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 وجود موانع در کاهش میزان سرریزی ناشی از امواج در دیوارهای دریایی ریتأث

 
  9، صادق حقیقی پور 3، وحید چگینی2هدی بهداروندی عسکرم ، *1 مریم دیلمی طریفی

 نون دریایی خرمشهر فسواحل دانشگاه علوم و مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد  -1

  خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه دریا مهندسی دانشکده یعلم هیئت عضو -2

  یو علوم جو یشناس انوسیاق یپژوهشگاه مل یعلم ئتیعضو ه -3

 خوزستان یجهاد دانشگاه یعلم ئتیعضو ه -4

 

 

  چکیده
خصوص در چند های  متداول و مفید در امر حفاظت سواحل در مناطق ساحلی باده از دیوار دریایی یکی از سازهاستف     

های متفاوت امکان استفاده درشرایط مختلف را پیدا کرده است. سال اخیر است که با گسترش تحقیقات و مدل سازی

ها تبدیل برداری در کاهش سرریزی از دیوار دریایی به یک مبحث جدی در این سال ها و بهرهبحث سرریزی در این سازه

 شده است.

در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از ش بسزایی در کاهش سرریزی دارند، نق دار خوددیوارهای دریایی شیب

هم در  تغییرات جانمایی موانع برروی دیوار دریایی شیب دار تأثیر  آن را هم در بخش کاهش سرریزی امواج تصادفی  و

تفریحی  و در نتیجه اقتصادی تر  ایجاد امکان دسترسی به ساحل و ایجاد فضایی برای استفاده توریستی بحث زیبایی و

 شدن پروژه از دیواردریایی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

  .، شیب دیوار موانع، دریایی، دیوار سرریزی  کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
 فراوانی گذاری اخیر سرمایه سالهای در و داشته ساحل کیلومتر 3333 حدود خود جنوبی و شمالی مرزهای در ایران

در کشوری  ساحلیهای بر این اساس طراحی سازهدارد.  قرار دولت کار دستور در دریایی هایسازه و تأسیسات بنادر، اثدراحد

 باشد.   می برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  قابل استفاده است از  سه هزار کیلومتر ساحل  بیش از  که دارای
 امنیت تأمین و ساحل از حفاظت ای بر ساحلی خط دیکنز و موازات به که هستند هاییسازه ،دریایی دیوارهای 

 آنها در رفته کار به مصالح نوع و شکل نظر از دریایی دیوارهای .گیرند می قرار استفاده مورد ساحلی تأسیسات و هاساختمان

 یبه خود بوده و برا یکاماًل متک ییستایهستند که از لحاظ ا ییهاسازه ،دریایی یوارهاید .شوند می تقسیم مختلفی انواع به

احداث  یساحل یهابیش یکه بر رو یحفاظت یها. بر خالف پوششرندیگ یاز اثرات امواج مورد استفاده قرار م ساحل حفاظت

 باشند.  یم یساحل یها بیگردند که فاقد شیبنا م یمعموالً در مناطقدریایی  یوارهاید گردند،یم

خاک  ،یبا استفاده از مصالح خاک دریایی یوارهایورد استفاده شامل دحسب مصالح م بر دریایی یوارهاید یطبقه بند

 ینماها رندهیتواند دربرگ یم زین یساحل یوارهاید یای. شکل سطح رو به درباشد یم یفوالد یو سپرها یبتن ،یمسلح، سنگ

 هینشر ران،یا ییایدر یهابنادر وسازه یحنامه طرانییآ) از انواع مذکور باشد  یبیترک ایو  ها یانواع منحن ،یدار، پله ابیقائم، ش

  . [4]های حفاظتی (ها و سازهموجشکن -1335سال  333-5شماره 

 یآرمور امکان محاسبه هیال بینوع و ش ردیقرار گ یمورد توجه و بررس دیبا یادیز یپارامترها ییایدر یوارهاید یطراح در

 یآرمورها مسلح کردن تاج با نیب توانی م ،یزیسرر جهیموج و در نت یباالرو زانیکنند. با دانستن میم فراهم ی راباالرو زانیم

شماره  هینشر ران،یا ییایدر یهابنادر وسازه ینامه طراح نییآ) را انتخاب کرد یکیسازه تاج  کی یریو به کارگ یبتن ای یسنگ

 موردتوجه به تأثیر شیب و موانع روی آن  با دریایی یوارهایدر د یزیسرر زانیدر مطالعه حاضر م . [4](1335، سال  5-333

