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چکیده
مهندسی زیستی خاک علمی کاربردی و ترکیبی از مفاهیم ساختاری ،بیولوژیکی و زیستمحیطیی بی منظیور کنتیر فرسیای،،
رسوب و سیل است .تکنیکهای مهندسی زیستی در دان ،بیولوژیکی تکی برای ساخت سازههای ژئیوتکنیکی و هییدرولیکی
دارند و برای تضمین دامن و دیوارههای ناپایدار ب کار برده میشوند .بزرگترین افزای ،در توسعۀ روشهای جدیید مهندسیی
زیستی خاک در اروپا در طو دهۀ  1011بود .مطالعات ثبتشده نشان داد اولین آزمای،های ثبیتشیده شیامل گیزارشهیا و
انتشارات در مناطقی از آلپ ،آسیا ،آلمان و سوئیس تولید شده است .مهندسی زیستی خاک استفاده از مواد گیاهی زنیده اسیت
ک در سازههای مهندسی استفاده میشود و برای درمان سایتهایی با مشکالتی مانند ثبیات خیاک سیطحی و فرسیای ،خیاک
استفاده میشود .در این تحقیق برخی روشهای مهندسی زیستی در مدیریت آب از جمل زهک،های دست ای زنده ،نردههیای
لجنی زنده ،الی الی قراردادن بوت  ،فنسهای زنده ،میخ چوبی زنده و ...و تثبیت شیبهیای تنید ماننید حصیارهای دییوارهای،
الی های بوت ای اصالحشده ،الی های بوت ای زنده در یک شکاف و دیوار تخت زنده ارائ میشود .روشهایی مانند حصارهای
دیوارهای و الی های بوت ای اصالحشده میتوانند برای دامن های ناپایدار و یا کاه ،زاویۀ شیب استفاده شیوند و همچنیین بی
استقرار پوش ،گیاهی کمک میکنند.
کلیدواژگان :اراضی حاشیۀ رودخان  ،تثبیتکنندههای خاک ،حفاظت خاک ،فرسای ،خاک.

* نویسنده مسئول

Email: gholami@sanru.ac.ir
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مقدمه
ساالنه بودجۀ شایان تووجی بوی ب بیدوود شوی ی حو شو
جادهها و یا حت کنار رودخانهها هزینوه مو شوود .ز لحواظ
تاریخ  ،میندسان بتد ز ر هحلهاب سخت و یا «غییزنوده»
بی ب تثدیت شیب و لغزش ستفاده م کیدند ،ما بوا ذششوت
زمان میندسان به فکی ستفاده ز روشهاب مناسب بهعنوو ن
میندس زیسوت خواا فتادنود .میندسو زیسوت خواا
م تو ند بز رب مؤثی در صالح مناطق باشد که د منوههواب
شیبد ر و خااهاب ناپاید رب بوا مکوکال رویکو د رنود.
میندس زیست خاا ستفاده ز مو د ذیاه زنودذ بوی ب
نجام بیخ عملکیدهاب میندسو در میوار فیسوای هواب
ساده با ستفاده ز چمن و بشر حدوبا و یا تثدیت شیبهاب
پیچیدهتی با ستفاده ز درختان بید و سایی ذیاهان ست [.]1
روشهاب میندس زیست خواا مو تو ننود بوی ب رویو
دوبووار پوش و ذیوواه در د منووههوواب شوویبد ر و کنتوویل
فیسای سطح ستفاده شووند [ .]2پویوهههواب میندسو
زیست خاا ممکن ست ز و خوی پواییز ،زمسوتان و حتو
و یل بیار نصوب شووند و یون بیتویین زموان بوی ب جوی ب
کارهاب میندس زیست ست [ .]3میندس زیست خواا
با سوتفاده ز موو د ذیواه زنوده و تکنیو هواب میندسو
نعطووا پووشیی بووی ب کوواه مکووکال زیسووتمحیطوو و
د منههاب با مککل فیسایک زیواد و دیوو رههواب رودخانوه
ستفاده م شوند .میندس زیست خاا بز رب میو بوی ب
کوسیست هاب آسویبدیوده سوت کوه طی حو و بازسوازب
سیسوووت پوشوو ذیووواه  ،فوووز ی مقاوموووت بیشوو و
محدودکیدن حیکوا ذر خواا در د منوه بوا سوتفاده ز
تأثیی سیست هاب ریکه در ساختار خاا ر دندال م کند.
با ینحوال ،یون روش نوهتنیوا بوه تثدیوت شویب و کنتویل
فیسای خاا کم م کنود ،بلکوه موجوب فوز ی رزش
زیدای شناس و یجاد مکان تفییح م شود [.]4
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ذیوواه و تثدیووت

