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  تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

  :شماره
 02/04/1392 :تاريخ

  هاي ساحلي سازه دستورالعمل طراحي: موضوع 
  شرايط طراحي -بخش دوم              

  

نامه اسـتانداردهاي اجرايـي    آيين) 7(و ) 6(اد وقانون برنامه و بودجه و م) 23(به استناد ماده 
موضـوع  (ر فنـي و اجرايـي كشـو    و در چـارچوب نظـام   1352مصـوب سـال    -هاي عمراني طرح

، بـه پيوسـت   )هيأت محترم وزيـران  20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339 شماره نامه تصويب

 -هاي ساحلي، بخش دوم  طراحي سازه دستورالعمل«امور نظام فني، با عنوان  631 نشريه شماره
  . آيد به اجرا در 1/7/1392شود تا از تاريخ  ابالغ مي دوماز نوع گروه » شرايط طراحي
نامه  آيين) 7(ماده ) 2(گروه دوم مطابق بند نوع شود نشريات ابالغي از  يادآور مي

و تشخيص عوامل هاي عمراني، مواردي هستند كه بر حسب مورد  استانداردهاي اجرايي طرح
آن در حدود قابل قبولي كه در مفاد آنها با توجه به كار مورد نظر و مربوط در نظام فني اجرايي 

  .گيرند ضمن تطبيق با شرايط كار، مورد استفاده قرار مي ين شدهتعي ها نشريه
امور نظام فني اين معاونت در مورد مفاد نشريه پيوست، دريافت كننده نظرات و پيشنهادات 

  .بوداصالحات الزم به طور ادواري خواهد اعالم  دار عهده اصالحي مربوط بوده و
  

   

   

 

مرادي بهروز  
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 اصالح مدارك فني 
 

 

 خواننده گرامي

بـا اسـتفاده از نظـر     س جمهـور و سـازمان بنـادر و دريـانوردي،    يريزي و نظارت راهبردي ريـ معاونت برنامه نظام فني امور

بـا  . انـد  جامعه مهندسي كشور عرضه نمـوده ده و آن را براي استفاده به سته مبادرت به تهيه اين نشريه كركارشناسان برج

 .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيستفراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط وجود تالش

 

ـورت   ،ور از اين شكال فني مراتب را به ص شاهده هرگونه ايراد و ا از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت م

 :زير گزارش فرماييد

ع مورد نظر -1 شخص كنيد شماره بند و صفحه موضو  .را م

 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

گزيني ارسال نماييد -3  .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جاي

شاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4  .ن

 
شـاپيش از  پي .نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقـدام مقتضـي را معمـول خواهنـد داشـت      مربوطهكارشناسان 

 .شود نظر جنابعالي قدرداني مي همكاري و دقت

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

تبه راي مكا ي ب شان  :ن
ي -1 م فن  :امور نظا

    .فني ت راهبردي رييس جمهور، امور نظامريزي و نظار ، معاونت برنامه33271شاه، مركز تلفن  علي تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي
                              

Email: info@nezamfanni.ir                               web: Nezamfanni.ir 

وردي-2 ان دري در و  ا ن بن زما ادر-سا ز بن جهي ت عه و  س تو ت  عاون در -م ا حل و بن سوا سي  د هن ره كل م دا  :ا
سازمان بنادر و دريانوردي،  ساختمانشهيدي، دكتر جعفر خيابان  بعد از چهارراه جهان كودك، حقاني،شهيد ونك، بزرگراه تهران، ميدان 

 .طبقه ششم، اداره كل مهندسي سواحل و بنادر
                              

Email: cped@pmo.ir                                          web: coastseng.pmo.ir 
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  پيشگفتار

، مطالعات تفصيلي، طراحي و اجراي سنجي، مطالعات پايه استفاده از ضوابط و معيارهاي فني در مراحل امكان
ها، ارتقاي كيفيت، تامين پايايي و عمر مفيد از اهميت ويژه  اي به لحاظ توجيه فني اقتصادي طرح هاي تملك سرمايه طرح

شماره اي كشور، موضوع تصويب نامه  هاي تملك دارايي سرمايه نظام فني و اجرايي طرح. برخوردار است
قانون  23ماده نامه استانداردهاي اجرايي موضوع   و آيين هيأت محترم وزيران 20/4/1385هـ  مورخ 33497ت/42339

  . باشند ها مي كارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل مختلف طرح ناظر بر به برنامه و بودجه
ظف به تهيه و ابالغ ضوابط، قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مو 23بنابر مفاد ماده 

هاي عمراني كشور است، ليكن با توجه به تنوع و گستردگي  ورد نياز طرحهاي فني و معيارهاي م نامه ، آيينمشخصات فني

گونه مدارك فني  هاي اجرايي طي ساليان اخير در تهيه و تدوين اين هاي عمراني و افزايش ظرفيت تخصصي دستگاه طرح
با عنوان  300شماره نشريه  لزوم بازنگريبر اين اساس و با اعالم . هاي اجرايي نيز استفاده شده است توانمندي دستگاهاز 
 ،عنوان دستگاه اجرايي مربوط و آمادگي سازمان بنادر و دريانوردي به» هاي دريايي ايران نامه طراحي بنادر و سازه آيين«

و دريانوردي به انجام  را مديريت و راهبري سازمان بنادب هاي ساحلي براي طراحي سازه دستورالعمليدوين مجدد كار ت
  .رسيد
هاي تحت حاكميت  سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي وظايف قانوني و حاكميتي خود در سواحل، بنادر و آبراه 

پشتوانه مطالعات وساز دريايي و به  كشور مبني بر ساخت و توسعه و تجهيز بنادر كشور و نيز صدور هرگونه مجوز ساخت

سازي سواحل كشور، شبكه  و تحقيقات صورت پذيرفته در بخش مهندسي سواحل و بنادر ازجمله مطالعات پايش و شبيه

هاي  به منظور ايجاد زمينهو ) ICZM(هاي دريايي و طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور  گيري مشخصه اندازه

ويژه طراحي الزم ديد تا نشريه ات دريايي مطمئن و با دوام در سطح كشور ها و تاسيس الزم براي طراحي و احداث سازه
  .عهده گرفت و در اين كار مديريت تهيه و تدوين را به هاي ساحلي تدوين شود  سازه

هاي فني دانشگاه تهران  با همكاري پرديس دانشكدههاي ساحلي را  طراحي سازه دستورالعملتدوين آن سازمان كار 

و اصالحات آن خواهي ادواري  نظر ، مراحلهايي از ديگر كارشناسان و مهندسان مشاور ند و با تشكيل كميتهبه انجام رسا
نيز به لحاظ ساختاري در تنظيم و تدوين متن ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه -امور نظام فني .صورت پذيرفت

  .اقدام نمودنهايي 
به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در معيارهاي طراحي، ساخت، نظارت و  هاي ساحلي طراحي سازه دستورالعمل 

هاي متناسب با  ها و فناوري و همچنين رعايت اصول، روش آن دستورالعمل،هاي موضوع  هو پروژ ي ساحليها سازهاجراي 

الوه بر استفاده از ع و سعي شده است گرديدهتجهيزات كاربردي و سازگار با شرايط و مقتضيات كشور تهيه و تدوين 
هاي جديد استانداردها و ساير  ها و متون فني ارائه شده با ويرايش ، دستورالعمل300ات شماره بازخوردهاي دريافتي نشري

هاي ملي نيز هماهنگ شود و در مواردي كه ضوابط و معيارهاي ملي نظير موجود نبوده از استانداردهاي معتبر  نامه آيين



 ب
 

اي تدوين شود كه باتوجه به محدوديت دسترسي به متون  گونه همچنين سعي شده نشريه به. گرددالمللي استفاده  بين

ها،  ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فني و انتقال آن به عوامل طراحي و اجرايي پروژه نامه استانداردها و آيين
  .كنندگان قرار گيرد ختيار استفادهاالجرا تا حد امكان در ا ها و ضوابط فني الزم محتواي دستورالعمل

نقش و اهميت بنادر به و  گردد انجام مي كشتيراني و تجارت جهاني از طريق درياهامبادالت درصد  90 حدود امروزه

در  .شود ميبيش از پيش نمايان  كاال و مسافر اعم ازويي به اين حجم عظيم گ در پاسخ نقل درياييو حملعنوان 
، نقل كاال و مسافرو صنعت و حمل، اقتصادي اعم از تجارت هاي فعاليت عنوان كانون هب سواحل دريا،كشورهاي همجوار با 

توسعه ي آلي را برا هاي ايده و در همه حال فرصت محسوب گرديدهو پرورش آبزيان شيالت  و گردشگريتفريحي، 
سبب شده است تا كشور سواحل  كيلومتر طول 5800 قريب به وجود .سازد فراهم ميهاي كالن  گذاري سرمايهاقتصادي و 

و تاسيسات ساحلي و دريايي صورت  ها سازهتوسعه ي قابل توجهي در جهت ساخت و ها ذاريگ اخير سرمايه يها طي دهه
هاي  طراحي و ساخت بنادر، احداث سازهي قابل توجه در علمي و فني و اجرائي در زمينه ها پيشرفتفاصله  و پذيرد

به  ،ساحلي و فراساحليساير تاسيسات  و تجهيزات دريايي و بندري اسكله، ابنيه حفاظتي وشكن،  نظير موج ساحلي
ي ساحلي و ها احداث انواع سازهاجرايي فني و مشكالت  رفع. حاصل گردد نحوي كه متضمن تردد ايمن شناورها باشد،

 ويژه به طراحي و تاسيسات مهندسي اهتمام ها هنگفت اينگونه سازهي ها هزينه صرفدر محيط دريا و فراساحلي 
  .سازد ميبيش از پيش ضروري و معيارهاي طراحي  ، استانداردهاضوابطبر طبق ح و مناسب صحي مهندسي

اي مستقل  بخش به شرح زير است كه هر يك موضوع نشريه 11هاي ساحلي مشتمل بر  سازه دستورالعمل طراحي

همچنين مستندات  .شود هاي ساحلي را شامل مي نامه سازه از آيين دومخش ب 631باشد و نشريه حاضر با شماره  مي

  .باشد مي 641مربوط به تدوين دستورالعمل موضوع نشريه شماره 
  630نشريه شماره ، موضوع مالحظات كلي :بخش اول
  631، موضوع نشريه شماره شرايط طراحي :بخش دوم
  632نشريه شماره ، موضوع مصالح :بخش سوم

  633نشريه شماره ، موضوع قطعات بتني پيش ساخته :چهارمبخش 
   634نشريه شماره ، موضوع  ها پي :بخش پنجم
   635نشريه شماره ، موضوع هاهاي ناوبري و حوضچهكانال :بخش ششم
  636نشريه شماره ، موضوع تجهيزات محافظت بنادر :بخش هفتم
   637نشريه شماره ، موضوع )مهار(تاسيسات پهلوگيري  :بخش هشتم
  638نشريه شماره ، موضوع ساير تجهيزات بندر :بخش نهم
   639نشريه شماره ، موضوع هاي ويژهاسكله :بخش دهم

  640نشريه شماره ، موضوع اسكله هاي تفريحي :بخش يازدهم
  641هاي ساحلي، نشريه شماره  مستندات تدوين دستورالعمل طراحي سازه



 پ
 

و نمايندگان  نظران ، كارشناسان، صاحباز متخصصين كثيريمرهون تالش و زحمات عده  دستورالعملاين 
اما بايد اذعان داشت كه . رود ميبه شمار  ساحليهاي  سازهطراحي  مراجع تهيه در ينقطه عطف و بوده هاي اجرايي دستگاه

ها و  گذاري به حجم عظيم سرمايه توجهي و با ا با توجه به شرايط محيطي و منطقه تر مطلوب نامه آيينرسيدن به  براي
بازنگري،  برايكار مناسبي ايجاد سازودر اين حوزه و  تري و تحقيقات گسترده انجام مطالعات ،متنوعي ها انجام پروژه

   .ضروري است دستورالعملاين و توسعه  رسانيروز  هب
آقاي دكتر . باشند شايسته تقدير و تشكر مي حاضر مشاركت داشتند نامه آيين كه در تدوين عوامل اجرايي تمامي

مهندس آقاي ، مدير عاملمعاون وزير و  -مهندس سيد عطااله صدر آقاي ،از دانشگاه تهران مجري طرح -خسرو برگي

معاون توسعه و تجهيز  -كبرياييمهندس عليرضا  آقاي ،سرپرست وقت معاونت فني و مهندسي -رمضان عرب ساالري
، آقاي مديركل مهندسي سواحل و بنادر همگي از سازمان بنادر و دريانوردي -محمدرضا الهيار مهندسآقاي  بنادر،

ي ها ها، متخصصين و كارشناسان شركت اساتيد دانشگاهرييس امور نظام فني،  -مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي
به . اند داشته موثر نقش ات تخصصي و كارشناسينظر ارائهبنحوي در تهيه، تكميل و كه  انمشاور و پيمانكار نمهندسي

  .نمايم اين وسيله مراتب تشكر خود را از همگي اين عزيزان ابراز مي 
علمي و  تاليعو ا پايدار موثر در راستاي توسعه گاميعنوان  هدر ايجاد اين اثر با ارزش ب گرفتهاميد است تالش صورت 

  .قرار بگيرد ان و سازندگانپيمانكار ،مهندسين مشاور ،كشور مورد استفاده كليه متخصصين فناوري
   

  
  نظارت راهبرديمعاون 

  1392بهار 



 



 

 ]631نشريه شماره [ شرايط طراحي –، بخش دوم هاي ساحلي تهيه و كنترل دستورالعمل طراحي سازه

  

  :و مسئول تهيه متنمجري 
  دانشگاه تهران دكتراي مهندسي عمران  خسرو برگي

  :به ترتيب حروف الفبا گروه تهيه كننده
  دانشگاه تهران دكتراي مهندسي عمران  خسرو برگي

  مهندسان مشاور دكتراي مهندسي عمران  يمجيد جندقي عالي
  صنعتي اميركبيردانشگاه  دكتراي مهندسي عمران  علي اكبر رمضانيانپور

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دكتراي مهندسي عمران  محسن سلطانپور
  وزارت نيرو-موسسه تحقيقات آب مهندسي عمراندكتراي  رضا كماليان

  دانشگاه تهران دكتراي مهندسي عمران  بهروز گتميري
  دانشگاه تهران دكتراي مهندسي عمران  سيد رسول ميرقادري

  :بررسي و اظهارنظر كنندگان
  مهندسان مشاور  دكتراي مهندسي عمران  جمالي بابك بني

  دكتراي مهندسي عمران  لريان مرتضي بيك
  شركت تاسيسات دريايي ايران دكتراي مهندسي عمران  علي طاهري مطلق

  مهندسان مشاور  دكتراي مهندسي عمران  بهروز عسگريان
  مهندسان مشاور  دكتراي مهندسي عمران  عرفان علوي

  دانشگاه گيالن دكتراي مهندسي عمران  ميراحمد لشته نشايي
  مهندسان مشاور  عمرانكارشناس ارشد مهندسي  شاهين مقصودي زند
  :مديريت و راهبري

  سازمان بنادر و دريانوردي كارشناس مهندسي عمران  له صدرسيد عطاءا
  سازمان بنادر و دريانوردي كارشناس ارشد مهندسي عمران  عليرضا كبريايي

  سازمان بنادر و دريانوردي كارشناس ارشد مهندسي عمران  يار همحمدرضا ال
  سازمان بنادر و دريانوردي كارشناس ارشد فيزيك دريا  رضا سهرابي قمي

  :سازي آمادهتنظيم و 
  سازمان بنادر و دريانوردي كارشناس مترجمي زبان  سميه شوقيان
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 كليات -1-1

عوامل گرفتن  درنظرو با  ذيل شده  ، شرايط طراحي بايد از بين موارد فهرستو بندرگاهي بندري تاسيساتدر طراحي 

براي تاسيسات اجتماعي  ملزوماتمحيطي و  زيستمصالح، اثرات  ، مشخصاتبرداري بهرهو  ساخت طبيعي، شرايط

 .انتخاب شود

 ابعاد كشتي ) 1

 ها كشتي به وسيلهوهاي خارجي ايجاد شده نير) 2

 بادها و فشار باد ) 3
 ها و نيروي موج موج) 4
 العاده دريا فوق هايو تراز مد و جزر) 5
 ها و نيروي جريان  جريان) 6
 ها شناور و حركت آنهاي  موثر بر سازهنيروهاي خارجي ) 7
 مصب رودخانه و رانه ساحليهيدروليك ) 8
 خاك بستر ) 9

 اي ي لرزههازلزله و نيرو) 10
 روانگرايي) 11
 ار خاك و فشار آب شف) 12
 بار مرده و سربار ) 13
 ضريب اصطكاك ) 14
 براي طراحي  ضروري شرايطساير ) 15
سير  تف

شرايط . تعيين شوددقت  ، بايد بهددار تاسيسات، عملكرد و هزينه ساخت ايمنيبر كه زيادي  تاثيربه دليل شرايط طراحي 
بر اساس نتايج حاصل از  و عموما دارندو بندرگاهي بندري  تاسيساتزيادي بر  تاثيرهستند كه  شرايطيفقط  الذكر فوقطراحي 
ها و  كامل از روش دركي مبتني برو  قيقطور د بهبنابراين شرايط طراحي، بايد . شوند تعيين مي ها آزمايشو  ي ميدانيها بررسي
برداري  بهرهبا توجه به عمر توان  را مي، شرايط طراحي هاي موقت زهسامورد در . تعيين شوند، ها آزمايشها و  بررسي گونهايننتايج 
 .نمود تعيين نيز سازه

كات فني   ن
 :گرفته شوند درنظرموارد زير بايد و بندرگاهي بندري  تاسيساتدر طراحي  )1

 تاسيساتكاربري ) الف
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ها  هاي آن كاربريتمامي  تا مبذول گرددالزم دارند، لذا بايد دقت  چندگانههاي  كاربري، تاسيساتاغلب  از آنجاييكه
  .قرار گيرد طور كامل مدنظر به

 تاسيساتاهميت ) ب
. گرفته شود درنظرها،  متناسب با ايمني و ميزان اقتصادي بودن آنبايد ها  طراحي آنبراي  تاسيساتدرجه اهميت 

، مفيد طراحي، عمرزلزله ز شرايط محيطي، ضريب ا ند، عبارتباشند مي تاسيساتاهميت  متاثر ازمعيارهاي طراحي كه 
 :گرفته شوند درنظربايد  ذيلمعيارهاي  تاسيساتدر تعيين درجه اهميت . باشند ن و غيره مي، ضريب اطمينابارها

 جان و مال اشخاصبر خرابي تاسيسات  تاثير )1

 آن بر جامعه و اقتصاد خرابي تاثير )2

 تاسيساتساير بر خرابي  تاثير )3

  تاسيسات نكرد قابليت جايگزين )4
 مفيد عمر) پ

عمر . انتخاب شوندمفيد  عمربايد با توجه به موجود،  تاسيساتتوسعه ضرورت و دامنه و نيز  مصرفينوع سازه و مصالح 
 :تعيين شود ذيلموارد  بررسيبايد با  تاسيسات مفيد

 تاسيسات موثر عملكرد )1
، نخواهند داشتتاسيسات در اثر بروز اشكال عملكردي قابليت استفاده را  آنهايي كه پس از  يعني تعداد سال

 .نخواهد بودطور مثال عمق لنگرگاه براي شناورهاي با ابعاد بزرگتر كافي  به
 تاسيساتاقتصادي  ديدگاه )2

مگر (جديد نباشند  تاسيساتاز لحاظ اقتصادي قابل رقابت با  از آن پس فعلي تاسيساتهايي كه  تعداد سالمنظور 
 ).انجام پذيردبرخي اصالحات اينكه 

 تاسيساتكاربري اجتماعي  )3
هاي مختلف ديگري با توجه  كاربريو يا اينكه  يابد كاهش مي تاسيسات اهميت عملكردپس از آن هايي كه  سالبه 
  .گردد  مياطالق ، شود  ميگرفته  درنظرجديد بندر  طرح جامعبه 

 تاسيساتفيزيكي  خصوصيت )4
خوردگي فرآيندهايي نظير ها، در اثر  مورد استفاده در سازهمقاومت مصالح  بيش از آن نگهداريهايي كه  سال تعداد

 .پذير نباشد امكان شده  مشخصدر سطح ، مصالح و هوازدگي
 رمترقبهيغ رخداداحتمال وقوع ) ت

با استفاده  E1 رمترقبهيغرخداد  احتمال وقوع. داردها  سازه عمر مفيدبا  ارتباط معناداري رمترقبهيغرخداد احتمال وقوع 
 . آيد دست مي به) 1-1( رابطه از

)1-1( 
1

1
1

111
L

T
E 








−−= 

 :كه در آن
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L1 :عمر مفيد  

1T :بازگشت هدور 
 شرايط محيطي) ث

 ،دارند، بلكه كيفيت آب، مصالح بستر تاسيساتمستقيم بر طراحي  تاثيرشرايط موج، زلزله، توپوگرافي و خاك،  تنها نه
 .گرفته شود درنظرمين نيز بايد در اثر گرمايش زدريا آب افزايش تراز زندگي جانوري و گياهي، شرايط جوي و 

 مصالح ) ج
ساخت، هزينه و  عمليات، نوع سازه، عمر مفيدخارجي، خوردگي،  فيزيكي مصالح، نيروهاي انتخابالزم است كه در 

در . باشد ي ميزياداهميت  داراي نياز كسب اطمينان از كيفيت مورد .گرفته شوند درنظر نمازيست و  بر محيط تاثير
هاي جديد و مصالح  ، تيتانيوم و الستيكنزن فوالدهاي زنگ مانندبر مصالح سنتي، از مصالح جديد  هاي اخير عالوه سال

 .شود  مياستفاده نيز اليروبي حاصل از  مصالحسنگ و   خاكستر زغال، كوره آهنگدازي بارهسر مانند شده  بازيافت
 روش ساخت ) چ

 .مبذول گرددكافي روش ساخت توجه  بايد به ،قبول قابل طراحي منطقي و  براي اطمينان از يك
 كار تدق) ح

 .انجام شود ساخت واقعي عمليات تبه دقبا توجه الزم است كه طراحي 
 ساخت هدور) خ

تا اتمام  توجه شود قوله طراحي و روش ساختباشد، ضروري است كه به هر دو م مقررساخت  هكه طول دور درحالتي
مصالح و  امكان تامين نظيربا توجه به عواملي  يطوركل بهساخت  هدور. ممكن گردد شده  حيتصركار در طول دوره 

 .شود  ميتعيين محيطي و شرايط  برداري بهرهساخت، سختي اجرا، تاريخ  جهت مورد نيازتجهيزات 
 هاي ساخت و غيره هزينه) د

ها بايد در  تمامي اين هزينه. دباش هاي نگهداري مي گذاري اوليه و هزينه هاي سرمايه هاي ساخت شامل هزينه هزينه
مورد  حال ساختدر  تاسيساتاز  زودتربرداري  بهره، الزم است كه حالت  نيدرا .گرفته شوند درنظر ساختطراحي و 

همچنين رويكردي نيز براي طراحي وجود دارد كه . حاصل گردداطمينان سرمايه  سريعبازگشت  ازو  قرار گيرد توجه
برداري  برداري و ساخت، تأسيسات گام به گام با پيشرفت فرايند اجرا به بهره مني بهرهدر آن ضمن اطمينان از اي

 .رسند مي
هنگام طراحي، موضوعاتي . شوند نيز مي تعهدات جبران خسارتشامل گذاري  هاي سرمايه ه شود كه هزينهتوجبايد 

 .داشت بستگي خواهدهاي اجرا به اين موارد  زيرا هزينه ،قرار گيرد توجه ، بايد موردساختمانند نوع سازه و روش 
انتخاب  كه قبال ساختهاي مربوط به زمان  و هزينه ساختدر مرحله طراحي بايد مواردي از قبيل نوع سازه، روش 

 .قرار گيرد ، مورد توجه و مالحظهاند شده
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 ابعاد شناور طرح -2-1

 : موارد زير تعيين شود با استفاده از ابعاد اصلي شناور طرح بايد

 . رود ميكه مشخصات شناور طرح معلوم باشد، ابعاد اصلي آن بكار  در حالتي )1

مناسب تعيين  اصلي آماري، ابعاد هاي روش با استفاده از نباشد، طرح مشخص شناور كه مشخصات حالتي در )2

 .گردد  مي

كات فني  ن
كننده از بندر و تاسيسات آن دارا  ين شناورهاي استفادهشناور طرح، شناوري است كه بيشترين ظرفيت ناخالص را در ب )1

 .شود  استفاده اصلي آن بايد باشد، از ابعاد  شده  طرح انتخاب بنابراين، چنانچه مشخصات شناور. باشد
بندر و تاسيسات آن براي استفاده عموم شناورها است،  كه يدرحالتمشخصات شناور طرح مشخص نباشد، مثال  كه يدرحالت )2

به ) ناخالص و مرده(در اين جدول، ظرفيت . شود  ميتعيين  )1-2(و شكل  )1-2(ابعاد شناور طرح با مراجعه به جدول 
 .گيرند قرار مي مورد استفادههاي اصلي  عنوان شاخص

اين . نمايد يم  ، ارائهتعيين كردتوان  كه ابعاد اصلي شناور طرح را نمي ، ابعاد اصلي شناورها را براي حالتي)1-2(جدول  )3
براي هر  درصد مقادير نسبت پوششي 75و بيانگر  شده  هاي آماري تعيين هايي مثل تحليل روش با استفاده از مقادير

بنابراين براي هر ظرفيتي، شناورهايي وجود دارد كه ابعاد اصلي آنها از مقادير موجود در . باشد ظرفيتي از شناورها مي
همچنين شناورهايي وجود دارد كه ظرفيت آنها بيشتر از شناورهاي طرح موجود در جدول بوده ليكن . دينما تجاوزجدول 

 .باشند ميداراي ابعاد اصلي كوچكتر از شناور طرح 
) 1995(» Lloydاطالعات دريايي «ربط از جمله  المللي ذي اطالعات موجود در مراجع معتبر بين ستفاده ازبا ا )1-2(جدول  )4

 .نشان داده شده است )1-2(شرح ابعاد اصلي در جدول . است  آمده  بدست
پيمايند داراي مشخصات متفاوتي  را در دريا مي km300يي بيشتر از ها ابعاد اصلي شناورهاي دور برد كه مسافت كه ييازآنجا )5

نسبت به شناورهاي برد كوتاه و متوسط هستند، بنابراين ابعاد اصلي براي شناورهاي دور برد و شناورهاي برد كوتاه و 
 .است  ارائه شدهطور جداگانه  متوسط، به

اين وقتي تجهيزاتي مانند توجهي حتي براي يك نوع كشتي و يك ظرفيت خاص، متغير است، بنابر طور قابل ارتفاع دكل به )6
 .انجام شود ، الزم است بررسي دقيقي بر روي ارتفاع دكل شناورهاي طرحشوند مي  راني طراحي ها در مسيرهاي كشتي پل

توان  پذير نباشد، مي صورت يك كشتي باري كوچك باشد، اما تعيين دقيق ابعاد آن، از قبل امكان شناور طرح به كه يدرحالت )7
از روشي همانند جدول  )2-2(مقادير جدول . دست آورد بههاي باري كوچك را  ابعاد اصلي كشتي )2-2( با رجوع به جدول

دارد، الزم  اصلي وجود زيادي براي ابعاد هاي كوچك، تغييرات در مورد كشتي نكهيا توجه به بادست آمده است اما  به )2-1(
 .مبذول گردد )2-2( خاصي در استفاده از جدول است دقت

 
 



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   12

 

 ظرفيت )8

 :باشد شرح زير مي تعريف انواع مختلف ظرفيت، به
 GT ظرفيت ناخالص) الف

 .كند مي  ظرفيت ناخالص شاخصي است كه اندازه شناور را مشخص. هاي محصور يك شناور است مقدار ظرفيت بخش
 DWT ظرفيت وزن مرده) ب

 .نمايد  تواند بارگيري باري است كه يك شناور مي) برحسب تن(حداكثر وزن 
 DT شده جابجاوزن آب ) پ

 . شود  مي جابجااست كه توسط يك شناور در حالت سكون ) برحسب تن(مقدار آبي 

را براي انواع مختلف شناور كه از ظرفيت وزن  (GT) و ظرفيت ناخالص (DWT)رابطه بين ظرفيت وزن مرده ) 1-2(رابطه  )9
نشان  رابطه زير را براي هر نوع شناوري كه ظرفيت آن در محدوده. دهد مي  ، نشانكنند مي مرده به عنوان شاخص استفاده

  .استفاده كردتوان  باشد، مي )1-2(در جدول  داده شده

)2-1( 










=
=
=
=

DWT8080GT
DWT5530GT
DWT8800GT
DWT5410GT

.

.

.

.