 .گرفت خواهد قرار یبررس

دار و تغییرات شیب دیوار( و  تغییر موانع در دیوارهای دریایی از عواملی هستند که شیب )دیوارهای دریایی باسطح شیب

 خواهیم تاثیرات آنها را در میزان سرریزی بررسی کنیم. می

 

 

  :دریایی یوارهاید -2
 امواج تخریبی از اثرات آن پشت جبهه حفاظت توان می را دیوارهای دریایی احداث از اولیه هدف کاربردی، نظر نقطه از     

 نیروی جذب و دادن جهت تغییر برای و یا امواج نیروی تحمل برای هاسازه این ،دریایی دیوارهای نوع به بسته. نمود عنوان

 .گردند می بنا امواج

 به که آنها عمومی انواع هایمحدودیت به است الزم ساحل حفاظت سازه عنوان به دریایی ارهایدیو انتخاب هنگام به

  :نمود توجه باشد،می ذیل شرح

 

 با مقابله در دیوار در جلوی ساحل هایقسمت به و نموده محافظت را دیوار پشت زمین محدوده تنها ،دریایی دیوارهای-1

 دریایی دیوارهای با برخورد از پس امواج اثرات انعکاس دلیل به واقع در نمایند. نمی کمکی چگونه دریایی بستر فرسایش

)منطقه عمده امواج ارتفاع تا را فرسایش این و میزان گرددمی عموماً تشدید دریایی دیوار جلوی ساحل بستر فرسایش )  

 یا و مواد پرکننده از استفاده باشد، دریایی دیوار جلوی در دریا بستر حفظ بر تأکید که مواردی در بنابراین  اند. زده تخمین نیز

  .باشد می الزم دیگر حفاظتی هایسازه
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    یک در دریاییدیوار احداث دلیل به واقع در .نمایند می حفاظت دیوار امتداد در تنها را خشکی ،دریایی دیوارهای -2   

 (.1-1گردد)شکل  نیز تشدید ساحلی دیوار مجاور اراضی یبرا تواندمی خشکی پسروی و فرسایش مسئله منطقه،

 هاگیری تصمیم و درطراحی بایستمی بنابراین .دارد مصداق ساحل موازی ساحلی حفاظت هایسازه تمامی مورد در امر این

 پذیرد انجام یاگونه به حفاظتی هایسازه جانمایی ،باشند حفاظت برای الزم ارزش دارای مجاور هایزمین اگر که شود دقت

 .نگردد تشدید مجاور سواحل در خشکی روی پس منطقه که
 

 سواحل در رادریایی  دیوارهای از استفاده محدودیت، این .کنندمی محدود را دریا به دسترسی دریایی دیوارهای از بعضی -3   

 .شوند گرفته نظر در باید مناسب مناطق در هاییپلکان ساحل به دسترسی برای موارد این در سازد.می مواجه تردید با تفریحی

 

 
 
 

 
 

 مجاور سواحل بر دریایی دیوار تأثیر 1-1شکل

 

هایی که درطراحی و ساخت دیوار دریایی وجود دارد و همچنین الب عنوان شده در باال و محدودیتبا توجه به مط

از آن به  یمیزان آسیب ناش یتعیین کنندهکه  یساحل یهاامواج از سازه یسرریز میزانتوان گفت تحقیقات انجام شده می

سازه  یاست که مشخصات هندسدریایی  یدیوارها یدر طراح یاز عوامل مهم هیدرولیک یسازه و تأسیسات پشت آن است، یک

  اـام ،یابد می کاهش امواج سرریزی نرخ ،تاج ارتفاع افزایش  اـبتوان با استفاده از آن مشخص کرد.  یمانند تراز تاج سازه را م

 می پروژه ایـه هزینه افزایش به منجر و شده اجرایی عملیات حجم زایشـاف و ازهـس هندسه تغییر به منجر تاج ارتفاع افزایش

 باعث ،نکند سرریز آن تاج روی از موجی هیچ سازه این عمر طول در که مبنا این بر هاسازه این طراحی ،دیگر عبارت به. شود

ارتفاع تاج سازه باعث مسدود شدن  شیافزا نیو همچن شود می پروژه شدن غیراقتصادی حدی تا و زیاد بسیار هزینههای صرف

 ساحل خواهد داشت. ییبایوز یگردشگری،ستیدر بحث جاذبه تور یمنف ریتاٌث و یادیبه ساحل، مختل کردن ص یوعدم دسترس

از آنجایی که دیوار  دار در کاهش سرریزی است.بررسی تاًثیر تغییر موانع بر روی دیوار دریایی شیب هدف از تحقیق حاضر،

دار خود درصد زیادی در کاهش سرریزی نسبت به دیوار دریایی بدون شیب دارد، بنابراین ایجاد موانع بر روی دریایی شیب

 شیب و تغییر جانمایی این موانع، هم در ایجاد زیبایی و هم صرفه اقتصادی تاًثیر بسزایی خواهد داشت.