نلمووههوواب زنووده بووه سووتقی ر پوش و
دیو رههاب رودخانه کم کیدند [.]5
بزرگتیین فز ی در توسعۀ روشهاب جدید میندسو
زیست خاا در روپا ی نتیجه ز تحوال سیاس در طول
دهووۀ  1731بووود .در سووال  ،1731هیتلووی یوو مؤسسووۀ
تحقیقات در مونیخ بوهمنظوور توسوعۀ روشهواب میندسو
زیست خاا بوی ب سواختوسواز جواده تأسوی کوید [.]1
جنگلبان بهنام رثورو ن کیودنی ،ریاست ین مؤسسوه ر بوه
عیده ذیفت و یکان در میکز روپا بهعنوو ن پودر میندسو
زیسووت خوواا شووناخته شوود .زمووان کووه آلمووان مؤسسووۀ
تحقیقا خود ر یجاد کید ،بیخ ز کارهاب می میندسو
زیست خاا در کالیفینیا نجام شد .چوال کی بول ،کارمنود
سیوی جنگول  ،USDAتکنیو " "Contour Wattlingر
بوی ب بینوی رب ثدوا در جووادههوا توسوعه د د .و ز تیکیووب
تکنی هاب میندس زیست زجمله فن هاب زنده و پیوند
ذیاهان رویک بی ب یجاد ثدا د منه در جنگولهواب ملو
کالیفینیوواب میکووزب و جنوووب سووتفاده کووید [ ]3در سووال
 1731سیوی حفاظت خاا ،که در حال حاضوی بوهعنوو ن
سازمان حفاظت منابع طدیع ( )NRCSشناخته شده ست،
تکنیوو هوواب تثدیووتکننووده در متوود د سووو حل دریاچووۀ
میکیگان ر مطالعه کید [ .]1میندسان زیست خاا آلمان
و تییک در دهوههواب  1751و  1711کارهواب خوود ر در
ین زمینه منتکوی کیدنود و یون ذوام میمو در ر ه نود زب
رویکید ساختارب روشهاب یادشده بود که به توسعۀ پایوه و
ساس حیفه ب روشهاب میندس زیست خاا منجی شود.
در یاال متحوده ،دو پویوه میو در سوتفاده ز روشهواب
میندس زیست خاا در سوالهواب سوال  1711و 1711
نجووام شوود .یوون پوویوهههووا در حوضووۀ دریاچووۀ Tahoe
طی ح شده توسو لیوزر و همکوار ن ( )1714و در پوارا
مل ردوود 1توس رید و  )1711( Hektnerنجوام شود [.]3
در سال  ،1771کتاب با عنوو ن Ground Bioengineering

تاریخچۀ روشهای مهندسی زیستی خاک

Techniques for Slope Protection and Erosion Control

تووا نووین  11موویالدب روشهوواب میندسوو زیسووت در
رشتهکوههاب آلپ سوتفاده مو شودند .سوس ز آنجوا بوه
جز یی بییتانیا و سس در سی سی روپوا منتقول شودند [.]3
یک ز نوشتههاب بازمانوده بوا سوتفاده ز روش میندسو
زیست خاا ،توس و لتمن 1711 ،بود که با سوتفاده ز

توس سچیچتل ،منتکی شد که تا کنون ،می تویین کوار در
میندس زیست خواا بوه زبوان نگلیسو سوت .در سوال
 ،1711کتاب دیگویب توسو سوچیچتل بوا عنوو ن Land
 Reclamation and Conservationر منتکی کید .ین ر ئوه،
بی ب ولین بوار بوه زبوان نگلیسو بوود کوه کوار بسویارب ز
1. Redwood
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میندسووان زیسووت خوواا میوو روپووا ز جملووه لووورنز،1
هاسنتوفل ،2ها من ،3کورتووریی 4و خوود سوچیچتل در آن
ر ئه شوده بوود [ .]1یوو و همکوار ن در سوال  2117در
مقاله ب شکال مختلف تکنی هاب میندس زیسوت خواا
ر در مدیییت رودخانهها در روپا بیرسو کیدنود [ .]1الن و
همکار ن در سال  2112در مقاله ب ثی تکنیو میندسو
زیست حصیی بوته ب ر بی کنارههاب رودخانه بیرس کیدنود
و متوجه شدند که ثیبخک روش یادشده بوا زموان فوز ی
م یابد [ .]7دهیتال و تانگ در سال  2111کواربید تکنیو
میندس زیست خاا ر در کاه خطی سویل در نسوال
بیرس کیدند و مکخص شد که کواربید تکنیو میندسو
زیست خاا در مناطق که بی ثی سیل آسیب دیوده بودنود
موفقیتآمیز ست [.]11
مواد گیاهی برای مهندسی زیستی خاک

