر گیاه
در جذب آب ،متعادل سازی دمای خاک ،کاهش تبخیر از سطح خاک ،سهولت در نفوذ آب ،کیاهش فرسیایش خیاک و کیاهش
علفهای هرز و در برخی موارد بهبود بصری فضاهای طراحی شده ،استفاده از خاکپوشهای آلی و غیر آلی در فضای سبز است.
با این وجود ،استفاده از این مصالح در فضای سبز هنوز به ندرت به چشم میخورد و یا در سطحی بسیار محدود میورد اسیتفاده
قرار میگیرد (صفری و کاظمی.)3131 ،
بزرگراهها بعنوان بیرونیترین عنصر شبکه راههای درون شهری نقش مهمی را در جابجایی و دسترسی شهری ایفا مییکننید .از
این رو پرداختن به چگونگی طراحی منظر بزرگراه باعا ارتقای کیفیت منظر شهری خواهد شید .بیا احتسیاب زمیان توقیف در
درون بزرگراههای درون شهری میتوان گفت که این عناصر از المانهای مهم منظر شهری محسوب میشوند .همچنین بررسیی
بزرگراه بعنوان یک شریان جدید شهری با توجه به نقش عملکردی و حیاتی آن در اتصال بین بافتهای مختلف شهر و به دنبال
آن ایجاد منظر شهری جدید که در چند دهه اخیر در ساختار کالبدی شهرها بوجود آمده ،حائز اهمیت است .لذا مدیریت منظر
بزرگراههای شهری نقش بسزایی در ارتقای کیفیت فضا و مکان شهر ایفا میکند.
یکی از سازههای مهم و اصلی که در قلب شهرها و بزرگراههیای درون شیهری و بیرون شیهری میورد اسیتفاده قیرار مییگییرد
دیوارهای حائل وزنی و سازه ای هستند .صورت دیگری از این دیوارها را میتوان در کوله پلهیا و تقیاطعهیای غییر هیم سیطح
بزرگراهها مشاهده نمود .بنابراین این دیوارها از جهت منظر ،معماری و همچنین مسائل زیست محیطیی نقیش مهمیی خواهنید
داشت ،که با استفاده از مصالح و فناوریهای نوظهور و جدید میتوان چهره مناسبی برای این قبیل سازههیای پرکیاربرد فیراهم
کرد .در ادامه روشهای گوناگون ساخت ،تقویت و بازآرایی دیوارهای حائل در مناطق شهری و غیر شهری ،حاشیه رودخانههیا و
ساختمانها با استفاده از مصالح نوین ،روشها و تکنیکهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.
تثبیت کنندههای مکانیکی زمین
در گذشته ،به منظور مسلح سازی خاک از مخلوط کاهگل و ترکیب آن با نیی بصیورت بافتیه شیده و نییز از شیاخههیا و دیگیر
پوششهای گیاهی برای بهبود مقاومت و افزایش ظرفیت باربری خاکها اسیتفاده مییکردنید .در روشهیای میدرن بهسیازی و
مسلح سازی خاکها از مصالح با مقاومت و استحکام بسیار باالتری استفاده میشود .جزئیات نحوه مسلح کردن خاک با استفاده
از تسمه یا نوارهای فوالدی و جزئیات نوار گالوانیزه مورد استفاده در این روش در شکل 3آمده است.

شکل : 1جزئیات نحوه تسلیح خاک پشت دیوار به وسیله تسمه یا نوار فوالدی و جزئیات نوار گالوانیزه آجدار و نحوه اتصال آن
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نسخههای اولیه است فاده از این روش به منظور باال بردن استحکام ،مقاومت و ظرفیت خاک به سال  3391باز میگردد که بیرای
ساخت دیواره های حائل از آن استفاده شده است .مسلح سازی این دیوارها با استفاده از نوارهیای فیوالدی گیالوانیزه دندانیهدار،
مقاومت جانبی در برابر فشارهای وارده از طرف خاک را افزایش خواهد داد .بطور معمول به این نوع از دیوارهای سازهای ،تثبیت
کنندههای مکانیکی زمین 1میگویند .در شکل 2نمای انواع دیوارهای ساخته شده به روش  MSEنشان داده شده است .مصیالح
متنوع مورد استفاده در نما میتواند از مواد مختلفی مانند قطعات پیش ساخته بتنی ،وایرمش و یا پوششهای مصینوعی ماننید
ژئوسینتتیک تشکیل شود .بنابراین می توان احداث این نوع از دیوارها را از جهتی در محیطهای درون شهری مناسیب دانسیت،
زیرا از جهت منظر ،زیبایی و طرح معماری شکیل بوده و ساختاری بیشتر سازهای داشته و با محیط شیهری سیازگارتر بیه نظیر
میرسند .اما ساخت این دیوارها در محیطهای خارج از مناطق شهری به دلیل هم فام نبودن با محیط پیرامونی و عدم تناسیب
مصالح بکار رفته در آنها با طبیعت میتواند سیمای طبیعی منطقه را دگرگون سازد .بنیابراین ،توجیه بیه ایین مهیم از مسیائل
حیاتی و اساسی از دیدگاه منظر و معماری و نه از نگرش سازهای و مقاومتی به ساخت دیوارهای حائل میباشد.

