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 ساحلی یًارَاید درامًاج  یباالري سانیباالدست بر م بیشزبری ي  ریتأث یبررس

 
1علی ابراَیمی

 4يحیذ چگیىی ،3صادق حقیقی پًر ،2مُذی بُذاريوذی عسکر ،*

 داًشزَی وبسشٌبػی اسشذ هٌْذػی ػَاحل داًشگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسیبیی خشهشْش -1

 ُ ػلَم ٍ فٌَى دسیبیی خشهشْشػضَ ّیئت ػلوی داًشىذُ هٌْذػی دسیب داًشگب -2

 ػضَ ّیئت ػلوی رْبد داًشگبّی خَصػتبى -3

 ػضَ ّیئت ػلوی پظٍّشگبُ هلی الیبًَع شٌبػی ٍ ػلَم رَی -4

 

 

 

 چکیذٌ
  یَاسّبید.  لشاس گشفتِ اػت یهَسد ثشسػ ػبحلی یَاسّبیاهَاد اص د یثبالسٍ ضاىیثش ه بیاهَاد دس شیتأح كیتحم يیدس ا

 ّب ػبختوبى تیاهٌ يیحفبظت اص ػبحل ٍ تأه یثش ا یخظ ػبحل هیّؼتٌذ وِ ثِ هَاصات ٍ ًضد ییّبػبصُ ،یػبحل

 هَسد تَرِ ٍ ذیثب یبدیص یپبساهتشّب ػبحلی یَاسّبید ی. دس عشاحشًذیگ یهَسد اػتفبدُ لشاس ه یػبحل ؼبتیٍ تأػ

 وٌٌذ. یسا فشاّن ه یضیٍ ػشس یثبالسٍ ضاىیه یآسهَس اهىبى هحبػجِ ِیال تیًَع ٍ ش شدیگ لشاس یثشسػ 

 دٍ همَلِ شیت ٍ صثشی دس دیَاسّبی ػبحلی اص تأحیشگضاستشیي  هَاسد هْن دس رْت وبّش ثبالسٍی اهَاد دس دیَاسّب 

 يیا حبضش هَرَد حبل یّب لیهٌبثغ ٍ پتبًؼ یسٍ هب ثب اػتفبدُ هغبلؼبت گزشتِ ٍ اهىبى ػٌز يیاص ّوهی ثبشٌذ، 

 . نیلشاس دادُ ا یهَسد ًمذ ٍ ثشسػ یختبس عشاحػبّبی هختلف ثخشسا دس شاتیتأح

 گضاس خَاّذ ثَد  شیتأح َاسید یتٌْب دس وبّش استفبع عشاح  ًِ یهزبص ٍ صثش تیش شیآى اػت وِ ثب افضا بًگشیث ذیًتب

 یٍسثْشُ ضاىیاحشات دس ه يیا يیثبشذ، ّوچٌ یاحش گضاس ه یثبالسٍ ضاىیوبّش ه ضاىیدس ه یلبثل تَرْ عَس ثلىِ ثِ

     لشاس گشفتِ اػت . یهَسد ثشسػ یػبختبس ییجبیص ٍ یلتصبدا

 

 صثشی، شیت ثبالدػت، دیَاس ػبحلی، ثبالسٍی کلیذی: َای ياشٌ
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 مقذمٍ  -1
 ّبی حفبظت اص ػَاحل ػوذتبً هشىالت ػوذُ هَرَد دس ػَاحل ًبشی اص فشػبیش هی ثبشذ. ثب تَرِ ثِ هىبًیضم فشػبیش ػبصُ

 ٍد.دس اًَاع هختلف ثِ وبس هی س

 ّبػت،  ّبی ػبحلی ٍ دسیبیی ثبالسٍی ٍ پبییي سٍی هَد ثش سٍی آىاص هْوتشیي پبساهتشّبی ّیذسٍلیىی دس رْت عشاحی ػبصُ

 ثب تَرِ آیذ. دس همبلِ حبضش ثش سٍی دیَاس ّبی ػبحلی اػتبتیىی ّب ثش اػبع هیضاى ثبالسٍی ثذػت هیصیشا استفبع تبد ایي ػبصُ

 یك ٍ ثشسػی صَست گشفتِ اػت.ثِ اهَاد تصبدفی دسیب تحم

 