پوش ذیواه زنوده بوهمنظوور کواه فیسوای خواا،
پاید رب کنارهها و بستی رودخانه و تثدیت تسههواب شون و
ماسه ب بی ب مد زمان بسیار طووالن سوتفاده مو شوود
[ .]11یک ز مز یاب میندس زیست در مقایسه بوا سوایی
میندس ها فز ی ظیفیت و مقاوموت آن در طوول زموان
ست چی که ذیاهوان بخکو ز یون سواختار میندسو ر
تککیل م دهند [ .]1بیخال دیگی فنواوربهوا کوه در آن
ذیاهان بیکتی جزء زیدای بی ب جی ب پیوههها هسوتند ،در
سیسوت هوواب میندسو زیسووت  ،ذیاهووان جووزء میمو ز
سوواختار آنی وا محسوووب م و شووود [ .]3ذونووههوواب چوووب
پیکگام 5همیت خاص در توسعۀ سیسوت هواب میندسو
زیست د رنود .ذونوههواب چووب پیکوگام موجوب صوالح
طدیع مناطق آسیبدیده مانند تثدیتکویدن ،حفاظوت ز
فیسای و حیا وح ر بهعیده د رند .ین ذونهها غلوب
با ریزوبیوم همی ه هستند که نیتیوهن ر در خاا تثدیوت و
در نتیجه وضعیت تغشیوۀ منطقوۀ تخییوبیافتوه ر صوالح
م کنند [ .]12نلمههاب نطعشد بسیارب ز ذونوههوا نیوز
م تو ننود در عملیوا میندسو زیسوت سوتفاده شووند
ذیچه درختان بید و چووب کتوان موؤثیتینود .نلموههواب
نطعشده باید زمان خو ب ذیاه جمعآورب شوند.
1. Lorenz
2. Hassenteufel
3. Hoffman
4. Courtorier
5. Pioneering Woody Species
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سیستمهای مهندسی زیستی خاک در مدیریت آب
در د مه روشهاب میندس زیست خاا در مودیییت آب
که توس ذی ب و همکار ن ()1711؛ سچیچتل ()1711؛
سوتیب و ذیب ()1772؛ لوو یز و وذوگ ()1773؛ ذویب و
سوووتیب ()1771؛ سووچیچتل و سووتین ( ،)1771پولسووتی
( )1771و لو یز ()2111؛ ل و همکار ن ()2111؛ یوتو و
همکار ن ()2117؛ الن و همکار ن ()2112؛ دهیتوال و
تانگ ( )2111ر ئه شده سوت بیوان مو شوود [،3 ،11 ،1
 11 ،1 ،13 ،14 ،15 ،11 ،1 ،11و .]7
 .1زهکشهای دستهای زنده

1

زهک هاب دسته ب زنده (شکل  )1ز بسته ب سوانههواب
نطعشده زند ساخته مو شووند و بوی ب تثدیوت منواطق
بهکار مو رونود کوه رطوبوت خواا زیواد سوت و موجوب
ب ثدات در خاا م شوند .ین نوع ز روشهواب حفواظت
زیستمیندس در تی شههای با عمق ک نوی ر د ده شوده،
به طییق که همدیگی ر نطع و رطوبت ضاف ر نیز جشب
کنند .سس ین بستهها با مو د موجود در محول پوشوانده
م شوند .ین بستهها تمیزکیدن دنیوق نمو خو هنود ،موا
بهدلیل ینکه باید محک بسته شوند ،باید تیکههواب د ر ب
بیگ ر حش کید .لگوهاب مختلف بی ب نی رد دن تخلیوۀ
رو ناب درون ین بستهها م تو ن ستفاده کید .یک ز یون
لگوها به شوکل  Yسوت ،موا هود در هموۀ یون لگوهوا
جمووعآورب کوول رطوبووت بووی ب رسوویدن بووه تخلیووه ب بووا
بیکتیین سیعت ممکن ست.
 .1نردههای لجنی زنده

7

ین روش بهمنظور کاه حیکت رسوب در رودخانههوای
با شیب ک ستفاده مو شوود .یون نووع نلموههواب زنوده
بهصور ردیفو در عویآ آبی هوه و در فو صول مکوخص
ستفاده م شوند (شکل  .)2همچنین مو توو ن ز آنیوا در
ذال هاب زنده در مناطق شویب زیواد آنیوا در آبی هوههواب
فصل  ،حفاظت ز دیو رههوا در آبی هوههوا و رودخانوههواب
بزرگ نیز ستفاده کید .نویدههواب لجنو زنوده بوهصوور
ردیف در بستی آبی هۀ رودخانه کوبیده م شووند .ز فو یود
روش یادشده ین سوت کوه سودب کواه سویعت آب و
تهنکست رسوبا خو هد شد (شکل .)2
6. Live Pole Drains
7. Live Silt Fences
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شکل  .1نمایی از روش مهندسی زیستی Live Pole Drains