شکل : 2ساخت دیوارهای  )a MSEپانلهای پیشساخته در ساخت دیوار  )bوایرمش در ساخت دیوار  )cژئوسینتتیک در ساخت دیوار

طراحی ،ساخت و اجرای دیوارهها و سازههای خاکی با استفاده از مصالح تقویت کننده ژئوسینتتیکی به سال  3391باز میگیردد
) .(Federal Highway Administration, 2010از آن زمان تا کنون ،از مسلح کنندههای ژئوسینتتیکی به منظیور تقوییت انیواع
سازههای خاکی و ژئوتکنیکی استفاده می شود ،که در ادامیه جهیت آشینایی بیشیتر برخیی از ایین مصیالح معرفیی شیده و بیه
کاربردهای آنها در خصوص پایدارسازی شیبها و بازآرایی دیوارها توسط انواع پوششها پرداخته شده است.
معرفی ژئو سنتتیکها
ژئوسینتتیکها منسوجات و پوششهای ساخته شده از الیاف تولید شده از مشتقات نفتی هستند که در سالهای اخییر بیه رفیع
مشکالت پروژههای زیست محیطی و عمرانی آمدهاند .از ژئوسینتتیکها به عنوان جدا کننده ،فیلتیر ،زهکیش ،مسیلح کننیده و
حفاظت کننده استفاده میشود و به اشکال بسیار متنوع تقسیم میگردند .از اهیم مشیتقات ژئوسیینتتیکهیا کیه در تقوییت و
تسلیح دیوارهای حائل کاربرد فراوانی دارنید میتیوان بیه ژئوتکسیتایلهیا ) ،(Geotextilesژئوگرییدها ) ،(Geogridesژئوسیلها
( )Geocellsاشاره نمود که هر یک براساس ویژگیهای آن ،کاربرد خاصی دارند .در ادامه به معرفیی ژئوسیینتتیکهیای معرفیی
شییده در بییاال کییه بیشییترین کییاربرد را در سییاخت ،تقویییت و بییازآرایی دیییوارههییای حائییل دارنیید پرداختییه شییده اسییت
(.)www.geostabilization.com, FHWA

ژئوتکستایلها
ژئوتکستایلها ورقههای مصنوعی پالستیکی هستند که نسبت به عبور سیاالت و گاز ،نفوذپذیر میباشند و از الیاف پلی پروپیلن
یا پلی استر تولید میشوند .از الیاف و فیبرهای پلی پروپیلنها در ساخت ژئوتکستایلهای بافته شده 2و از الییاف پلیی اسیتر در
)1- Mechanically Stabilized Earth (MSE
2 - woven geotextile
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ساخت ژئوتکستایلهای بافته نشده 3استفاده میشود .به طور کلی ژئوتکستایلها در مسیلح سیازی ،جداسیازی ،فیلتراسییون ،و
زهکشی عملکرد مناسبی داشته و در بین ژئوسینتتیکها بیشترین کاربرد را دارند .در بحا تسلیح و محصیور کیردن خیاک در
ساخت دیوارهای حائل با انعطافپذیری و شکلپذیری باال میتوان از این مصالح بعنوان الییه محیافظ و مسیلح کننیده اسیتفاده
کرد.)www.geostabilization.com, FHWA( .
ژئوگریدها
ژئوگریدها شبکههای توری از جنس الیاف پلی استر ،پلی اتیلن و یا پلی پروپیلن هستند که به صیورت تیار و پیود و در فواصیل
معین ،در دو جهت و با مقاومتهای مختلف ساخته میشود .این مصالح به صیورتهیای ییک جهتیی ( )uniaxial geogridو دو
جهتی ( )biaxial geogridو هم اکنون نیز بصورت سه جهتی ( )Triaxial Geogridsتولید میشوند کیه در شیکل 1نمونیهای از
این مصالح نشان داده شده است .از این شبکهها به اشکال تک الیه و چند الیه میتوان برای مسیلح نمیودن سیطوح خیاکریزی
استفاده نمود .ژئوگریدها ضمن باال بردن پایداری از تغییر مکانهای افقی و لغیزش خیاک جلیوگیری میکننید ،لیذا مییتواننید
کاربرد قابل مالحظهای در طراحی دیوارهای نگهبان داشته باشند (.)www.geostabilization.com, FHWA