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 4 

 

 

 :مترهای حاکم در طراحی دیوارهای دریاییپارا -3

پارامترهای  و ژئوتکنیکی پارامترهای هیدرولیکی، پارامترهای دسته سه به ساحلی سازه های طراحی در حاکم پارامترهای

 ساحلی های سازه هندسی مشخصات و نوع انتخاب کننده ی تعیین عوامل هیدرولیکی پارامترهای .شوند می تقسیم ای سازه

 میزان .می شوند سازه از موج و انعکاس موج انتقال یا موج، عبور سرریزی موج، آمدگی پایین و باالروی ، و شاملهستند

 مورد حاضر تحقیق در که بوده دریایی دیوارهای طراحی در کننده تعیین و مهم هیدرولیکی عوامل از یکی امواج، سرریزی

  . است گرفته قرار بررسی

 

 

 

  امواج: یزیسرر -9
 بر ساحلی های می افتد. سازه اتفاق امواج سرریزی باشد، سازه تاج از تراز بیشتر موج باالروی حداکثر تراز که صورتی رد

 اساس بر مجاز، حد این که شوند می موج طراحی حدی شرایط تحت " سرریزی میانگین دبی" مقدارکمی بودن مجاز اساس

مختلف  هایسازه برای محققان توسط آن حدی و مقدار است متفاوت ود،ر می انتظار سازه آن از که و عملکردی سازه نوع

 این به  . s ]3[m/نیه است ثا بر مترمکعب آن واحد و بوده زمان در واحد کرده عبور آب مقدار ، سرریزی. است شده مشخص

 صورت به اغلب این سرریزی بنابر افتد، می اتفاق سازه طول در یکسان طور تقریباً به شده سرریز آب مقدار اغلب که دلیل

 . s/m ]3[ m/شود می طول تعریف واحد در دبی مقدار

 

 :دریایی طراحی کاربردی دیوارهای  -5
 می خسارت و ایجاد خرابی ساحل برای که فیزیکی شرایط بدترین مقابل در بایست می دریایی دیوارهای کلی، طور به

 باشد، می سازه مفید عمر طول در ( %53وقوع ) احتمال دارای که بیتخری شرایط مقابل در حداقل و نمایند مقاومت کند،

 نمایند. مقاومت

همچنین در طراحی دیوار دریایی عالوه بر حفاظت ساحل باید، عوامل زیبایی و اقتصادی و دسترسی به ساحل نیز مورد 

 دهد.شکل زیر نمایی از طراحی موانع بر روی دیوار دریایی را نشان می توجه قرار گیرد.
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 موانع جانمایی–1شکل

 

 

 

  :قیتحق نهیشیبر پ یمرور -6
 گذشته سال 23درطول ، دندهیم لیرا تشک سیدرصد( از سواحل انگل23) لومتریک 363 حدود در ییایدر یوارهاید

 مرتبط انجام شده یهاو سازه ییایدر وارید در یزیسرر تیاهم و ییدرموردکارا کشورها ریسا در و انگلستان در یادیز قاتیتحق

 است.

  FDO2 ونیسیتحت عنوان کم ییو موادغذا التیش ،یکشاورزهای کمیسیون ازکمیسیونی متشکل در وزارت انگلستان 

 لیعابران و وسا یحوادث خطرناک برا نیشتریب ینشان دهنده یزیسرر هیخلاوج ت را انجام داده است. قاتیتحق نیاز ا یاریبس

 .دیا یبشمار م ییایدر واریدر د یمهم و ضرور یامر یزیسرر زانیم نییو تع یاست لذا بررس ییایدر واریدر پشت د هینقل
R&D Project Record W5/000/5)) [3]. 

 

ها انجام شده  و نتایج های دریایی و مخصوصاً سرریزی در این سازهدر دهه های اخیر تحقیقات فراوانی در خصوص دیوار 

 لیتکم کایمتحده امر االتیامواج منظم در ا یکیزیمطالعات و مدل ف نیاز ا یاریبس موًثری در این حوضه بدست آمده است.