 

 :كه در آن
GT: ظرفيت ناخالص 

DWT: ظرفيت وزن مرده 
هاي كانتينري و  بر، كشتي هاي فله هاي كاالهاي عمومي، كشتي مقادير متداول براي ابعاد اصلي كشتي )7-2(تا  )3-2(جدول  )10

خدمات اطالعات دريايي «آمده از  و با اطالعات بدست (PHRI) تانكرهاي نفتي را كه توسط موسسه تحقيقات بندري ژاپن
Lloyd «)1998 (دهد مي  انمورد تحليل قرار داده را نش. 

 هاي باري كشتي 
 هاي كانتينري كشتي 
 نفت يتانكرها 
 شناورهاي رو رو 
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   تعاريف مربوط به ابعاد اصلي شناور -1 -2شكل

 باشد نمي كه شناور طرح مشخص ابعاد اصلي كشتي براي حالتي -1-2جدول 
 هاي باري كشتي) 1

 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 1000

2000 

3000 

5000 

10000 

12000 

18000 

30000 

40000 

55000 

70000 

90000 

100000 

150000 

 متر 67

83 

94 

109 

137 

144 

161 

185 

200 

218 

233 

249 

256 

286 

 متر 9/10

1/13 

6/14 

8/16 

9/19 

0/21 

6/23 

5/27 

9/29 

3/32 

3/32 

1/38 

3/39 

3/44 

 متر 9/3

9/4 

6/5 

5/6 

2/8 

6/8 

6/9 

0/11 

8/11 

9/12 

7/13 

7/14 

1/15 

9/16 
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 هاي كانتينري كشتي) 2

 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 30000

40000 

50000 

60000 

 متر 218

244 

266 

286 

 متر 2/30

3/32 

3/32 

5/36 

 متر 1/11

2/12 

0/13 

8/13 

 هاي مسافري قايق) 3
 )km 300مسافت دريانوردي كمتر از (هاي با برد كوتاه تا متوسط  قايق) الف -3

 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 400

700 

1000 

2500 

5000 

10000 

 متر 50

63 

72 

104 

136 

148 

 متر 8/11

5/13 

7/14 

3/18 

6/21 

0/23 

 متر 0/3

4/3 

7/3 

6/4 

3/5 

7/5 

 )يا بيشتر km 300مسافت دريانوردي (هاي دور برد  قايق) ب-3
 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 6000

10000 

13000 

16000 

20000 

23000 

 متر 142

167 

185 

192 

192 

200 

 متر 3/22

2/25 

3/27 

2/28 

2/28 

2/28 

 متر 0/6

4/6 

8/6 

8/6 

8/6 

2/7 

 هاي رو رو كشتي) 4
 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 400

1500 

2500 

4000 

6000 

10000 

 متر 75

97 

115 

134 

154 

182 

 متر 6/13

4/16 

5/18 

7/20 

9/22 

9/25 

 متر 1/11

7/4 

5/5 

3/6 

0/7 

4/7 
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 هاي مسافربري كشتي) 5

 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 20000

30000 

50000 

70000 

 متر 180

207 

248 

278 

 متر 7/25

4/28 

3/32 

2/35 

 متر 0/8

0/8 

0/8 

0/8 

 كننده خودرو هاي حمل كشتي) 6
 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 500

1500 

3000 

5000 

12000 

18000 

25000 

 متر 70

94 

114 

130 

165 

184 

200 

 متر 8/11

7/15 

8/18 

5/21 

0/27 

0/30 

3/32 

 متر 8/3

0/5 

8/5 

6/6 

0/8 

8/8 

5/9 

 تانكرهاي نفت) 7
 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 1000

2000 

3000 

5000 

10000 

15000 

20000 

30000 

50000 

70000 

90000 

 متر 61

76 

87 

102 

127 

144 

158 

180 

211 

235 

254 

 متر 2/10

6/12 

3/14 

8/16 

8/20 

6/23 

8/25 

2/29 

3/32 

0/38 

1/41 

 متر 0/4

9/4 

5/5 

4/6 

9/7 

9/8 

6/9 

9/10 

6/12 

9/13 

0/15 

 هاي كوچك باري ابعاد اصلي كشتي -2-2جدول 

 )d(بارگيري كامل  درحالتآبخور  )B(عرض بدنه  )L(طول كل شناور  )DWT(ظرفيت بار مرده 

 تن 500

700 

 متر 51

57 

 متر 0/9

5/9 

 متر 3/3

4/3 



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   16

 
 هاي كاالهاي عمومي توزيع فراواني ابعاد اصلي كشتي -3-2جدول 

 طول كل - DWT) الف

L 
)m( 

DWT 

 50000 40000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 3000 2000 1000 → نامشخص جمع

 999 1999 2999 4999 6999 9999 14999 19999 29999 39999 49999 ← 
 592    2  5 24 20 31 39 187 227 57 نامشخص

 13            9 4 9/29 تا

30-9/49 9 141 1           151 

50-9/69 50 624 219 9 1         903 

70-9/89 29 7 687 387 400 4        1514 

90-9/109 1  1 84 439 363 156 2      1046 

110-9/129   1 12 94 59 144 30      340 

130-9/149 1    15 44 68 53 39 7    227 

150-9/169       5 28 76 41 4   154 

170- 9/189         34 69 23 24  150 

190-9/209           4 32 9 45 

 1  1            و بيشتر 210

 5397 9 57 31 119 149 118 397 490 980 531 1099 1245 172 جمع

 عرض – DWT) ب

B 
)m( 

DWT 

 50000 40000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 3000 2000 1000 → نامشخص جمع

 999 1999 2999 4999 6999 9999 14999 19999 29999 39999 49999 ← 
 332 1 5  6 9 5 17 40 71 47 42 52 37 نامشخص

 2            1 1 9/5 تا

6-9/7 24 253            277 

8-9/9 62 752 45           589 

10-9/11 12 152 560 144 23         891 

12-9/13 30 35 436 233 408 3  2      1147 

14-9/15 5  13 79 274 36 5       412 

16-9/17   2 25 195 265 66 1      555 

18-9/19 1  1 2 7 140 258 32      441 

20-9/21     2 6 50 34 23     115 

22-9/23       1 44 98 27    170 

 



 17   شناورها -2فصل 

 
 عرض – DWT) ب -هاي كاالهاي عمومي  توزيع فراواني ابعاد اصلي كشتي -ادامه  -3-2جدول 

B 
)m( 

DWT 

 50000 40000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 3000 2000 1000 → نامشخص جمع

 999 1999 2999 4999 6999 9999 14999 19999 29999 39999 49999 ← 
24-9/25         16 31  1  48 

26-9/27         3 54 12   69 

28-9/29          1 15 17  33 

30-9/31           4 22  26 

 20 8 12            و بيشتر 32

 5397 9 57 31 119 149 118 397 490 980 531 1099 1245 172 جمع

 آبخور در حالت بارگيري كامل - DWT) پ

d 
)m( 

DWT 
 50000 40000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 3000 2000 1000 → نامشخص جمع

 999 1999 2999 4999 6999 9999 14999 19999 29999 39999 49999 ← 
 427    3  4 11 6 30 25 114 102 131 نامشخص

 102           1 97 4 9/1تا 
2-9/2 21 306 91 24 2         444 
3-9/3 13 716 376 105 76 12        1298 
4-9/4  23 507 292 212 34        1068 
5-9/5 1 1 8 82 514 48 1       655 
6-9/6 1  2 2 138 288 49       480 
7-9/7 1   1 6 100 224 10 1     343 
8-9/8     2 2 111 70 12 2    199 
9-9/9       1 33 68 48 2   152 
10-9/10        1 65 65 14   145 
11-9/11         2 1 13 23  39 
12-9/12           2 34 7 43 
 1 1             و بيشتر 13

 5397 9 57 31 119 149 118 397 490 980 531 1099 1245 172 جمع

 هاي فله بر توزيع فراواني ابعاد اصلي در كشتي -4-2جدول 

 طول كل - DWT) الف

L 
)m( 

DWT 
 250000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 → نامشخص جمع

 4999 6999 9999 14999 19999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 249999 ← 
 176   12 3 16 9 37 20 4 8 3 5 47 10 نامشخص

 172             169 3 9/59 تا
  



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   18

 
 طول كل - DWT) الف -هاي فله بر  توزيع فراواني ابعاد اصلي در كشتي -ادامه  -4-2جدول 

L 
)m( 

DWT 
 250000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 → نامشخص

 4999 6999 9999 14999 19999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 249999 ← 
60-9/79 8 143             151 
80-9/99  32 7            39 
100-9/119  3 25 38 3          69 
120-9/139    5 33 4         42 
140-9/159     15 57 139        211 
160-9/179      11 305 77 1      394 
180-9/199       59 771 2      842 
200-9/219        24 30 3     57 
220-9/239        6 252 242     500 
240-9/259         12 18     30 
260-9/279           89 53   142 
280-9/299           9 138 3  150 
300-9/319            4 19  23 
 4 2 2             بيشتر و320

 3002 2 24 207 101 279 306 915 533 76 59 46 37 394 21 جمع

 عرض – DWT) ب

B 
)m( 

DWT 
 250000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 → نامشخص جمع

 4999 6999 9999 14999 19999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 249999 ← 
 33    3 4 8 13 2     3  نامشخص

 170             166 4 9/11 تا
12-9/13 17 170             187 
14-9/15  42 2 3           47 
16-9/17  10 27 24           61 
18-9/19  3 6 17 17          43 
20-9/21   1 2 33 2         38 
22-9/23   1  8 65 121 18       213 
24-9/25     1 11 129 21       162 
26-9/27       280 70       350 
28-9/29        152       152 
30-9/31       1 464 20      485 
32-9/33        177 270 250     697 
34-9/35         3      3 
36-9/37         5 7     12 
38-9/39          6     6 

  



 19   شناورها -2فصل 

 
 عرض – DWT) ب -هاي فله بر  توزيع فراواني ابعاد اصلي در كشتي -ادامه  -4-2جدول 

B 
)m( 

DWT 
 250000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 → نامشخص جمع

 4999 6999 9999 14999 19999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 249999 ← 
40-9/41           12    12 
42-9/43          12 73 48   133 
44-9/45           8 97   105 
46-9/47           5 54   59 
48-9/49            7   7 
50-9/51            1 21  22 
52-9/53             2 1 3 
 2 1 1             بيشتر و 54

 3002 2 24 207 101 279 306 915 533 76 59 46 37 394 21 جمع

 آبخور در حالت بارگيري كامل - DWT) پ

d 
)m( 

DWT 
 250000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 20000 15000 10000 7000 5000 → نامشخص جمع

 4999 6999 9999 14999 19999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 249999 ← 
 87   2 1 5 2 10 13 1 2   33 18 نامشخص

 174      1   1   1 169 2 9/3تا 
4-9/4  162             162 
5-9/5 1 23 4            28 
6-9/6  7 30 5 1          43 
7-9/7   2 39 25 4 2        72 
8-9/8    2 30 26 6        64 
9-9/9     1 44 384 28       457 
10-9/10       127 320 4      451 
11-9/11      2 1 540 8 2     553 
12-9/12        17 89 24     130 
13-9/13         202 209 1    412 
14-9/14          36     36 
15-9/15          2 17    19 
16-9/16           13 23   36 
17-9/17           69 139 2  210 
18-9/18          1  43 18  62 
 6 2 4             وبيشتر19

 3002 2 24 207 101 279 306 915 533 76 59 46 37 394 21 جمع

 
  



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   20

 
 هاي كانتينري توزيع فراواني ابعاد اصلي در كشتي -5-2جدول 

 طول كل - DWT) الف

L 
)m( 

DWT 
 70000 60000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 7000 → نامشخص جمع

 6999 9999 14999 19999 24999 29999 39999 49999 59999 69999 ← 
 59   2 3 6  6 13 5 11 13  نامشخص

 1           1  9/59تا 
60-9/79 3 5           8 
80-9/99  43           43 
100-9/119  88 26          114 
120-9/139  5 99 45         151 
140-9/159   10 135 63        208 
160-9/179    16 56 136 32 2     242 
180-9/199      86 18 75 5    184 
200-9/219     3 5 11 71 17    107 
220-9/239        6 54    60 
240-9/259        17 110 5   132 
260-9/279         46 32 39  117 
280-9/299         1 56 81 7 145 
300-9/319            6 6 
320-9/339             0 

 4 4            وبيشتر340
 1581 17 120 95 236 177 61 233 135 202 146 156 3 جمع

 عرض – DWT) ب

B 
)m( 

DWT 
 70000 60000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 7000 → نامشخص جمع

 6999 9999 14999 19999 24999 29999 39999 49999 59999 69999 ← 
 21    4 2 1 3 1 3 4 2 1 نامشخص

 1           1  9/9تا 
10-9/11  1           1 
12-9/13 2 2           4 
14-9/15  36           36 
16-9/17  58 2          60 
18-9/19  48 62 1         111 
20-9/21  8 61 33 2        104 
22-9/23   13 147 18 3       181 
24-9/25   4 14 73 65       156 

  



 21   شناورها -2فصل 

 
 عرض – DWT) ب -هاي كانتينري  توزيع فراواني ابعاد اصلي در كشتي -ادامه  -5-2جدول 

B 
)m( 

DWT 

 70000 60000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 7000 → نامشخص جمع

 6999 9999 14999 19999 24999 29999 39999 49999 59999 69999 ← 
26-9/27    4 40 120 25      189 
28-9/29     1 31 18 52  2   104 
30-9/31      8 10 36 6    60 
32-9/33      3 7 87 226 85 61  469 
34-9/35             0 
36-9/37          2 17  19 
38-9/39          5 6  11 
40-9/41          1 35 5 42 
 12 12            و بيشتر42

 1581 17 120 95 236 177 61 233 135 202 146 156 3 جمع

 آبخور در حالت بارگيري كامل - DWT) پ

d 
)m( 

DWT 
 70000 60000 50000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 7000 → نامشخص جمع

 6999 9999 14999 19999 24999 29999 39999 49999 59999 69999 ← 
 39  2  1 3 1 8 2 3 3 13 3 نامشخص

 2           2  9/2تا 
3-9/3  9           9 
4-9/4  10           10 
5-9/5  33           33 
6-9/6  80 46 4 9        139 
7-9/7  8 74 35         117 
8-9/8  1 23 143 73 6       246 
9-9/9    17 23 134 3 3     180 
10-9/10     28 85 39 26 5    183 
11-9/11       17 117 118 18   270 
12-9/12       1 27 111 38 13  190 
13-9/13        1 1 39 74 2 117 
 46 15 31           و بيشتر14

 1581 17 120 95 236 177 61 233 135 202 146 156 3 جمع



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   22

 
 TEU – DWT) ت -6-2جدول 

 

 نفت يتانكرهاتوزيع فراواني ابعاد اصلي در  -7-2جدول 

 طول كل - DWT) الف

L 
)m( 

DWT 
 300000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 10000 7000 5000 3000 1000 → نامشخص جمع

 999 2999 4999 6999 9999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 299999 ← 

 234 1 1 1 4 2 1 11 1 1 10 28 96 49 28 نامشخص
 94            2 86 6 9/39تا 
40-9/59 12 149 29 1           191 
60-9/79 4 6 292 8           310 
80-9/99  1 63 118 17 9 1        209 
100-9/119   2 46 103 18 7        176 
120-9/139 1   20 24 6 16        67 
140-9/159      8 45        53 
160-9/179       77 50       127 
180-9/199       3 136 4      143 
200-9/219        4 7 3     14 
220-9/239         62 62 4    128 
240-9/259         13 147 60    221 
260-9/279          1 84 29   114 
280-9/299               0 
300-9/319            3 18  21 
320-9/339             157 35 192 
 13 7 6             و بيشتر340

 2307 43 182 34 152 215 87 201 150 42 154 221 484 291 51 جمع
  



 23   شناورها -2فصل 

 
 عرض – DWT) ب

B 
)m( 

DWT 
 300000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 10000 7000 5000 3000 1000 → نامشخص جمع

 999 2999 4999 6999 9999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 299999 ← 

 103  1 1 5 6  4 5 6 13 18 20 10 14 نامشخص
 134            1 123 10 9/7تا 
8-9/9 15 148 21            184 
10-9/11 7 9 285            301 
12-9/13 1 1 132 51           185 
14-9/15 3  24 128 59  1        215 
16-9/17 1  1 19 60 10         91 
18-9/19    5 22 21 14        62 
20-9/21      5 11        16 
22-9/23       32        32 
24-9/25       43        43 
26-9/27       42 23       65 
28-9/29       1 24       25 
30-9/31       1 71       72 
32-9/33        79 80 7     166 
34-9/35         3      3 
36-9/37         3 4     7 
38-9/39          4 5    9 
40-9/41          52 13    65 
42-9/43         1 122 63 7   193 
44-9/45          15 32 1   48 
46-9/47          3 27 11   41 
48-9/49          2 7 3   12 
50-9/51            11 4  15 
52-9/53               0 
54-9/55             9  9 
56-9/57             74 17 91 
58-9/59             79 25 104 
 15 1 15             و بيشتر60

 2307 43 182 34 152 215 87 201 150 42 154 221 484 291 51 جمع
 

  



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   24

 
 آبخور در حالت بارگيري كامل - DWT) پ

d 
)m( 

DWT 
 300000 200000 150000 100000 70000 50000 30000 10000 7000 5000 3000 1000 → نامشخص جمع

 999 2999 4999 6999 9999 29999 49999 69999 99999 149999 199999 299999 ← 

 142 2  3 4 3   1  6 4 43 39 37 نامشخص
 9           1  6 2 9/1تا 
2-9/2 5 117 13 1           136 
3-9/3 6 126 44 28           204 
4-9/4 1 3 305 13 26          348 
5-9/5   79 97 9 9 1        195 
6-9/6    77 97 9 7        190 
7-9/7     13 20 15        48 
8-9/8     3 3 26 1       33 
9-9/9      1 32 7       40 
10-9/10       35 47  1     83 
11-9/11       33 60 4 5     102 
12-9/12        84 38 55 1    178 
13-9/13        2 44 100 2    148 
14-9/14          41 42    83 
15-9/15          9 41 2   52 
16-9/16          1 46 11   58 
17-9/17           16 18   34 
18-9/18             24  24 
19-9/19         1    70  71 
20-9/20             39 1 40 
21-9/21             31 3 34 
 55 37 18             و بيشتر22

 2307 43 182 34 152 215 87 201 150 42 154 221 484 291 51 جمع

 توسط شناورها جادشدهيااي خارجي نيروه -2-2

 كليات -2-2-1

 با استفاده از ، بايدشود  مياعمال در هنگام مهار و پهلوگيري توسط شناور  پهلوگيرينيروهاي خارجي كه به تاسيسات 

، روش و پهلوگيريابعاد شناور طرح، روش و سرعت پهلوگيري، سازه تاسيسات  ندرنظر گرفتهاي مناسب و با  روش

 .تعيين شوندي مد و جزرمشخصات سيستم مهار و اثرات باد، موج و جريانات 



 25   شناورها -2فصل 

 

سير  تف
 :شونديم وارد پهلوگيريبارهاي زير در هنگام مهار و پهلوگيري شناور به تاسيسات  )1

 بارهاي ناشي از پهلوگيري شناور ) الف
 مهار شدهبارهاي ناشي از حركات شناور ) ب

اي و كششي ناشي از  ، ابتدا بايد نيروي ناشي از پهلوگيري و سپس نيروهاي ضربهپهلوگيريدر هنگام طراحي تاسيسات 
در  پهلوگيريكه تاسيسات  در شرايطي. گرفته شوند درنظر، شود  ميايجاد كه در اثر باد، موج و جريان  مهار شدهكشتي 

هاي  نظير پايانه پهلوگيريبنادر و لنگرگاه در درياي آزاد و در معرض امواج با پريود بلند قرار دارند، يا تاسيسات 
در بنادري كه  پهلوگيريفراساحلي در درياي باز يا ورود به كانال دسترسي به بندر، استقرار دارند و يا تاسيسات 

يك شناور، زياد  شونده بر روي لنگرگاه هستند، تاثير نيروي موج اعمال از جداشدنشناورها در زمان طوفان مجبور به 
 . گرفته شود درنظربوده و بنابراين بايد اثر نيروي موج 

بايد بر اساس انرژي ناشي از  پهلوگيريشونده به تاسيسات  ، نيروي ناشي از پهلوگيري اعمالقانون كليعنوان يك  به )2
 .محاسبه شود )هافندر( رهايگ ضربهشكل  مشخصات بار ـ تغيير با استفاده از پهلوگيري شناور و

هاي عددي  سازي ، بايد به كمك مدلمهار شدهاي ناشي از حركات شناور  ، نيروهاي كششي و ضربهقانون كليعنوان يك  به )3
شكل سيستم  يرتغي -نيروي موج وارد بر شناور، نيروي باد و نيروي جريان و مشخصات بار ندرنظر گرفتحركات شناور و با 

 .محاسبه شوندپهلوگيري 

 پهلوگيري -2-2-2

 انرژي پهلوگيري  -2-2-2-1

  :گردد  محاسبه) 2-2(بايد با رابطه  شود  ميايجاد نيروي خارجي كه در اثر پهلوگيري شناور 

)2-2( csme

2
s

f CCCC
2
VME 








=  

 :كه در آن

Ef : انرژي پهلوگيري شناور)kJ=kN.m( 

Ms : جرم شناور)t( 

V : سرعت پهلوگيري شناور)m/s( 

Ce : ضريب خروج از مركزيت 

Cm :ضريب جرم مجازي 

Cs : 1با مقدار استاندارد (ضريب نرمي ( 

Cc : 1با مقدار استاندارد (ضريب وضعيت پهلوگيري( 

 



 شرايط طراحي/ساحليهاي  طراحي سازه دستورالعمل   26

 

سير   تف
هاي  شناور نظير روشهاي ديگري براي تخمين انرژي پهلوگيري  ، روشتوضيح داده شدبر روش انرژي جنبشي كه در باال  عالوه

 با اين. وجود داردهاي ديناميك سياالت  هاي مبتني بر مدل هاي آزمايشگاهي هيدروليكي و روش بر مدل هاي مبتني آماري، روش
، روند بكار مي هاي مختلف كه در محاسبات نبوده و ممكن است مقادير ثابت  ها، اطالعات الزم براي طراحي كافي وجود، در اين روش 

 .گيرد قرار مي مورد استفادهلذا معموال روش انرژي جنبشي . تا حد الزم مشخص نباشند

كات فني   ن
برابر  Esانرژي جنبشي  حالت  نيا در، كند ميحركت پهلوگيري، فقط در جهت جانبي  در حالكه يك شناور  فرض شوداگر  )1

، اسكله يا يك تير پهلوگيري مجهز به )دلفين(البته وقتي يك شناور در كنار يك ستون مهاربندي . باشد مي MsV2/2با 
كه در  خواهد بود f× Es   برابر با) شناور Efانرژي پهلوگيري (گير  توسط ضربه شده  ، انرژي جذبكند ميپهلوگيري گير  ضربه
 . باشد مي f=CeCmCsCcآن 

شناور طرح را  كه يدرحالت. شود  ميگرفته  درنظرناشي از شناور طرح ) DT( شده جابجابرابر با وزن آب  Msجرم شناور  )2
و ظرفيت ناخالص ) DWT( رابطه بين ظرفيت وزن مرده ندست آورد بهبراي  )3-2(توان از رابطه  ، ميتعيين كردنتوان 

)GT ( شده جابجاو وزن آب )DT (نمود استفاده. 
) ):DWT 10000كمتر از (هاي باري  كشتي  ) ( )DWT89905500DT log..log += 
) ): يا بيشتر DWT 10000(هاي باري  كشتي  ) ( )DWT91305110DT log..log += 
) : هاي كانتينري كشتي  ) ( )DWT95303650DT log..log += 

 
)2-3( 

 

)  :قايق هاي دور برد ) ( )GT68303881DT log..log += 
)  :قايق هاي با برد كوتاه تا متوسط ) ( )GT90405060DT log..log += 

) :هاي رو رو كشتي ) ( )DWT90906570DT log..log += 
)  :هاي مسافربري كشتي  ) ( )GT89103410DT log..log += 
) : هاي حمل كننده خودرو كشتي  ) ( )GT58809151DT log..log += 
)  :هاي نفتتانكر  ) ( )DWT95603320DT log..log += 

 :كه در آن
DT : شود  مي جابجا بارگيري شدهكشتي كامال  به وسيلهمقدار آب برحسب تن كه ( شده جابجاوزن آب( 
GT :ظرفيت ناخالص 

DWT : ظرفيت وزن مرده 
مقدار  شناور هنگام پهلوگيري به جسمشكل  بيانگر نسبت انرژي باقيمانده بعد از جذب انرژي در اثر تغيير Csضريب نرمي  )3

 . است 1همواره  Csو بنابراين  شود  ميجذب نكه هيچ انرژي  شود  ميفرض  يكل طور به. باشد انرژي پهلوگيري اوليه مي
و همانند مانعي در  شود  مي، جرم آب بين شناور و تجهيزات پهلوگيري، مانع از حركت كشتي رديگ يم پهلووقتي شناوري  )4

، جذب شودگيرها  ضربه به وسيلهبنابراين مقدار انرژي كه بايد . كند مي  فضاي بين كشتي و تجهيزات پهلوگيري عمل
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كه اين اثر  شود  ميتصور . گرفته شود درنظر Ccاين تاثير بايد در محاسبه ضريب وضعيت پهلوگيري . يابد كاهش مي
، اما ارتباط داردو سرعت پهلوگيري شناور  آب مجاز زير ته شناورشناور، عمق  جسممقادير زاويه پهلوگيري، شكل  به

 .انجام شده استين آن تحقيقات كمي در اين زمينه براي تعي

 سرعت پهلوگيري -2-2-2-2

 ندرنظر گرفتباهاي ميداني و اطالعات قبلي در موارد مشابه و  گيري سرعت پهلوگيري يك شناور بايد بر اساس اندازه

هاي  ، شرايط جوي و مشخصهپهلوگيري، موقعيت و سازه تاسيسات بارگيري شده است نوع شناور طرح، حدي كه شناور

 . محاسبه شودها و اندازه آنها،  كش يا نبودن يدك بودن  دسترس دردريايي و 

كات فني   ن
ها به يك حالت توقف  كه اين كشتي شود  مي  هاي باري و تانكرهاي نفتي بزرگ، مالحظه با مشاهده نحوه پهلوگيري كشتي )1

اگر . شوند هل داده ميسمت اسكله  كش، به يدكهاي  موقتي به موازات اسكله و با يك فاصله مشخص رسيده، سپس با قايق
سمت دور از اسكله،  ها به كش اين شناورها با كمك نيروي معكوس يدك ،وجود داشته باشدسمت اسكله  وزش باد شديدي به

هاي طراحي گذشته، معموال  نمونهبا توجه به ، گيرد قرار مي  مورد استفادهوقتي چنين روش پهلوگيري . گيرند پهلو مي
 .شود  ميگرفته  درنظرسانتيمتر بر ثانيه  15تا  10سرعت پهلوگيري 

هاي باري كوچك بوسيله نيروي خود و بدون استفاده  هاي رو رو و كشتي هاي مسافري، كشتي شناورهاي خاص مانند قايق )2
قرار  يد عمود بر اسكله، شناور باوجود داشته باشداگر سرسره در عقب يا جلوي اين شناورها . گيرند پهلو ميها  كش از يدك

گيري دقيق، مقادير سرعت  بنابراين الزم است تا با اندازه. بكار رود) 1(بايد روشي غير از مورد  حالت نيدراكه  گيرد
 .تعيين شودروش پهلوگيري  توجه به پهلوگيري با 

آمده از   دست اساس اطالعات بهارتباط بين شرايط جابجايي شناور و سرعت پهلوگيري با اندازه شناور، بر ) 2-2(در شكل  )3
  .نشان داده شده استتجربيات قبلي، 

 
 رابطه بين شرايط جابجايي شناور و سرعت پهلوگيري با اندازه شناور -2 -2شكل
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در ضمن چنانچه . تر باشد، سرعت پهلوگيري آن بايد كمتر باشد دهد كه هرچه شناور بزرگ نشان مي) 2-2(شكل 
گرفته  درنظرلوگيري بيشتري شكن يا غيره نباشد، بايد سرعت په توسط موج شده  در شرايط حفاظت پهلوگيريتاسيسات 

 .شود
است،  cm/s 10هاي كاالهاي عمومي كمتر از   با توجه به نتايج بررسي سرعت پهلوگيري، معموال سرعت پهلوگيري كشتي )4

 ).3-2شكل (فراتر رود  cm/s 10ولي در موارد اندكي ممكن است اين سرعت از 

 
 هاي كاالهاي عمومي براي كشتي جابجاشدهسرعت پهلوگيري و وزن آب  -3 -2شكل

از  كنند مي هاي فراساحل استفاده هاي استثنايي براي تانكرهاي نفت بزرگي كه از پايانه سرعت پهلوگيري فقط در حالت
cm/s10 اين سرعت  كنند مي استفادهخود براي پهلوگيري  حتي براي شناورهايي كه از نيروي). 4-2شكل ( رود يفراترم

بوده و الزم است در طراحي اسكله  cm/s 15است، اگرچه در موارد كمي نيز سرعت پهلوگيري بيشتر از  cm/s10 كمتر از 
 ).5-2شكل ( توجه شود براي اين شناورها، به اين مساله

 
 ي نفت بزرگتانكرهابراي  جابجاشدهسرعت پهلوگيري و وزن آب  -4 -2شكل

 

 )تن( DTوزن آب جابجا شده 

 اسكله شمع و عرشه
 )سپري يا وزني(اسكله ديواري 

 

ي 
گير

هلو
ت پ

رع
س

)
cm

/s
( 

 )تن DT )10000وزن آب جابجا شده 

ي 
گير

هلو
ت پ

رع
س

)
cm

/s
( 
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الذكر بايد توجه شود كه مقدار بار شناور در سرعت پهلوگيري آن تاثير بسزايي  هاي فوق نتايج بررسي بر اساسهمچنين 
كم بوده و در نتيجه سرعت  عمق آب زير ته شناوربارگيري شده است،  كامل طور بهديگر، شناوري كه  بيان  به. دارد

و  شده شتريبفاصله آزاد تير اصلي زير آن تا كف دريا و در عوض چنانچه بار شناور كاهش يابد،  شود  كمتر ميپهلوگيري 
 .  يابد در نتيجه سرعت پهلوگيري افزايش مي

 
 هايي كه پهلوگيري طولي دارند براي قايق جابجاشدهسرعت پهلوگيري و وزن آب  -5 -2شكل

هاي اتومبيل  كننده هاي كانتينري و حمل هاي باري، كشتي هاي متوسط پهلوگيري براي كشتي سرعت )8-2(در جدول 
ها  اين بررسي. نشان داده شده است) 6-2(رابطه بين ظرفيت وزن مرده و سرعت پهلوگيري نيز در شكل . است   شده ذكر

مقدار حدود  ها به بيشترين سرعت. سرعت پهلوگيري كمتري دارد تر تمايل به كه شناور بزرگ دهد مي  همچنين نشان
cm/s 15  براي شناورهاي زيرDWT10000  وcm/s 10  براي شناورهايDWT10000 مشاهده شده است و بيشتر . 