شکل )a( : 3ژئوگرید تک محوره یا تک جهته )b( ،ژئوگرید دو محوره یا دو جهته )c( ،ژئوگرید سه محوره یا سه جهته

ژئوسلها
ژئوسلها صفحات سه بعدی تولید شده از ورقهای با دانسیته باالی پلیاتیلن هستند ،که پس از ساخت بصورت فشیرده حمیل
شده و هنگامی که کشیده میشوند مجموعهای سلولهای انفرادی را تشکیل میدهند که خیاک در آن ریختیه شیده و متیراکم
میگردد .مشابه دیگر سیستمهای محصورکننده مانند دیوارها و بالشتکهای گابیونی ،سیستمهای ژئوسل نیز انعطافپذیر بیوده،
به راحتی حمل شده و به آسانی نصب میشوند و همچنین میتوان پوششهای گیاهی نیز به آنها اضافه کرد .به منظیور تیأمین
نیازهای زیبایی و معماری برای محیط ،ژئوسلها را در انواع رنگها تولید میکنند .دیوارههای ساخته شده با ژئوسل در مقایسیه
با انواع دیگر دیوارهها از نظر هزینه به مقدار قابل توجهی مقرون به صرفهتر هستند .در شکل 4نمونهای از انواع ژئوسلهیا نشیان
داده شده است (.)www.geostabilization.com, FHWA

شکل : 4انواع ژئوسلها
3 - Nonwoven geotextile
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مسلح سازی و ایجاد پوشش برای کنترل فرسایش
حفاظت از سطح شیب های خاکی در مقابل فرسایش ناشی از عوامل جوی و محیطی فارغ از دیگر ثمرات آن ،اقدامی در راستای
بهبود منظر شهری و حفظ محیط زیسییت به شییمار میآید .مدافعین این نظر به زیبایی سیطوح حفاظیت شیده کیه بیه طیور
عمده با گونه های گیاهی متنوع زینت یافته و یا ترکییب چشیم نیوازی از مبلمیان شیهری را در خیود جیا داده اشیاره نمیوده و
همچنین جلوگیری از فرسایش خاک گیاهی ارزشمند از سطح شیبهای خاکی را اقدامی محیط زیست دوستانه بر میی شیمرند
(محمدی زاده .)3133 ،امروزه مصالح ژئوسینتتیک متنوعی برای کنترل فرسایش تولید میشوند که دارای دوام و مقاومیتهیای
متفاوتی هستند .مهمترین پارامتری که در کنترل فرسایش سطحی در نظر گرفته میشود طول عمر مصالح تقویت کننده است.
از ترکیب این مصالح با ژئوگریدها که ساختار با مقاومت باالیی دارند برای تثبیت دائمی سطح شیبها نیز استفاده میشود .ایین
مصالح به وسیله پین و یا توسط میخ کوبی به زمین دوخته میشوند .شکل 5نمونیهای از ایین مصیالح و شیکل 9نییز دییوارهای
تقویت شده برای کنترل فرسایش را نشان میدهد.

شکل : 5نمونه هایی از مصالح تقویت کننده حصیر بافت برای کنترل فرسایش

شکل : 6تقویت کننده حصیر بافت برای کنترل فرسایش و آب شستگی خاکهای

سطحی ()Kailua Hiway

برای تقویت خاکهای سطحی و جهت ایجاد پوشش گیاهی برای ثبات بیشتر ،از مصالح تقویت کننده سبک استفاده مییشیود.
همچنین در برخی مناطق از پلی فیبرها و ترکیبشان با الیاف پارچهای و ژئوکامپوزیتها برای حفظ و کنترل خاکهای ریزدانیه
و جهت ایجاد منظره و چهرهای مناسب استفاده میشود (شکل.)7

شکل )a : 7نوعی ژئوکامپوزیت ساخته شده با ژئوتکستایل  )bپلی فیبرهای سبک بافته شده
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همچنین در نظر گرفتن مشکالتی که رسوب ناشی از خاکهای فرسایش یافته در شییبکه جمعآوری آبهای سیییطحی بوجیود
میییآورد ،متولیان و مجریان این مسئله را به دیگر عالقمندان امروزی حفاظت از سطح شیییبهای خاکی در مقابیل فرسیایش
یعنی سازمانهایی نظیر زیباسازی و فضای سبز افزوده است.
نوع دیگری از حصیر بافتهای سازگار با محیط زیست و طبیعت نیز برای کنترل موقتی فرسایش تولیید مییشیوند کیه تجزییه
پذیر هستند .ذکر این نکته حائز اهمیت است که عالوه بر کنترل و اطمینان از پایداری داخلیی و خیارجی ترانشیییه ،توجیه بیه
وضعیت شیییبها در طول عمر آنها و نیز نحییوه نگهداری از بدنه خاکی باید به دقیت میورد ارزییابی قیرار بگییرد .در شیکل9
نمونهای از این مسلح کنندههای سطحی نشان داده شده است .الزم به ذکر است که این نوع از پوششها هم رنگی و هیم فیامی
مناسبی با محیط اطراف خود ایجاد میکنند.