شکل  .1نمایی از روش مهندسی زیستی Live Silt Fences

شکل  .9نمایی از روش مهندسی زیستی Live Bank
Protection

شکل  .4نمایی از روش مهندسی زیستی Live Gully Breaks

 .9حفاظت کناره زنده

1

ز ین روش بی ب تثدیت کنوارههواب رودخانوه کوه ممکون
ست بهدلیل سیالبهاب با موو د نخالوه ب ناپایود ر شوغال
شده باشوند سوتفاده مو شوود .روش یادشوده در تثدیوت
خندقهاب کنار جادهها م تو ند بسیار مفید و کوار باشود.
سوواختار  Live Bank Protectionدر نحناهوواب مسوویی
رودخانووه بووه پایووان مو رسوود و در مسوویی رودخانوۀ بودون
نحناهاب مخالف یکدیگی ،ین روش جی م شوود .نتیواب
آنیا باید بهدرست با پیچهاب رودخانوه ممواس باشود توا ز
فیسای بیکتی جلوذییب شود .فاصلۀ بین سوازه و دیوو ر

1. Live Bank Protection

رودخانه با مصالح محل مانند تختهسنگهاب بوزرگ و یوا
الستی هاب بزرگ پی م شود (شکل .)3
 .4شکافهای خندقی زنده

1

ین روش بی ب کنتیل جییان در خندقها بوه کوار مو رود
که ز باالدست آبی هوۀ نقطوۀ آغواز آشوفتگ هواب جییوان
(شیوع خندق) شیوع م شود .ین روش در رویو مجودد
ذیاهان و تثدیت ذال ها م تو ند مفید باشد (شکل .)4
 .5میخکوبی زنده

9

میخکوب زنده شواید سوادهتویین روش میندسو زیسوت
باشد .در ین روش م تو ن ز نلمههاب زند نطعشده بی ب
2. Live Gully Breaks
3. Live Stacking
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تثدیت شیبها ستفاده کید .ین نوع روش در جییوانهواب
با مو د سیلت زیاد مفید ست چی که با نداشت یون موو د
در پکت نلمههاب کم به ستقی ر ریکوۀ آنیوا مو شوود.
نلمهها باید نسدت  3به  4طول آنیا در زیی زمین نی ر ذیید
و نیز حد نل  41سانت متی ز طول آنیا در سطح خاا نی ر
د شته باشد .نلمهها باید بهصور عمودب در زمین کاشوته
شوند؛ ما در بیخ مو رد نیز م تو نند بهصور مورب نیوز
کاشته شوند .کمتیین فاصلۀ بین نلموههوا  11سوانت متوی
ست ،ما در جییانهای با موو د سویلت مو تو نود توا 21
سانت متی نیز باشد (شکل .)5
 .1بستهبندی شاخه
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شکل  .5نمایی از روش مهندسی زیستی Live Stacking
1

 .7الیهالیه قراردادن بوته

1

بستهبندب شاخهها بوی ب تعمیوی کوچو  ،ریوزشهوا و
حفیههاب موضع در کنارههاب رودخانه ستفاده م شوود.
در ین روش که ز الیههواب متنواوب شواخههواب زنوده و
خاکییزهاب فکیده تککیل شده ست .شاخههوا ماننود تلوۀ
رسوبذیی هستند که خاکییزها یوا سوور م موضوع ر پوی
م کنند ،در حال کوه ریکوه در سی سوی خواکییز و زموین
طی پخ و بهصور ی تود و حد و یکسارچوه ظواهی
م شود (شکل  .)1ز کاربیدهواب یون روش مو توو ن بوه
تعمیی ریزشها و حفیههاب کنارههاب رودخانه بوا رتفواع 2
تووا  4فووو و عمووق  4فووو و ز فو یوود آن موو تووو ن
بهتأخیی ند ختن رو ناب ،کاه فیسای سوطح  ،تقویوت
خاا و شاخههاب زند نصبشده شاره کید.

( لف)

ین روش بوا نوی رد دن بوتوۀ ذیواه روب یو سوطح فقو
بهطورب یجاد م شود که حد فاصل هی دو کنار رودخانوه
ر پی کند .بوتهها بیکتی متمایل به شیب یا کمتی عموود بوی
جیت شیب هسوتند .بخکو ز بوتوه کوه ز جیوت شویب
بییون زده باشند ،سدب کاه رو ناب و فیسای سوطح
م شود (شکل  .)1ز ین روش م تو ن بی ب خک کویدن
سایتهاب بی ز حد میطوب ،تقویت خاا ،ریکه و سانه
و شکستن طول شیب به نسمتهاب کوتاهتی توس ردیوف
شاخهها ستفاده کید .ز مز یا و فو ید ین تکنی مقاوموت
3
در بی بی لغزش و یا جابهجای بیش  ،تنظی میکیوکالیمت
وکم به جو نهزن د نه ست.

