
 مقدمه 

 وظیفه سازه های نگهبان ) حائل (، ایجاد پشتیبانی خاک برای حفاظت سایر سازه ها و یا

پروژه های محوطه سازی است. اخیرا سازه های گابیون جدا از عوامل ذکر شده به عنوان 

دیوارهای صلب سازه های منعطف نگه دارنده سنتی، استفاده می شوند و ریزش خاک در 

کنار جاده ها در زمان آب شدن خاک و یخ ها پدیده ای است که به کرات رخ می دهد. نتیجه 

 . ه هایی است که تکه تکه شده و یا سطح آن با خاک پوشیده شده استحاصل از این پدیده جاد

 

 موارد استفاده گابیون

در چنین شرایطی استفاده از سازه های گابیون به عنوان سازه نگه دارنده به طور گسترده 

کاربرد دارد چرا که می تواند در زمان کوتاه به روشی به صرفه و قابل اطمینان ، جاده را به 

 . اولیه بازگرداندشکل 

گابیون های مدرن در اکثر سازه های نگه دارنده سطوح بر روی زمین کاربردهای فراوانی 

دارند، از جمله در کارهای مهندسی هیدرولیک بعنوان پوشش ، بازگشت رانش زمین به 

شکل اولیه سازه های پشتیبان در کنار جاده ها، خاک ریز و دیوارهای سد مانند، مزیت این 

زه ها نفوذ پذیری آنها است که باعث آزاد سازی فشار آب و در نتیجه پایداری بیشتری در سا

سازیزهای بزرگتر نسبت به یک تکه سنگ دارند. مزیت دیگر آنها در مقابل بتن ،انعطاف 

 .پذیری آنهاست که تکان های کوچک باعث تغییر شکل و یا از بین رفتن آنها نمی شود

 چیست ؟ سازه نگهدارنده گابیون

گابیون ها نوع خاصی از دیوارهای نگه دارنده باربر هستند که ساختاری سلول مانند دارند . 

به زبان دیگر این دیوارها قفس ها پیش ساخته شده از سیم های استیل با روکش روی هستند 

که داخل آنها با سنگ هایی به اندازه مناسب پر شده اند ، در صورت نیاز می توان به این 

ازه ها ویژگی های مکانیکی خاصی را نیز افزود. این سازه ها بر روی یکدیگر چفت شده س

اند و با سیم های روکش روی هم محکم می شوند . تنها عیب این سازه ها عمر محدود 

 .سبدهای فلزی آنها است

و این عیب که به ندرت رخ می دهد نیز با قرار دادن یک الیه دیگر از گابیون در زمان نیاز

 . یا استفاده از سیم های ضد خوردگی قابل برطرف شدن است

انتخاب مصالح مناسب ، در تولید سازه ای کارآمد ، نقشی به سزا دارد . خصوصاً انتخاب 

بافت سبد باید متناسب با نیاز های مکانیکی و مقاومتی مکان نصب بوده و خاصیت های 



شند. گابیون ها دارای ویژگی های تکنیکی تغییر شکل پذیری و غیر قابل حل شدن را دارا با

 .و عملکردی خاص و منحصر بفرد هستند که در زیر آورده شده است

گابیون ها سازه های تقویت شده ای هستند که قادر به مقاومت در برابر انواع مختلف فشار 

خصوصاً برش هستند ، سبد نه تنها قادر به تحمل سنگ های داخلی است بلکه به نوعی 

 .یت کننده تمام سازه نیز هستتقو

گابیون سازه های شکل پذیری هستند که برخالف سایر سازه های جایگزین ، این ویژگی نه 

تنها باعث ضعیف شدن آن نمی شود بلکه باعث بهبود پخش بار در سطح سازه شده و همچنین 

چیده و بسیار با درگیر کردن تمام عناصر مقاوم به کار گرفته شده باعث ایجاد سازه های پی

 . مقاوم می شود

این سازه ها نفوذپذیرند و در نتیجه قابلیت جمع آوری و انتقال آب های زیرزمینی را دارند که 

دلیل اصلی عدم ثبات خاک است . این عملیات با فرآیند تبخیر که حاصل جریان هوا در بین 

 . فضاهای خالی سازه است ، تکمیل می شود

ئمی و ماندگار هستند که نگهداری آنها غیر از مسائل مربوط به گابیون ها سازه هایی دا

افزایش عمر آن ، تقریباً صفر است)مگر در محیط هایی با قدرت تخریب باال ( بعالوه 

ویژگیهای آنها به گونه ای است که تمایل باال به وفق پذیری با شرایط طبیعی متعادل را دارا 

قابل نصب بوده و نیازی به تجهیزات خاص و نیرو  هستند . همچنین این سازه ها به سادگی

متخصص ندارند. این ویژگی در اتوبان ها ، رودها و بازسازیهای دریایی که ایجاد تغییرات 

 .پس از نصب الزم است ، اهمیت باالیی پیدا می کند

با وجودی که هزینه تمام شده سازه گابیونی تقریبا نصف قیمت یک متر مکعب بتن است ، 

از سنگ گرانتر است . پایداری این سازه نیز برابر با بتن و بسیار بیشتر از سنگ است . ولی 

گابیون های بزرگ را می توان با تکه های سنگ بزرگ و طبیعی پر کرده و برای تثبیت 

جاده ها به کار برد. همچنین با قرار دادن در ردیف هایی از این سازه ها بر روی هم می 

 .ساخت که به دلیل وزن باالیشان تعادل خوبی دارندتوان دیوار کوتاهی 

 کنترل تعادل در گابیون چگونه انجام می شود ؟

گابیون ها،سازه های باربری هستند که برای حفظ تعادل به وزنشان اتکا می کنند بنابر این 