شکل : 8حصیر بافت های طبیعی و تجزیه پذیر
 )aفیبرهای چوبی  )bکاه یا نی خورد شده  )cپوست نارگیل خورد شده  )dالیاف سخت و زبر بافته شده

مانند آنچه در شکل 3نشان داده شده است هر کدام از این حصیر بافتها ممکن است با ترکیبی از شاخهها ،نی و یا یک پوشش
گیاهی مناسب با آن محیط بکار گرفته شوند .همچنین برای افزایش زیبایی محیط ممکن است از نوعی پوشش چمن مصینوعی
استفاده شود که در شکل 31نمونهای از این نوع پوششها نشان داده شده است.

شکل : 9تسلیح سطحی شیب تند با پوشش گیاهی

شکل : 11نوعی پوشش دیواره و سطح بصورت چمن مصنوعی

همچنین طیف گستردهای از بالشتکها به جهت کنترل فرسایش و برای محصور کردن ییا پایدارسیازی خیاکهیای سیطحی و
مقاومت در برابر نیروهای حاصل از باد و جریان آبهای سطحی طراحی شدهاند .این بالشتکها شبکههای تیوری ماننید سیبک
وزن موقتی هستند که تنها برای ایجاد پایداری در خاکهای سطحی در نظر گرفته میشوند .همچنیین بیرای تیأمین پاییداری
طوالنی مدت برای دیوارها ،این شبکهها را به دیواره میخکوبی میکنند (شکل .)33a,bمحصور کردن خاهای سطحی در شیبها
و دامنهها امکان حفاظت از خاکهای قرار گرفته در معرض نیروهای فرسایشی را فراهم میکند .همچنیین ممکین اسیت ماننید
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آنچه که در شکل 11cنشان داده شده است ،از طرحهای مشابهی جهت ترمیم و محافظت از سنگهای هوازده و یا شکسیته بیر
روی دامنهها و شیبها استفاده شود.

شکل )a( : 11میخکوبی مش فوالدی ( )bنصب بالشتک جهت کنترل فرسایش ( )cمحصور کردن سنگ هوازده با روش مش و میخکوبی

یک تکنیک پایدارسازی شیب توسط  Koernerو برای اعماق نسبتاً کم و تودههای با لغزش بالقوه ارائه شده است .ایین روش بیر
پایه قرار گرفتن یک توری ژئوسینتتیکی بر روی سطح شیب و اجرای انکراژ یا میخکوبی بیر روی آن تیا عمقیی فراتیر از سیطح
فرضی گسیختگی است .میخهای کوبیده شده در خاک عالوه بر اینکه خاک را بیه کمیک تیوری تحیت فشیار قیرار مییدهنید،
همچنین باعا کنترل لغزش توده خاک نیز میشوند (شکل .)32بطور کلی این روش باعا بهبود مشخصات پاییداری و افیزایش
مقاومت میشود (.)Koerner, 2012

شکل : 12تث بیت شیب با ترکیب انکراژ یا میخکوبی با تور در کشش قرار گرفته به منظور محصور کردن خاک