(ب)

شکل  .1نمایی از روش مهندسی زیستی ( Branch Packingالف) و روش اجرای آن (ب)



1. Branch Packing
2. Brush Layering
3. Microclimate
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( لف)

(ب)
شکل  .7نمایی از روش مهندسی زیستی ( Brush Layeringالف) و روش اجرای آن (ب)

( لف)

(ب)

شکل  .8نمایی از روش مهندسی زیستی ( Brush Mattressالف) و روش اجرای آن (ب)

 .8حصیر بوته

1

حصیی بوته ب الیه ب ز شاخههاب خو بیده در کنارههاست،
که م تو ند ی پوش فورب بی ب آنیا فوی ه کنود .یون
روش در دریاچهها نیز مؤثی ست .بهطور معموول ،آن ر بوا
ی ثدا مانند سنگ ،ریکۀ کینه ،فن  ،فیدی نارذیل و یا
پوش هاب درخت ثابت نگه م د رند .توأثیی آن در جییوان
تند و سییع بهخوب نابل مکاهده ست .ین روش شوی ی
ر بی ب رشد ذیاه مادرب فی ه م کنود ،همچنوین سودب
فیم فورب و پوش محافظ روب کنوار رودخانوه و تمواس
سانه با خاا م شود.
1. Brush Mattress

 .3رول الیاف نارگیل

1

رول لیا نارذیل بی ب محافظت ز پنجۀ کنارهها سوتفاده
م شود ،ین روش ساختار سوتو نه ب د رد کوه متکوکل ز
لیا پوستۀ نارذیل همی ه با ریسمان چندالیه ب ست و ز
فیدی نارذیل بافته شده ست .نطوی و طوول آن  21فوو و
طول عمی آنیا حدود  1تا  11سال ست (شوکل  .)7ز یون
روش بهمنظور محافظت د منه ز لند سالیدهاب ک عموق و
یا ضعیف و تلۀ رسوبذیی ستفاده م شود.

2. Coconut Fiber Roll
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(ب)

( لف)

شکل  .3نمایی از روش مهندسی زیستی ( Coconut Fiber Rollالف) و روش اجرای آن (ب)

( لف)

(ب)

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی ( Hay Bale Breakwaterالف) و روش اجرای آن (ب)

 .11هایبال موجشکن

1

 .11کاشت مشترک

1

هاببالهاب سوتو نه ب ،بوه موو ز سواحل ،در مخوازن و
دریاچهها بی ب شکستن مو ج و بیدود خ رویک ساحل
یجاد م شوند .وزن آنیا هنگام که خک هستند 1111
پوند و زمان که میطوب هستند  2511پونود سوت .نطوی
آنیا  1فو ست و بی ب ساختکان نم تو ن ز ن ستفاده
کید (شکل  .)11طول عموی آن حود نل  5سوال سوت و ز
ین روش بی ب محافظت آثار باستان ذی ننیموت سوتفاده
م شود.

کاشت مکتیا همی ه با سنگچین ممکن ست زیسوتگاه
جدیدب فی ه کند .در یون روش ریکوههواب ذیاهوان بوه
نگید رب خاا در زیی سنگچینها کم م کنود کوه بوا
نی رد دن لو رهاب زنده د خل مفاصل یا فضواهاب بواز بوین
سنگهاب موجود و یا زمان که سنگ در جیت شیب نوی ر
م ذیوید ،یجواد مو شوود (شوکل  .)11یون روش سودب
حفاظت فوورب و موؤثی و کواه فیسوای در کنوارههوا و
بیدود زهکک با زبینبیدن رطوبوت خواا و نیوز موجوب
کاه نیهب در طول میحلۀ سیل م شود.

1. Hay Bale Breakwater

2. Joint Planting
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(ب)

( لف)

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی ( Joint Plantingالف) و روش اجرای آن (ب)

( لف)

(ب)

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی ( Live Fascineالف) و روش اجرای آن (ب)

 .11فنسهای زنده

1

فن هاب زنده به کنتیل فیسوای سوطح و جو نوهزنو
ریکوه بوهمنظوور یجواد ثدووا کنوارههوا کمو مو کنوود.
فن هاب ستفادهشده ی بستۀ بزرگ ز بوتوههوا هسوتند
که به صور سوتو نه ب سوتفاده مو شووند .فون هوا در
خندقهاب ک عمق روب شیب خک و در ذوشوههوا روب
ی شیب میطوب بهمنظور کاه فیسای و لغزش خاا
نووی ر د ده موو شوووند (شووکل  .)12ز یوون روش معموووالً
بهمنظور نکانهذش رب سطح بواالب آب و سوطح پوی مخوزن
بهجوز در منواطق کوه زهککو کوچو د رنود ،سوتفاده