 ظرفيت وزن مرده و سرعت متوسط پهلوگيري -8-2جدول 

 )DWT(مرده  ظرفيت وزن
 )cm/s(پهلوگيري سرعت 

 شناورها همه كننده خودرو هاي حمل كشتي كانتينري يها يكشت هاي باري كشتي
 1000 رده

 5000 رده

 10000 رده

 15000 رده

 30000 رده

 50000 رده

1/8 

7/6 

0/5 

5/4 

9/3 

5/3 

- 

8/7 

2/7 

9/4 

1/4 

4/3 

- 

- 

6/4 

7/4 

4/4 

- 

1/8 

2/7 

3/5 

6/4 

1/4 

4/3 

 0/5 6/4 0/5 2/5 شناورها همه

ساحل مخصوص اهاي فر در پايانه شدهگرفته   توزيع فراواني سرعت پهلوگيري حاصل از مقادير موجود اندازه )7-2(در شكل  )5
بر اساس . بوده است cm/s 13 گيري شده اندازهكه در آن بيشترين سرعت  نشان داده شده  DWT200000 تانكرهاي نفت 

 برابر μميانگين. درصد است6/99باشد،  cm/s 13، احتمال اينكه سرعت پهلوگيري كمتر از Weibullتابع توزيع 

 )تن( DTوزن آب جابجا شده 

 پهلوگيري از عقب
 پهلوگيري از جلو
 

ي 
گير

هلو
ت پ

رع
س

)
cm

/s
( 
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cm/s 41/4  و انحراف معيارs  برابر باcm/s 08/2 تابع توزيع . باشد ميWeibull تابع چگالي احتمال ، f(V) رابطه صورت را به  
  :دهد مي  نشان )2-4(

)2-4( ( ) ( )251V
80

VVf .exp
.

−= 

 :كه در آن
V : سرعت پهلوگيري)cm/s( 

هاي  گيري اندازه. باشد هزارم مي فراتر رود، يك cm/s 5/14، احتمال اينكه سرعت پهلوگيري از )4-2(بر اساس رابطه 
 .باشد مي cm/s 20يا  cm/s15 پهلوگيري طراحي  است كه سرعت فراساحل بيانگر آن هاي پهلوگيري در پايانه سرعت

 
 رابطه بين ظرفيت وزن مرده و سرعت پهلوگيري -6 -2شكل

 
 توزيع فراواني سرعت پهلوگيري -7 -2شكل
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كه  گيرند پهلو ميها  كش هاي ماهيگيري، با نيروي خود و بدون كمك يدك هاي باري و قايق شناورهاي كوچك مانند كشتي )6
هم فراتر  cm/s 30تواند از  هاي بزرگ، بيشتر است و در بعضي حاالت حتي مي سرعت پهلوگيري از سرعت كشتي جهينت در

فعلي  گيري شده اندازهشناورهاي كوچك خاص، الزم است كه مقدار سرعت پهلوگيري با توجه به مقادير  با  رابطه در. رود
 .تعيين شود طور دقيق به

شناورهاي  كه يدرحاالتو يا  رود ينم كار به) 1(ه در قسمت توضيح داده شدهاي محتاطانه پهلوگيري  كه روش در مواردي )7
 گيري شده اندازه، الزم است كه سرعت پهلوگيري بر اساس اطالعات گيرند پهلو ميها  كوچك و متوسط تحت اثر جريان

 .تعيين گرددفعلي و با توجه به انحراف شناور در اثر جريان 
كه طراحي بر اساس استانداردهاي  شود  ميپيشنهاد هاي ماهيگيري،  مورد استفاده توسط قايق پهلوگيريبراي تاسيسات  )8

 .انجام گيردطراحي تاسيسات بنادر ماهيگيري و وضعيت كاربري واقعي، 

 ضريب خروج از مركز -2-2-2-3

 :محاسبه شود )5-2(رابطه  با استفاده از ضريب خروج از مركز بايد

)2-5( 2e

r
l1

1C







+

= 

 :كه در آن

l : موازات امتداد تاسيسات  تا مركز ثقل شناور، كه به پهلوگيريفاصله از نقطه محل برخورد شناور با تاسيسات

 )m( شود  ميگيري  اندازه پهلوگيري

r : گذرد  كه از مركز ثقل شناور مي دائمشعاع ژيراسيون حول محور)m( 

كات فني   ن
لذا . قرار گيرد پهلوگيريطور كامل موازي با امتداد تاسيسات  تواند به كه در حال انجام عمليات پهلوگيري باشد، نمي شناوري )1

مصرف بخشي از انرژي جنبشي شناور  جهينت درگيرها، شروع به پيچش و غلتش كرده و  شناور پس از برخورد به ضربه
توان از  در اثر پيچش، كمتر است و مي صرف شدهدر مقايسه با انرژي  شود  مي  مقدار انرژي كه در اثر غلتش صرف. شود  مي

 .دهد مي  در اثر پيچش را ارائه صرف شدهمقدار انرژي  )5-2(رابطه . نظر كرد آن صرف
 حال نيدرع. آيد دست مي به) 8-2(است كه از شكل  Cbتابعي از ضريب ظرافت شناور  Lppنسبت به  rشعاع ژيراسيون  )2

 . نمود استفادهنيز  )6-2(در رابطه  نشان داده شده توان از تقريب خطي مي

)2-6( ( ) ppb L110C190r .. += 

 :كه در آن
r : شعاع ژيراسيون، كه مطابق رابطهIz=Msr2  به ممان اينرسيIz  شناور وابسته است  دائمحول محور 

Lpp : طول شناور)m( 
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Cb : ،ضريب ظرافت شناور( )BdL�=C ppb )� : توسط شناور  شده جابجاحجم آب)m3( ،B : عرض شناور)m ( وd :
 ))m(آبخور شناور 

 
 )Myers ،1969(رابطه بين شعاع ژيراسيون حول محور دائم و ضريب ظرافت شناور  -8 -2شكل

ترين نقطه شناور به اسكله ديواري  و نزديك كند ميبرخورد  F2و  F1گيرهاي  به ضربه ، وقتي يك شناور)9-2(مطابق شكل  )3

P  است، فاصلهl يا  )7-2(از روابط  شود  ميگيري  اندازهپهلوگيري موازات تاسيسات  از نقطه برخورد تا مركز ثقل شناور كه به

 k=0.5 ،lوقتي . شود  ميگرفته  درنظر L2برابر  lباشد  مي k>0.5و وقتي  L1برابر  lاست  k<0.5وقتي . آيد دست مي به )2-8(

 .شود  ميگرفته  درنظر، دهد مي  نتيجه) 5-2(بيشتري را از رابطه  Ceكه مقدار  L2و  L1برابر يكي از مقادير 

 
 وضعيت شماتيك پهلوگيري شناور -9 -2شكل

)2-7( ( ) θα cos15.02 ppLkeL −+= 
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)2-8( ( ) θα cos. pp1 Lek50L −= 

 :كه در آن
L1 :گير  در هنگام برخورد شناور با ضربهپهلوگيري موازات تاسيسات  فاصله از نقطه برخورد تا مركز ثقل شناور كه بهF1 

 . شود  ميگيري  اندازه
L2 :گير  شناور با ضربهدر هنگام برخورد پهلوگيري موازات تاسيسات  فاصله از نقطه برخورد تا مركز ثقل شناور كه بهF2 

 . شود  ميگيري  اندازه
θ : مقدار (زاويه پهلوگيريθ درجه  10و معموال در حدود صفر تا  شود  ميگرفته  درنظرطراحي  به شرايط با توجه

 )باشد مي
e :به طول شناور  شود  ميگيري  اندازهگيرها كه در جهت طولي شناور  نسبت فاصله بين ضربه 

α :اين مقدار با توجه به نوع . گيرها به طول شناور نسبت طول وجه موازي شناور در ارتفاع نقطه برخورد با ضربه

بين   ، اما به طور كليكند ميتغيير شناورها و ضريب ظرافت شناور و غيره 
3
تا 1

2
 . باشد مي 1

k :گيرهاي  پهلوگيري بين ضربه فاصله را تا تاسيسات ترين كه نزديك اي نسبي نقطه دهنده محل نشان پارامترF1  وF2 
 .شود  ميگرفته  درنظر 5/0اما معموال  كند ميتغيير  1و  صفربين  k. دارد

 ضريب جرم مجازي -2-2-2-4

 : استفاده كرد )9-2(براي محاسبه ضريب جرم مجازي بايد از رابطه 

)2-9( 










∇
=

×+=

BdL
C

B
d

C2
1C

pp
b

b
m

π

 

 :كه در آن

Cb : ضريب ظرافت شناور 

 )m3(حجم آب جابجا شده توسط شناور : ∇

Lpp : طول شناور)m( 

B : عرض شناور)m( 

d : آبخور در حالت بارگيري كامل)m( 

كات   فنين
هر دو كاهش ) دارد Mwكه جرم ( گرفته استو جرم آبي كه دور آن را ) دارد Msكه جرم (هنگام پهلوگيري شناور، شناور  )1

بنابراين . شود  ميافزوده  سرعت دارند كه بر اين اساس، نيروي اينرسي ناشي از جرم آب به مقدار نيروي اينرسي شناور
  :آيد مي دست به )10-2(صورت رابطه  ضريب مجازي به
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)2-10( 
s

ws
m M

MMC +
= 

 :كه در آن
Cm :ضريب جرم مجازي 
Ms : جرم كشتي)t( 
Mw : جرم افزوده(جرم آب فراگرفته دور كشتي) (t( 

با مقدار  )9-2(دوم در رابطه  عبارت. پيشنهاد شده استهاي آزمايشگاهي و مشاهدات محلي،  اساس مدل بر )9-2(رابطه 
Mw / Ms  مرتبط است )10-2(در رابطه . 

حالت  و آبخور شناور در) B(شناور  ، عرض)Lpp(شناور  ، مقادير واقعي شناور طرح براي طولقانون كليعنوان يك  به )2
توان از ابعاد واقعي كه  ، ميشود  مياستفاده هاي استاندارد شناور،  اما وقتي يكي از اندازه. شود  مياستفاده ) d(بارگيري كامل 

روابط رگرسيون براي رابطه بين ظرفيت وزن مرده، عرض و آبخور . نمود استفادهشد،   ارائه )ابعاد شناور طرح -1-2( بنددر 
اي بين ظرفيت بار مرده  كه رابطه )11-2(توان از رابطه  همچنين مي. پيشنهاد شده استبارگيري كامل،  شناور در حالت

)DWT ( يا ظرفيت ناخالص)GT (استفاده كرد، دهد مي  واع شناور ارائهو طول شناور را براي ان. 
  

)2-11( 

 

) ):DWT 10000كمتر از (هاي باري  كشتي ) ( )DWTlog310.0+867.0=Llog pp  
) ):يا بيشتر DWT 10000(هاي باري  كشتي ) ( )DWTlog285.0+964.0=Llog pp  
) :هاي كانتينري كشتي ) ( )DWTlog401.0+516.0=Llog pp  
) :يا كمتر GT 13000ي مسافري دور برد، ها قايق ) ( )GT00596.0+6.94log=Llog pp  
) :كمتر يا t6000متوسط،  تا كوتاه با برد مسافري هاي قايق ) ( )GTlog401.0+613.0=Llog pp  

) :هاي رو رو كشتي ) ( )DWTlog349.0+840.0=Llog pp  
) :هاي مسافربري كشتي ) ( )GTlog330.0+787.0=Llog pp  
) :كننده خودرو هاي حمل كشتي ) ( )GTlog280.0+046.1=Llog pp  

) :نفتتانكرهاي  ) ( )DWTlog322.0+793.0=Llog pp  

 

 .شود  مي  حاصل) t/m3 03/1(بر چگالي آب دريا  DT جابجاشدهاز تقسيم وزن آب  ∇توسط شناور جابجاشدهحجم آب ) 3

 مهار شدهشناورهاي  -2-2-3

  مهار شدهحركات شناور  -2-2-3-1

، بايد از طريق شود  ميايجاد  مهار شدهكلي، نيروهاي خارجي كه در اثر حركات يك شناور  عنوان يك قانون به

محاسبه بر شناور، نيروي باد و نيروي جريان و غيره  شده  سازي عددي ضمن تنظيم متناسب نيروي موج اعمال شبيه

 .شوند
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سير   تف
كه در  پهلوگيريهاي دسترسي ورودي بنادر يا كنار تاسيسات  در محل درياي باز يا نزديك كانال مهار شدهشناورهاي  )1

ند، در معرض حركاتي انداز ر شرايط جوي طوفاني لنگر ميمعرض امواج با پريود بلند هستند و همچنين شناورهايي كه د
كن است از هايي، مم باشند كه در برخي موارد، انرژي جنبشي در اثر چنين حركت تحت اثر نيروهاي موج، باد و جريان مي

گيرها به نيروهاي كششي و  و ضربه اهمهاربندكه در طراحي  شود  ميپيشنهاد موارد   لذا در اين. انرژي پهلوگيري فراتر رود
 .توجه شود اي ناشي از حركات شناور، ضربه

هاي عددي،  سازي شبيه، بايد به كمك شوند يم جادياكلي، نيروهاي خارجي كه در اثر حركات شناورها  قانونعنوان يك  به )2
هاي  كل سيستمش رييتغ -به شناور، جريان و مشخصات بار شده  اساس عواملي نظير نيروي موج اعمال حركات شناور و بر

 .محاسبه شودمهاربندي، 

كات فني  ن
تصادفي تغييرات  ندرنظر گرفتهاي عددي و با  سازي ، بايد با شبيهمهار شدهعنوان يك قانون كلي، حركات يك شناور  به )1

سازي عددي  اگر امكان شبيه وجود  با اين. تحليل شودشكل سيستم مهاربندي،  تغيير -مشخصات بار بودن  يرخطيغبارها و 
 توان تغيير ، ميباشد  مهار شدهكه شناور در يك سيستم كم و بيش متقارن  ، يا وقتيوجود نداشته باشدچنين حركاتي 

توان به نتايج  و يا مي دست آورد بهمكان و نيروهاي وارده بر سيستم مهاربندي را با تحليل پاسخ فركانس براي امواج منظم 
 .نمود مراجعهشكل  تغيير -در سيستمي با مشخصات رفتار دو خطي بار مهار شدهحركت در مورد يك جسم شناور  تحليل

و نيروي برخوردي  محرك امواج ، با تقسيم نيرو به نيرويشود  مياعمال شناور  يك جسمموج كه به  مجموع نيروي )2
از  كه يدرحالتبرخوردي، نيروي موجي است كه   نيروي محرك امواج. شود  مي  انعكاسي ناشي از حركت شناور، تحليل

كه تحت  است  شناوري جسمموج وارده به  انعكاسي، نيروي نيروي. گردد  ميمحاسبه ، شده  حركات شناور، جلوگيري
صورت مجموعي از يك مولفه متناسب با  نيروي انعكاسي به. باشد از حاالت حركتي مي كيهرحركتي با دامنه واحد براي 

صورت جرم افزوده تقسيم بر شتاب  مولفه متناسب با شتاب به. شود  ميگرفته  درنظرشتاب و يك مولفه متناسب با سرعت 
. گردد  مي  صورت ضريب استهالك تقسيم بر سرعت توصيف مولفه متناسب با سرعت به كه يدرحال شود  ميگرفته  درنظر
به بند ( شود  مياعمال سيال كه متناسب با مجذور ارتفاع موج است، بر شناور  يرخطيغ، يك نيروي ديناميكي بر آن عالوه

 ).مراجعه شود )شناور جسمنيروهاي خارجي وارد بر  -8-2(
صورت يك  كشتي را به جسمتوان  ميدارند،  8/0تا  7/0انكرهاي بزرگ نفت كه ضريب ظرافت براي شناورهايي نظير ت )3

 .پذير شود امكانتا ارزيابي تقريبي از نيروي موج  درنظر گرفتاستوانه بيضوي 
 صورت جسم شناور به ندرنظر گرفتتوان با  اي شكل مانند شناورهاي كارگاهي، نيروي موج را مي براي شناورهاي جعبه )4

 .دست آورد بهشكل منشور مستطيلي،  صورت جسم شناوري به مستطيلي يا به شناور با سطح مقطع

 امواج برخوردي به شناور -2-2-3-2

انجام  بايد با روش مناسب و با در نظر گرفتن نوع شناور و پارامترهاي موج مهار شدهنيروي موج اعمالي بر يك شناور 

 .شود
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سير   تف
روشي مناسب مانند روش نوار، تكنيك توزيع منبع، روش  با استفاده از شناور لنگر انداخته را بايد نيروي موج اعمالي بر يك

 .روش متداول مورد استفاده براي شناورها، روش نوار است. المان مرزي يا روش اجزاء محدود، محاسبه كرد

كات فني  ن
 روش نوار به وسيلهنيروي موج  )1

 شناور  جسمنيروي موج ناشي از امواج منظم وارد بر ) الف
 جسمتوسط  منعكس شدهو نيروي ناشي از امواج  Froude-Kriloffشناور، مجموع نيروي  جسمنيروي موج وارد بر 

 .باشد مي) نيروي تفرق(شناور 
 Froude-Kriloffنيروي ) ب

دست  بهشناور  جسمرونده حول محيط  گيري فشار امواج پيش كه از انتگرال است  يينيرو Froude-Kriloffنيروي 
مقابل اسكله باشد، اين نيرو مجموع نيروي امواج برخوردي و نيروي ناشي از امواج  مهار شدهشناور  كه يدرحالت. آيد مي

 . شود  ميگرفته  درنظراز اسكله،  منعكس شده
 نيروي تفرق ) پ

كه در اثر تغيير در ميدان فشار در هنگام پخش امواج برخوردي  است  به يك شناور، نيرويي واردشوندهنيروي تفرق 
تواند با نيروي انعكاسي ناشي از  ، اين تغيير در ميدان فشار، ميينيتخم طور به. شود  ميايجاد شناور،  جسمتوسط 

موج در برابر حركت شناور با ( ن شودجايگزي، كند ميحركت شناور نسبت به سيال  جسمكه  حركت شناور، براي حالتي
، برابر با سرعت حالت  نيا دركه سرعت شناور  شود  ميفرض ). كند مي  يك سرعت مشخص در يك سيال آرام، مقاومت

توصيف اين سرعت به عنوان سرعت نسبي معادل . نسبت به ذرات آب در موج برخوردي است جسمسطح مقطع 
 . شود  مي

 شناور جسمنيروي كل وارد بر ) ت
و نيروي تفرق كه به سطح مقطع بدنه در  Froude-Kriloff شناور، برابر است با جمع نيروهاي  جسمنيروي كل وارد بر 

 . شود  ميوارد  x=Lpp/2تا  x=-Lpp/2جهت طولي از 
 نيروهاي امواج با تئوري تفرق )2

اي مانند  كننده ، سازه منعكس)است 8/0تا  7/0آن  Cbضريب ظرافت شناور (شناور مورد نظر بسيار پهن باشد  كه يدرحالت
توان شناور را به شكل يك استوانه  ميكم باشد،  يتوجه  قابل طور بهو حركات شناور  وجود نداشته باشداسكله، پشت شناور 

 .نمود محاسبهروابط مبتني بر تئوري تفرق  با استفاده از و نيروي موج را درنظر گرفتبيضوي 

 باد وارد بر شناور بار  -2-2-3-3

 .تعيين شودرابطه مناسبي  با استفاده از ، بايدمهار شدهبار باد وارد بر شناور لنگر 
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سير   تف
تغييرات زماني سرعت باد و مشخصات ضريب پساي وابسته به  ندرنظر گرفتبا، مهار شدهبهتر است كه بار باد وارد بر شناور 

 .تعيين شودسطح مقطع شناور موردنظر، 

كات   فني ن
و ضريب لنگر  Yو  Xدر جهات  CYو  CXپساي  ضرايب با استفاده از و) 14-2(تا  )12-2(بار باد وارد بر يك شناور با روابط  )1

 . شود  ميمحاسبه حول محور مياني كشتي Cm فشار 

)2-12( 
XT

2
aX CAU

2
1R ρ= 

)2-13( 
YL

2
aY CAU

2
1R ρ= 

)2-14( 
MppL

2
aM CLAU

2
1R ρ= 

 :كه در آن
CX : ضريب پسا در جهتX )از جلوي كشتي( 
CY : ضريب پسا در جهتY )از كنار كشتي( 
CM : ضريب لنگر فشار حول محور مياني كشتي 
RX : مولفه بار باد در جهتX )kN( 
RY : مولفه بار باد در جهتY )kN( 
RM : لنگر بار باد حول محور مياني كشتي)kN.m( 

aρ :،چگالي هوا)m/t(10×23.1=ρ 33
a 

U : سرعت باد)m/s( 
AT : جلوي كشتي باالي سطح آب  تصوير شدهمساحت)m2( 
AL : پهلوي كشتي باالي سطح آب  تصوير شدهمساحت)m2( 
Lpp : طول شناور)m( 

هاي مخزن آب در مورد شناور طرح،  هاي تونل باد يا آزمايش آزمايش با استفاده از CMو  CX ،CYبار باد  ضرايببهتر است  )2
هاي قبلي  نيروي باد بر اساس آزمايش ضرايبهستند، تعيين  نهيهز پربر و  ها زمان كه اين آزمايش از آنجايي. تعيين شوند

 .خواهد بود ريزناپذيگرتونل باد و مخزن آب 
 . شود هدرنظر گرفت Uعنوان سرعت باد  بايد به) يا قهيدق 10سرعت متوسط باد (حداكثر سرعت باد  )3
جلوي كشتي باالي سطح آب و مساحت جانبي كشتي باالي سطح آب، مطلوب است كه از  تصوير شدهبراي مساحت  )4

 .مراجعه كردتوان به روابط رگرسيون  براي شناورهاي با اندازه استاندارد، مي. شود  استفاده مقادير مربوط به شناور طرح
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، متغير مهار شدهسرعت باد تغييرات زماني و مكاني دارد، لذا الزم است سرعت باد در تحليل حركات يك شناور  كهازآنجا )5
ترتيب با  اند كه به طيف فركانس را براي نوسان زماني سرعت باد پيشنهاد داده Hinoو  Davenport. گرفته شود درنظر
  .آيد دست مي به )16-2(و  )15-2(روابط 

)2-15( 
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 :كه در آن
( )fSu : طيف فركانس براي ساعت باد)m2.s( 
U10 : متر  10سرعت متوسط باد در ارتفاع استاندارد)m/s( 
Kr : در مناطق دريايي، . شود  ميوارد ضريب اصطكاك براي سطحي كه سرعت باد در ارتفاع استاندارد به آنKr=0.003 

 شود  ميدر نظر گرفته 
α :صورت قانون تواني  به شده  نما در منحني سرعت باد تعريف( )α10z�U 

z : ارتفاع از سطح زمين يا سطح آب دريا)m( 
m : ،ضريب اصالح مرتبط با پايداري اتمسفرm  شود  ميگرفته  درنظر 2براي طوفان . 

 نيروهاي جريان وارد بر شناور -2-2-3-4

 .محاسبه شودروشي مناسب  با استفاده از ي بايدمد و جزرهاي  نيروي فشار جريان ناشي از جريان

كات فني   ن
 به سينه شناور  واردشدههاي  نيروي فشار جريان ناشي از جريان )1

محاسبه ) 17-2( به سينه كشتي به كمك رابطه شده واردهاي  به شناور در اثر جريان شده  نيروي فشار جريان اعمال
 . شود  مي

)2-17( 2
f SV00140R .= 

 :كه در آن
Rf : نيروي فشار جريان)kN( 
S : مساحت سطح مرطوب)m2( 
V : سرعت جريان)m/s( 

 به پهلوي شناور  شده واردهاي  نيروي فشار جريان ناشي از جريان )2
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محاسبه ) 18-2(به كناره كشتي به كمك رابطه  شده واردهاي  به شناور در اثر جريان شده  نيروي فشار جريان اعمال
 . شود  مي

)2-18( BCV050R 2
0ρ.= 

 :كه در آن
R : نيروي فشار)kN( 

0ρ : چگالي آب دريا)t/m3 ( 3كه مقدار استاندارد آن
0 m/t03.1=ρ است . 

C : ضريب فشار جريان 
V : سرعت جريان)m/s( 
B : مساحت بدنه كناره كشتي در زير آب)m2( 

. تقسيم كرد توان به مقاومت اصطكاكي و مقاومت فشاري مدي را مي و هاي جزر اصوال نيروي فشار جريان ناشي از جريان )3
هاي  ومت اصطكاكي و مقاومت در برابر جريانهاي وارده به سينه شناور، عمدتا مقا كه مقاومت در برابر جريان شود  ميفرض 

حال در عمل، تفكيك دقيق اين دو مقاومت و بررسي جداگانه آنها،  با اين. باشد فشاري مي وارده به كناره شناور، مقاومت
031wسازي شده رابطه فرود با  حالت ساده )17-2(رابطه . دشوار است .=ρ،C15t =  140و.=λ باشد مي . 