( 1882و دِ وال )  ریفن در م  راً یاخ ،شد لیتکم [1](1833توسط اوون ) یمجموعه مطالعات امواج تصادف نیشده اند. کامل تر

  مطرح کردند. از مطالعات را گریمجموعه د[2]

 
 

Owen (1833) 

 = A exp (-B )                                                

(1885  )Owen (1833), van der Meer and Janssen 

 

 =A exp (-B )                                                             
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 واحدها-7
  Q* به معنی متوسط دبی سرریزی بدون بعد در واحدطول، Q  دبی میانگین سرریزی، mT  ،پریود میانگین امواجg  ،شتاب ثقل

sH  (ارتفاع شاخص ،)میانگین یک سوم بزرگترین امواج cR   ، ،ارتفاع آزاد تاجA ,B ضرایب تجربی اند. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 7 

 

 گیرینتیجه -8

های متدوال و مفید در امر حفاظت سواحل این سازه یکی از سازههای حفاظت سواحل است که دیوار دریایی یکی از سازه      

های متفاوت امکان استفاده درشرایط مختلف را پیدا تحقیقات و مدل سازیکه با گسترش ، بخصوص در چند سال اخیر است

برداری در کاهش سرریزی از دیوار دریایی به یک مبحث جدی در این سالها ها و بهرهکرده است. بحث سرریزی در این سازه

 تبدیل شده است.

شده که استفاده از دیوار دریایی شیب دار تا حدود ثابت جهت کاهش سرریزی در تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در       

توان با ایجاد موانعی بر روی این زیادی باعث کاهش سرریزی خواهد شد. حال ما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که می

 های مختلفی بررسی کرد.ها و تغییر جانمایی آنها را از جنبهشیب

 

 یب دیوار دریایی:شجنبه های متفاوت ایجاد موانع بر روی 

دیوار دریایی شیب دار خود باعث کاهش سرریزی خواهد شد و با ایجاد این موانع بدلیل برجستگی و فرو رفتگی که دارند  -1

 شود.باعث مهارکردن امواج دریا و کاهش سرریزی می

 

 باشد به این دلیل که: نکته ای که مورد موانع مطرح است این است که ارتفاع این موانع نباید بیش از حد زیاد  

 شود که نشستن و راه رفتن بر روی آنها امکان پذیر نباشد.الف( ارتفاع زیاد موانع باعث می

کنند بدلیل ارتفاع زیاد دچار شوند وقتی امواج به این موانع برخورد میب( در بحث تعمییر و نگه داری نیز دچار مشکل می

 از لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهد بود. شوند که تعییر و نگه داری آنهاآسیب می

 

و در دیوار دریایی ایجاد تغییر و زیبایی دارند و همچنین از  دکنناین موانع بر روی شیب برجستگی و فرو رفتگی ایجاد می -2

را مشاهده  توان چشم انداز زیبایی از ساحلدر زمان آرامش ساحل میه کرد که گاه استفادعنوان نشیمن توان بهاین موانع می

توان کمک زیادی به اقتصاد توریستی می –ریحی ایجاد فضایی تف باشود و و جذب توریست میاین خود باعث زیبایی کرد، 

 کند.آن منطقه میمردم 

 

شود که محدودیت دسترسی به این موانع طوری طراحی شده اند که  راه رفتن بر روی آنها امکان پذیر است و این باعث می -3

که یکی از مشکالت اساسی در بحث طراحی و ساخت دیوار دریایی است تا حد زیادی برطرف شود و امکان دسترسی به  ساحل

 ساحل  و بهره برداری هرچه بیشتر از ساحل امکان پذیر خواهد شد.

 

 امکان دسترسی به ساحل مزایای زیادی خواهد داشت:

 و خللی در کارشان بوجود نخواهد آمد. دتوانند ب راحتی بکار خود ادامه دهنالف( صیادان می

با ساخت دیوار دریایی در ساحل دریا دید و منظرهی  نا خوشایندی برای مردم آن : استفاده تفریحی برای مردم آن منطقهب( 

ا برد، که با تسهیل دسترسی به ساحل ترا از بین میوچشم انداز آن منطقه ی زیبایی ساحل آید که منظرهمنطقه بوجود می

 رود.حد زیادی این مشکل از بین می
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 قدردانی -4
دانی را دارا می های ایشان کمال تشکر و قدرها و راهنماییراهیمی به پاس کمکدر پایان از جناب آقای مهندس علی اب    

 باشم.
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