1. Live Fascine

م شود .همچنین سدب محافظت د منههوا ز لغوزشهواب
ک عمق م شود.
 .19بستههای زنده

1

بستههاب زنده روش دیگیب ست که ی پوش نفوذپشیی
تککیل م دهند و م تو نند سیعت جییان و دالیول یجواد
رسوب در منطقۀ حفاظوتشوده ر کواه دهنود .در یون
روش ریکۀ نلمههاب زنده به یجاد ثدا در کنارهها کمو
م کند .بستههاب زنده م تو ننود در حاشویۀ بزرذوی ههوا و
کنارههاب رودخانه در لگوهاب میبع یا مثلث یجواد شووند
(شکل .)13

2. Live Post
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(ب)

شکل  .19نمایی از روش مهندسی زیستی ( Live Postالف) و روش اجرای آن (ب)

( لف)

(ب)

شکل  .14نمایی از روش مهندسی زیستی ( Live Stakeالف) و روش اجرای آن (ب)

 .14میخ چوبی زنده

1

1

میخ چوب زنده روش ست که ز ریکههاب زند درختوان
ستفاده م کند .ین ریکههاب زنده با تصوال ذر خواا
به ه و با ذیفتن رطوبت ضاف خاا ،سدب تثدیت خواا
در منطق وۀ سووتقی ر م و شوووند .در یوون مووورد سووتفاده ز
ذونههاب بید م تو ند مفید باشد .بیکتی ذونههاب بید پ
ز نصب و ر ه ند زب ،بهسویعت ریکوه دو نوده و شویوع بوه
خک کیدن کنارههاب با رطوبت ضاف م کند .نلمههواب
ریکهد ر د خل زمین مستقی و یوا کوبیوده مو شووند ،یون
روش ذی بهدرست بهکوار ذیفتوه شوود ،مویخهواب چووب
ریکهد ر م شوند و رشد م کنند (شکل .)14

1. Live Stake

 .15موجشکن کندۀ درختی

موووجشووکن کنوود درختوو در دریاچووههووا و مخووازن
بهمنظورکواه موو ج ،نحوی نخالوههوا و بوهد م نود زب
رسوبا ستفاده مو شوود .مووجشوکن کنود درختو یوا
بهصور شناور ساخته م شود و یا به بستی دریاچه متصل
ست (شکل  .)15ذی ین سوازه بوه بسوتی دریاچوه متصول
باشد ،سیعت تله ند زب رسوبا بیکتی ست.
 .11حصیرهای گیاهی

9

حصیی ذیاه روش ست که م تو ند نو ر فورب ز پوش
علف ر در سطح خاا فی ه کند .ز ین تکنی م توو ن
در طی دریاچه و یا در متد د جییان آر م سوتفاده کوید.
شکل  11نمای ز روش حصیی ذیاه ر نکان م دهد که
2. Log Breakwater
3. Plant Mat
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ذیاه علف  ،مانند جگن ،روب ی حصیی هیدروپونی رشد
م کند و پ ز آن به محل پیوهه منتقل م شوود .بیخو
شیکتها د نههاب وحک ر جمعآورب و به سایت منتقول
م کنند ،ما زموان زیوادب بوی ب جموعآورب و جو نوهزدن
د نهها نیاز ست .ز مز یاب یون روش حمولونقول آسوان و
وزن سد آن ست و ز آن م تو ن بهعنو ن تلۀ رسوبذیی
بییه بید و ز فیسای سطح جلوذییب کید.
 .17رولهای گیاهی

1

در ین روش پوش ذیاه علف در کنار رودخانه و یا سواحل
دریاچه بهمنظور فی ه کیدن ثدا ساختار آنیا یجاد مو شوود و
در سایتهاب ساحل بی ب تعمیی سییع نقاط آسیبدیوده مفیود
ست .در ین روش ندوه ز ذیاهان به حالت رولماننود هموی ه
با کیسههاب پارچوه ب و ریسومان محکو نوی ر د ده مو شووند
(شکل  .)11نطی ین رولها  2تا  15فو ست .آنیا ر مو توو ن

شکل  .15نمایی از روش مهندسی زیستی Log Breakwater

شکل  .17نمایی از روش مهندسی زیستی Plant Roll

بهتنیای یا با ستفاده روشهاب دیگی مانند در پایۀ حصوییهواب
شاخه ب به جاب فن زنده ستفاده کوید .ز مز یواب یون روش
فی ه کیدن محی زیست مناسب ،حفاظت فوورب ز فیسوای
و رز نبودن آن ست.
1

 .18ساقههای ریشهدار

سانههاب ریکهد ر روش سوت کوه پوشو بیذو فوورب ر
فی ه مو کنود و زیسوتگاه ر بیدوود مو بخکود .سوانههواب
ریکهد ر ی درخت پیوندب ،درختچوههواب چووب  ،یوا ذیواه
علف ست که با ریکه یجاد شوده سوت و مو توو ن آن ر بوا
نلمۀ ریکۀ بستهبندبشده ،ریکۀ لخت ،ذیاهان کانتینیب و یوا
چمن و یا جگن در نزدیک محل پیوند زد .ز ین روش زموان
م تو ن ستفاده کید که جییان کمتی ز  3فو مکعب در ثانیه
سووت .ز تووأثیی یوون روش حفاظووت فووورب ز کنووارههووا و
فی ه کیدن شی ی رشد بی ب ذیاهان طی ست.