)2-19( ( ){ } 8251
wf SVt15004301gR .. −+= λρ 

 :كه در آن
Rf : نيروي فشار جريان)N( 

wρ : است 03/1مقدار استاندارد آن (وزن مخصوص آب دريا( 
g : شتاب ثقل)m/s2( 

t : دما)C( 
S : مساحت سطح مرطوب)m2( 
V : جريان سرعت)m/s( 
λ : 147410(ضريب.=λ  137830متر و30براي يك كشتي شناور به طول.=λ  متر250براي يك شناور به طول( 

) 10-2( و مقادير آن از شكل كند ميتغيير  θبا توجه به جهت نسبي جريان  )18-2(در رابطه  Cضريب فشار جريان  )4
 .آيد دست مي بهبراي اهداف موردنظر، 
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 Cضريب فشار جريان  -10 -2شكل

هاي  روابط رگرسيون كه از تحليل با استفاده از Bكناري زير خط آب  تصوير شدهو سطح  Sمقدار مساحت سطح مرطوب  )5
 .شود  ميمحاسبه ، آيد دست مي بهآماري 

 هاي مهار شكل سيستم تغيير -مشخصات بار -2-2-3-5

) گيرها و غيره ، ضربهها طناب(شكل سيستم مهار  ، مشخصات بار ـ تغييرمهار شدههنگام تحليل حركت يك شناور 

 .طور مناسب مدل شود بايد به

كات فني   ن
با توجه به در ضمن . غيرخطي است) گيرها و غيره ها، ضربه طناب(شكل يك سيستم مهار  تغيير -معموال مشخصات بار

طور  بهاين مشخصات  خواهد بود  مطلوبصورت پسماند هستند،  شكل به گيرها، كه داراي تغيير شكل ضربه تغيير -مشخصات بار
 .مدل شوند ،مهار شدهقبل از تحليل حركت شناور  دقيق

 هابندهاي مهاري و مهار ستون وارد برنيروي كششي مهاري  -2-2-4

در  شده  از مقادير فهرست  هاي مهاري و مهاربندها استفاده ستون وارد بربراي تعيين نيروهاي كششي مهاري  )1

 .ضروري است )9-2(جدول 

صورت افقي  به) 1(ه در بند توضيح داده شدكه نيروي كششي مهاري  شود  فرض مييك ستون مهاري،  درحالت )2

 .گردد  ميوارد سمت باال  طور همزمان به اندازه نصف آن به و يك نيروي كششي مهاري به
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 نيروهاي كششي مهار شناورها -9-2جدول 

 )kN(يك مهاربند  وارد بركششي  نيروي )kN(مهاري  يك ستون وارد بركششي  نيروي )تن( GTشناور  ناخالص ظرفيت
500 ≤  GT< 200 150 150 

1000 ≤  GT< 500 250 250 

2000 ≤  GT< 1000 350 250 

3000 ≤  GT< 2000 350 350 

5000 ≤  GT< 3000 500 350 

10000 ≤  GT< 5000 700 500 

20000 ≤  GT< 10000 1000 700 

50000 ≤  GT< 20000 1500 1000 

100000 ≤  GT< 50000 2000 1000 

وارد در تمامي جهات ) 1(ه در بند توضيح داده شدكه نيروي كششي مهاري  شود  ميفرض در حالت يك مهاربند،  )3

 .شود  مي

سير   تف
و هم نزديك آنها و البته نزديك دو انتهاي پهلوگير  پهلوگيريروي تاسيسات  همهاي مهاري دور از خط ساحل،  نستو )1

، )هاي مهار شاخك(مهاربندها  .نمود استفادهتوان از آنها براي مهار يك شناور در زمان طوفان  كه مي طوري به شوند نصب مي
يك شناور  جداشدنكه از آنها براي پهلوگيري، مهار يا  اي گونه به شوند نصب ميپهلوگيري نزديك به خط ساحل و تاسيسات 

  .شود  مياستفاده در شرايط عادي 
 )پهلوگيرطول و عمق  -1-2(و بند  )8( به بخششناور، هاي مهاري براي مهار يك  براي تعيين جانمايي و اسامي طناب )2

 . مراجعه شود
مراجعه  )ستون مهاري، مهاربند و حلقه مهار -3-19(، بند )8( بخشستون مهاري به براي تعيين جانمايي و ساختار يك  )3

 .شود

كات فني   ن
بهتر است نيروي كششي مهار وارد بر يك ستون مهاري و يك مهاربند، بر اساس مقاومت گسيختگي طناب مهاري شناور،  )1

نيروي پهلوگيري شناور،  لزوم  درصورتشرايط جوي و شرايط دريا در محل نصب تجهيزات مهار، ابعاد شناور و همچنين 
توان نيروي كششي وارد بر  همچنين مي. محاسبه شودكات شناور فشار باد روي شناور لنگر انداخته و نيروي ناشي از حر

 .نمود محاسبهآيند،  كه در زير مي 6تا  2هاي  رديف با استفاده از ستون مهاري و مهاربندها را
تن فراتر رود و خطر اتصال بيش از يك طناب مهاري به يك مهاربند براي  5000ظرفيت ناخالص كشتي از  كه يطيشرا در )2

ارائه كشند، نصف مقدار  درحالتشناور از طريق مهار مياني وجود ندارد، نيروي كششي وارد بر يك مهاربند  داشتن نگهثابت 
 . شود  ميگرفته  درنظر )9-2(در جدول  شده
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 )9-2( جدول( است هزار تن بيشتر 100باشد و يا از  تن نمي 200نيروي كششي شناوري كه ظرفيت ناخالص آن بيشتر از  )3
دست  بهاطالعات  شرايط جوي و شرايط دريا، ساختار تجهيزات مهار، ندرنظر گرفتبابايد ) دهد ارد را پوشش نمياين مو

نيروي كششي وارد بر تجهيزات مهاركننده شناورها در شرايط آب و . محاسبه شودو غيره  مورد  نيدرااز گذشته  آمده 
شناختي شديد، بايد با توجه به  اقيانوس -با شرايط هواشناختي هاي شده در آب  هوايي سخت و يا تجهيزات مهاركننده نصب

 .انجام شود اين شرايط
كه با بارگيري نسبتا كم حتي وقتي  به شناوري شده  هاي مهاري بر اساس فشار باد اعمال نيروهاي كششي وارد بر ستون )4

هاي مهاري در محلي به  ستون نكهيا افرضبو  باشد  داشتهمتر بر ثانيه است قابليت پهلوگيري ايمن  30تا  25سرعت باد 
تعيين درجه دارد،  45و اينكه مهار شناور با محور طولي آن زاويه  شوند ساخته ميفاصله عرض شناور از خط آب اسكله 

 .آيد دست مي بهمقاومت گسيختگي يك تا دو طناب مهاري با توجه به نيروي كششي مهاري . شوند مي
تواند نيروهاي كششي تحت سرعت باد تا  هاي مهاري مي تن، ستون 1000براي يك شناور كوچك با ظرفيت ناخالص كمتر 

 .تحمل كندمتر بر ثانيه را  35
 شونده به شناوري كه با بارگيري نسبتا سبك امكان مهار آن فقط نيروهاي كششي وارد بر مهاربند بر اساس فشار باد اعمال

هاي مهاري در عقب و  طناب نكهيا بافرضو  وجود داشته باشدمتر بر ثانيه  15هاربندها در بادي با سرعت تا م با استفاده از
كششي با توجه به  نيروي. گردد  ميتعيين ، باشد  داشتهدرجه  25جلوي شناور با محور طولي شناور زاويه 

تن و دو طناب مهاري براي شناوري  5000ز گسيختگي يك طناب مهاري براي شناوري با ظرفيت ناخالص كمتر ا مقاومت
 .شود  ميتعيين تن  5000با ظرفيت ناخالص بيش از 

با توجه به شناور از طريق مهار مياني،  داشتن ثابت نگهنيروي كششي مهاري در حالت كشند براي يك مهاربند جهت 
از  شده  ي فيبر مصنوعي ساختهها توان از طناب ميدر شرايطي . تعيين خواهد شد گسيختگي يك طناب مهاري مقاومت

وجود اطالعات . استفاده كرد) هر دو از انواع طناب فيبر مصنوعي هستند(وينيلون  Bهاي نوع  هاي نايلوني و طناب طناب
ضريب اطمينان  شود  مي  ها و مقاومت كم آنها در برابر سائيدگي باعث استفاده قبلي از اين نوع طناب درخصوصخيلي كم 

، در موارد جهيدرنت. گرفته شود درنظرو مقاومت گسيختگي آنها بيشتر از حد، بزرگ  مورد نيازقطر  جهيدرنتردد و تر گ بزرگ
فوق ) 2(وينيلون، امكان اعمال شرايط مذكور در بند  Bهاي نوع  هاي نايلوني يا طناب طناب با استفاده از پهلوگيري شناورها

 .داشت وجود نخواهد
 ي برابرمد و جزرهاي  كه جريان شود  ميبر فشار باد، فرض  ر فوق، عالوهد شده  عنوان مهاري كششي در محاسبات نيروي

kt 2  در جهت طولي وkt 6/0  دارد وجوددر جهت عرضي. 
تن، بهتر است كه نوع شناور،  200هنگام تعيين نيروي كششي مهاري يك شناور كوچك با ظرفيت ناخالص كمتر از )5

هاي مهاري و مهاربندها  در هنگام طراحي ستون. گرفته شوند درنظرو غيره  پهلوگيري يساتتاسوضعيت پهلوگيري، سازه 
هاي مهاري  نيوتن به ستون لويك 150كه نيروي كششي شود  ميتن، فرض  200براي شناورهايي با ظرفيت ناخالص كمتر از 

 .شود  ميوارد نيوتن به مهاربندها  كيلو 50و نيروي 
هاي  هاي كانتينري يا كشتي هاي مسافري، كشتي كششي مهاري براي شناورهايي نظير قايق در هنگام محاسبه نيروي )6

 .انجام شود با احتياط )8-2(سطوح در معرض فشار باد در اين شناورها بايد استفاده از جدول  ادبودنيزدليل  مسافري، به
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 كليات -3-1

عوامل هواشناسي نظير بادها، فشار هوا، مه، ميزان بارش، عمق برف و به هنگام طراحي بندر و تجهيزات لنگرگاه، 

 .دماي هوا بايد مد نظر قرار گيرند

سير  تف

 :باشد ميشرح زير  به كنند مي كه عوامل هواشناسي بر روي طراحي بندر و تجهيزات لنگرگاه اعمال ياثرات
 .باشند ميطوفان حاكم ) بركشند(ب افشار هوا و توزيع آن عواملي هستند كه در ايجاد باد و خيز )1
مهار ب طوفان است، كه نيروهاي خارجي را بر بندر و تجهيزات لنگرگاه و شناورهاي اباد عامل حاكم بر توليد امواج و خيز )2

اختالل مانند تخليه و بارگيري كاال را دچار  يي بندري و لنگرگاهها تواند فعاليت مي، و كند مي  به شكل فشار باد اعمال شده
 .كند

، باران همچنين كند مي  ها را تعيين بارش عامل ديگري است كه ظرفيت مورد نياز تاسيسات زهكشي بنادر و لنگرگاه )3
 .ي بندري و لنگرگاهي مانند تخليه و بارگيري كاال را دچار اختالل كندها تواند فعاليت مي

وري بندر و تجهيزات  لنگرگاه بوده، و همچنين بهره مه عاملي است كه مانعي براي ناوبري شناورها در حين ورود يا خروج از )4
 .دهد مي  لنگرگاه را كاهش

 .گيرد قرار مينظر  بر روي بندر و تجهيزات لنگرگاه مد شده  بار ايستا اعمال عنوان يكه حاالت، بار برف ب برخي در )5
هاي  و ممكن است به بروز تنش دهد قرار ميتأثير  ي بندر و تجهيزات لنگرگاه را تحتها دماي هوا توزيع تنش درون سازه )6

 .شود منجر ها حرارتي در اين سازه

كات فني  ن

كه توزيع فشار هوا از يكي از  شود  ميفرض ب طوفان يا امواج ناشي از طوفان، معموال ادر محاسبات مربوط به ايجاد خيز )1
ي فشار هواي ها يگير اندازهبر اساس  شده  در رابطه انتخاب ها ؛ ثابتكند مي  تبعيت )3-2( Myersيا  )Fujita )3-1روابط 

  .شوند تعيين ميها  واقعي در ناحيه طوفان

 )Fujitaرابطه ( )3-1(
( )20rr1

ppp
+

−= ∞
∆ 

Myers( رابطه ( )3-2(





−+=

r
rppp 0

c exp∆

 
 :كه در آن

p : فشار هوا در فاصلهr  از مركز طوفان)hPa( 
r : فاصله از مركز طوفان)km( 

pc : فشار هوا در مركز طوفان)hPa( 
r0 :كه سرعت باد حداكثر است اي  فاصله تقريبي مركز طوفان تا نقطه)km( 
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p∆ : افت فشار هوا در مركز طوفان)hPa(؛ cppp −= ∞∆ 

∞p : فشار هوا در∞=r )hPa(؛ ppp c ∆+=∞ 
 .تعريف شونداز زمان  يبايد به شكل توابع ∆pو  r0، و از اين رو كند ميتغيير اندازه طوفان با زمان 

 .مراجعه كنيد )باد -2-3(بند در ارتباط با باد به  )2
به باران طوفان همراه با رعد و برق كه ميزان بارش سنگيني را در مدت زمان كوتاهي در پي دارد و باراني  يكل طور بهباران  )3

به هنگام طراحي . شود  مي   تقسيم) باران يك طوفان مثالي از مورد دوم است(كه براي بازه زماني طوالني ادامه دارد 
و  يابد افزايش ميسرعت  هكه ميزان رواناب ب حالت، حالتي باران در هر دو زهكشي، الزم است تا شدت ريزش تجهيزات

آوري پساب كه شدت باران در  در طراحي سيستم جمع. تعيين شود يابد مي  كه رواناب براي مدت طوالني ادامه حالتي
 .رود بكار مي )3-4( Talbotيا رابطه  )Sherman )3-3نظر است، رابطه  برق مورد و طوفان همراه با رعد

Sherman( ntرابطه ( )3-3(
aR = 

 )Talbotرابطه ( )3-4(
bt

aR
+

= 

 :كه در آن
R : شدت بارش)mm/h( 
t : دوره زماني بارش)min( 
a  وb  وn :ثابت ضرايب 

 .مراجعه كنيد )بار برف -4-3-15 (در مورد بار برف وارد بر بندر و تجهيزات لنگرگاه به بند )4

 باد -3-2

كه خصوصيات باد جهت تخمين موج و  است  صورت  اين  به است  شده  روش استاندارد چنانچه در ادامه تصريح

 .قرار گيرد مدنظرعنوان علت يك نيروي خارجي وارد بر بندر و تجهيزات لنگرگاه  همچنين مشخصات باد به

هاي ناشي از طوفان، مقادير واقعي  باهنگام تعيين سرعت و جهت باد مورد استفاده در تخمين امواج و خيز به )1

ها مورد  گيري يا مقادير محاسباتي گراديان بادها با اعمال تمام تصحيحات الزم براي ارتفاع اندازه گيري شده اندازه

 .گيرند قرار مياستفاده 

راستا با ي آماري در يك بازه مناسب همها كننده بر بندر يا تجهيزات لنگرگاه بايد بر اساس داده سرعت باد عمل )2

 .تعيين شود ها خصوصيات تجهيزات و سازه

كات فني  ن

 بادهاي گراديان )1
فشار، عرض جغرافيايي و چگالي  هاي هم تواند با تابعي از گراديان فشار، شعاع انحناي منحني ميسرعت باد گراديان ) الف

  .شود  بيان) 5-3( صورت رابطه هوا به
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)3-5( 








 ∂∂
++−=

φωρ
φω 22

a
g r

rp11rV
sin

sin 

 :كه در آن
Vg :باد گراديان  سرعت)cm/s( رابطه ،)مطلق بايد قدر و لذا مقدار كند ميارائه  منفي متضاد مقدار گردباد براي )5-3 

 .رود بكار
rp  )g/cm2/s2) (شود  ميگرفته نظر  براي گردباد مثبت و براي گردباد متضاد منفي در(فشار  گراديان: ∂∂
r :هم فشار  هاي شعاع انحناي منحني)cm( 

ω :1-(چرخش زمين اي  سرعت زاويهs(؛s10297 5−×= .ω 
φ : درجه(عرض جغرافيايي( 

aρ : چگالي هوا)g/cm3( 
نوشته شده ثانيه كه در باال -گرم-ابتدا بايد به سيستم واحدهاي سانتيمتر ها يگير اندازهپيش از انجام محاسبات، واحد 

و  كند مي برابري  cm 107×1.11 در حدود يكه يك درجه عرض جغرافيايي با مسافت داشت  توجهبايد . شود  تبديل است
 .باشد مي g/cm/s2 103 برابر hPa 1.0فشار هواي 

نهايت  بي) 5-3(ها در رابطه  شعاع انحناي آن(باشد  آن خطوط مستقيم مي فشار هاي هم يك باد گراديان كه منحني) ب
)در اين حالت سرعت باد . شود  مي  ناميدهباد ژئوستروفيك ) است ) ( )φωρ sin/ r2rpV a∂∂= است. 

گرچه در تئوري،  بر اين عالوه. آمده از رابطه باد گراديان است  سرعت واقعي باد در سطح دريا عموما كمتر از مقدار بدست )2
باد سطح دريا با زاويه  نشان داده شده است )11-2(شكل فشار است، چنانچه در  هاي هم جهت باد گراديان موازي منحني

  درونسمت  گرد و به ساعت پاد، باد پيرامون گردباد، شمالي  نيمكره در. وزد ميفشار  ي همها نسبت به منحني αخاص 
كه رابطه بين  است  شده  مشخص. وزد بيرون مي سمت گرد و به كه باد در حوالي گردباد متضاد، ساعت درحالي ؛وزد مي

اين رابطه را در  )10-2( جدول. كند ميتغيير سرعت بادهاي گراديان و سرعت واقعي باد در سطح دريا با عرض جغرافيايي 
هنگام تخمين بادهاي  به. ، اين جدول بيش از يك توصيه نيستهمه  با اين. كند ميارائه  شرايط ميانگين به صورت خالصه

در امتداد ساحل كه توسط شده   انجام هاي واقعي گيري با اندازه ها سطح دريا الزم است تصحيحات مناسب با مقايسه تخمين
 .پذيرد  صورت) شود  مي  نوشتهارهاي هواشناسي نمود مورد اخير بر روي( شده  گزارششناورها بر روي دريا 

 
 )پر فشار(و يك گردباد متضاد ) كم فشار(جهت باد يك گردباد  - 11 -2شكل
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 رابطه بين سرعت باد در سطح دريا و سرعت باد گراديان -10-2جدول 

 50 40 30 20 10 )درجه(عرض جغرافيايي 
 15 17 18 20 24 )درجه( αزاويه 

 Vs/Vg 51/0 60/0 64/0 67/0 70/0نسبت سرعت 

، كند مياثر  مهار شدههنگام انتخاب سرعت باد طراحي براي بادي كه مستقيما بر بندر و تجهيزات لنگرگاه و شناورهاي  )3
سال به  30دست كم (در يك بازه طوالني شده   انجام ي واقعيگير اندازهي ها توزيع حدي سرعت باد بايد بر اساس داده

 .شود  استفاده مورد نيازو آنگاه سرعت باد متناظر با دوره بازگشت  شود  زده تخمين ) عنوان يك قانون كلي
ي باد سازمان هواشناسي ايران ها در ايستگاه. گرفته شوند درنظرمتداول است كه جهت و سرعت به عنوان پارامترهاي باد 

 ساعته ارائه 3در فواصل  گيري شده اندازهو سرعت باد با سرعت اي  سيستم جهتي شانزده نقطه تفاده ازبا اس جهت باد
 .شوند مي 

اقل ، بايد مشاهداتي حدالذكر فوقي هواشناسي ها ترين ايستگاه توپوگرافي متفاوت نسبت به نزديكبراي نواحي با شرايط 
انجام گفته  منظور امكان استفاده از نتايج تقريبي پيش اثرات توپوگرافي بهاي  و آنگاه بررسي مقايسه گرفته  يك ساله صورت

 .گيرد
هاي ناشي از طوفان و امواج، مرسوم است از مقدار متناظر با ارتفاع  در خصوص سرعت باد مورد استفاده در تخمين خيزاب )4

سي دولتي مقادير متناظر با ارتفاع تقريبي از ادارات هواشنا آمده دست  بهي ها سرعت. شود  استفاده متري از سطح دريا 10
هايي براي تخمين بادهاي سطح دريا، در  رو، به هنگام استفاده از چنين داده از اين. متري باالي سطح زمين هستند 10

اع ارتفبا توجه به متر باشد الزم است تا سرعت باد  10ميزان قابل توجهي متفاوت از  اي به مواردي كه ارتفاع اجزاي سازه
، و لذا در محاسبات فعلي طراحي همه انواع شود  مي  اي تواني ارائه سرعت باد معموال با رابطه دائمپروفيل . شود  تصحيح

  :رود كار مي بهبه سادگي تابعي تواني  ها سازه

)3-6( 
n

0
0h h

hUU 







= 

 :كه در آن
Uh : سرعت باد در ارتفاعh )m/s( 
U0 : سرعت باد در ارتفاعh0 )m/s( 

بر اي  در محاسبات سازه. كند ميتغيير زبري نزديك سطح زمين و پايداري اتمسفر با توجه به به موقعيت  مقدار توان بسته
71nاست مقدار ، و معمول گيرد قرار ميمورد استفاده  n=1/10~1/4 روي زمين، مقدار قرار  بر روي دريا مورد استفاده ≤

 .گيرد
. دهد مي  مرزي باد نشان يهالتوام ارتفاع و پايداري تاثيرات  ندرنظر گرفتتر تصحيح ارتفاع را با  روش جامع )12-2( شكل

ي براي گير اندازهمتر بر مبناي تابعي از ارتفاع  10در اين شكل نسبت سرعت باد در هر ارتفاعي به سرعت باد در ارتفاع 
  نشان )7-3(اختالف دماي هوا و دريا با رابطه . شود  مي  و سرعت باد ارائه) ∆T(مقادير منتخب اختالف دماي هوا و دريا 

  :شود  مي  داده
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)3-7( sa TTT −=∆ 
 :كه در آن

T∆ : گراد درجه سانتي(اختالف دماي هوا و دريا( 
Ta : گراد درجه سانتي(دماي هوا( 
Ts : گراد درجه سانتي(دماي آب( 

اگر . اگر اختالف درجه حرارت هوا و آب منفي باشد، اليه مرزي ناپايدار بوده و سرعت باد تاثير بيشتري در نمو موج دارد
T∆ اگر . مثبت باشد، اليه مرزي پايدار بوده و سرعت باد تاثير كمتري داردT∆  صفر باشد، اليه مرزي پايداري خنثي داشته

نبايد به شكل عمومي براي انتقال  n=1/7ضريب  شود  مي  نه كه مشاهدههمانگو. و تصحيح سرعت باد الزم نيست
  .مختلف بكار رود يترازهاهاي باد در  سرعت

، براي بعضي از وجود  اين  با .شوند مي  ايستگاههاي هواشناسي معموال در هر سه ساعت ارائههاي آماري سرعت باد  داده
الزم است تا  مورد در اين اي سرعت باد بكار رود،  تر يا بيشينه لحظه سرعت باد در يك بازه زماني كوتاه است  ها ممكن سازه

باد تندزماني مشخص و بيشينه سرعت باد و همچنين مشخصات ضريب  دركي از رابطه بين سرعت ميانگين باد در يك بازه
   .شود  حاصل
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گيري براي مقادير منتخب  متر بر مبناي تابعي از ارتفاع اندازه 10نسبت سرعت باد در ارتفاع مطلوب به سرعت باد در ارتفاع  -12 -2شكل

 ∆3oC T-=و  ∆3oC T∆ ،=0 T+=: سرعت باد و اختالف دماي هوا و دريا

 فشار باد -3-3

 .تعيين شوداي تجهيزات و موقعيت آنها  وضعيت و توجه به نوع سازه ندرنظر گرفتنحو مناسبي با  فشار باد بايد به

كات فني   ن
 .شود  رجوع )شناور رب بار باد وارد -3-3-2-2(بايد به بند  مهار شدههنگام محاسبه فشار باد وارده بر يك شناور  به )1
 با استفاده از توان ميرا ، فشار باد ه باشدوجود نداشتهيچ قانون مدوني در ارتباط با فشار باد اعمالي به سازه  كه در مواردي )2

  .نمود محاسبه )8-3(رابطه 
)3-8( cqp = 

 :كه در آن
p : فشار باد)N/m2( 
q : فشار سرعت)N/m2( 
c :ضريب فشار باد 

. قرار داردازاي واحد سطحي كه در معرض نيروي باد  ، يعني نيروي ناشي از باد بهكند ميفشار باد را بيان  )8-3( رابطه
ضرب در  )8-3(در رابطه  ارائه شدهاز فشار باد  است  بنابراين نيروي كل ناشي از باد وارده بر يك عضو يا سازه عبارت

 .ندك ميعمل  راستا  آن درعمود بر راستايي كه باد اي  تاثير باد بوده در صفحه سطحي از آن عضو يا سازه كه تحت
 . شود  مي  تعريف )9-3( صورت رابطه به qفشار سرعت 

)3-9( 2
aU2

1q ρ= 

 :كه در آن
q : فشار سرعت)N/m2( 
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aρ : چگالي هوا)kg/m3(،3
a mkg231.=ρ 

U : سرعت باد طرح)m/s( 
) متري 10باد در ارتفاع اي  سرعت ميانگين ده دقيقه(استاندارد برابر سرعت باد  5/1تا  2/1سرعت باد طرح بايد حدود 

برابر سرعت ميانگين ده  5/1تا  2/1باد در حدود اي  كه بيشينه سرعت لحظه است  جهت  بديناين . گرفته شود درنظر
 .باشد ميباد اي  دقيقه

در خصوص جهت باد، در . ضريب فشار باد بسته به شرايطي چون شكل اجزا يا سازه، جهت باد، و عدد رينولدز متغير است
، به جز در مواردي كه كند ميحالت كلي الزم است جهت بادي مد نظر قرار گيرد كه بدترين شرايط را براي سازه ايجاد 

 .وجود يك جهت باد عمده غالب تاييد شده باشد
 .ارائه شده استالف نه هايي از سرعت ساالنه باد خليج فارس و درياي عمان در پيوست نمو

وجود  كه در موارديجز  ، بهكند ميجادياكه بدترين شرايط را براي سازه  رديمدنظرقرارگالزم است جهت بادي كلي   حالت
 .باشد دشدهييتايك جهت باد عمده غالب 

 .است  ارائه شده اين فصليي از سرعت ساالنه باد خليج فارس و درياي عمان در پيوست ها نمونه
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 كليات -4-1

 در طراحي مورد استفادهروش تعيين امواج  -4-1-1

كه مشخصات آنها در تعيين پايداري تاسيسات حفاظتي لنگرگاه و ديگر تاسيسات لنگرگاه و بندر، و همچنين  امواجي

يابي  ي يا پيشگيري امواج واقع ، از اندازهگيرند قرار مي مورد استفادهها  هاي ناوبري و حوضچه بررسي درجه آرامش كانال

اثر توپوگرافي بستر و  بري آماري الزم و تحليل انتقال امواج ها خصوصيات امواج با انجام پردازش. شوند تعيين ميامواج 

دهنده رابطه  اي مناسب كه نشان اي مبتني بر رابطه يابي با شيوه مرسوم است كه پيش. آيند مي دست  بهساير عوامل 

 .انجام پذيردسرعت باد و طيف موج يا پارامترهاي موج مشخصه باشد 

سير   تف
تعيين  رو  نيا از. شوند تعيين ميثر بر آنها وكمك عواملي نظير ارتفاع و دوره تناوب امواج م تاسيسات بهاي  اندازه و شكل سازه

يعني (» امواج عادي«تعيين شرايط امواج بايد براي . م گيردانجابايد با دقت  شود  مياستفاده شرايط موجي كه براي طراحي 
مورد دهند؛ اين امواج در تخمين آرامش لنگرگاه يا نرخ خالص فعاليتهاي تخليه و بارگيري كاالها  مي  كه در شرايط عادي رخ امواجي

هنگام تخمين نيروي امواج موثر بر  امواج بهدهند؛ اين  مي  كه در شرايط طوفاني روي يعني امواجي(» امواج طوفاني«و ) هستند نياز
 .انجام شود صورت جداگانه به) نديآ يكارم بهها  سازه

يابي معموال امواج آب عميق هستند كه از  هاي واقعي يا پيش گيري ها بر مبناي اندازه امواج حاصل از پردازش آماري داده
، و وقتي به عمق آبي تقريبا برابر نصف طول شوند يم منتشرسمت ساحل  عميق به امواج آب. رنديپذ ينم ريتاثتوپوگرافي بستر دريا 

، تفرق، انعكاس، انكسارشامل » انتقال موج«. كنند يم دايپكرده و با تغيير ارتفاع موج انتقال   رسند، اثرات توپوگرافي را حس موج مي
 نظر موردكه سازه  براي نمونه جايي(است  مورد نيازكه اطالعات موج  براي تعيين شرايط امواج در مكاني. باشد و شكست مي خزش

 .گرفته شود درنظرمدل  يها كمك محاسبات عددي و آزمايش ، الزم است مالحظات چنين انتقال موجي به)است  شده  واقع
 اندازه  اج به، الزم است نامنظمي اموگيرد قرار مي مورد استفادهكه در طراحي  منظور تعيين شرايط موجي الذكر به در روند فوق

 .گردد  طبيعت اتفاقي آنها لحاظ امكان حد تاو  قرار گيرد مدنظركافي  

كات فني  ن

 .است  آمده )13-2(يك نمونه از روش تعيين شرايط موج جهت استفاده در طراحي در شكل 

 امواجي مورد استفاده در طراحي -4-1-2

آب عميق، امواج آب عميق معادل و غيره در طراحي بندر و تاسيسات لنگرگاه  جترين امواج، اموا امواج مشخصه، مرتفع

 .روند يم كار به
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سير  تف

كه شاخصي  است  موج مشخصه موجي فرضي. هستند» مشخصه امواج«معموال  شوند استفاده ميها  كه در طراحي سازه امواجي
  نيا ازتقريبا برابر با مقادير حاصل از مشاهدات بصري دارند و  امواج مشخصه ابعادي. باشد ج نامنظم مياآماري از يك مجموعه امو