 تعاریف پایٍ -2

 استفبع ( وِ هَد سٍی ػبصُ یب ػبحل ثبال هی سٍد. SWLثبالسٍی هَد ػجبستؼت اص حذاوخش فبصلِ لبئن ثبالی ػغح ایؼتبثی )

 یب   ثیي ػغح آة ػبوي ٍ هشتفغ تشیي ًمغِ ػبحل، تپِ ّبی هبػِ ای Ruّوَاسُ ثِ صَست فبصلِ لبئن  ثبالسٍی هَد، 

 [4]هَد ثِ آى سػیذُ ثبشذ، تؼشیف هی شَد . ی ػبحلی وِ صُػب

 

 

 باالريی ي پاییه ريی مًج –( 1شکل)

 

 

 دیًار ساحلی -3

  ّبیشًَذ، ثشحؼت ًَع اػتفبدُ ثِ ًبمدس ساػتبی خغَط ػبحلی احذاث هیاػتفبدُ ثشای حفبظت اص ػَاحل وِ ّبی هَسد ػبصُ

 ّب تب حذ لی (، ثٌذ دسیبیی ٍ پَشش ػبحلی خَاًذُ هی شًَذ. تفبٍت ایي ًَع ػبصُدیَاس دسیبیی، دیَاسػبحلی ) دیَاسحبیل ػبح



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم َمایش بیه المللی معماری،

 44ماٌ  تیر -تُران 

 3 

 صیبدی ثِ ّذف اػتفبدُ اص آًْب ثؼتگی داسد.

 ّبی ثؼیبس ػٌگیٌی ّؼتٌذ وِ دس همبثل ول ًیشٍی اهَاد همبٍهت هی وٌٌذ.ثِ عَس ولی دیَاسّبی دسیبیی، ػبصُ

 گیشًذ. ٍظیفِ ایي دیَاسّب حفبظت اص خبن پشت آًْب اػت. ثؼذی لشاس هی اص ًغش اًذاصُ دس سدُ ثٌذی ػبحلیدیَاسّبی  

 .[4]دس همبثل فشػبیش حبصل اص وٌش شذیذ هَد دس هحل احذاث آى، ایؼتبدگی وٌذعشاحی شَد وِ  دیَاسػبحلی ثبیذ عَسی

 اص  گشدیذ ثب استفبع صیبد ثٌب هی ٍ  لبئن  دس اثتذا دیَاسّبی ػبحلی  ٍ دس هزوَع ػبصُ ّبی حفبظت اص ػَاحل ثِ صَست ػوَد ٍ

  ساػتب  ّبی ثبالی التصبدی اص ًظش ارشا دس رْت سفغ خغش اهَاد ثِ صشفِ ًجَد، دس ّویيّویي سٍ دس اوخش هَالغ ثِ دلیل ّضیٌِ

  ّبی رذیذ ثش هجٌبی اتخبر شیت دس همبعغ سٍ ثِ دسیب ششٍع گشدیذ چشاوِ شیت ػالٍُ ثش وبّش ثبالسٍی هَرت وبّشعشاحی

 ٍ دػتشػی ثِ دسیب سا ًیض دس ًظش  استفبع دیَاس ًیض هی گشدیذ، ٍلی ثبیؼتی ثبصّن ثتَاى اص هیضاى استفبع وبػت ٍ ثحج تَسیؼتی

 ّب لشاس گشفت .گشفت، ثِ ّویي ػجت اتخبر صثشی دس هشحلِ رذیذی اص عشاحی

 

 

 

 

 

 ایجاد زبری در سطح دیًار ساحلی –( 2شکل )
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 ي  دیًارَای ساحلی اوًاع مختلف زبری برای پًشش

 وًع زبری ردیف

 ّوَاس، ًفَرًبپزیش )هخالً آػفبلت، ثتي ّوَاس( 1

 ثلَن ّبی ػٌگی، هصبلح لیشاًذٍد ٍ یب هالت داس 2

 پَشش طئَتىؼتبیل، پَشش ػجضُ، آػفبلت ػٌگی ثبص 3

 ثلَن ّبی ثتٌی 4

 ثلَن ّبی ػٌگی ٍ گشاًیتی 5

 ولَخ چوٌی 6

 ثتي ًبّوَاس 7

 ی تَدُ ػٌگی ثش سٍی اػبع ًفَر ًبپزیشیه الیِ 8

 ػٌگ ّبی لشاس دادُ شذُ دس ػیوبى،تختِ ػٌگ ٍ ًظبیش آًْب 9

 شي، تَسی ػٌگ 11

 ػٌگ ّبی گشد گَشِ سیختِ شذُ دس هحل 11

 دٍ الیِ آسهَس ػٌگی یب ثیشتش 12

 