شکل  .11نمایی از کاربرد روش مهندسی زیستی Plant Mat

شکل  .18نمایی از روش مهندسی زیستی  Rooted Stockبعد از


مرحلۀ اجرا

1. Plant Roll
2. Rooted Stock
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 .13تنههای ریشهای

1

تنههاب ریکه ب روش ست که کنارههواب رودخانوه ر بوا
نگهد شتن جییان کنارهها محافظت م کنود .یون روش در
تیکیب با دیگی تکنی هاب میندس زیست خواا سودب
یجاد ثدا کنارهها ستفاده م شوود .همچنوین یون روش
بی ب مدارزه با فیسای بادب و موج در دریاچههوا سوتفاده
م شود .طول عمی کاربید ین روش محودود سوت و بوی ب
رتقا ،یجاد و بیدود پیورش ماه و نیز زیستگاه تخ ریوزب
ستفاده م شود.
1

 .11پوشش کنده و درخت

پوش کنده و درخت نیز روشو سوت کوه در محافظوت
کنارهها ستفاده مو شوود .در یون روش شواخههوا حوش
نم شوند .در مو رد خاص ،ممکون سوت بیخو شواخههوا
حش شوند ،ین موی نداشوتهشودن کنودههوا ر ر حوتتوی
م کند .شاخههوا سودب کواه میوز ن جییوان و ذویفتن
رسوب م شوند و همچنین زیستگاه بی ب ماه ها فی ه
م کنند .ین روش نداید در باالدست یا نزدیکو پول و یوا
سازههاب دیگیب ستفاده شوود کوه نابلیوت زیوادب بوی ب
آسیبرساندن به پاییندست د رند .ز مز یاب روش یادشده

شکل  .13نمایی از روش مهندسی زیستی Root Wad

153

ین ست که ستفاده ز آن رز ن و مو د الزم بی ب سواخت
آنیا در دستیس ست.
 .11بستههای خندقی یا چالهای

9

بستههاب خندن روش ست که بی ب شکستن نییوب آب
در حال حیکت و بهد م ند زب رسوب ستفاده م شود و
نلمهها و یا شاخه بهصور عمودب در حفیهها نی ر د ده
م شوند .در روش یادشده ین نکته ضیورب ست که نلمه
باید ز همان منطقه ،مثالً ساحل و یا دشت سیالب نتخاب
شده باشد (شکل  .)21معموالً در سطح باالب آب و یا
سطح پی بی ب یجاد ثدا در پنجه و فی ه کیدن زیستگاه
مناسب بی ب ماه ستفاده م شود.
4

 .11شبکهبندی رویشیافته

شدکهبندب روی یافته روش ست که بی ب بازسازب کنار
رودخانه ستفاده م شود .ین روش شودیه روش الیوهالیوه
5
نی رد دن بوته ست با ین تفاو کوه منسووجا زیسوت
کنتیل فیسای در طی هی طدقۀ خاا پیچیده هسوتند
(شووکل  .)22در یوون روش نلمووههوواب شوواخۀ زنووده بووین
الیههاب مختلف خاا ذش شته مو شووند ،موا بایود توجوه
د شت که کاربید یون روش فقو در شوی ی جییوان کو
ممکن ست.

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی Tree and Log


Revetment

1. Root Wad
2. Tree and Log Revetment
3 .Trench Packs
4. Vegetated Geogrids
5. Geotextiles
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( لف)

(ب)

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی ( Trench Packsالف) و روش اجرای آن (ب)

(ب)
( لف)
شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی ( Vegetated Geogridsالف) و روش اجرای آن (ب)

سیستمهای مهندسی زیستی خاک در شیبهای تند

در د مه روشهاب میندس زیست خاا در مودیییت آب
که توس ذی ب و همکار ن ()1711؛ سچیچتل ()1711؛
سوتیب و ذیب ()1772؛ لوو یز و وذوگ ()1773؛ ذویب و
سوووتیب ()1771؛ سووچیچتل و سووتین ( ،)1771پولسووتی
( )1771و لو یز ()2111؛ ل و همکار ن ()2111؛ یو و
همکار ن ()2117؛ الن و همکار ن ()2112؛ دهیتوال و
تانگ ( )2111ر ئه شده سوت بیوان مو شوود [،3 ،11 ،1
.]7 ،11 ،1 ،13 ،14 ،15 ،11 ،1 ،11
 .1حصارهای دیوارهای