كه دوره تناوب موج مشخصه تقريبا برابر با دوره تناوب  است  همچنين مشخص. شود  مياستفاده يابي امواج  از آنها در پيش رو
همه،   با اين. اند شده  گروه موج استفاده عنوان نماينده به ها، امواج مشخصه معموال دليل اين مزيت به. باشد موج مي  بيشينه طيف

اول  دهكمتوسط ترين امواج يا  ديگر از انواع موج مانند مرتفع يكي به مشخصه باشد تا امواج  به شرايط ممكن است الزم بسته
 .شوند  تبديل امواجترين  مرتفع

 
 طراحيروش تعيين امواج مورد استفاده در  -13 -2شكل

كات فني   ن
 تعريف پارامترهاي موج  )1

 )T1/3و دوره تناوب موج مشخصه  H1/3ارتفاع موج مشخصه (موج مشخصه ) الف

آنگاه موج مشخصه . گردند مي  ها انتخاب مرتفع ترين آن  و شده  امواج در يك گروه موج به ترتيب ارتفاع مرتب

 .باشد مي  ميانگين امواج برگزيده تناوب  دورهآن ارتفاع و  تناوب  دورهموجي فرضي است كه ارتفاع و 
 )Tmaxترين موج  مرتفع تناوب  دورهو  Hmaxترين موج  ارتفاع مرتفع(ترين موج  مرتفع) ب

 .باشد ميترين موج در يك گروه  مرتفع

3
1
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 )T1/10و  H1/10(ترين امواج  مرتفعموج دهك اول ) پ

 .باشد ترين امواج در يك گروه موج مي مرتفع  تناوب  دورهآن برابر با ميانگين ارتفاع و  تناوب  دورهكه ارتفاع و  موجي

 ) موج ميانگين تناوب  دوره، ارتفاع موج ميانگين(موج ميانگين ) ت
 . موج است امواج در يك گروه همه تناوب  دورهآن برابر با ميانگين ارتفاع و  تناوب  دورهكه ارتفاع و  موجي

 )T0موج آب عميق  تناوب  دورهو  H0ارتفاع موج آب عميق (امواج آب عميق ) ث
صورت پارامترهاي موج مشخصه در  كه عمق آب حداقل برابر نصف طول موج باشد؛ پارامترهاي موج به امواج در محلي

 .شوند مي  داده  نشانمحل آن 
 )(ارتفاع موج آب عميق معادل ) ج

باشد؛   شده  و تفرق موج، تصحيح انكساركه براي اثرات تغييرات سطحي توپوگرافي بستر، نظير  است  ارتفاع موجي فرضي
 . شود  مي  داده  نشاناين پارامتر با ارتفاع موج مشخصه 

 موج بيشينه )2

مثال ( مشاهده شده است زماني خاص  موج مشخصه كه در يك بازه هاي داده مجموعه ازبزرگترين موج مشخصه در يك 
 شود  مي  توصيه دوره مشاهداتي كردن دقيق طول براي مشخص. نامند مي» موج بيشينه«را ) سال  ماه يا يك  ز، يكرو  يك

 اطالق» )ساله و غيره ماهه، يك يا يك(روزه  زماني يك  بيشينه در طول بازه  مشخصه  موج«عبارتي نظير  بيشينه  موجكه به 
متناظر با بزرگترين رويداد موج كه  مشخصه  موجكه به  شود  وضوح مشخص به باشد درنظركه  عالوه، هنگامي به. شود 

آماري فرايند  -4-4( به بند( رود كار مي به »بيشينه  موج«، واژه شود  مي  داده  ارجاع داده يروآب و هوايي طوفاني  نيدرح
در طول  مشخصه  موجبيشترين مقدار ارتفاع » بيشينه  موجارتفاع «). مراجعه شود )موج شده  يابي پيشي ومشاهداتي ها داده
 .ترين امواج متفاوت است مرتفع باشد؛ اين مفهوم با ارتفاع معين مي  بازه يك

 اهميت امواج آب عميق معادل )3
كه به عمق آب در آن نقطه  شود  ميتعيين  اثر خزش و شكست دردر نتيجه انتقال  يامشخص  يك موقعيتارتفاع موج در 

  با اين. است  كه به شرايط سطحي توپوگرافي بستر در آن نقطه وابسته است ناشي از تفرق و انكساريا ، و دارد  بستگي
با تئوري  يدوبعديا در تحليل  يدوبعدهاي مدل هيدروليكي براي انتقال يا روگذري امواج در يك كانال  ، در آزمايشوجود

كارگيري نتايج يك آزمايش مدل  ههنگام ب به رو  نيا از. رديگ ينم قرارانتقال موج، تغييرات سطحي توپوگرافي بستر مدنظر 
، كه عبارت است از اثرات نظر موردمحل، ضروري است از قبل شرايط مكاني ناحيه  يا محاسباتي تئوري در يدوبعد

كرده،  لحاظ نظر موردرا در امواج آب عميق براي ناحيه ) اثرات تفرق و انكسار ويژهبه (تغييرات سطحي توپوگرافي بستر 
در آزمايش يا  مورد استفادهكه متناظر با ارتفاع موج برخوردي  نمود  شكلي تصحيح را به آب عميقترتيب امواج  بدين

ارتفاع موج «ها  آن به مربوط  ضرايبارتفاع موج آب عميق حاصل از تصحيح اثرات تفرق و انكسار با . محاسبه تئوري باشند
 .شود  مي  ناميده» آب عميق معادل

  :شود  مي  حاصل ))1-4(رابطه ( صورت زير به شود  مي  طراحي انجام كه يمحل درارتفاع موج آب عميق معادل 
)4-1( 0rd0 HKKH =′ 
  

10
1

HT

0H ′
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 :كه در آن
Kr : مراجعه شود )انكسار موج -2-5-4(به بند ( موردنظرضريب انكسار براي ناحيه( 
Kd : مراجعه شود )تفرق موج -3-5-4(به بند ( موردنظرضريب تفرق براي ناحيه( 

 هاي امواج ويژگي -4-1-3

 هاي اساسي امواج ويژگي -4-1-3-1

، وجود  با اين. كردد برآورتوان با تئوري موج دامنه كوچك  هاي اساسي امواج مانند طول موج و سرعت را مي ويژگي

 .شوند مي  اثرات دامنه محدود محاسبه كردن لحاظبا  يباالروو ارتفاع  ناارتفاع امواج شك

 نكات فني
 تئوري موج دامنه كوچك  )1

هاي گوناگون امواج آب  ويژگي.  شوند مي  و عمق آب بيان تناوب  دورهشكل تابعي از ارتفاع موج،  هاي اساسي امواج به ويژگي
با  كه  است ذكر  انيشا. شود  مي  فهرستدر ادامه  آيند مي دست  بهعمق، كه در تقريب اول از تئوري امواج دامنه كوچك  كم

كه  شود  مي  سمت باال تعريف به دائمصورت  به zدر راستاي حركت موج و جهت مثبت  xمختصات، جهت مثبت توجه به 
z=0 عمق آب . متناظر با تراز سطح آب ساكن استh  جهت (و مشخصات موج در جهت عرضي  شده فرض  ثابتy (

 .شوند ميگرفته  درنظريكنواخت 
  )m) (به سطح آب ساكن تغيير مكان نسبت(تراز سطح ) الف

)4-2( ( ) 





 −= t

T
2x

L
2

2
Htx ππη sin, 

 :كه در آن
η : تراز سطح)m( 
H : ارتفاع موج)m( 
L : طول موج)m( 
T : پريود)s( 

  )m(طول موج ) ب

)4-3( 
L

h2
2
gTL

2 π
π

tanh= 

 :كه در آن
h : عمق آب)m( 
g:  شتاب گرانش)m/s2( 
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  )m/s(سرعت موج ) پ

)4-4( 
L

h2
2
gL

L
h2

2
gTC π

π
π

π
tanhtanh == 

  )m/s(سرعت ذره آب ) ت

)4-5( 

( )

( )
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+

=







 −

+

=

t
T
2x

L
2

L
h2

L
hz2

T
Hw

t
T
2x

L
2

L
h2

L
hz2

T
Hu

ππ
π

π
π

ππ
π

π
π

cos
sinh

cosh

sin
sinh

cosh

 

 :كه در آن
u : مولفه سرعت ذره آب در راستايx )m/s( 
w : مولفه سرعت ذره آب در راستايz )m/s( 

  )m/s(شتاب ذره آب ) ث

)4-6( 

( )

( )























 −

+

−=







 −

+

−=

t
T
2x

L
2

L
h2

L
hz2

T
H2

dt
dw

t
T
2x

L
2

L
h2

L
hz2

T
H2

dt
du

2

2

2

2

ππ
π

π
π

ππ
π

π
π

sin
sinh

cosh

cos
sinh

cosh

 

 :كه در آن

dt
du : مولفه شتاب ذره آب در راستايx )m/s2( 

dt
dw : مولفه شتاب ذره آب در راستايz )m/s2( 

  )N/m2( كند مي عمل موج كه ميهنگافشار در آب ) ج

)4-7( 
( )

gzt
T
2x

L
2

L
h2

L
hz2

gH
2
1p 00 ρππ

π

π

ρ −





 −

+

= sin
cosh

cosh
 

 :كه در آن

0ρ : 103 05/1تا  01/1(جرم مخصوص آب kg/m3 است) براي آب دريا 
  )J(متوسط انرژي موج در واحد سطح تراز آب ) چ

)4-8( 2
0pk gH

8
1EEE ρ=+= 
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 .، هستند=Ek=Eبه ترتيب چگالي انرژي جنبشي و پتانسيل،  Epو  Ekكه در آن 
 ) N.m/m/s(واحد زمان در واحد عرض موج يافته در راستاي حركت موج در  نرخ متوسط انرژي انتقال) ح

)4-9( 𝑊  

)4-10( 𝐶  

 :كه در آن
CG : سرعت گروهي امواج)m/s(  

)4-11( 


















+=

L
h4

L
h4

1
2
1n

π

π

sinh
 

 موج  و طول آب عميقمشخصات امواج  )2
 آب عميقامواج ) الف

خصوصيات گوناگون امواج . شوند مي  ناميده عميقآب امواج  (h/L>1/2)امواج در آب با عمق بيش از نصف طول موج 
lh→∞ توان از روابط تئوري موج دامنه كوچك با فرض ميرا  آب عميق سرعت موج  L0طول موج . نمود  استخراج /

C0  و سرعت گروهي موجCG  واحد دوره تناوب كه است ذكر  انيشا. باشند مي زير صورت به آب عميقبراي امواجT ثانيه ،
 .باشد مي

)4-12( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )hkmT812ktT521smT780CsmT561CmT561L G0
2

0 ...,.,. ===== 
  دوره، طول موج، سرعت موج و سرعت گروهي در امواج آب عميق تنها به است  شده  بيان )12-4(چنانچه در رابطه 

 .هستند عمق آبمستقل از و داشته   بستگي تناوب
 طول موج امواج بلند  ) ب

خصوصيات . شوند مي  امواج بلند ناميده (h/L<1/25)بسيار بلند است  عمق آبموج آنها در مقايسه با   كه طول امواجي
اين   به. آيد دست  به h/Lتواند از روابط تئوري امواج دامنه كوچك با فرض مقادير بسيار كوچك  ميگوناگون امواج بلند 

 :شوند مي  رائها ))13-4(رابطه ( صورت زير طول موج، سرعت موج و سرعت گروهي امواج بلند به ترتيب 

)4-13( ( ) ( )smghCCmghTL G === , 
 مالحظات اثرات دامنه محدود  )3

گاهي الزم  رو از اين  عمق معمولي با ارتفاع زياد دقيق نيستند، و هميشه براي امواج آب كم) 1(در بند  ارائه شدهروابط 
كارگيري تئوري موج دامنه كوچك  هاز بميزان خطاي محاسبات ناشي . شودكار گرفته  به است روابط امواج دامنه محدود

ثناي است  ، خطاي پارامترهاي موج، بههمه  با اين. كند ميتغيير  h/Lبه طول موج  عمق آبو نسبت  H/Lبه تيزي موج  بسته
 . نخواهد بوددرصد  30تا  20، معموال بيش از uسرعت افقي ذره آب 

ارتفاع  با افزايش ،اين نسبت كه شود  ميآشكار ارتفاع موجبه  نسبت cηيكي از اثرات دامنه محدود امواج بر روي تراز تاج 
نشان داده شده  ،شده  هاي محلي رسم اساس داده بر، كه )14-2(در باالي شكل  cηتعريف تراز تاج . يابد افزايش مي موج
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در آن داده را  Hmaxترين ارتفاع موج  از هر داده مشاهداتي به مرتفعترين تراز تاج حاصل  اين شكل نسبت مرتفع. است
 .دهد مي  نشان H1/3/hصورت تابعي از ارتفاع موج نسبي  به

 انواع تئوري موج دامنه محدود  )4
در مورد اول، . رديگ يم بر دررا  بعضي ديگرهاي موج دامنه محدود تئوري موج استوكس، تئوري موج كنويدال و  تئوري
تعدادي از . شود  مي  هايي از توابع مثلثاتي ارائه صورت سري ، و پروفيل موج بهگرفته شدهدرنظر موج نسبتا پايين  تيزي

 ها با كاهش گرايي سري ، در اين تئوري هموجود  با اين. اند كرده  ارائهرا هاي تقريبي متعددي  هاي سري حل محققين راه

نسبت عمق آب به طول  كه يحالت دررا معناست كه اين تئوري   اين بدين. شود  ميشدت كم  موج به آب به طول نسبت عمق
با فرض نسبت  كمك روش بسط آشفتگي ج كنويدال به، تئوري موگريد  يسو از. دبركار  به توان موج بسيار كوچك است نمي

نسبت عمق آب به طول موج كه  ميكه اين تئوري هنگا معني بدين ،آيد دست مي بهبه طول موج بسيار كوچك  عمق آب
دو تئوري، تئوري موج  بر اين عالوه. شود  مي  خطا با افزايش نسبت عمق آب به طول موج بزرگ و كوچك باشد معتبر است

تئوري موج منفرد، كه نيز ، و شود  مي  زده  تخمينصورت بسطي از توابع هذلولوي  ، كه در آن يك موج كنويدال بههذلولوي
 به. نيز وجود دارند ،مجانب تئوري موج كنويدال استحالت  شود  مي  طول موج به بينهايت نزديك كه يدرحالت در واقع

. آسان نيستند يمحاسباتداراي  بوده و  ثناي تئوري موج كنويدال، روابط تمامي اين تئوريهاي موج دامنه محدود پيچيدهاست 
 دردسر كارگيري آنها را بسيار پر هند كه بهستهاي بيضوي  انتگرالداراي كنويدال، معادالت  ، در تئوري موجطور خاص به

دست  بهموج  شكسترود، پروفيل موج و سرعت ذره آب با دقت خوبي تا نقطه كار  به Deanاگر روش تابع جريان . سازد مي
 .آيد مي

 
)(maxmaxرابطه بين حداكثر تراز تاج -14 -2شكل Hcη و ارتفاع موج نسبيH1/3/h 
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 اي هاي سازه هاي امواج دامنه محدود در طراحي كارگيري تئوري هب )5
هاي مهندسي  در محدوده وسيعي از زمينه اگرچه، شوند يم محدود، كه شامل تئوريهاي موج دامنه يرخطيغهاي  تئوري

هاي محدودي مانند  در زمينه فقطحاضر،  حالهاي  طراحي، در ت موجودمجهوال دليل كثرت اما بهوند ر ميكار  به احلوس
 .روند يم كار بهموارد زير 

 تر از تاج موج در ترازهاي پايين umaxبيشينه سرعت افقي ذره آب ) الف
روابط حاصل از تئوري موج . بسيار حياتي است دائماي  سازه اجزاياين اطالعات در تخمين نيروي موج وارد بر 

، و روابط حاصل از تئوري موج شود  ميگرفته كار  به عمق آب به طول موج بزرگ باشدكه نسبت  استوكس هنگامي
 با استفاده از توان مي را تقريبياي  محاسبه. شوند استفاده ميكه نسبت عمق آب به طول موج كوچك است  يزمانمنفرد 

 .ددا انجام )14-4(رابطه تجربي 

)4-14( ( ) ( )[ ]
( )[ ]Lh2

Lhz2
h

hz
h
H1

T
Hzu

321

π
παπ

sinh
cosh

max
+







 +







+= 

 .است  ارائه شده )11-2( در جدول كه ضريب 

 براي محاسبه حداكثر سرعت افقي ذره آب αضريب  -11-2جدول 

h/L α h/L α 
03/0 
05/0 
07/0 
10/0 
14/0 

50/1 
50/1 
43/1 
25/1 
97/0 

2/0 
3/0 
5/0 
7/0 

 

68/0 
49/0 
25/0 
27/0 
 

 خزش موج) ب
را نيز  يرخطيغجمالت  موج بلند كه يك تئوري با استفاده از توان ميرا دهد،  آب روي مي عمق خزش، كه با كاهش

روند كار  به پديده موج هذلولوي ممكن است در اين موج كنويدال يا تئوري تئوري يعني ،نمود محاسبه رديبگ دربر
 ).مراجعه شود )موج خزش -5-5-4(بند  به(

 افزايش و كاهش تراز متوسط آب) پ
با نزديك شدن موج به  ،باشد مي  امواج و جريانات قابل محاسبه يرخطيغاز تئوري تداخل  كه ، همانگونهتراز متوسط آب
اين تغيير تراز متوسط آب  .يابد افزايش ميتدريج كاهش و آنگاه در ناحيه شكست به طرف خط ساحلي  نقطه شكست به

 )شكست موج -6-5-4(به بند ( گيرد قرار ميرتفاع موج ناشي از شكست موج تصادفي مدنظر براي محاسبه تغيير ا
 ). مراجعه شود

 ساحلافرهاي  فاصله آزاد سازه) ت
افزايش نسبي تراز تاج موج  شود  مي  باالي تراز آب ساكن، توصيه فراساحلهاي  هنگام تعيين ميزان فاصله آزاد سازه

 . شود  لحاظ شده است نشان داده) 14-2( آنچه در شكلناشي از اثر دامنه محدود مانند 

α
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 هاي آماري امواج ويژگي -4-1-3-2

 گرفته شوند درنظرها  بندر و لنگرگاه، معمول است مشخصات آماري امواج در رابطه با ارتفاع امواج و دوره تناوب تاسيساتدر طراحي 
 . شود  استفاده و توزيع رايلي براي ارتفاع امواج يك گروه موج آب عميق نامنظم

سير   تف
فرض است كه انرژي موج در يك بازه بسيار باريك در حول يك فركانس  توزيع رايلي اين پيشنظريه پس نهفته در فرضيات 

كارگيري اين توزيع براي امواج اقيانوسي كه محدوده فركانسي عريض دارند  در زمينه به رو از اين  .باشد يم متمركزمشخص 
توان  را مي توزيع رايلي، شوند مي  كمك روش قطع تراز صفر به باال تعريف ، وقتي امواج بههمه  با اين. داشت وجود خواهدمشكالتي 

 .ردبكار  به با تقريب مناسبي در امواج اقيانوسي

كات فني   ن
 ايليرابطه توزيع ر )1

 :شود  مي  تعريف )15-4(توزيع رايلي با رابطه 

)4-15( ( )


















−=

2

H
H

4H
H

2
HHp ππ exp 

 :كه در آن
)( HHp : تابع چگالي احتمال ارتفاع امواج 

H : ارتفاع موج ميانگين)m( 

با  H و ارتفاع موج ميانگين H1/3، ارتفاع موج مشخصه H1/10ترين امواج  مرتفعطبق توزيع رايلي، ارتفاع موج دهك اول 
 :شوند مي  يكديگر مرتبط به )16-4(روابط 

)4-16( 






=

=

H601H

H271H

31

31101

.

.
 

 . دارند  خوبي مطابقت طور متوسط با نتايج مشاهدات موج در محل به اين روابط به
توان آن  ، اما در كل ميشد خواهد  پرداختهبدان ) 2(در ادامه در بند  كهدشوار است  Hmaxتعيين دقيق ارتفاع موج بيشينه 

 : قرار داد )17-4(را در محدوده رابطه 

)4-17( ( ) 31H0221H .~.max = 
  :شوند مي  مربوط )18-4( رابطهبه نيز تناوب  هاي دوره

)4-18( ( )T3111TT 31 .~.max =≈ 
شدن امواج به ساحل، امواج داراي ارتفاع بيش از حد شكست شروع به شكستن  با نزديك هرحال بهكه  است ذكر  انيشا
 .استفاده از توزيع رايلي براي ارتفاع امواج ناحيه شكست ممكن نيست رو از اين  .يابد كاهش ميكنند و ارتفاع آنها  مي
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 ترين موج  احتمال وقوع ارتفاع مرتفع )2

وقوع آنرا  حتمالتوان ا بلكه تنها مي ،نمود تعييندقت  بهرا  آنتوان  كميتي آماري است كه نمي Hmaxترين موج  ارتفاع مرتفع
كه تعداد  ، هنگاميHmaxاز  maxH، مقدار مورد انتظار كند مي كه ارتفاع موج از توزيع رايلي تبعيت فرض شوداگر . دكر ارائه

 )19-4(رابطه صورت  شوند، به مي هدرنظر گرفتاند به شكل گروهي  شده  موج تشكيل Nها كه هر كدام از  زيادي از نمونه
 : شود  مي  ارائه

)4-19( 31H
N2

57720N7060H 







+=

ln
.ln.max 

تعيين  شود  ميموج را شامل  Nهاي زيادي كه هر يك  براي تعداد نمونه Hmaxكه  هنگامي داشت  توجه، بايد وجود  با اين
عنوان موج طراحي ممكن  به maxHاستفاده از  و لذا صرفا كند مي تجاوز maxHاز  Hmaxتوجهي   قابل موارد در، گردد  مي

)كه در آن يك ارتفاع موج  درنظر گرفتتوان روشي را  بنابراين مي. دهد قرارخطر  معرض دراست سازه را  )
μmaxH  با

) و رود كار مي به 1/0يا  05/0برابر  µمقدار  )
μmaxH كه احتمال تجاوز  شود  ميتعيين نحوي  بهHmax  از( )

μmaxH  برابر

µ )يعنيμ مقدار . باشد) سطح اهميت است( )
μmaxH  براي يك سطح اهميتµ  شود  مي  ارائه )20-4(با رابطه:  

)4-20( ( ) ( )[ ]






−

=
µµ 11

NH7060H 31 ln
ln.max 

 يبيشتر متغير ومشخص نبوده  يمقدار Hmaxاز آنجا كه  .كند ميارائه  مقادير حاصل از رابطه فوق را )12-2(جدول 
كه ارتفاع موج تنها  به اين توجه با، وجود  با اين. كند ميتغيير  μو  Nبا  شدت به Hmax/H1/3است، مقدار  ياحتماالت

 شده  هاي تجربي با پراكندگي مشخصي استخراج و رابطه فشار موج از داده كند مي  صورت تقريبي از توزيع رايلي پيروي هب
 .باشد ل مناسب مينظر از مقادير بسيار كم يا بسيار بزرگ جدو با صرف Hmax=(1.6~2.0)H1/3، استفاده از است 

 H1/3 و ارتفاع موج مشخصه Hmaxرابطه بين ارتفاع موج بيشينه  -12-2ل جدو

 تعداد امواج
N 

 موج غالب
mode)Hmax( 

 %50تراز مشخصه 
0.5)Hmax( 

 متوسط

)maxH( 

 %10تراز مشخصه 
0.1)Hmax( 

 %5تراز مشخصه 
0.05)Hmax( 

50 

100 

200 

500 

1000 

2000 

5000 

10000 

H1/340/1 

H1/352/1 

H1/363/1 

H1/376/1 

H1/386/1 

H1/395/1 

H1/305/2 

H1/312/2 

H1/346/1 

H1/358/1 

H1/368/1 

H1/381/1 

H1/391/1 

H1/300/2 

H1/310/2 

H1/319/2 

H1/350/1 

H1/361/1 

H1/372/1 

H1/384/1 

H1/394/1 

H1/302/2 

H1/312/2 

H1/319/2 

H1/376/1 

H1/385/1 

H1/394/1 

H1/306/2 

H1/314/2 

H1/322/2 

H1/331/2 

H1/339/2 

H1/386/1 

H1/395/1 

H1/303/2 

H1/314/2 

H1/322/2 

H1/330/2 

H1/339/2 

H1/347/2 
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 طيف موج -4-1-3-3

و شكل مناسبي از آن  شده  بندر و لنگرگاه، توجه كامل به شكل اصلي طيف موج معطوفتاسيسات در طراحي 

 .شود  مياستفاده 

كات فني  ن
 كلي طيف موجفرم  )1

  :شود  مي  ارائه )21-4(فرم عمومي طيف موج اغلب با رابطه 
)4-21( ( ) ( ) ( )θθ ,, fGfSfS = 

 :كه در آن
f : فركانس 

θ : آزيموت از جهت اصلي موج 
( )θ,fS : طيف جهتي 

)در باال،  )fS  شود  مي  ناميده» طيف فركانسي«و  دهد مي  فركانس نشانبا توجه به تابعي است كه توزيع انرژي موج را .
( )θ,fG  شود  مي  ناميده» تابع توزيع جهتي«و  هنمود  ارائهجهت با توجه به نيز تابعي است كه توزيع انرژي موج را. 
)توان براي  ميرا در روابط زير  ارائه شدهتوابع  )fS  و( )θ,fG طيف  )22-4(طيف فركانسي رابطه . ردبكار  به

Bretschneider-Mitsuyasu تابع پراكندگي نوع  )23-4(رابطه  و شود  مي  ناميدهMitsuyasu نام دارد.  
)4-22( ( ) ( )[ ]4

31
54

31
2

31 fT031fTH2570fS −−− −= /// .exp. 

)4-23( ( )
2

GfG S2
0

θθ cos, = 

  ))24-4(رابطه (: كند مي  تامينسازي زير را  از تناسب است كه شرط نرمال يضريب G0كه در آن 

)4-24( ( ) 1dfG =∫ max
min

,θ
θ θθ 

 . باشند ترتيب حداكثر و حداقل زواياي انحراف از جهت اصلي مي به minθ و maxθكه در آن 
 كميت با روابط  اين. دهد مي  موج را نشان پراكندگي جهتي انرژي كه درجه است  يضريب )23-4(در رابطه  S عبارت

 :شود  مي  تعريف )4-25(

)4-25( 













≤







=

>







=

−

m

5

m

m

52

m

ff
f
fSS

ff
f
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:

:

max

.

max

 

 T1/3موج مشخصه  تناوب  دورهتوان بر مبناي  ميرا اين مقدار . شود  مي ظاهرفركانسي است كه در آن حداكثر طيف   fmكه 
  :نمود  بيان )26-4(صورت رابطه  هب
)4-26( ( )31m T0511f /.= 

),(ترتيب متر و ثانيه باشند، آنگاه واحد  به T1/3و  H1/3اگر واحدهاي  θfS ،m2s باشد مي. 
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 مقدار پارامتر پراكندگي جهتي )2

در . گرفته شود درنظر 10برابر  آب عميقپارامتر پراكندگي جهتي در امواج ناشي از باد در  Smaxمقدار بيشينه مقدار  معموال
ار مقادير نمود )15-2(شكل . رودكار  به يا بيشتر 20، مناسب است مقدار غيرهموج و  فرآيند افتبا توجه به امواج دورآ 

ناشي از باد  كه در امواج دهنده اين است نشانمقدار تيزي موج  بررسي. دهد مي  را در برابر تيزي موج نشان Smaxتقريبي 
Smax<20 توان براي تعيين مقدار تقريبي  ميرا ار نمود اين. باشد ميSmax ردبكار  به .Goda  وSuzuki  استفاده از مقادير
را در امواج دورآيي  Smax=15ه، و اولي را براي امواج دورآ در حين افت Smax=25 ،ناشي از باد را در امواج Smax=10استاندارد 

 .كنند يم شنهاديپاند  كه در مسافتي طوالني افت داشته
 انكسار در اثر Smaxتغييرات  )3

 با استفاده از هنگام محاسبه تفرق بر روي امواج نامنظم. كند ميتغيير شكل تابع پراكندگي جهتي در فرآيند انكسار امواج 
شكل . سزا دارد اهميتي بهين تغييرات در تابع پراكندگي جهتي ا قراردادن مدنظر ،اندامواجي كه تحت تاثير انكسار بوده 

. دهد مي  را بعد از آنكه امواج در ساحلي با خطوط تراز مستقيم و موازي دچار انكسار شده اند نشان Smaxمقادير ) 2-16(
)در شكل،  )

0pα  باشد؛ يعني زاويه بين جهت اصلي موج و خط عمود  مي عميقآب زاويه برخورد جهت اصلي موج در مرز

 .عمق بر خطوط هم

 
 در برابر تيزي موج Smaxدهنده مقدار تقريبي  نمودار نشان -15 -2شكل



 67   امواج -4فصل 

 

 
 در اثر انكسار Smaxدهنده تغيير  نمودار نشان -16 -2شكل

 فركانس مدل بهبود يافته طيف )4

  دوره، شوند ديتول شود  مي  بيان) 22-4( كه با رابطه Brestschneider-Mitsuyasuاگر امواج در آزمايشگاه بر اساس طيف 
است كه  و علت آن اين موضوع هدف انحراف دارد مشخصه  موج تناوب  دورهاغلب از  ،شده ديتولمشخصه امواج  موج تناوب

موج  تناوب  دورهبا  )26-4(كه اين مقدار در رابطه  ، درحاليارائه شده fmفركانس بيشينه  برحسب) 22-4(رابطه اصلي 
 ديتولامواج  مشخصه  موج تناوب  دورهشكل طيف استاندارد زير را كه در آن  Godaلذا . است  شده  جايگزين T1/3مشخصه 

  .است  كرده شنهاديپهدف انحراف ندارد  مشخصه  موج تناوب  دورهاز  شده
)4-27( ( ) ( )[ ]4

31
54

31
2

31 fT750fTH2050fS −−− −= /// .exp. 