فرسییایش سطحی در اثر عواملی همچون باد و باران ،هرچند از ابتدا خفیف و تدریجیاند ،اما روند افزایشی داشته و پس از طی
مراحل اولیه ،این پدیده روندی فزاینده پیدا میکند .یکی از مهمترین عوامل بروز ناپایداری در شیبها وجود آب و تیأثیر آن بیر
روی مشخصات ژئوتکنیکی و مکانیکی خاک است .شیارهای ناشی از بروز فرسایش سطحی از بهترین معیابر نفیوذ آب بیه بدنیه
شیب و شکلگیری عواقب ناشی از آن است .قلوهکن شییدن سیینگها از دیگر مشکالت ناشییی از بروز فرسایش است .از بیین
رفتن درگیری بین سیینگدانهها و بدنه اصلی منجر به کنده شدن و افتادن سنگها شده و حفرات باقیمانده خیود نقیاطی بیرای
ادامه فرآیند فرسایش با شدت بیشتر خواهند بود .با استفاده از روشهای متنوع و مختلف ذکر شده تا کنون جهت جلیوگیری و
کنترل فر سایش با توجه به موقعیت ناحیه و منطقه از نقطه نظر منظر و معماری و همچنین اثرات زیست محیطی مصالح میورد
استفاده میتوان روش مطلوب را انتخاب نمود.
از ژئوسلها بصورت ورقهای منفرد برای کنترل فرسایش و برای حفاظت از دامنهها ،شیب کانالها و به صیورت ترکیبیی بیرای
محافظت از پوششهای ژئوممبرین مورد استفاده قرار میگیرد .همانطور کیه در شیکل 31مشیخ اسیت ،از ژئوسیلهیا بیرای
پایداری و تثبیت دامنههای با شیب زیاد نیز استفاده میشود .هنگامی که حجرههای ژئوسلها با استفاده از مصالح درشیتدانیه
پر شود ،دیگر نیازی به طراحی و استفاده از کانالهای زهکشی و هدایت آب نبوده و این ترکیب خیود بیه عنیوان ییک زهکیش
بسیار قابل اعتماد عمل خواهد نمود .همچنین الزم به ذکر است که برای ایجاد یک بالشتک گسترده انعطافپذیر و بسیار مقاوم
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میتوان حجرههای ژئوسل را با بتن پر نمود .این مصالح و انواع پوششهای ذکر شده تا کنون به میزان قابل تیوجهی در حاشییه
بزرگرهها و اتوبانهای درون شهری و برون شهری استفاده میشوند .همچنین بیه دلییل ترکییب بیا گیاهیان مختلیف در بحیا
معماری سبز و از جهت منظر و کمک به کاهش آلودگی باالخ در محیطهای شهری مورد توجه بسیار قرار گرفتهاند.

شکل : 13استفاده از ژئوسل ها برای پایدار سازی و تثبیت خاکهای سطحی در دامنههای با شیب بسیار تند

مزیت دیگر استفاده از ژئوسلها این است که میتوان فضاهای خالی ژئوسلهای بیرونی که در نمای دیوار قرار مییگیرنید را بیا
خاک پر کرد و با پوشش گیاهی به آن ظاهر مناسبی بخشید (شکل .)31توجه نکردن به همخوانی کالبدی این عناصر با سیییایر
عناصر شییهری و نیز توجه نداشتن به منظر آنها میتواند مشکالتی از انواع زیست محیطی ،اجتماعی و شیهری را پدیید آورد و
عدم همخوانی در بزرگراهها و طبیعت برای زندگی شهروندان چالشی جدی محسوب میشود.

شکل : 14دیوار مسلح شده با ژئوسل ،قبل ( )aو بعد ( )bاز نصب پوشش گیاهی

روش های تثبیت بیوتکنیکی (بیولوژیکی)
این تکنیک میتواند از لغزشهای سطحی و فرسایش شیبها جلوگیری کند .در این روش از کاشیت گیاهیان مناسیب در کنیار
اجزای سازهای مانند دیوارهای حائل استفاده میشود .همچنین در دیوارهای گابیونی یا دیوارهای تشکیل شده از الستیکهیای
فرسوده ،میتوان از این روش استفاده کرد .ترکیب این دو میتواند ضمن جلوگیری از فرسایش خاک بیه پاییدار کیردن آن نییز
کمک کند .نمونههایی از نحوه کاربرد روشهای بیولوژیکی در شکل 35نشان داده شده است.

شکل : 15استفاده از دیوار سنگی و چوبی با پوشش های مناسب گیاهی برای پایدارسازی شیب
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همانطور که در شکل 16نشان داده شده است از ایین روش بیرای محافظیت از سیواحل رودخانیههیا ،نهرهیا و بیرای جلیوگیری
فرسایش ناشی از حرکت سیالبها میتوان استفاده کرد .در بسترهای انتخابی میتوان ترکیبی از انواع المیانهیا ماننید احجیام
سبز ،درخت ،گیاهان رونده ،بوته و مانند آن استفاده نمود .در طراحیها با توجه به تجارب و سوابق موجود بهتر است از گیاهیان
ریشه دار در خاک استفاده کرد ،زیرا بیشترین میزان مقاومت در برابر تغییرات حرارت بخصوص سرما را خواهند داشت .عالوه بیر
این ،تولید اکسیژن در بسیاری از گیاهان مانند شمشاد در شرایط برفی کاهش مییابد ،در حالیکه این گیاه حتی در صورتی کیه
از برف پوشیده شده باشد باز هم اکسیژن تولید خواهد کرد ،که این ویژگی به کاهش آالیندگی هوا کمک شایانی خواهد کرد.