1

حصارهاب دیو ره ب ،دیو رهاب حائول کوتواه هسوتند کوه ز
نلمههاب زنده ساخته شده ند و بعد ز ذششت زموان نلموههوا
جو نه م زنند ،رشد م کنند و سدب تقویوت بیکوتی سواختار
1. Wattle Fences

ین دیو رههوا مو شووند .یون روش در مکوانهوای سوتفاده
م شود که شی ی رطوبت منطقه به ستقی ر نلموههواب زنوده
جازه دهد .سایتهای مناسب هستند که در آن خواا بافوت
خوب بی ب تأمین رطوبت کاف در تابستان د رد و یوا نکوت ز
آبهاب زییزمین بهمنظور تأمین رطوبت مناسب بی ب نصوب
و ر ه ند زب حصارهاب دیو ره ب وجود د شته باشد( .شکل .)1
 .1الیههای بوتهای اصالحشده

1

ین روش ز تنههاب درختان و یا تختههاب کوچ (بوا طوول
حد کثی  2متی) ساخته م شوند .ستفاده ز تنههاب درختوان و
یا تختههای بی ب حمایت ز الیۀ بوتوه ب مزیتو سوت بوی ب
تی سهاب کوچ یجادشده که م تو ند سنگهاب فتادهشده
ر جمعآورب و ز فتادن آنیا به پایین شیب جلووذییب کنود و
در نیایت مانع تخییب پوش ذیاه شود (شکل .)1
2. Modified Brush Layers

غالمی و همکاران :روشهای مهندسی زیستی خاک استفادهشده در مدیریت آب و تثبیت شیبهای تند

شکل  .19نمایی از روش مهندسی زیستی Wattle Fences

شکل  .15نمایی از روش مهندسی زیستی Brush
Layers in a Cut

 .1الیههای بوتهای زنده در یک شکاف

1

الیههاب بوته ب زنده در ی شکا  ،ردیفهوای ز نلموههواب
زنده هستند که بهصور فق با طول  51تا  111سوانت متوی
در درون شکا با ستفاده ز مو د منطقه دفن م شوند (شکل
 .)1ین الیوههوا بوا یجواد سوکوهای روب شویب و نوی رد دن
نلمهها به نسدت  1به  1در زیی زمین حد ث م شوند.
 .9دیوار تخت زنده

1

دیو ر تخت زنده روش ست که در بازسوازب کنواره بوی ب
د منههاب تقییداً عمودب ستفاده م شود که ز سنگهواب
جعده ب بوههو پیوسوته و یوا چووب تکوکیل شوده سوت.
الیههای ز نلمههاب زند درختان د خل سواختار موجوود
1. Brush Layers in a Cut
2. Live Cribwall
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شکل  .14نمایی از روش مهندسی زیستی Modified Brush
Layers

شکل  .11نمایی از روش مهندسی زیستی Live Cribwall

ریکهدو ن م کند و در جیت شیب ذستیش م یابد .یون
روش بی ب شیبهای مناسب سوت کوه دیوو ر پایینکوان
نیاز به ثدا یا کاه شیب د شوته باشود .در ضومن یون
روش به فضاب محدودب نیاز د رد و بی ب کنتیل فیسوای
کنارهها بی ثی جییان سییع مفید ست (شکل .)12
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 مالچپاش آب و یا ذستیش ی الیوۀ محوافظ ز نو،فوربها
عارب ز علف هیز ممکن ست رضایتبخ و کو هزینوهتوی ز
 پویوهههواب.]3[ ستفاده ز روشهاب میندس زیست باشود
میندس زیست معموالً نیاز کمتیب به تجییز ت ماننود بیول
 نصب و ر ه ند زب سیست هاب میندس زیست.مکانیک د رد
،خاا در حال که مککل مناطق ز نظی فیسوای کو باشود
موجب صیفهجوی نتصادب م شود و تأثیی آن بوی جواده و
.]3[ مناطق مجاور آن در کمتویین مقود ر خوود خو هود بوود
ستفاده ز مو د ذیاه بوم و بشرهاب بوم موجود در منطقه
م تو ند با توجه به موجودیت آسان و نیز سازذارب بوا شوی ی
 روشهواب.آب و هو و خاا منطقه هزینهها ر کواه دهود
میندس زیست خاا غلب در سایتهاب با حساسویت زیواد
به فیسای و یا شیبد ر که در آن مکوان تویدد ماشوینآال
 میندسو زیسوت. کاربیدب سوت،سنگین مکانپشیی نیست
خاا همچنین م تو ند چکو نود ز زیدوای ر فوی ه کنود و
.]3[ رزش تفیجگاه منطقه ر بیدود بخکد
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