طيفي در نقطه بيشينه در  چگالي و )22-4(حاصل از رابطه  كمتر از مقدار% 8در حدود  )27-4( فركانس بيشينه رابطه
كه شكل  شود  ميدست كم توصيه . دهد سمت فركانس پائين تغيير مكان مي بيشتر است و در كل طيف به% 18حدود 
 .شود  استفاده هيدروليكي هاي مدل هدف آزمايش جهت طيف )27-4(در رابطه  ارائه شدهطيفي 

 رابطه بين طيف موج و مقادير معمول خصوصيات موج )5
 طيف موج و مقدار معمول ارتفاع موج) الف

، آنگاه رابطه بين ارتفاع موج كند مياز توزيع رايلي تبعيت  Hكه تابع چگالي احتمال وقوع ارتفاع موج  فرض شوداگر 

موج از  ام طيف nمرتبه  كه در آن ممان شود  ميارائه  )29-4(با رابطه  m0مرتبه صفر طيف موج  ممانو  Hميانگين 
  .گردد  ميتعيين  )28-4(رابطه 

)4-28( ( )∫
∞= 0

n
n dffSfm 

)4-29( 00 m52m2H .≈= π 

HHبا استفاده از رابطه  60.13/1   .يافت   و طيف دست مشخصه  موجمابين ارتفاع  )30-4(توان به رابطه  مي =
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)4-30( 031 m04H ./ ≈ 

031مشاهدات واقعي، در اغلب موارد بهترين رابطه نتايج با توجه به  m83H ./ داده موج  كه يحالت در. باشد مي =
بوده و بنابراين رابطه  يرخطيغشدت  عمق كه ارتفاع موج بلند است باشد، امواج به مربوط به آبهاي كم

031 m04H ./ ، اساس نيبرا. وجود دارد m0و  H1/3در هريك از دو حالت،  ارتباطي بسيار قوي بين . شود  مي ارضا =
 .باشد مي قبول قابل از طيف  مشخصه  موجو محاسبه ارتفاع  )30-4(استفاده از رابطه 

 تناوب  دورهطيف موج و مقدار معمول ) ب
از  Riceبر مبناي تئوري  Tz، دوره تناوب ميانگين شوند تعيين ميروش قطع تراز صفر  با استفاده از كه امواج ميهنگا

 آيد دست مي به )31-4(رابطه 

)4-31( 20z mmT = 
 :دهد ميدست  هرا ب )32-4(رابطه  Brestschneider-Mitsuyasuطيف نوع  با استفاده از ميانگين تناوب  دورهمحاسبه 

)4-32( 31z T740T /.= 
هاي  تناوب دورهواقعي و  شده  هاي موج مشاهده حاصل از پروفيل Tميانگين تناوب  دورهمقايسه بين  )17-2(شكل 

TTzمقادير. دهد از محاسبات طيفي را نشان مي شده زده  تخمين Tzميانگين  ، با مقدار ميانگين 0/1تا  6/0در بازه  /
بزرگتر از % 20در حدود  ياعداد هاي موج به از پروفيل ميانگين حاصل ديگر، مقادير عبارت هب. شوند توزيع مي 83/0

در اثر وجود  Riceانحراف از تئوري  شود  ميتصور . هاي طيفي متمايل هستند از ممان آمده دست  بهمقادير محاسباتي 
 .باشد شده جادياهاي موج  هاي باالي طيف مرتبه دوم در بازه فركانس يرخطيغهاي  مولفه

 طيف امواج داراي دوره تناوب بلند )6

. باشد بتا كوتاهي دارند مرتبط مينس تناوب  دورهي موج دورآ كه ها توضيحات فوق به طيف امواج ناشي از باد و مولفه
 باامواج  -8-4(بند ها ثانيه يا بيشتر دارند، به  تناوب برابر ده هاي بلند كه دوره تناوب  دورههاي امواج داراي  براي مولفه

امكانات موجود طيف سواحل ايران از طرف با توجه به  حاضر در حال  .مراجعه شود )آزادبلند و نوسان  تناوب  دوره
 توان از طيف سواحل ايران نيز بهره ميدر آينده و متناسب با شرايط  است  بديهي. است  نشده  ربط ارائه مراجع ذي

 .جست 
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 Tگيري شده واقعي تناوب ميانگين اندازه  حاصل از محاسبات طيفي به دوره Tzتناوب ميانگين   توزيع فركانسي نسبت دوره -17 -2شكل

 روش تعيين شرايط موج مورد استفاده در طراحي -4-2

 طراحيدر كار رفته  به آب عميقاصول تعيين امواج  -4-2-1

 يها دستيابي به پايداري سازه جهتشرايط امواج آب عميق  براي تنظيمكار رفته  به ي آماري موجها زمان داده مدت

اي  كاربري تاسيسات بندري و مشخصات سازهبا توجه به طور مناسبي  هبايد ب مواردديگر و  و لنگرگاه تاسيسات بندر

 .تعيين گردد

سير   تف
 درصورت وجود  با اين. باشد ميمطلوب ) ساله يا بيشتر 10(واقعي، يك دوره نسبتا طوالني  گيري شده اندازهي ها براي داده )1

 30ي حداقل حدود ها از داده دست آمده به شده  يابي پيشي واقعي، بهتر است از مقادير گير اندازهي ها فقدان چنين داده
 . شود  استفاده ،اند شده  واقعي موجود اصالح گيري شده اندازههاي  ه با دادهكساله هواشناسي 

، شوند مي  ي واقعي اصالحگير اندازهي ها داده با استفاده از ي هواشناسيها حاصل از داده شده  يابي پيشكه مقادير  وقتي )2
اي  مالحظه  پوشش قرار داده و شامل تعداد قابل ساله را تحت 3حداقل يك دوره  گيري شده اندازهي ها كه داده ضروري است

 سال روي العاده آب و هوايي كه فقط يكبار در هر چند ده اگر امواج در شرايط فوق وجود  با اين. ي شديد باشدها از طوفان
توان براي  ميرا  شده  ، مقادير مشاهدهباشد شتريب شده  يابي پيشباشند و مقادير اين امواج از تمام مقادير   ت شدهثب دهد مي 

 .بردكار  به آب عميقن امواج طراحي دست آورد به
گيري  اندازههاي  و يا اينكه تنها داده نداشته وجود موردنظردر محل  احقيقي واقع گيري شده اندازههاي  داده كه يدرصورت )3

محل موردنظر با شرايط طبيعي  مجاور گيري شده اندازههاي  توان داده العاده محدودي باشد، مي فوق موجود در شرايط شده
 .نموداستفاده مشابه را 

عنوان مثال در دهه  هب(يابي شده اند  هاي هواشناسي پيش داده با استفاده از اي كه امواج كه قبل از دوره شود  اگر مشخص )4
 .قرار گيرد مدنظراي بايد  ، اطالعات چنين پديدهاست  افتاده  العاده در محل اتفاق طوفاني فوق) قبل
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كه بررسي كافي از بزرگي  شود  مي  روند، توصيه ميكار  به براي يك طوفان دريايي فرضي شده  يابي پيشكه مقادير  ميهنگا )5
و حتي اين بررسي در برگيرنده احتمال وقوع چنين طوفاني نيز  انجام گيردي دريايي گذشته و مسير عبور آنها ها طوفان

 .باشد
كه  توجه شود به اين موضوعواقعي ضروري است  گيري شده اندازهي ها داده با استفاده از آب عميقبراي تخمين امواج  )6

گيري  اندازهبا تقسيم ارتفاع  آب عميقبنابراين بايد امواج . بوده استانكسار و خزش  تحت اثر گيري شده اندازهارتفاع موج 
قرار  مورد توجهكه تغييرات جهت موج نيز  ضروري است حالت نيدرا. شود  بر ضريب انكسار و ضريب خزش اصالح شده
 .گيرد

ي گير اندازهواقعي بيشتر از نصف عمق آب در محل  گيري شده اندازهي ها از داده آمده دست  بهاگر ارتفاع موج مشخصه  )7
آب ي موجي پارامترهاي امواج ها در چنين داده. باشد مي شكست موجتاثير  تحت شده  كه اين موج ثبت شود  ميفرض باشد، 
  امواج، آب عميقيابي  امواج پيشبا توجه به ذكر است كه  قابل حال هر  به. شوند  زده  تخمينيابي امواج  بايد از پيش عميق

و  شده زده  تخمين است  شده  ادهشرح د )انتقال امواج -5-4(بند گيري بايد همانطور كه در  اندازه موردبراي محل  مشخصه
 .انجام گيردواقعي  گيري شده اندازههاي  اي با داده مقايسه

به احتمال وقوع بر پايه دوره بازگشت و  شود  مياستفاده كه براي تعيين امواج آب عميقي كه در طراحي  شود  مي  توصيه )8
ها، اهميت و برگشت سرمايه سازه و  وقوع به كاربري روش تفسير احتمال وجود  با اين. توجه شود موردنظرطول عمر سازه 

وت با قضا جداگانهبراي هر حالت بايد  و تعيين كردكلي  توان آن را براي يك حالت ميو بنابراين ن دارد  ديگر عوامل بستگي
دادن امواجي با ارتفاع بلندتر از ارتفاع موج  ي احتمال رويادر اينجا احتمال وقوع به معن. تعيين شودمسئول   مهندس

 .باشد مي موردنظر، حداقل براي يكبار در طول عمر سازه شده  بازگشتي با دوره بازگشت داده
ي گذشته بر روي ها كه بررسي نيروهاي خارجي و خسارت ضروري استدر طراحي  مورد استفاده آب عميقدر تعيين امواج  )9

 .انجام گيردي موجود نزديك سازه مورد طراحي ها سازه
كه  ، اگرچه جهاتيشود  مشخص قطاع موج 16طور جداگانه براي هر جهت از  هب آب عميقمتداول است كه پارامترهاي موج )10

جهت موج در اينجا . كرد  توان حذف را مي آيد به نظر ميسازه ناچيز ها بر روي  ارتفاع امواج در آنها كوتاه بوده و اثرات آن
نيروي موج  كه آنجا از. باشد ميديگر جهت غالب   عبارت  هداراي بيشترين چگالي انرژي و يا ب رمنظميغجهت مولفه موج 

استفاده از سيستم قطاع ، كند مين  با تغييرات جهت موج در حد چند درجه تفاوت زيادي موردنظربه سازه  شده  اعمال
 .باشد قبول ميجهت موج در طراحي مدادن   نشان  براي گانه16

 ن پارامترهاي امواج طراحيدست آورد بهروش  -4-2-2

. تعيين شود )طراحيدر كار رفته  به آب عميقاصول تعيين امواج  -1-2-4( نخست امواج آب عميق بايد بر مبناي بند

كه بيشترين اثرات  بايد امواجي در نهايت .گردد  و شكست محاسبه خزشنتيجه انكسار، تفرق،  سپس بايد انتقال موج در

 .روندكار  به عنوان امواج طراحي هدارند ب كرانه پسو يا تاسيسات  موردنظرمخرب را بر روي سازه 

كات فني   ن
 :گردد  ميتعيين ي زير ها شيوهبا توجه به پارامترهاي امواج طراحي 
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اصول تعيين امواج  -1-2-4( بندبا توجه به  آب عميقامواج  رموج از قبيل انكسار، تفرق، خزش و شكست ب انتقالاثرات  )1
 .شوند مي  منظور تعيين پارامترهاي امواج طراحي در محل طراحي اعمال هب )طراحيدر كار رفته  به آب عميق

خارجي و يا افزايش ارتفاع موج  منعكس شدهي ناشي از امواج ها براي مثال تالطم(تحت شرايط خاص  موردنظراگر محل  )2
 .قرار گيرند مورد توجهباشد، اين شرايط نيز بايد ) ي مقعرها گوشه جهيدرنت

تعيين در باال  آمده دست  بهاز قبيل روگذري براي امواج  موردنظرنيروي موج و ديگر اثرات ناشي از موج بر روي سازه  )3
 .گردد  مي

كه سطح آب پايين است حداكثر  ميحاالتي نيروي موج هنگادر اثرات موج، ممكن است  به مربوط يط متغير شراتوجه به با )4
 .انجام گيردبايد براي تمام حاالت ممكن سطح آب  ها شود و بنابراين بررسي

براي  آب عميقامواج . گيرد مي  بيايند انجام سمت  آناز  آب عميقمحاسبات باال براي تمام جهاتي كه ممكن است امواج  )5
بيشترين اثر مخرب را  كرانه پسو يا تاسيسات  موردنظركه اثرات آن بر روي سازه  كه اثر موج حداكثر است و يا حالتي حالتي

 .شوند مي  دارد براي امواج طراحي انتخاب

 يابي موج پيش -4-3

 كليات -4-3-1

 .انجام گيردي ياب يك روش مناسب پيش با استفاده از يابي موج بايد پيش

سير  تف
 :انجام گيرديابي بايد در دو مرحله زير  پيش )1

 كردن ميدان باد مشخص) الف
 محاسبه رشد و افت موج) ب

: شود  ميتوصيف پارامتر  چهارنامند و با  مي )گاه موج(طول بادگير را  كند ميدايپميداني كه در آن موج توليد و گسترش  )2
 با استفاده از كردن ميدان باد، رشد و افت موج بايد بعد از مشخص. زمان تداوم وزش بادسرعت باد، جهت باد، طول بادگير، 

 .محاسبه شوديابي براي شرايط ميدان باد  ترين روش پيش مناسب

كات فن   ين
 :شود  مي  زير مشخص ندروبا توجه به ميدان باد 

 .ي هواشناسيها هواي سطحي و دادهآب و ارهاي نمود آوري جمع) الف
 .يابي براي هر حالت زمان پيش تعيين مدت) ب
 .هواي سطحيآب و ارهاي نمود گراديان بادها ازمحاسبه ) پ
 .گيري شده اندازهي ها تجربي و داده روابط با استفاده از تخمين بادهاي سطحي دريايي) ت
 .ار ميدان بادنمود سازي آماده) ث
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 يابي موج در ناحيه توليد موج پيش -4-3-2

هاي مرسوم  عنوان روش هب مشخصه  موجهاي  هاي طيفي و روش يابي امواج در ناحيه توليد موج، روش براي پيش

 .شوند پيشنهاد مي

سير   تف
 .شود  كنترل گيري شده اندازهي موج ها يابي موج بايد از طريق مقايسه با داده قابليت اطمينان نتايج پيش

كه  آيد مي  عدم تطابق اين دو جهت بخصوص زماني پيش. يكسان نيست جهت غالب موج شكل گرفته از باد لزوما با جهت باد
از اين تفاوت براي تعدادي از جهات وزش باد . يابد افزايش ميشدت  كه اندكي با جهت وزش باد زاويه دارد به طول بادگير در جهاتي

 بودن يكسان  فرض تحليلي بر اساس پيش بسياري از روابط. نظر كرد توان صرف در بعضي از نواحي درياي خزر و خليج فارس نمي
ذكر است  البته الزم به. گيرند مي درنظرروابط تحليلي نيز وجود دارند كه تفاوت مزبور را  اگرچه، كنند مي هاي ياد شده عمل جهت

 . شود  مي  گيري موج از باد لحاظ هاي عددي طيفي شكل بطور طبيعي در نتايج مدل ياد شدهكه فرآيند 
عمقي اين ناحيه در  كم. زند مي  خيعالوه سطح آن در زمستان بطور وسيع  عمق بوده و به شمالي درياي خزر كمهاي  قسمت

مدت وزش باد بايد در هنگام  بودن طوالني  درصورتهاي تحليلي  اما در روش. شود  مي  هاي عددي طيفي بطور طبيعي لحاظ مدل
هاي تحليلي نيز  هاي عددي و روش زدگي اين ناحيه در ايام زمستان در مدل ه يختوجه ب. قرار گيرد مورد توجهمحاسبه طول بادگير 

سرعت و  بيشتر بودندر مقابل سواحل جنوبي خزر مشروط به  گرفته  شكلاين پديده بر مشخصات امواج  موثر بودن . مهم است
اگرچه چنين شرايطي معموال . باشد خزر مي پهنهتوجه باد بر  قابل رجهتييتغبه حدودي معين و عدم  مدت تداوم وزش باد نسبت

 .ها ضروري است ، اما كنترل اين وضعيتشوند نمي  حادث

كات فني   ن
 ي طيفيها روش )1

 كليات) الف
ي طيف براي هر ها اينكه مولفه ي مولفه طيفي با فرضها روش بندي كرد، دو روش طبقه توان به ميي طيفي را ها روش

 هستند ايده مبتني بر ايني پارامتريك كه ها يابند، و روش ميحالت تعادل مستقال توسعه  فركانس و جهت تا رسيدن به
صورت  در اولي گسترش امواج به. كرد  بيان پارامترها مشخص و اندك ازتوان با تعداد  ميكه توسعه و زوال طيف موج را 

 داده  شرحي موج ها ضعيف مولفه يرخطيغو اندركنش طيف ايجاد كننده  هاي موج شار ورودي انرژي از باد به مولفه
و يك نوع مكانيسم تشابه  گرفته شدهدرنظر قوي  يرخطيغاثرات  كلي نتيجه در دومي گسترش امواج به شكل . شود  مي 

 گسترش و انتقال امواج فرآيندهاي سازي و حل روابط حاكم بر محاسبات با رابطه. شود  ميفرض پارامتر  چندبا معرفي 
 .گيرد مي  انجام پارامترها ازبا استفاده 

دقت  كه آنجا از ، امااست  بررسي نشده يطوركاف بهي طيفي هنوز ها روش با استفاده از يابي موج دقت پيشاگرچه 
منطقي است كه دقت روشهاي  حاضر در حال يابي موج بستگي زيادي به دقت تخمين بادهاي اقيانوسي دارد،  پيش

يابي  كه حتي براي مدل پيش داشت  توجهبايد  وجود  با اين. فرض شود مشخصه  وجمي ها قياس با روش  طيفي قابل
درصد در اثر تفاوت در مواردي نظير شبكه محاسباتي، شرايط مرزي يا  20تا  10 تا حدنتايج امكان تغيير موج يكسان، 
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با مقايسه آنها با مقادير  شده  يابي پيشكه اعتبار و دقت نتايج  ضروري است جهينت در. وجود داردي تجربي ها ثابت
عنوان مرز گسترش موج در روشهاي طيفي موجود  ه، يك شكل تعادلي طيفي بطور خاص به. شود  مشاهداتي بررسي

در نتايج دارد و بنابراين بررسي دقت تاثير زيادي  شده فرض  رود كه دقت طيف تعادلي  مي گمان. شود  ميگرفته  درنظر
 مشخصه  موجارتفاع  ، زيراباشد ميدار ايده خوبي  كاربردي طيف فركانس و طيف جهتي ها شكلبه توجه  ضمن

حتي اگر خود  مشخصه  موجكه ارتفاع  است  اي گونه محاسبات به يعنيباشد،  متناسب با جذر انتگرال طيف جهتي مي
 درنظرين راه ارزيابي تر بنابراين بررسي شكل طيفي سختو  كند ميتغيير زيادي ن كند رييتغشكل طيف تا حدودي 

 .شود  ميگرفته 
  .سبت به روشهاي موج مشخصه دارندطيفي مزاياي زير را نهاي  روش

 .شوند مي  صورت فيزيكي بيان هخوبي ب هاثرات تغييرات سرعت باد و جهت آن در گسترش امواج ب) 1(
كه ميدان باد با انتشار امواج  ميحتي هنگاآيد  دست مي هو ارتفاع ب تناوب  دورهمناسبي از  شده زده  تخميننتايج ) 2(

 .كند ميحركت 
 .نمود ديتولتوان امواج ناشي از باد و شرايط امواج محلي مخلوط با امواج دورآ از دريا را در يك محاسبه  مي) 3(

با  مجدديابي  ، پيششود  مورد ترديد واقع مشخصه  موجيكي از روشهاي  با استفاده از يابي بنابراين اگر نتايج پيش
در آبهاي  طور عمده به ي طيفي ها تحقيق و گسترش روش درضمن. باشد مييك روش طيفي ايده خوبي  استفاده از

 .عمق وجود دارد تنها مطالعات اندكي در ارتباط با امواج آب كم و گرفته  عميق صورت
 ياتئجز) ب

مبناي  كه است  يافته  توسعه قان بسياري توسط محق 1960طيف موج از سال  با استفاده از ي پيش بيني موجها روش
  :باشد مي ))33-4(رابطه ( معادله تعادل انرژي زير ها اين مدل

)4-33( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 543G FFFxtfEUfUfxtfEfCxtfE
t

+++++∇−=
∂
∂ ,,,,,,,,,,, θβαθθ 

 :كه در آن
E(f,θ,t,x) : يدوبعدچگالي انرژي يك طيف موج 

α(f,U) : ضريب تقويت خطي در تئوري تشديدPhillips 
β(f,U) : فاكتور تقويت نمايي در تئوريMiles 

F3 : شكست موجاتالف انرژي در نتيجه 

F4 : غيره اصطكاك داخلي در حين انتشار موج و جهيدرنتافت انرژي 

F5 : ي موجها بين مولفه يرخطيغتبادل انرژي در نتيجه اندركنش 

f  وθ : مولفه فركانس موج و جهت 

t :زمان 

x :بردار موقعيت 

CG(f) : سرعت گروهيبردار 

U :سرعت باد 
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 عملگر ديفرانسيل: ∇
 مشخصه  موجي ها روش )2

 S-M-Bروش ) الف
 كليات) 1(

آب عميق از  مشخصه  امواج تناوب  دورهارتفاع و . كه ميدان باد ساكن باشد شود  ميفاده است  ميهنگا S-M-Bروش 
  تخمين )18-2(شكل  با استفاده از مقادير سرعت باد و مدت زمان تداوم باد در حوزه بادگير و طول حوزه بادگير

از مدت زمان تداوم  آمده دست  بهاز سرعت باد و ارتفاع  آمده دست  بهكمترين ارتفاع مابين ارتفاع موج . شوند مي  زده
. رود مي كار بهطريق مشابه  بهنيز همين روش  تناوب  دورهو براي  شود  ميگرفته  ردرنظيابي  عنوان مقدار پيش هباد ب

بازنويسي  Wilsonتوسط  1965كه در سال  شده  رسم )36-4(4و  )35-4(، )34-4(بر پايه روابط ) 18-2(شكل 
 .اند شده

 
 S-M-Bبيني موج با استفاده از روش  نمودار پيش -18 -2شكل
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 :كه در آنها
H1/3 : مشخصه  موجارتفاع )m( 
T1/3 :مشخصه  موج تناوب  دوره )s( 

U : متر باالتر از سطح دريا 10سرعت باد در تراز)m/s( 
F : طول حوزه بادگير)m( 
g : جاذبه زمينشتاب)m/s2) (9.81 m/s2=( 
t : حداقل مدت زمان تداوم)hr( 
 بردن طول حوزه بادگير موثركار  به )2(

طول حوزه بادگير از ) براي مثال در يك خليج طويل(به طول آن كوچك باشد  كه عرض حوزه بادگير نسبت زماني
، باشد  داشتهاگر فاصله تا ساحل مقابل با تغيير جزئي جهت تغيير شديدي . شود  ميتعيين فاصله تا ساحل مقابل 

 .شود  استفاده يابي براي پيش )37-4(كه از طول موثر حاصل از رابطه  شود  مي  توصيه

)4-37( 
∑

∑=
i

i
2

i
eff

FF
θ
θ

cos
cos 

 :كه در آن
Feff : طول موثر حوزه)km( 
Fi : فاصله تا ساحل مقابل در جهت i ام)km( 
θi : زاويه بين جهتFi  درجه(و جهت غالب باد( 

 Wilsonروش ) ب
توان آن را در يك  ميگيرنده اصالحاتي است كه حتي  اين روش دربر. باشد مي S-M-Bتوسعه روش  Wilsonروش 

  كه در شكل  H1/3-t-F-T1/3ار نمود با استفاده از .بردكار  به حوزه بادگير متحرك، براي مثال در حالت يك طوفان،
ترتيب در  هب مشخصه  امواج تناوب  دورهگسترش ارتفاع و  و F-Tنشان داده شده است، انتشار امواج در صفحه  )2-19(
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 و )35-4(، )34-4(ار بر اساس محاسبات مبتني بر روابط نمود اين. شود  مي  پيگيري T1/3-tو صفحه  H1/3-tصفحه 
 .است  آمده دست  به )4-36(

 عمق امواج آب كميابي براي  پيش) پ
مثال افت انرژي در نتيجه اصطكاك با بستر (كنند  هايي كه تاثير عمق آب بر روي گسترش امواج را بررسي مي روش
در رابطه  مشخصه  موج تناوب  دورهكه ارتفاع و  است  داده  نشانتجربه . شود  ميرا شامل  Sakamoto-Ijimaروش ) دريا

  ).كه اين رابطه فقط براي امواج ناشي از باد در ناحيه حوزه بادگير كاربرد دارد شود  توجه(كنند  صدق مي )4-38(

 )4-38( 3131 H863T // .= 
 :كه در آن

H1/3 : مشخصه  موجارتفاع )m( 
T1/3 :مشخصه  موج تناوب  دوره )s( 

 ارنمود به شده  تركيب عمق هاي كم در آب عميق با وضعيت آب Wilsonهاي روش  ، ايدهSakamoto-Ijimaدر روش 

H1/3-t-F-CG  توان  مياري نمود چنين با استفاده از .نشان داده شده است )20-2(شكل نظير آنچه در  ،شود  ميمنتج
  .عمق را در يك حوزه بادگير متغير انجام داد يابي امواج آب كم پيش
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 ))Wilson )1965از روابط (  H1/3-t-F-T1/3نمودار  -19 -2شكل

بادگير  كوتاهي از انتهاي طول عمق بودن نسبي قسمت كه كم كرد توجه اين نكته  محاسباتي بايد به در انتخاب عمق
در  گرفته  شكلگذارد، زيرا موج  نميموج ايجاد شونده   مشخصاتتوجهي در   تاثير قابل) مورد محاسبهانتهاي دور از نقطه (

 .كم ارتفاع است حال هر  بهناحيه  آن
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 )Sakamoto-Ijimaروش (عمق  براي امواج آب كم H1/3-F-CGنمودار  -20 -2شكل

 آيابي امواج دور پيش -4-3-3

 .باشد متداول است مييابي امواج دورآ ضروري  كه پيش هنگامي Bretschneiderاستفاده از روش 

سير   تف
 Bretschneiderدر روش . باشد هاي طيفي مي و روش P-N-J، روش Bretschneiderيابي امواج دورآ شامل روش  هاي پيش روش
پارامترهاي امواج دورآ با تخمين  P-N-Jدر روش . شود  مييابي  پيش مشخصه  موجموج دورآ از پارامترهاي  تناوب  دورهارتفاع و 

محاسبات عددي شد  اشاره  هاي طيفي كه در باال در روش. آيد دست مي بهي طيفي ها سرعت و توزيع جهتي مولفه اثرات پخش
 محلي و هاي مختلف تفاوتي بين امواج هاي امواج در تمام فركانس ، عموما با انجام همزمان محاسبات براي مولفهشود  مياستفاده 

براي تركيب امواج ناشي از باد و  مشخصه  موجپارامترهاي محاسبات، و نتيجه  شود  نمي  هدرنظر گرفتدورآ در ناحيه توليد موج  امواج
كه امواج  ضروري است، شود  استفاده يابي امواج در ناحيه توليد موج براي پيش مشخصه  موجاگر از يك روش . باشد امواج دورآ مي

كه نسبتا ساده بوده و استفاده از آن  شود  استفاده Bretschneiderمعمول است كه از روش  حالتي  چنينيابي شود، در  دورآ پيش