شکل : 16محافظت از سواحل با ساخت دیوارهای بیولوژیکی

پوششهای گیاهی ضمن اینکه به تنهایی بعنوان یک روش پایدارسازی بکار برده میشوند ،همچنین میتوانند جهت طوالنیتیر
کردن عمر مفید سایر سازهها نیز مطرح گردند .پوششهای گیاهی عمر سازهها را طوالنیتر و حتی دائمی میکنند .این روشها
اگرچه ممکن است از نظر تأثیر جنبه حفاظتی ،پایدارسازی و منظرسازی نسبت به سازههای مکانیکی زمان طیوالنیتیری را بیه
خود اختصاص دهد ،اما غالباً ارزانتر بوده و همچنین بادوام هستند و غالباً بصورت تلفیقی در کنار سایر روشهای پایدارسیازی و
یا بصورت مجزا مورد استفاده قرار میگیرند.
در مورد اثرات هیدرومکانیکی پوششهای گیاهی که به پایداری دامنه مربوط میگردد میتوان گفت کیه اسیتفاده از ایین روش
باعا می شود تبخیر و تعرق توسط ریشه و بارش باران توسط شاخ و برگ درختان کنترل شده و در نهایت موجب کاهش فشیار
آب منفذی در داخل خاک میشود .همچنین ساقهها میتوانند بصورت شمع یا پایههای قوسی عمل نمایند و با نیروهای برشیی
شیروانی مقابله نمایند .وزن بار ناشی از پوشش گیاهی در مواردی خاص میتوانید از طرییق افیزایش تینش عمیودی بیر سیطح
گسیختگی ،پایداری را افزایش دهد .همچنین از نظر مکانیکی ،ریشهها از طریق تبدیل تنش برشی به مقاومت کششی خیاک را
مسلح میکنند.
گیاهان پوششی در معماری سبز

گیاهان پوششی ،گیاهانی هستند سریع الرشد که در مدت زمان کوتاهی سطح خاک یا دیوار را فرا مییگیرنید و بییه دلییل پییا
کوتیاه بودن ،زیبایی ویژهای را به محیط میدهند .بیشتر این گیاهان در زمان کوتاهی سطحی که بر آن قرار گرفته انید را فییرا
گرفتیه و بیه خوبی می پوشانند .این گیاهان نسبت به مواد غذایی پرتوقع نبوده و آب زیادی احتیاج ندارند درعین حال نییاز بیه
مراقبت کمتر نسبت به بسیاری دیگر از گیاهان فضای سبزی دارند .عدهای از آنها نسبت به شوری خیاک مقیاوم مییباشیند و
برخی دیگر در خاکهای شنی و ضعیف بخوبی رشد و نمو میکنند .از طرف دیگر زمانی که گیاهان پوششی بخوبی رشد کننید و
بیصیورت متراکم و انبوه درآیند ،مانع از رشد علفهای هرز میشوند و به این ترتیب بیا آنهیا رقابیت مییکننید .اکثیر گیاهیان
پوششی در طول دوران رشد ،گلهای رنگارنگ و زیبایی تولید میکنند و بسیاری از آنها دائمی هستند .از گیاهان پوششیی در
طراحی و منظر سازی استفاده میشود و در انتخاب گیاهان به این منظور باید ویژگییهیایی از قبییل فیرم ،شیکل ،رنیگ ،نیوع
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سیازگاری بیا آب و هوای محیط و هماهنگی با دیگر گیاهان در نظر گرفته شود .به طور کلی از گیاهییان پوششییی میییتییوان
بیرای پوشیش سطوح کوچک و بزرگ در شهرها ،پارکها ،باغها و سایر سطوح فضای سیبز ماننید دیوارهیای حائیل در منیاطق
درون شهری و برون شهری استفاده کرد .جلوگیری از فرسایش کیاربرد مهیم دیگر گیاهان پوششی است (.)Snodgrass,2006
دیوارهای
دیوارهای  ،Cribبرای صدها سال است که به ویژه در صنعت راه آهن مورد استفاده قرار گرفته و از قیدیمیتیرین سیسیتمهیای
دیوار حائل پیش ساخته است .در قدیم دیوارهای  Cribرا با چیدن الوارهای چوبی روی یکدیگر و پر کردن درون آنها با مصیالح
سنگی درشت میساختند .امروزه این دیوارها را با قطعات پیش سیاخته بتنیی و عناصیر پالسیتیکی بازییافتی اجیرا مییکننید.
همانطور که در شکل 37نشان داده شده است این دیوارها با محصور کردن مصالح سنگی و ایجیاد ییک پاییه ییا دییوار سیازهای
همانند یک دیوار حائل وزنی عمل میکنند .همچنین برای ساخت نوع دیگری از سازههیای نگهبیان در گذشیته ،از شیمعهیای
حائل چوبی کار گذاشته شده در خاک جهت محصور کردن خاکریز پشت آن استفاده میکردند.
Crib