 

 رات زبری )بار دیًار ساحلی(اث -4

 ّوبًغَس  دگی ٍ ثشرؼتگی ّبی ػغح رؼن سا دس اصغالح ثبس آى هیٌبهٌذ،ثیشٍى ص اصغالح تخصصی هصبلح دسحَصُ ػوشاى، دس 

 ّبی ػجه وِ دس ثبال اشبسُ گشدیذ گبّی هیضاى تأحیش هَد ثش ػبصُ دس اًتخبة ًَع ػبصُ ٍ رضییبت ٌّذػی عشح هَحش اػت. ػبصُ

 ای ػجه ًجبیذ دس ًَاحی تحت تأحیش اهَاد شذیذ احذاث شًَذ. دس ربیی شِیب ػٌگ ال  (TIMER CRIBSًظیش ػذّبی چَثی )

 )چگیٌی(وِ اهَاد هشتفغ لشاس داسًذ هی تَاى اص دیَاس ثب ٍرِ اًحٌبداس یب همؼش دس ثبالی دیَاس ػبحلی ثب ٍرِ پلِ ای اػتفبدُ وشد.

 ذ هی ثبیؼت اص دیَاسّبی ػبحلی ثب ٍرِ اًحٌبداس ّوبًغَس وِ دس پبساگشاف فَق اشبسُ شذ دس رْت هَارِْ ثب اهَاد هشتفغ ٍ شذی

 ٍ همؼش اػتفبدُ ًوَد، اهشٍصُ ٍ ثب پیششفت ػلَم ٍ فٌَى دس حَصُ ػبخت ػبصُ ّبی دسیبیی ٍ ػبحلی ثِ ربی ایي ػول الذام ثِ 
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 .ثبس داس وشدى ػغح دیَاس ٍ یب دس اصالح افضٍدى صثشی ثِ ػغح دیَاس ػبحلی خَاٌّذ ًوَد 

 رولِ  التصبدی، هختلف اص  ّبیّبی فشاٍاًی دس حَصُهضیتفشاّن آهذى   دس ػغَح دیَاس هَرت  ایزبد صثشی  یؼٌی ،ػولایي 

 تَسیؼتی  ٍ گشدشگشی، فٌی ٍ هٌْذػی خَاّذ شذ .

 ٍ اص داشت  ثل تَرِ پشٍطُ سا ثِ دًجبل خَاّذوبّش ّضیٌِ ّبی لب بتدس ثْشُ ٍسی التصبدی ثِ دلیل وبّش استفبع دیَاس هَرج

 دس هؼئلِ هشثَط ثِ حَصُ گشدشگشی ٍ تَسیؼت ایي هؼئلِ هغشح خَاّذثَد، وِ دس توبم هٌبعك ػبحلی دلیل ایزبد ویي سٍ ّ

 ّب هیجبشذ، پغ ثبیؼتی دس ثشاثش هخبعشات دسیبیی حفبظت ٍ اهٌیت ػبوٌبى، اثٌیِ هزبٍسػبحل ٍ ّوچٌیي ثٌذسگبُ ػذ ٍ دیَاس

 افیبت هحل ثَدُ ٍ دػتشػی آػبى سا دس پی داشتِ ثبشذ ٍ دیذ ثصشی صیجبیی سا ًیض ًحَُ عشاحی ثِ ًحَ همتضی هتٌبػت ثب رغش

 فٌی ٍ هٌْذػی ثبیؼتی گفت دس صهبًی وِ ثتَاى استفبع دیَاس اس وبّش داد خَد ایيسا ثِ دًجبل داشتِ ثبشذ. اهب دس هَسد هجحج 

 تش ٍ لبثلیت هذیشیت پشٍطُ سایش استفبع ارشای وبس ػختًىتِ هی تَاًذ ثْتشیي تبییذ وٌٌذُ ایي هجحج ثبشذ، چشاوِ دس احش افضا

 ثب هشىل سٍ ثِ سٍ خَاّذ ًوَد.