ار نشاندهنده سرعت نمود اعداد روي: توجه
) m(و داخل پرانتز عمق آب ) m/s(باد 
 .باشند مي
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 و اند ناكافي هستند آمده دست  بهكه براي امواج دورآ  هاي معتبر مشاهداتي تعداد داده كه توجه شود وجود  با اين. باشد آسان مي
ضروري است كه مقادير  ترتيب اين   به. آيند مي دست  بهموج  كه امواج در ناحيه توليد است  حالتي يابي كمتر از بنابراين دقت پيش

گيري  اندازههاي  كه پس از مقايسه با داده شود  مي  و توصيه گرفته شدهدرنظر مقادير تقريبي  دهنده فقط نشانيابي امواج دورآ  پيش
 .شوند بردهكار  به واقعي شده

. تاثير امواج دورآ قرار دارند طور پيوسته تحت به) دوره مونسون تابستانه(ي سال ها رياي عمان در بعضي از ماهسواحل ايراني د
 .رسند و پس از طي درياي عرب و درياي عمان به سواحل مكران مي گيرند مي  شكلاين امواج در اقيانوس هند 

كات فني   ن
 .شود  مي  انجام )21-2(شكل  استفاده ازبا  يابي امواج دورآ پيش Bretschneiderدر روش 
  موجترتيب ارتفاع و دوره تناوب  به TFو  HF، آفاصله زوال امواج دور Dحداقل طول حوزه بادگير، ار نمود در Fminعبارت 

اگر . باشد مييابي امواج دورآ  پيش نقطه در مشخصه  موج تناوب  دورهترتيب ارتفاع و  به TDو  HDدر انتهاي حوزه بادگير و  مشخصه

، حداقل طول حوزه بادگير تعيين گردد S-M-Bاز طريق سرعت باد و طول حوزه بادگير در روش  مشخصه  موج تناوب  دورهارتفاع و 

Fmin   زمان تداوم باد در توسعه امواج حاكم باشد،  اگر مدت. باشد ميبرابر با طول واقعي حوزه بادگيرFmin  طول حوزه بادگير

 .زمان تداوم و سرعت باد است متناسب با مدت

 
 آيابي امواج دور پيش نمودار -21 -2شكل

  :شود  ميمحاسبه  )39-4(از رابطه  Dبراي انتشار امواج در طول زوال موج  tزمان الزم 
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)4-39( 
DGD gT
D4

C
Dt π

== 

 :كه در آن
CGD : سرعت گروهي متناظر باTD )m/s( 

 موج شده  يابي پيشي مشاهداتي و ها فرآيند آماري داده -4-4

ي موج ها داده با استفاده از موج تناوب  دورهصورت توزيع توام ارتفاع و  مشخصات موج بايد در جهت موج به )1

 .شود  ماهانه، فصلي و ساالنه بيان

ه مجموعه داده ارتفاعات امواج تا ب شود  بندي ي موج طوفان بايد با روش حداكثر باالتر از آستانه طبقهها داده )2

 .شود  و ارتفاع موج حداكثر با دوره بازگشت بيان منجر شدهالعاده در تحليل مقادير بيشينه  فوق

سير   تف
 تناوب  دورهشكل توزيع مشترك ارتفاع و  صورت جداگانه به همشخصات توزيع موج در شرايط معمولي براي هر جهت موج ب )1

ها  موج موجود هستند و بنابراين استفاده از اين داده تناوب  دورههاي مشاهداتي اغلب براي ارتفاع و  داده. شود  ميموج بيان 
امواج در از آنجا كه  .روند ميكار  شده به  يابي پيشهاي  هاي مشاهداتي در دسترس نباشند، داده اگر داده. معمول است

ي ها عموما داده. آيد دست  به كافي از مشخصات باد محلي درك بايدتاثير باد محلي قرار دارند،  شرايط معمولي اغلب تحت
ضروري است كه همچنين . يابي متداول است باشد و بنابراين استفاده از پيش مشاهداتي زيادي براي جهت موج موجود نمي

 . قرار گيرد كامل مورد توجهتاثيرات امواج دورآ 

امواج «براي دوره بازگشت » ارتفاع موج بازگشتي«ارتفاع موج به شكل در طراحي تاسيسات حفاظتي روش استاندارد بيان  )2
 كه ييآنجا از. باشد مي) اي عمومي عنوان قاعده هسال ب 30حداقل (زماني طوالني  هايي با مدت داده با استفاده از »بيشينه

 يابي بايد هاي پيش معموال داده، استهاي مشاهداتي در چنين دوره زمان طوالني تنها در مناطق محدودي موجود  داده
 .شود  استفاده

هستند كه در شرايط ) مشخصه  موجمعموال (داده اصلي در تخمين ارتفاع موج بازگشتي، امواجي عنوان  بهحداكثر،  امواج )3
كه  عقيده بر اين است. رسد ترين ارتفاع خود مي طي مراحل توسعه و افت موج به مرتفع مشخص ارتفاع امواج در ييوهوا آب

توان از سري  در هنگام تخمين ارتفاع موج بازگشتي، مي. هستند متقابال از نظر آماري مستقل شده  بيشينه انتخاب امواج
 اب. استفاده كرد ،كنند از يك مقدار آستانه مشخص تجاوز ميدوره زماني مورد نظر بيشينه  امواج ها در آن هايي كه زماني داده

موج  بيشينهعنوان  هرا ب ها ه و سپس دادهدست آورد بهامواج حداكثر در هر سال را  نهيشيربيمقادتوان  مي جايگزين يروش
و بنابراين بايد انطباق چندين  يستن شده  حالت تابع توزيع تئوري ارتفاع موج بازگشتي شناختهدو در هر . بردكار  به ساليانه

دست  به ها تا بهترين تابع توزيع منطبق بر داده شده  ترلكن Weibullو توزيع  Gumbelتابع مختلف توزيع از قبيل توزيع 
) ساله و غيره 100ساله،  50( آن تخمين ارتفاع موج بازگشت براي تعدادي دوره بازگشت مختلف  برونيابيو سپس با  آيد 

و نه روش تحليل آماري كار رفته  به يها شدت به قابليت اعتماد داده به شده زده  تخميندقت نتايج مقادير . انجام گيرد
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شوند، ضروري است كه در انتخاب  يابي موج مرتب مي پيش با استفاده از بيشينه  موجهاي  وقتي مجموعه داده. بستگي دارد
 .انجام گيرديابي  يابي دقت كافي شده و بازرسي دقيقي از نتايج پيش روش پيش

 بيشينه  موجهاي  هموج براي داد تناوب  دورهبين ارتفاع موج و متناظر با ارتفاع موج بازگشتي رابطه  تناوب  دوره خصوص در )4
موج به شكل مناسب بر مبناي  تناوب  دورهو سپس  شود  مي  رسم) است كار رفته  به كه در تخمين ارتفاع موج بازگشتي(

 .گردد  ميتعيين دو   آن رابطه بين

كات فني   ن
 تخمين ارتفاع موج بازگشتي )1

 Nاگر . شود  ميتجاوز هر ارتفاع موج محاسبه  و احتمال عدم شده  صورت نزولي مرتب هارتفاع امواج بحين تحليل آماري  در
با  تجاوز نكند xm,Nكه ارتفاع موج از  P، احتمال شود  داده  نشان xm,Nامين بزرگترين ارتفاع موج با -mو  وجودداشتهداده 

  :شود  ميمحاسبه  )40-4(رابطه  استفاده از

)4-40( [ ]
β
α

+
−

−=≤
N
m1xHP Nm, 

 )13-2(جدول  آنچه در طور خاص مقاديري نظير به. در اين رابطه به تابع توزيع بستگي دارد βو  α مورد استفادهمقادير 
اي كه اثرات پراكندگي آماري در  گونه هب Gringortenتوسط  Gumbelدر توزيع كار رفته  به مقادير. رود كار مي به است  آمده
 و   Petruaskasبا همين اصل توسط Weibullمقادير مورد استفاده در توزيع . است  شده  ، تعيينحداقل كند ها را داده

Aagaardاند شده  تعيين. 
 متناظر با حالت  Hazenار نمود وβ=1 و α=0 متناظر با حالت شود  مياستفاده كه اغلب در هيدرولوژي  Thomasار نمود 

α=0.5 و β=0 اند تفسير شده. 

 در محاسبه احتمال عدم تجاوز از ارتفاع موج مشخصكار رفته  به پارامترهاي -13-2جدول 
 α β تابع توزيع

 Gumbelتوزيع 

 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 
 )Weibull )k=0.75توزيع 

44/0 
54/0 
51/0 
48/0 
46/0 
44/0 
42/0 
39/0 

12/0 
64/0 
59/0 
53/0 
50/0 
47/0 
42/0 
37/0 

، توزيع مقدار نهايي لگاريتمي و توزيع نرمال )توزيع نمايي دوگانه(Gumbel در هيدرولوژي توزيع كار رفته  به توابع توزيع
 بيشينه  موجهاي ارتفاع  دادهاز آنجا كه  .شود  ميرا شامل ) طور مناسبي تغيير پيدا كنند هها اول بايد ب در مورد آخري داده(

 .باشد تر مي كامالً مشخص نيست كه كدام تابع توزيع مناسباند،  آوري نشده زماني طوالني جمع  در يك دوره
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كه در آن انطباق هشت تابع توزيع كه عبارت از تابع توزيع  شود  ميروشي معرفي Aagaard و   Petruaskasبا پيروي از
Gumbel ) 41-4رابطه ( و تابع توزيعWeibull ) با ) 42-4رابطهk  هستند  0/2و  5/1، 25/1، 1/1، 0/1، 85/0، 75/0برابر

براي آن حدي   توزيع عنوان ههاي خاص دارد ب و تابع توزيعي كه بهترين سازگاري را با هر مجموعه داده شده  كنترل
  .شود  ميها انتخاب  مجموعه داده

] )Gumbelتوزيع ( )4-41( ] 














 −
−−=≤

A
BxxHP expexp 

] )Weibullتوزيع ( )4-42( ]


















 −

−−=≤
k

A
Bx1xHP exp 

 با استفاده از P) مشخص موج عبور از يك ارتفاع  احتمال عدم(» احتمال عدم تجاوز«به تابع توزيع،  ها منظور انطباق داده به
)به متغير  )44-4(يا  )43-4(رابطه  )( )ABxrv  .كند مي دايپتغيير  =−

] )Gumbelتوزيع ( )4-43( ]{ }xHPrv ≤−−= lnln 
] )Weibullتوزيع ( )4-44( ]{ }[ ] k1

v xHP1r /ln ≤−−= 
لذا . داشت وجود خواهد  rvو  xخطي بين اي  ، آنگاه رابطهباشند  داشته انطباق  )42-4(يا  )41-4(ها كامال با روابط  اگر داده

روش  با استفاده از Bو  Aپارامتر . كنند مي تبعيت )45-4(در رابطه  نشان داده شده خطي  ها از رابطه داده شود  ميفرض 
  .شود  مي  بازگشتي ارائه اي براي تخمين ارتفاع موج رابطه ترتيب اين   به و آيند مي دست  بهكمترين مربعات 

)4-45( BrAx v
ˆˆ += 

 . باشند مي )42-4(يا  )41-4(در رابطه  Bو  A شده زده  تخمينمقادير پارامترهاي B̂ و Âكه در آن 
  :شود  مي  مربوط)) 46-4(رابطه (به شكل زير  P(H ≤ x)به احتمال عدم تجاوز  Hارتفاع موج  RPدوره بازگشت 

)4-46( ( )
pNR

K1xHP )يا      ≥=− )xHP1
1

N
KRp ≤−

= 

 :كه در آن
K :شود  مي  زماني كه تحليل انجام تعداد سالها در دوره 
N :بيشينه  موجي ها تعداد داده 

 عدم پذيرش  هايو معيار شده  مطرحتوابع توزيع  )2

 .است  هنمود شنهاديپ Godaباشد،  ميدر باال  شده  روش معرفيتغيير يافته روش زير را كه 
 شده  مطرحي ها به توزيع IIنوع  Fisher-Tippettكردن توزيع  اضافه) الف

  .است  آمده )47-4(در رابطه  IIنوع  Fisher-Tippettتوزيع 
)4-47( [ ] ( ) ( ){ }[ ]kkABx1xHP −−+−=≤ exp 
و تابع ) )41-4(رابطه ( Gumbelتابع توزيع : شوند ميكار گرفته  به براي بررسي انطباق شده  مطرحعنوان توابع  هتابع ب نُه

، 5/2برابر  kبا  IIنوع  Fisher-Tippettو تابع توزيع   0/2و  4/1، 0/1، 75/0برابر  kبا ) 42-4رابطه ( Weibullتوزيع 
 ).فرض چهار داده پيش( 0/10و  0/5، 33/3

 :شود  مياستفاده  )40-4( ابطهدر ر βو  αروابط زير براي  )13-2(در جدول  شده  فهرستجاي مقادير ه ب
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  ،Gumbelبراي توزيع 
)4-48( 120440 .,. == βα 

 ،Weibullبراي توزيع 

)4-49( k230200k270200 ..,.. +=+= βα 
 ،IIنوع  Fisher-Tippettبراي توزيع 

)4-50( k110120k520440 ..,.. −=+= βα 
 پذيرش انتخاب بهترين تابع با معرفي معيار عدم) ب

براي باقيمانده ضريب همبستگي . باشد مي RECاولي معيار . شوند مجموعه معيار رد مي دو به وسيلهتوابع نامناسب 
هاي نهايي  مقادير داده هنگام انطباقاگر . گردد  تعيين مياز قبل % 95در هر تابع توزيع، سطح احتمال عدم تجاوز 

عنوان  هب موردنظر، تابع كند تجاوزهمبستگي از مقدار آستانه اين تابع توزيع   به يك تابع توزيع، باقيمانده ضريب
مقدار متوسط  با استفاده از ها مقادير حداكثر داده ،باشد مي DOLمعيار كه معيار دوم در . شود  ميتابع نامناسب رد 

ي بدون ها تراز توزيع تجمعي انحراف% 95يا باالي % 5اگر اين مقدار زير . شود  ميبعد  ها بي و انحراف معيار كل داده
سپس بهترين تابع . شود  ميعنوان تابع نامناسب رد  هب موردنظرباشد، تابع  شود  مي  بعد تابع توزيعي كه انطباق داده

واقعيت را  اين MIRمعيار . شود  مي  انتخاب MIRمعيار با توجه به مقدار ضريب همبستگي بلكه با توجه به نه صرفا 
. كند ميتغيير  0/1به  همبستگي نسبت تابع توزيع مقدار متوسط باقيمانده ضريببا توجه به كه  رديگ يم درنظر
كمترين مقدار  شده  داده همبستگي نمونه به باقيمانده متوسط توزيع انطباق  كه در آن نسبت باقيمانده ضريب تابعي
 .شود  مي  عنوان بهترين تابع توزيع منطبق انتخاب هباشد ب
 .است  ارائه شدهعنوان نمونه در پيوست اين فصل  طراحي موثر بر سواحل ايراني درياي عمان به امواج

 انتقال امواج -4-5

 كليات -4-5-1

ترين  بايد نامناسب شوند گرفته مي درنظر لنگرگاهبندر و تاسيسات كلي امواجي كه براي اعمال در  عنوان يك قاعده هب

انتقال  درخصوص مناسبمنظور بايد توجه  بدين. باشند لنگرگاهبندر و تاسيسات ربري امواج براي پايداري سازه و يا كا

 مبذولباشد  سمت ساحل كه شامل انكسار، تفرق، خزش، شكست و غيره مي هب آب عميقامواج در حين انتشار امواج از 

 .شود 

 انكسار موج -4-5-2

تغيير سرعت محلي موج ناشي از  جهيدرنتاين پديده . هدد مي  هاي با عمق متوسط تا كم رخ پديده انكسار موج در آب

 .قرار گيرد مورد توجهتغييرات ارتفاع و جهت موج در انكسار  و الزم است كه باشد ميتغيير عمق آب 
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كات فني   ن
 محاسبه انكسار در امواج منظم )1

 ))22-2(ل شك(پديده انكسار و ضريب انكسار ) الف
، امواج در مرز بر اثر عبور كنند ،كند ميتغيير  h2به   h1مستقيمي كه در آن عمق آب ازطور مايل به مرز  اگر امواج به

فاصله بين شعاعهاي موج  اثر اين پديدهكه در  فرض شود. ندشو ميدچار انكسار تغيير سرعت موج ناشي از تغيير عمق 
كه هيچ شار انرژي از عرض  كرد فرض توان  مياگر تغيير در عرض شعاع موج خيلي زياد نباشد، . كند رييتغ b2به   b1از

اگر از ديگر منابع كاهش انرژي از قبيل اصطكاك در طول بستر . كند ميپيدا نشعاع موج عبور نكرده و به بيرون جريان 
در  H2به ارتفاع موج   h1در عمق آب  H1، آنگاه پيوستگي شار انرژي انتقالي به تغيير ارتفاع موج از صرفنظر شوددريا 

 .نشان داده شده است) 51-4(در رابطه كه  شود  مي منجر h2عمق آب 

 
 انكسار موج كلي طرح نمودار -22 -2شكل
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 :كه در آن
CG1  وCG2 :ترتيب در اعماق آب  ي گروهي بهها سرعتh1  وh2 )m/s( 

b1  وb2 :ترتيب در اعماق آب  امواج به هاي فاصله بين شعاعh1  وh2 )m( 

21در رابطه،  bb  2 كه يدرحالباشد  ميدر نتيجه انكسار  ارتفاع موجبيانگر تغييراتG1G CC  تغيير در ارتفاع

2G1G) )خزش موج -5-5-4(د بن(استفاده از ضريب خزش . دهد مي  موج در اثر تغيير عمق آب را نشان CC  را

1s2s2G1Gتوان با رابطه  مي KKCC و  h1خزش در اعماق آب  ضرايبترتيب  به Ks2و  Ks1نشان داد كه در آن  =
h2 باشند مي. 

نسبت . كند رييتغ bپديده انكسار به  جهيدرنتباشد،  مي b0برابر  آب عميقكه عرض شعاع موج، كه در  فرض شوداگر 
 در رابطه  Krضريب انكسار . شود  مي  ناميده» ضريب انكسار« حالت نيدراارتفاع موج بعد از تغيير به ارتفاع اوليه موج 

  :آمده است )4-52(

)4-52( bbK 0r = 
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 روشهاي محاسبه انكسار) ب
نيز و  استپذير  محاسبه با كامپيوتر امكان ي شعاع موج كه در آنهاها ي محاسبه انكسار امواج منظم شامل روشها روش
 الگوي اجزا محدود در كامپيوتر حل با استفاده از روابط امواج سطحي ها ي تحليل عددي انتشار موج كه در آنها روش

 .شود  ميروش مناسب محاسبه به تناسب وضعيت انتخاب . باشند ، ميشود  مي 
عمق آن مستقيم و موازي يكديگر هستند، تغيير  ي همها براي خط ساحلي كه منحني وجود  با اينكه  ذكراست به الزم

  :نمودمحاسبه  )54-4(و ) 53-4(روابط  با استفاده از توان ميرا در جهت موج و ضريب انكسار 

)4-53( 
L

h2
0

παα tanhsinsin = 

)4-54( 
α
α

cos
cos 0

rK = 

آب و زاويه برخورد موج در  h عمق آب، زاويه برخورد موج در hموج در عمق آب  ترتيب طول هب 0αو  L ،αكه در اينجا 
 روابط  با استفاده از شده  ترتيب ضريب انكسار و جهت موج محاسبه به )24-2(و  )23-2( هاي در شكل. باشند مي عميق

 .نشان داده شده است )53-4(و  )4-54(
 امواج منظم با استفاده از محدوده كاربرد محاسبات انكسار )2

منظم، اين محاسبات براي امواجي كه گستردگي جهتي آنها كم و نوار فركانسي آن  بر پايه اصول منتج به محاسبات امواج
براي امواج ناشي از باد كه گستردگي جهتي آن زياد بوده و . باشد، براي مثال امواج دورآ و سونامي، كاربرد دارد باريك مي

 در مقايسه وجود  با اين. انجام گيرداشد، ضروري است محاسبات انكسار براي امواج نامنظم ب نوار فركانسي آن وسيع مي
هاي تراز مستقيم و  موج امواج منظم و نامنظم در ساحلي با منحني انكسار و جهت  دهنده تغييرات ضريب ارهاي نشاننمود

 بودن كنواخت ي صورت دركه  معنا است بدين اين  كه شود  مي  مشاهدهموازي، تفاوت اندكي بين امواج منظم و نامنظم 
موازي هستند، تفاوت بين نتايج  ساحلي  خطبه  هاي عمق مستقيم و نسبت اي كه منحني تا محدوده ساحلي  خطتوپوگرافي 

با توان  ميرا امواج منظم  با استفاده از محاسبات انكسار امواج منظم و نامنظم جزئي بوده و بنابراين نتايج محاسبات انكسار
 .ردبكار  به تقريب خوبي
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 عمق مستقيم و موازي هاي هم ضريب انكسار امواج منظم در ساحلي با منحني -23 -2شكل

 

 
 عمق مستقيم و موازي هاي هم نمودار تغيير جهت موج منظم در ساحلي با منحني -24 -2شكل
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 انكسار براي امواج نامنظممحاسبه  )3

 ي محاسبهها روش) الف
دار موج به  آن طيف جهت به وسيلهموج، كه   روش مولفه) 1: ي محاسبه انكسار براي امواج نامنظم شاملها روش
و سپس ضريب انكسار براي موج شده   انجام محاسبه انكسار براي هر مولفه موج وي موج تقسيم ها از مولفه يتعداد

موج  هايي كه در آن رابطه تعادل انرژي روش) 2. گردد  ميمحاسبه ي انرژي موج ها ري وزني مولفهگي نميانگينامنظم با 
موج،  در روش مولفه. شود  مي  روش مشتقات جزئي در كامپيوتر حل با استفاده از يا رابطه موج شيب ماليم مستقيما

 آيد دست مي بهندارد  نكرده و به خارج جريان اي موج حركته اينكه انرژي موج در عرض شعاع رابطه تعادل انرژي با فرض
با روش رابطه تعادل انرژي، انكسار در  وجود  با اين. اين تكنيك اساسا در هر دو روش مشابه است كه  است معنا  بدان و

كه دو شعاع موج ممكن است همگرا  اي ضريب انكسار حتي در نقطه و شود  ميمحاسبه يك ناحيه كوچك اما محدود 
اما كاربرد آن در يك  بودهروشي تحليلي  صراحتاروش رابطه موج شيب ماليم  گريد ازطرف. شود  مين نامحدودشوند 

موج كه   ، استفاده از روش مولفهشود  ميتعيين كه ضريب انكسار براي امواج نامنظم  هنگامي. ناحيه وسيع دشوار است
 وجود  با اين. باشد مي قبول قابل انكسار امواج منظم بوده و بنابراين روشي ساده و آسان است  ايبضرگذاري  شامل برهم

هاي  ، روش رابطه تعادل انرژي در وضعيتجادشودياهاي امواج  موج تداخل شعاع محاسبه انكسار يك مولفه نيدرحاگر 
 .شود  ميگرفته كار  به باشد يادميزكه درجه تداخل  ثنا حالتياست  كاربردي به

 اثرات تفرق ) ب
 فرضموج معموال با شكل طيف استاندارد  ، طيفشوند مي  توسط يك جزيره يا دماغه متفرق آب عميقكه امواج  وقتي

 .گرفته شود درنظركه در هنگام محاسبه انكسار شكل طيف بعد از تفرق  ضروري است لذا و گردد  مي  اوليه متفاوت شده 
 هاي  شكل عمق مستقيم و موازي هاي هم انكسار و زاويه امواج نامنظم در ساحلي با منحنيارهاي ضريب نمود )ج
هاي عمق  نامنظم را در ساحلي با منحني امواج pαو جهت اصلي موج  Krترتيب ضريب انكسار  به )26-2(و  )2-25(

جهت  نيماببا زاويه ) pα(0جهت . دهند مي نشان) pα(0 آب عميقمبناي پارامتر جهت اصلي امواج  مستقيم و موازي بر
 كه درجه گستردگي جهتي انرژي است  حداكثر مقدار پارامتري Smax. شود  مي  بيان آب عميق رزموج و خط عمود بر م

 ).مراجعه شود )موج طيف -3-3-1-4(د به بن( كند مي موج را بيان 
به  باشد، امواج بيشتر مشخصات يك جريان را نسبت آب عميق ارتفاع موجتر از حدود نصف كمكه عمق آب  هايي در محل )4

انكسار فقط براي عمقي حداقل نصف  ضرايبمحاسبات جهات موج و  كه است معنا  بداناين . دهند مي حركات نوساني نشان
 .رودكار  به تواند مي آب عميقارتفاع موج 
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 عمق مستقيم و موازي هاي هم ساحلي با منحنيضريب انكسار امواج نامنظم در  -25 -2شكل

 
   عمق مستقيم و موازي هاي هم امواج نامنظم در ساحلي با منحني pαتغيير ناشي از انكسار در جهت اصلي  -26 -2شكل
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 تفرق موج -4-5-3

 تفرق -4-5-3-1

ها يا  شكن اثر پديده تفرق ناشي از موانعي نظير موج شدت تحت امواج به رود يانتظارمكه  مناطقيارتفاع موج در 

   .گردد  روش مناسبي محاسبه ، بايد بهقرار گيرند ها جزيره

سير   تف
در محاسبات . چرخد مي است شده  جداشكن  مثل موجاي  سازهكه توسط اي  كه در آن موج به داخل ناحيه است  اي تفرق پديده

 شكل  .درنظر گرفته شودنامنظمي امواج بايد  ،باشد ميگاه بندردر داخل  ارتفاع موجتعيين  نيدرحمهمترين پديده  تفرق كه
 كه مشاهده گونه همان. دهد مي  را نشان B/L=5فام و امواج جهتي را از داخل بازشويي  با  مقايسه تفرق ناشي از امواج تك )2-27(
تفرق و بايد در محاسبات مربوط به  نفوذ موج به بندر دارد جيتابر ن ياغماض رقابليغنقش جهتي موج  ينامنظم خاص طور به شود  مي 

  .گرفته شود درنظرها  شكن موج

 
 )B/L = 5(بازشو  يدارا يها شكن موجفام و جهتي در  امواج تكتفرق هاي نمودار مقايسه -27 -2شكل

شكن  يك موجبا توجه به ارهاي تفرق امواج نامنظم نمود شود  ميفرض كه در آن عمق آب يكنواخت  هايي براي لنگرگاه
برخوردي  ارتفاع موجبعد از تفرق به  ارتفاع موجنسبت . است  شده  دارد تهيه بازشوشكني مستقيم كه فقط يك  بينهايت يا موج نيمه

  :شود  مي  بيان )55-4(توسط رابطه   Kdديگر ضريب تفرق  عبارت هب. شود  مي  ناميده Kdضريب تفرق 
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)4-55( 
idd HHK = 

 :كه در آن
Hi :برخوردي در بيرون از لنگرگاه ارتفاع موج 
Hd :در لنگرگاه بعد از تفرق ارتفاع موج 

 گاهاگر تغيير زيادي در عمق آب در درون بندر. رنديگ يم درنظرعمق آب در لنگرگاه را يكنواخت  ،تفرق هاي محاسبه ارها و روشنمود 
هاي  ي مدلها آزمايش با استفاده از كه بررسي ارتفاع موج شود  مي  توصيه حالت  نيا درو  شده بزرگتر، خطا داشته باشدوجود 

 .انجام گيرد رنديگ يم درنظري عددي كه انكسار را نيز ها يا ديگر روش شده  هيدروليكي مقياس

كات فني  ن
 ارهاي تفرق براي امواج نامنظمنمود )1

بينهايت را براي امواج نامنظم با پارامتر  شكن نيمه ارهاي تفرق ناشي از يك موجنمود )پ-28-2(تا  )الف-28-2(اشكال 
) L(در اين اشكال نسبت به طول موج  دائممحورهاي افقي و  .دهد مي  نشان 75و  25، 10برابر   Smaxگستردگي جهتي 

 .اند بعد شده بي
را براي امواج نامنظم با  8و  4، 2، 1برابر  B/Lارهاي تفرق از داخل يك بازشو با نمود )ر-29-2(تا  )الف-29-2(ي ها شكل
Smax   به عرض ورودي بندر  نسبت دائممحورهاي افقي و  كه نيا توجه به با .دهد مي  نشان 75و  25، 10برابر)B (بعد  بي
كه بازشو  شود  قراردادهآنها  يبررواي  گونه با تغيير مقياس پالن بندر به است  اند، براي استفاده از اين اشكال كافي شده

 .گردند  منطبق هم براشكال و دهانه ورودي بندر 
 براي امواج برخوردي مايل عمل طرز )2

ز اار تفرق نمود كه شود  مي  ، توصيهكنند يم برخورداست  بازشوشكني كه داراي  مايل به موج  صورت هكه امواج ب ميهنگا
 يعنوان يك راهنما هار تفرق تنها بنمود كه پذير نباشد و يا زماني امكان كه يصورت در و آيد دست  به محاسبات عددي طريق
 .نمود استفادهتوان روش تقريبي زير را  است مي مورد نيازاوليه 