شکل : 17دیوارهای  Cribچوبی

اگرچه بسیاری از دیوارهای  Cribچوبی سالیان طوالنی دوام داشتهاند ،اما باید توجه داشیت کیه تحیت شیرایط نامناسیب آب و
هوایی این سازههای محصور کننده چوبی عمر مفید کمتری خواهند داشت .برای ساخت این دیوارها همچنین از قطعات پییش
ساخته بتنی با انعطاف پذیری باالتر و دوام بیشتر در بسیاری از نقاط دنیا حتی تا ارتفاع  31متر استفاده شده است (شکل.)39

شکل : 18دیوارهای  Cribبتنی

نحوه اجرای این دیوارها به این ترتیب است که ابتدا تیرهای پیش ساخته بتنی را که  Headerنامیده میشود با فواصل مسیاوی
روی کف آماده شده قرار می دهند به طوری که هر کدام عمود بر امتداد دیوار باشند .سپس دو قطعه پیش ساخته بتنی دیگر را
که  Stretcherمینامند در ابتدا و انتهای باالی  Headerها و در امتداد دیوار میگذارند .در هیر مرحلیه فضیای خیالی بیین ایین
قطعات پیش ساخته با سنگ ،سنگریزه ،شن یا خاک پر شده و متراکم میگردد .خاکریز و قطعات بتنی پیش ساخته با هم ییک
دیوار حائل وزنی را تشکیل میدهند .همچنین به منظور مقاومت بیشتر در مقابل واژگونی Crib ،ها به صورت شیبدار و متماییل

www.SID.ir

Archive of SID

به خاکریز پشت دیوار ساخته میشوند .اندازه و شکل قطعات پیش ساخته میتواند بسته به طراحی انجام شیده متفیاوت باشید.
فضای بین  Stretcherها را میتوان برای کاشتن گیاهان تزئینی خالی گذاشت .همچنین میتوان  Stretcherها را بیدون فضیای
خالی نصب نمود تا یک نمای بتنی بدست آید .دیوارهای بلند را میتوان با ساختن  Cribها در عمق بیشتر و یا با ساختن چنید
ردیف  Cribدر پشت ردیف جلویی اجرا کرد .از این نوع دیوارها میتوان در محیطهیای درون شیهری و بیرون شیهری ،حاشییه
بزرگراهها ،پارکها و فضاهای گردشگری و تفریحی استفاده نمود.
دیوارهای گابیونی
گابیونها قفسههای سیمی مستطیل شکلی هستند که با سنگ پر میشوند .گابیونها را بر روی یکیدیگر قیرار مییدهنید و بیه
عنوان دیوارهای حائل وزنی جهت تقویت ،حفظ و نگهداری ترانشههیا و شییبهیا اسیتفاده مییکننید (شیکل .)33همچنیین از
بالشتکهای گابیونی که به سیستم مشابه ساخته میشوند جهت جلوگیری از آبشستگی و حفاظت از فرسایش در امتداد کیف و
دیوارههای کانال نیز استفاده میشود.

شکل : 19نحوه ساخت و اجرای دیوارهای حائل گابیونی

پایداری دیوارهای حائل گابیونی بیشتر از مقاومت برشی موجود بین مصالح پیر شیده و وزن دییوار حاصیل مییگیردد .عملکیرد
مناسب ،انعطافپذیری ،مقاومت باال ،زیبایی ظاهری ،دوام و کارایی و زهکش بودن دیوار از جملیه ویژگییهیای ایین نیوع دییوار
حائل میباشد .یکی از بزرگترین مزیتهای این نوع دیوارها انعطافپذیر بودن آنها است که با توجه به این ویژگی مییتواننید بیا
هر هندسه نامنظم منطبق شده و به راحتی نشستهای غیر یکنواخت را تحمل کند .گابیونها به تنهایی قابلیت زهکشی باالیی
دارند ،اما ممکن است به منظور اطمینان از توان زهکشی دیوار ،یک فیلتر نیز بین دیوار و خاک در نظر گرفته شود .گابیونها را
میتوان از منظر زیبایی با سنگهایی به رنگهای مختلف پر کرد .همچنین الیههای سطحی و ییا پوشیش دیوارهیای گیابیونی را
میتوان با الیاف طبیعی (بعنوان مثال ،الیاف نارگیل یا الیاف سخت و زبر) پوشانید و یا قفسههای سییمی را ماننید شیکل 21بیا
ترکیبی از سنگ و خاکی که حاوی پوشش گیاهی است پر نمود ،که از لحاظ زیبایی چهره مناسبی را به محیط میبخشد.