 پیشیىٍ تحقیك -5

 تحمیمبت صشفب فمظ . ایيػبل اخیش اًزبم شذُ اػت دس  یػبحل یاهَاد اص ػبصُ ّب ثبالسٍی دس خصَص پذیذُ  یتحمیمبت فشاٍاً

 جحج شیت ٍ صثشی تَأهبى ًوی ثبشذ.دس ثشگیشًذُ هؼئلِ ثبالسٍی هی ثبشذ ٍ دس ثشگیشًذُ ه

 تحت عنوان  2991در سال    de waalو    van der meer دٍ اصل فَق هی تَاى ثِ تحمیمبت   اص هحممیٌی وِ دس حَصُ ثب تَرِ ثِ

 ٍ  pilarczyk  هی ثبشٌذ، ٍ ّوچٌیي دس ّویي حَصُ[1]تؼبسیف هشثَط ثِ ثبالسٍی هَد ٍ پبساهتشّبی ػىَ ٍ شیت ّبی هؼبدل 

Zeidler    ثِ تحمیمبت في دس هیش اداهِ دادًذ.[2] 1996دس ػبل 

 ّبی ػبحلیاشبسُ ًوَد وِ ثش سٍی تشاص ثبالسٍی هَد اص پَشش 1984دس ػبل   Ahrensاهب لجل اص آى ثبیؼتی اثتذا ثِ تحمیمبت

 ٍ ثِ ششح صیش اػت : [3] تحمیك ًوَدُثب شیت ّبی هختلف 

   sH      = pS   ،       
2

)π2Sp/( 3C+ π2/pS 2C +1C= sH/1R    
                                                                            gt 2

p/2π 

 

 
 

ضرایب مربًط بٍ باالريی مًج بر ريی شیب َای َمًار –( 2جذيل )  
 

Cot ɑ C2 C1 C3 

2 1/31 5/25 0 

2/5 1/51 295 0 

1 3/12 52/9 0 

1/5 3/39 219 _26200 

3 3/50 0 _25000 

4 3/60 _111 0 
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 وتیجٍ گیری -6

 دلیل ثِ َاًذهی ایي اهش )دلیل  اص سٍی ػبصُ وبّش پیذا خَاّذ ًوَد اهَاد ثبالسٍیػبصُ،  اثتذایی ثب وبّش شیت -1

 (.ثبشذ وٌذ، عی ػشسیضی اص لجل تب ثبیذ آة وِ صثشی ػغح افضایش

ای احش گضاس دس رْت وبّش ّوضهبى ثش ٍسی دیَاس ػبحلی ًتیزِ دس صَست اػوبل شیت ثش ػبصُ ٍ اػوبل ثبس ثِ عَس -2

 ثبالسٍی ثش سٍی ػبصُ خَاّذ گزاشت وِ ثِ تجغ آى وبّش استفبع دیَاس سا ثِ دًجبل خَاّذ داشت .

اػتفبدُ اص ػبصُ ّبیی ثب شیت تٌذ وِ هصبلح  ،پتبًؼیل ثشخَسد شذیذ اهَاد ٍ ثبالسٍی صیبدثب  ػبحلی یَاسّبید دس -3

 .ش ای ػبخت ًیبص داسًذ، التصبدی تش اػتووتشی ث

 دّی ٍ ًتبیذ هخجت خَاّین داشت:دس صَست اػوبل شیت ٍ صثشی دس ػغح دیَاس ػبحلی دس ػِ حَصُ ثْشُ -4

 ّبی ارشای ػبصُالتصبدی : وبّش استفبع دیَاس ٍ وبّش ّضیٌِ –الف 

 تفبع ٍ  سػیذى ثِ ػبصُ هغلَة ثبػج تَسیؼت، گشدشگشی ٍ دػتشػی ثِ ػبحل : ثب اػوبل هَاسد فَق ٍ وبّش اس -ة

 دػتیبثی ثِ دیَاسی خَاّین شذ وِ اص ًظش ػغح دػتشػی هحلی ٍ صیجبیی ػبختبسی اص ًظش ثصشی هٌبػت خَاّذ ثَد.

ػولیبت ارشایی ٍ هٌْذػی : ثب  وبّش  استفبع دیَاس ثِ  هٌظَس اػوبل صثشی ٍ شیت دس دیَاس ّبی ػبحلی، ثِ ًحَُ  -د

 تش ٍ صهبى ثش خَاّذ ثَد .بخت ووه شبیبًی خَاّذ ًوَد صیشا ػولیبت ػوشاًی دس استفبع ػختػولیبت احذاث ٍ ػ
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