افزایش جرم یکی از روش های افزایش ثبات آنهاست ، با این وجود نه تنها این روش از 

استفاده مواد اولیه چندان مقرون به صرفه نیست بلکه در هنگام حمل و نقل و نصب نیز لحاظ 

 . مشکل زا است



با وجودی که دیوارهای تقویت کننده در برابر تکان مقاومت نشان می دهند ، برخی از 

دیوارهای عمودی و افقی ، همچنان با برتری زیادی نسبت به سایر سازه ها مورد استفاده 

گیرند. تکان ها عمودی و افقی عموماً حاصل فشارهایی در سطح پشت دیوار است.  قرار می

همواره تصور می شود که این فشار به صورت خطی مورب و به یک سوم ارتفاع پایین 

دیوار وارد می شود. با وجودی که ارتفاع و زاویه این فشار با توجه به فرضیات و تئوری 

متفاوت است ولی می توان نتیجه گرفت که این فشار به  کالسیک استفاده شده در حل مسئله

 . صورت مایل وارد شده و قابل تجزیه به دو بردار عمودی و افقی نیز هست

محاسبات مربوط به گابیون ها نیز مانند سایر سازه های باربر انجام می شود و تفاوتی با بقیه 

دیر کافی شناخت مربوط به امنیت ندارند . در هنگام کنترل پایداری این سازه ها باید مقا

 .سرنگونی و لغزش مربوط به سازه محاسبه شود

 : برخی از تحقیقات درباره دیوار های گابیونی

عالوه بر دیوارهای استاندارد مستطیلی ، برخی تولید کنندگان و محققان شکل های دیگری از 

این دیوارها را نیز مدنظر قرارداده اند. مشاهده سازه های طبیعی مانند کندوی زنبور و یا 

نظم های کریستالی جواهرات توانسته اند الهام بخش افراد در ساخت سازه های زنجیره ای 

ه باشند . واحدهای تکی این چنین سازه هایی ، تعیین کننده شکل نهایی و کارایی بهم پیوست

آنهاست ، با توجه به فرضیات استخراج شده ارائه شده در باب سازه های تقویتی سلول وار 

از جمله گابیون ها ، به نظر می رسد که سازه های دارای شکل شش وجهی دارای استحکام 

 . کال هندسی استباالتری نسبت به سایر اش

در یکی از تحقیقات انجام شده عملکرد گابیون های شش وجهی در مقابل گابیون های رایج 

نمونه از گابیون  129در زمینه تحمل بار خارجی مورد آزمایش قرار گرفت . در این تحقیق 

 نمونه شش وجهی بود تمامی گابیون ها و قابشان با دست ساخته 50های ساخته شده که شامل 

متر ارتفاع و  1/8میلیمتری پر شدند . سپس دو دیوار با ارتفاع  50تا  25شده و با سنگ های 

متر عرض یکی با استفاده از گابیون های شش وجهی و دیگری با کمک گابیون های  1/75

مستطیل شکل و هر دو دیوار با نمای پله ای با پشت صاف ساخته شد، که موجب کاهش 

از کف شده است . اساس مقایسه ، تغییر  3/5در ارتفاع باالی  درصدی دیوار 50ضخامت 

فرم ظاهری و تغییرات در جا به جایی عمودی و افقی در هر نقطه دلخواه ) هر دیوار ، 

نقطه عمودی و افقی داشت که مورد استفاده قرار گرفت . ( با استفاده از  220ماتریسی از 

ثبت و بعنوان تابعی از جابجایی زاویه ای درنظر یک تئودولیت دیجیتال مقدار جابجایی افقی 

گرفته شد. هر دو دیوار با مقدار و پخشی یکسان از بار و ارتفاع برابر مورد آزمایش قرار 

گرفتند ، محققان تغییر فرم نقاط را رصد کردند و پس از بررسی نقاط مشخص شده و تحلیل 

 : آنها نتایج قطعیشان به شرح زیر است



ش وجهی از لحاظ یکپارچگی در مقاومت سازه ای در برابر تغییر و فرو گابیون های ش

ریختن ، عملکرد بهتری نسبت به دیوارهای ساخته شده با گابیون های معمولی دارد . مقایسه 

تغییر فرم این دو دیوار نشان می دهد مدل دیوارهای شش ضلعی در مقایسه با دیوارهای 

 . خواهند داد مستطیلی تحت بار بیشتری تغییر فرم

 : نتیجه گیری

تمامی تحقیقات گسترده ای که اخیراٌ صورت گرفته است بیانگر پتانسیل مصرف فرم های 

متنوع از گابیون بعنوان سازه باربر در کاربردهای مختلف است ، در این بخش تنها یکی از 

ما این کار انواع گابیون ها ، گابیون شش وجهی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته شده ا

برای تمام شکل های دیگر این سازه ها نیز می تواند انجام شود تا برتری آن ثابت گردد. 

همچنین بسیاری از طراحان و سازندگان نحوه شخصی استفاده از این سازه های گابیونی را 

دارند. اگرچه مشکل عمده این گونه دیوارهای حائل این است که پر کردن آنها با سنگ نیازی 

 .ه نیروی زیاد کارگری دارد که موجب افزایش چشمگیر هزینه ساخت می شودب

بسیاری از سازندگان از این گونه سازه های حائل بعنوان محافظ و یا به منظور کاربری های 

دکوراتیو همچون نرده ، باربیکیو ، گلدان ، آتشدان، دیوارهای جدا کننده ، ستون و به 

 . اده می کنندصورت کلی دکور فضای باز استف

تنها نکته ای که باید مد نظر داشت آماده سازی خاک زیر این سازه ها از لحاظ استحکام و 

 . صافی برای تحمل بار و جلوگیری از نشست نامنظم این سازه های سنگین وزن است

 