شکل : 21دیوارهای حائل گابیونی با ترکیبی از سنگ و پوشش گیاهی

بحا و نتیجهگیری
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با گسترش شهرسازی و پیامدهای زیست محیطی آن ،موجودیت و توسعه فضای سبز امری بیش از پیش ضروری است .در ایین
مقوله بطور ویژه تنها روشهای ساخت ،پوششها و بازآرایی دیوارهای حائل مختلیف و نقیش آن در محییط زیسیت و معمیاری
شهری ،فواید و مضرات احتمالی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که بطور کلی در این خصوص میتوان موارد ذییل را
نتیجهگیری کرد:
 )3فضای سبز شهری مکانی مناسب برای گذراندن بخشی از اوقات فراغت شهروندان ساکن در جوامع شیهری و صینعتی
جهت رفع نیازهای فطری و روحی است .بنابراین ،هم فام بودن و ایجاد یک طرح زیبا برای دیوارهای نگهبان و مقیاوم
در برابر عوامل جوی و فرسایش میتواند در این زمینه نقش بسزایی داشته باشد.
 )2با افزایش روز افزون رشد جمعیت و دور شدن انسان از طبیعت و افزایش میزان تینش در افیراد ،ایجیاد فضیای سیبز
باالخ

در محیطهای شهری به عنوان عاملی مهم در کاهش تنش و اثرات آن در افراد و جامعیه الزم و ضیروری بیه

نظر میرسد.
 )1ایجاد فضاهای سبز به عنوان عوامل زیبا و دلنشین ،پاک کننده هوا و عوامل پاییداری حییات طبیعیی در شهرنشیینی
نوین از سایر ویژگیهای کاربردی فضاهای سبز ایجاد شده توسط دیوارهای نگهبان میباشد.
 )4پوششهای گیاهی استفاده شده در دیوارههای حائل چه در منطق برون شیهری و چیه نیواحی درون شیهری باعیا
زیبایی و افزایش ارزش افزوده واحدهای تجاری و مسکونی میگردد.
 )5با توجه به شرایط طبیعی و اکولوژیکی هر منطقه باید گونههای مناسب و سازگار در گسترش فضای سیبز آن منطقیه
بکار برده شود تا با توجه به رنگ و فصل خزان گیاهان بتوان طرحی کامل و در تلفیق با محیط را ایجاد نمود.
 )9بزرگراه ها از عناصر اصلی شکل دهده معنی و هویت منظر ،ساختار شهر و ارتباط دهنده عناصر شهر با یکیدیگر اسیت
که نقش مهمی در ادراک شهر دارد .محصول ادراک و پیوستگی منظر ،احساس زیبایی و معنا در منظر شهر است.
 )7از آنجا که اطراف بزرگراهها از محدود مناطق جهت توسعه فضای سبز در مناطق شهری اسیت ،لیذا طراحیان بایید در
مقابل توسعه ساختمانها و با توجه به انواع دیوارها و پوششهای ممکن و از دیدگاه زیست محیطی ،معماری و منظیر
بهترین و کارامدترین روش را انتخاب نمایند.
 )9بطور کلی میتوان گفت که احداث دیوارهای حائل و انواع پوششهای مورد استفاده در کنار بزرگراهها بایید بگونیهای
باشد که بیش از اندازه موجب جلب توجه رانندگان نشود.
 )3تمامی دیوارها و گیاهان با پوشش های سازگار با محیط زیست قابلیت مناسبی برای مقابله با آلیودگی هیوا دارنید و از
این رو باالخ

در محیطهای درون شهری میتوانند نقش موثری در تصفیه هوا و یا الاقل کاهش آالینیدگی محییط

زیست ایفا نمایند.
 )31روش استفاده از پوششهای سازگار با محیط زیست و رویههای با پوششهای گییاهی کیه بوسییله ژئوسیلهیا بیرای
دامنهها و شیبها تأمین میشود ،از لحاظ منظر و زیبایی ،سیازگاری بیا محییط زیسیت ،مقاومیت در برابیر نیروهیای
جانبی ،فرسایشی و آلودگی هوا برای مناطق درون شهری و برون شهری بسیار مناسب هستند.
 )33در محیطهای شهری ،گونههای گیاهی بصورت منفرد و یا ترکیبی باید بگونهای انتخاب شوند کیه در مقابیل آلیودگی
بزرگراه مقاومت بیشتری داشته باشند.
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