 يافته  تعيين محور موج تفرق) الف
θ، جهت كنند يبرخوردماست  بازشوي كه داراي يك شكن موجبه  ليطورما بهكه امواج  وقتي يافته   محور امواج تفرق ′

 جهت محور امواج تفرق )پالف تا -13-2(جداول . كند ميدايپ θبه جهت برخوردي  تغيير اندكي نسبت ))30-2(شكل (
θن جهت دست آورد بهاين جداول براي . دهد مي  و زاويه برخورد نشان B/Lشكل تابعي از نسبت دهانه  يافته را به  ′ 

θمتناظر با  ′LBو سپس نسبت مجازي دهانه  شده  يافته استفاده  محور تفرق امواج تفرق دست  به )56-4(از رابطه  ′
  :آيد مي

)4-56( ( ) θ ′=′ sinLBLB 
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 Smax=10و  (θ=90°)بينهايت  هاي نيمه شكن نمودار تفرق موج -الف-28 -2شكل
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 Smax=25و  (θ=90°)هاي نيمه بينهايت  شكن ار تفرق موجنمود -ب-28-2شكل 
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 Smax=75و  (θ=90°)بينهايت  هاي نيمه شكن نمودار تفرق موج -پ-28-2شكل 
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 Smax=10و  (B/L = 1)هاي داراي يك بازشو  شكن نمودار تفرق موج -الف  -29 -2شكل
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 Smax=25و  (B/L = 1) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -ب-29-2شكل 
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 Smax=75و  (B/L = 1) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -پ-29-2شكل 
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 Smax=10و  (B/L = 2) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -ت-29-2شكل 
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 Smax=25و  (B/L = 2) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -ث-29-2شكل 
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 Smax=75و  (B/L = 2)هاي داراي يك بازشو  شكن نمودار تفرق موج -ج-29-2شكل 
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 Smax=10و  (B/L = 4) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -چ-29-2شكل 
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 Smax=25و  (B/L = 4) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -ح-29-2شكل 
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 Smax=75و  (B/L = 4) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -خ-29-2شكل 
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 Smax=10و  (B/L = 8) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -د-29-2شكل 
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 Smax=25و  (B/L = 8)هاي داراي يك بازشو  شكن نمودار تفرق موج -ذ-29-2شكل 
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 Smax=75و  (B/L = 8) بازشوهاي داراي يك  شكن ار تفرق موجنمود -ر-29-2شكل 
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θيافته  زاويه محور موج تفرق -14-2جدول  ′ 

 Smax=10) الف(

B/L 
 θ و جهت تابش موج شكن موجزاويه بين 

°15 °30 °45 °60 
0/1 
0/2 
0/4 

°53 )°38( 
°46 )°31( 
°41 )°26( 

°58 )°28( 
°53 )°23( 
°49 )°19( 

°65 )°20( 
°62 )°17( 
°60 )°15( 

°71 )°11( 
°70 )°10( 
°70 )°10( 

 Smax=25) ب(

B/L 
 θ و جهت تابش موج شكن موجزاويه بين 

°15 °30 °45 °60 
0/1 
0/2 
0/4 

°49 )°34( 
°41 )°26( 
°36 )°21( 

°52 )°22( 
°47 )°17( 
°42 )°12( 

°61 )°16( 
°57 )°12( 
°54 )°9( 

°70 )°10( 
°67 )°7( 
°65 )°5( 

 Smax=75) پ(

B/L 
 θ و جهت تابش موج شكن موجزاويه بين 

°15 °30 °45 °60 
0/1 
0/2 
0/4 

°41 )°26( 
°36 )°21( 
°30 )°15( 

°45 )°15( 
°41 )°11( 
°36 )°6( 

°55 )°10( 
°52 )°7( 
°49 )°4( 

°66 )°6( 
°64 )°4( 
°62 )°2( 

 .باشد ميبه زاويه برخوردي  زاويه داخل پرانتز زاويه انحراف نسبت: توجه

 
 يافته  و زاويه محور موج تفرق دهانه مجازي -30 -2شكل

 ار تفرقنمود انطباق يك) ب
نسبت دهانه تقريبا برابر با نسبت  كه يارنمود ،)ر-29-2(تا  )الف-29-2(در اشكال  دائمارهاي تفرق برخورد نمود از بين

يافته كه از جدول   تا جهت برخورد با جهت محور امواج تفرق شود  مي  دوران داده و سپسمجازي دهانه دارد انتخاب 

B′θ ′
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كار  به برخوردي مايلامواج   ار تفرقنمود عنوان و به شده  ار تفرق كپينمود آنگاه. متناظرگردد شود  ميتعيين  )2-14(
تفرق مقدار مطلق   از نظر ضريب است وحداكثر  شكن موج بازشو دور تا دوردر خطا تقريبي  روش نيدرا. رود مي

 .باشد 1/0بيشترين خطا ممكن است در حدود 
 گاهبندرتفرق در يك  روش تعيين ضريب )3

هاي  روش. شود  مي  زده  تخمينعددي با كامپيوتر  اي از لنگرگاه عموما از طريق محاسبات تفرق در داخل شكل پيچيده ضريب
و  شود  مي  جدا مربوط هاي شكن هاي تحليلي موج خطي جواب تركيب كه به Takayamaروش شامل محاسبه تفرق 

 .شوند مي Greenتوابع  با استفاده از ي محاسباتيها روش
 دار روش گستردگي جهت )4

برخوردي باشد، تفاوت زيادي بين ارتفاع   برابر طول موج 10حداقل كه طول جزيره يا عرض ورودي يك خليج  وقتي
در  موردنظردار كه مستقيما به نقطه  مقدار انرژي موج جهت با استفاده از تخميني با محاسبه مستقيم تفرق و تخمين موج

اگر  وجود  با اين. شود  مي  ناميدهدار  روش دوم روش گستردگي جهت و رسد وجود ندارد ميپشت جزيره يا داخل خليج 
و بنابراين  خواهد بودبزرگ  يافته  تفرق، اثرات امواج باشد  داشته قراردرست در پشت يك جزيره يا دماغه  موردنظرنقطه 

 .ردبتوان بكار  مينرا دار  روش گستردگي جهت
 ي مدل هيدروليكيها آزمايش با استفاده از مطالعات )5

دار در آزمايشگاه  ، امروزه ايجاد امواجي داراي گستردگي جهتچندجهتهدفي امواج تصا يمولدهادليل توسعه وسايل  هب
در مدل  ييبازشويك مدل آزمايشگاهي،  اجراي نيدرح. توان در آزمايشگاه انجام داد هاي تفرق را مي و آزمايش سرشدهيم

گيري  اندازهدر نقاط مختلفي در داخل لنگرگاه همزمان  ارتفاع موجو  شده  قراردادهلنگرگاه در ناحيه موثر توليد موج 
گيري  مشخصه در ورودي لنگرگاه با ميانگين ارتفاع موجدر لنگرگاه به  مشخصه  موجتفرق از تقسيم ارتفاع  ضريب. شود  مي

 .آيد دست مي بهدر حداقل دو نقطه مشاهداتي 

 تركيب تفرق و انكسار  -4-5-3-2

قرار  ، انكسار موج نيز بايد مدنظرشود  مي  واج در آبهايي كه عمق آب تغيير زيادي دارد انجامام كه محاسبات تفرق زماني

 .گيرد

سير   تف
هاي بزرگ  اين وضعيت اغلب در لنگرگاه(باشد  يكنواخت تقريبادليل اليروبي  هدر داخل يك لنگرگاه ب عمق آبكه  هنگامي )1

قبول است مداخل لنگرگاه  ارتفاع موجبراي تعيين  حالت نيدرا. باشد يصرفنظرم، انكسار موج بعد از تفرق قابل )وجود دارد
. انجام شود به ورودي لنگرگاه آب عميقيابي موج  انكسار و شكست از نقطه پيش ندرنظر گرفتكه ابتدا محاسبات فقط با 

در ورودي لنگرگاه، محاسبه تفرق براي نواحي  شده  محاسبه ارتفاع موجبرخوردي برابر با  ارتفاع موج با استفاده از سپس
 :شود  مي  بيان )57-4(در داخل لنگرگاه با رابطه  موردنظردر نقطه  ارتفاع موج حالت نيدرا. انجام گيرد گاهداخل بندر

)4-57( 0srd HKKKH = 
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 :كه در آن
Kd : در داخل لنگرگاه موردنظرضريب تفرق در نقطه 
Kr : در ورودي لنگرگاهضريب انكسار 
Ks : خزش موج -5-5-4(لنگرگاه ضريب خزش در ورودي( 
H0 : آب عميقارتفاع موج 

اتالف ناشي از دادن   نشان  اي براي كه در آن جمله يافته  توسعه روش رابطه تعادل انرژي يا روش رابطه تعادل انرژي 
، Takayamaروش محاسبه آرامش لنگرگاه . اسب استبراي محاسبه انكسار در درياي آزاد من است  شده  اضافه شكست موج
نامنظم در داخل لنگرگاه در اثر  منظور تعيين تغيير ارتفاع موج امواج ههاي مجزا ب شكن هاي تفرق براي موج حل كه در آن راه

توان  مي نداشته باشدوجود اينكه تغييرات پيچيده توپوگرافي در داخل لنگرگاه   شرط را به شوند مي  تفرق و انعكاس تركيب
 .بردكار  به براي محاسبه تفرق براي نواحي داخل لنگرگاه

حالت غالبا در  اين( وجود داشته باشد جداشده شكن موجتوسط  كه يدرمحلحتي  عمق آبكه تغييرات زيادي در  ميهنگا )2
هاي  بندر، كه مربوط به توسعه ي و يا وضعيتي كه قسمتي از حوضچه شود  مي  ديدهها و نواحي ساحلي نسبتا كوچك  لنگرگاه

با . گرفته شوند درنظردر داخل لنگرگاه  همزمان بطور، ضروري است كه تفرق و انكسار )باشد  آتي است، اليروبي نشده
داده و   توان محاسبات انكسار و تفرق را جداگانه انجام ، ميارتفاع موجموج در بررسي تغيير تقريبي  پوشي از انعكاس چشم

 .زد  از انكسار و تفرق تخمين آمده دست  به ضرايبرا با ضرب  ارتفاع موجسپس تغيير در 
كه از  است  دهد شامل روشي ميهمزمان انكسار و تفرق را در امواج نامنظم  ندرنظر گرفتهاي محاسباتي كه اجازه  روش

روش اجزاء محدود  با استفاده از ر آن رابطه بوسينسككه د كند مي  روابط موج نامنظم شيب ماليم وابسته به زمان استفاده
ي محاسباتي در ها مطالعاتي نيز وجود دارد كه ديگر روش. شود  مي  و همكاران حل  Nadaokaاي چندمولفهو روش كوپل 

 .اند شده  توضيح دادهآنها 

 انعكاس موج -4-5-4

 كليات -4-5-4-1

ي مجاور به ها از سازه منعكس شدهيي در زمينه اثرات امواج ها ، بايد بررسيو لنگرگاه بندرتاسيسات در طراحي 

 .انجام گيردبه نواحي مجاور  موردنظراز تاسيسات  منعكس شدهو همچنين اثرات امواج  موردنظرتاسيسات 

سير   تف
ها و  ناوبري كشتيتواند تاثير زيادي بر  مي و لنگرگاه از تاسيسات بندر منعكس شدهكه امواج  ضروري استنكته  اينبه توجه 

ي ناوبري ها تواند سبب تالطم در كانال مي دائمهاي  شكن موجاز  منعكس شدهمثال امواج   براي. باشند  تخليه و بارگيري كاال داشته
ح رابطه بايد از طر در همين .شود منجرها  تواند به ناآرامي در داخل لنگرگاه ي ساحلي ميها شود و انعكاس مضاعف امواج از ديواره

داراي ضريب انعكاس نزديك به  دائمهاي  و يا ديواره كنند جادياتند    هايي با زاويه ها گوشه كه ديواره اي گونه جانمايي اجزاي بندر به
هاي سخت  دليل الگوي جانمايي سازه كه به دهد مي  را نشان پالن بندري )31-2(شكل . كرد زيپره قرار گيرند يك در روبروي هم
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بندر چند بار   رسند در داخل حوضچه مي، بخشي از امواج ورودي كه از جهات معيني به بندر )دائمشكن  ها و موج اسكله(
 .شوند مي  يافته و ناآرامي حوضچه را موجب انعكاس

كات فني   ن
 و امواج برخوردي منعكس شدهتركيب امواج  )1

يك قطار موج از ( وجود داشته باشد همزمانيافته از تعدادي مرزهاي انعكاسي  كه امواج برخوردي و امواج انعكاس وقتي
 از رابطه  Hs مشخصه  موجارتفاع ) نامند مي» هاي موج گروه«امواج برخوردي و امواج انعكاسي از مرزهاي انعكاسي را 

 .است  محاسبه  قابل )4-58(

 
 )Osaki, 1965(هاي سخت  يافته از سازه اي از ناآرامي حوضچه بندر بر اثر امواج انعكاس نمونه -31 -2شكل

2
n

2
2

2
1s HHHH +++= ... )4-58( 

 :كه در آن
Hs : شوند گرفته مي درنظرموج با هم ي ها وقتيكه همه گروه مشخصه  موجارتفاع 
H1 ،H2 ،... ،Hn : گروههاي موج مشخصه  موجارتفاع 

 درنظرموج گروههاي مختلف موج   ، بايد اختالفات جهاتكند ميتغيير كه اگر اثر موج با جهت موج  توجه شود وجود  با اين
 معتبرهستند   طول موج دورتر از مرز انعكاسي 7/0كه حداقل حدود  براي محلهايي شده  محاسبه ارتفاع موج. گرفته شود

 . باشد يم
هاي  هاي موج گروه كه جهت مي، هنگارود شمار مي بهمهمي   جهت موج در آنها عاملكه  تفرق و يا انكسار امواجي خصوص در

محاسبه ضروري براي آن گروه  هرنوعبراي هر گروه موج جداگانه با انجام  مشخصه  موجمختلف موج متفاوت است ارتفاع 
محاسبه  )58-4(در رابطه  آمده دست  به مشخصه  موجي ها سپس ارتفاع موج تركيبي با قرار دادن ارتفاع وموج تعيين 

 متعلق بهمنظور محاسبه شكل طيفي  به وكه طيف هر گروه موج را تعيين   است  ديگر اين قبول قابل يك گزينه . شود  مي
اين طيف  با استفاده از كرده و سپس محاسبات مستقيم تفرق و يا انكسار را هاي موج با هم جمع گروه زمان وجود همزمان

 .انجام داد
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 ها تركيب دوره تناوب )2

 ي كه براي محاسبه نيروي موج مشخص موج ، ارتفاع شوند مي  ي متفاوت با هم تركيبها كه دو گروه موج با دوره تناوب وقتي
را  T1/3 مشخصه  موج تناوب  دوره). )58-4(رابطه ( تعيين كردبا روش تركيب انرژي بتوان را ممكن است  رود كار مي به

 :نمود تعيين )59-4(رابطه  استفاده ازبا  توان مي

)4-59( ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 2

II31
2

II31
2

I31
2

I31

2
II31

2
I31

31 THTH
HH

kT
////

//
/

+

+
= 

  :كه در آن
)4-60( ( ) ( )µµα HRA1210

HR01k ln.. −+= 
)4-61( ( ) T

2
T R150R080 ln.ln. −+=α 

)4-62( 




<≤
<≤+

=
1R8060

80R10R14406320

T

TT

.:.
..:ln..

µ 

)4-63( 




<≤
<≤+

=
1R40010

40R10R3349713
A

T

TT

.:.
..:ln..

 

)4-64( ( ) ( )II31I31H HHR //= 

)4-65( ( ) ( )II31I31T TTR //= 

 (H1/3)I  و(H1/3)II :ي ها روه موجگ مشخصه  موجهاي  ترتيب ارتفاع بهI  وII  قبل از تركيب)m( 
(T1/3)I  و(T1/3)II :ي ها روه موجگ مشخصه  موجهاي  ترتيب دوره تناوب بهI  وII  قبل از تركيب)s( 
به گروه موج با دوره تناوب بيشتر  IIبه گروه موج با دوره تناوب كمتر و انديس  Iي باال انديس ها در رابطه كهشود  توجه

 .شود  مي  داده  اختصاص
 منعكس شدهي محاسبه اثرات موج ها روش )3

و يك  چندضلعياز يك سازه روش انعكاس جزيره  منعكس شدهي محاسباتي براي بررسي محدوده اثرات امواج ها روش
 .گردد  مي  ارهاي تفرق را شاملنمود با استفاده از روش ساده

 چندضلعي روش انعكاس جزيره) الف
امواج  نوعترتيب به سه  هب دهد مي  در اين روش محاسباتي حل تئوري كه انتقال موج در يك گوشه محدب را نشان

ك رابطه رونده تا رسيدن به ي صورت پيش هب شده  ج پخشاموا. شود  ميتقسيم  شده  و پخش منعكس شدهبرخوردي، 
 كه شود  استفاده هاي محدب وجود دارد تعدادي گوشه كه يدرحالتتواند  ميبنابراين اين روش  و يابد مي  تقريبي توسعه

برابر طول موج  5ي محدب حداقل ها هاي بين گوشه كه طول كناره شود  ميفرض شرط  عنوان پيش به حالت  نيا در
كه  توجه شود ضروري است به اين واقعيت. محدب با يكديگر تداخل ندارندهاي  بنابراين گوشه و امواج برخوردي است

، است  شده فرض نيز يكنواخت  عمق آباز آنجا كه  .يابد  افزايشتر از اين باشد خطا ممكن است  كوتاه ها اگر كناره
هاي  است طول كناره در كل براي مصارف كاربردهاي عملي كافي. دكرن  محاسبه را منعكس شدهانكسار امواج توان  مين

اين روش محاسبه براي انعكاس امواج نامنظم نيز . برابر طول موج امواج برخوردي باشد 3هاي محدب حداقل  بين گوشه



 111   امواج -4فصل 

 

 صورت درتوان با اين روش تحليل كرد،  نيز ميرا مسائل تفرق موج  اگرچه. هاي موج كاربرد دارد كردن مولفه با تركيب
 .خواهد داد خزيادي ر ها خطاي شكن هاي باريك نظير موج ج توسط سازهاستفاده از آن در تفرق اموا

 ارهاي تفرقنمود با استفاده از روش ساده) ب
در ديواره  Aموج در نقطه  ارتفاع. شود  مي  ارائه )44-2(در شكل  نشان داده شده توضيحات اين قسمت براي مثال 

، كنند يم برخورد جدا از ساحل شكن موجبه  αكه امواج با زاويه  ميهنگا دائم جدا از ساحل شكن موججلويي يك 
جاي يك  هب شود  ميفرض ، نشان داده شده استچين  با خط )44-2(در شكل  همانطوركه. شود  مي  زده  تخمين

گرفته  درنظرسپس موقعيتي . وجود دارد بازشوبينهايت با يك  مجازي نيمه شكن موجدو  جدا از ساحل شكن موج
 جدا از ساحل شكن موجو جهت متقارن آن نسبت به  مجازي از دو جهت امواج برخوردي بازشوكه امواج به  شود  مي

 شود  مي  رسم بازشوتفرق  ارنمود و) نشان داده شده استچين  با خط )32-2(كه در شكل  جهتي( كنند يم برخورد
هاي مجازي  شكن ار تفرق موجنمود به وسيله منعكس شدهمحدوده اثر امواج ). )32-2(چين در شكل  خطوط خط(

با توجه آنگاه نسبت ارتفاع موج  شود  خوانده A، 68/0اينكه ضريب تفرق در نقطه  لذا با فرض. شود  مي  ارائه بازشوداراي 
 چون و آيد دست مي بهبرخوردي است  كه بيانگر امواج 0/1با مقدار  68/0با تركيب مقدار  Aامواج برخوردي در نقطه به 

2116801 برابر د، نسبت ارتفاع موجنشو مي جمعها  انرژي 2 .. كه اين  توجه شود بايد همه  با اين. گردد  مي +=
استفاده از اين روش براي نقاط واقع . باشد مي Aبيانگر مقدار متوسط نسبت ارتفاع موج در محدوده نقطه  21/1مقدار 

 .شود  نمي  توصيهاثر اتصال فازي  جهيدرنتخطا  دليل افزايش به جدا از ساحل شكن موجطول موج از  7/0در حد فاصل 
 درجهتبينهايت  ي نيمهشكن موجمجازي  شكن موجبينهايت،   نيمه شكن موجانعكاس موج توسط يك  درحالتهمچنين 

كه ضريب انعكاس در ديواره  وقتي. رود كار مي به بينهايت  نيمه شكن موجار تفرق يك نمود و بنابراين شود  ميمخالف 
 است، ضريب تفرق قبل از استفاده بايد در ضريب انعكاس ضرب 0/1جذب موج كمتر از  جهيدرنتمثال  شكن موججلويي 

برابر  Aباشد، نسبت ارتفاع در نقطه  4/0در مثال قبل  جدا از ساحل شكن موجبراي مثال اگر ضريب انعكاس . شود 

( ) 041680401 2 ...  .شود  مي +×=

 
 نمايي از اثر امواج منعكس شده -32 -2شكل
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 ضريب انعكاس -4-5-4-2

هاي  هاي هيدروليكي و داده هاي مدل پايه نتايج مشاهدات ميداني، آزمايش بر يشكل مناسب بهبايد انعكاس  ضرايب

 .تعيين شودگذشته 

كات فني   ن
 مقادير تقريبي ضريب انعكاس )1

كه انجام مشاهدات ميداني  وقتي وجود  با اين. تعيين گرددمشاهدات ميداني  به وسيلهست مقدار ضريب انعكاس بهتر ا
به نتايج  باشد، متداول است كه ضريب انعكاس با رجوع  نشده  هنوز ساخته موردنظركه سازه  بوده و يا هنگامي  مشكل

عنوان امواج آزمايشگاهي  استفاده از امواج نامنظم به حالت  نيا در كه شود  زده تخمين هاي مدل هيدروليكي  آزمايش
  .بردكار  به هاي آزمايش موج توان براي تحليل داده و همكاران را مي  Godaروش. باشد مي   مطلوب
 .است  ارائه شدهانعكاس چندين نوع سازه  ضرايباز مقادير تقريبي  فهرستيدر زير 

 )كوتاه با بيشترين روگذري موج است حالت تاجبراي  7/0( 0/1تا  7/0 :دائمديواره 
 7/0تا  5/0 :غرقستم دائم شكن موج
 6/0تا  3/0 :اي سنگريزه شكن موج

ساخته جاذب  هاي بتني پيش بلوك
 :موج

 5/0تا  3/0

 6/0تا  3/0 :دائمسازه جاذب موج 
 2/0تا  05/0 :ساحل طبيعي

، كمترين حد در محدوده ضريب انعكاس متناظر با حالت امواج تيز و باالترين حد متناظر با امواج دائمثنا ديواره است  به
ضريب انعكاس با طول موج، شكل و ابعاد  دائمكه در سازه جاذب  توجه شود بايد وجود  با اين. باشند ميداراي تيزي كم 

 .كند ميتغيير سازه 

 جدا از ساحلهاي  شكن موجها و اطراف  شكن موجهاي  نزديك دماغه هاي مقعر، تغييرات امواج در گوشه -4-5-4-3

دليل  هبارتفاع موج  جدا از ساحلهاي  شكن ها و اطراف موج شكن ي موجها ، نزديك دماغهها ي مقعر سازهها در گوشه

 بر اين عالوه. ر گيردقرا مورد بررسي بطوركاملبايد  كه شود  مياثرات تفرق و انعكاس بيشتر از مقدار معمول امواج ايستا 

 .گرفته شود درنظرنامنظمي امواج نيز بايد در تحليل 

كات فني   ن
 تاثير نامنظمي امواج )1

براي امواج منظم، فرم توزيعي با نوسانات  شكن موجتوزيع ارتفاع موج در نزديكي يك گوشه مقعر يا دماغه  هنگام محاسبه
ثناي نواحي در فاصله يك طول موج از است  ، بهشود وارداگر موج نامنظم در محاسبه  وجود  با اين. آيد مي  بزرگ بدست
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 با استفاده از محاسبهدر بنابراين . شود  ميتر شده و مقدار حداكثر ارتفاع موج كمتر  گوشه مقعر، فرم نوساني توزيع ماليم
 .شود  مي برآوردبيش از حد ها  شكن وجمهاي  ي مقعر و دماغهها امواج منظم افزايش ارتفاع موج در اطراف گوشه

 براي محاسبه توزيع ارتفاع موج در اطراف يك گوشه مقعر ييارهانمود )2

اين شكل فرم توزيع . نشان داده شده است )33-2(مقعر در شكل  نامنظم در نزديكي يك گوشه توزيع ارتفاع موج امواج
كه امواج كامال  است  شده فرض  . دهد مي  جهت اصلي را نشانمقدار حداكثر ارتفاع موج حاصل از محاسبات عددي براي هر 

شكن اصلي به ارتفاع امواج برخوردي  نسبت ارتفاع موج در ديواره جلويي موج Kd و شوند مي  شكن منعكس توسط موج
. داللت دارددار باريكي  به گسترش جهت دارند كه Smax=75طيفي با  شكلدر محاسبات كار رفته  به امواج نامنظم. باشد مي

 آمده دست  بهمحاسبه تقريبي  با استفاده از ار توزيع مقادير حداكثر ارتفاع موج را در هر نقطه كهنمود چين بلند در هر خط
شكن  شكن اصلي و موج زاويه بين موج βاي و  شكن باله طول موج l2شكن اصلي،  طول موج l1طول . دهد مي  نشان است 

وقتي استفاده از  و استفاده كردتوان براي محاسبه توزيع ارتفاع در اطراف يك گوشه مقعر  شكل مياز اين . باشد اي مي باله
  .بردكار  به توان برنامه محاسباتي ساده نباشد، روش محاسبات تقريبي را مي
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 توزيع حداكثر مقدار ارتفاع موج در نزديكي گوشه مقعر -33 -2شكل

 جاذب موجتوسط اثرات كاهش ارتفاع موج  )3

 عملكرد جاذب كه يدرصورت ،شود  مي  گوشه مقعر نصب موج اطراف يك كردن افزايش ارتفاع موجي براي كم وقتي جاذب

 از افزايش ارتفاع موج با وجود گوشه نظر نمودن صرف فراتر نرود 4/0شكن از  اي باشد كه ضريب انعكاس موج گونه هموج ب

اگر  و باشد  داشته  شكن ادامه تمام طول موج موج در جاذب كه است ي درحالتاين فقط . است قبول قابل مقعر كامال 
 شكن نصب در تمام طول موج مگرآنكهعملكرد جاذب موج خيلي موثر باشد  داشت انتظارتوان  شكن طوالني باشد نمي موج
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. كند مي دايپ گسترشمقعر  اي حتي تا فاصله بسيار دورتر از گوشه باله شكن از موج منعكس شدهباشد، زيرا اثر امواج   شده 
 .است  بيان  اي قابل شكن باله شكن اصلي بر روي موج همين مطلب براي اثر موج

 شكن موجافزايش ارتفاع موج در دماغه  )4

، )مخصوصا در فاصله يك طول موج از دماغه(ها در ورودي بندر  شكن بينهايت يا موج  نيمه شكن موجدر نزديكي دماغه يك  )5
توزيع از آنجا كه  .ندها در افزايش ارتفاع موج محلي بيش از ارتفاع امواج ايستا موثر شكن موج به وسيله يافته  تفرقامواج 

كه تفاوت تراز آب  دتوجه شو فرم نوساني دارد، ضروري است به اين واقعيت شكن موجارتفاع موج حتي در ديواره پشت 
مثالي از نتايج محاسبه نسبت نيروي موج  )34-2(شكل . شود  مي منجرشكن به نيروي موج بزرگي  مابين داخل و خارج موج

 .دهد مي  را نشان شكن موجدر نزديكي دماغه ) نسبت نيروي موج به نيروي موج ايستا(

 
 بينهايت شكن نيمه در طول يك موجتوزيع نيروي موج  -34 -2شكل

 جدا از ساحل شكن موجافزايش ارتفاع موج در اطراف  )6

و توزيع ارتفاع موج  شوند يدميتولامواجي با ارتفاع بلندتر از امواج ايستاي معمولي  جدا از ساحل شكن موجدر طول يك 
. است شكن موجدليل اثر تفرق موج در دو انتهاي  هب كه اين موضوع كند مي دايپفرم نوساني  شكن موجپشت ديواره در حتي 

ضروري  لذا. شود  مي بزرگترنيروي موج همچنين در اثر اختالف بين تراز آب در دو بخش دور از ساحل و نزديك ساحل 
محل توليد بيشترين نيروي موج تا حد ممكن است  جدا از ساحل شكن موجكه در يك  توجه شود است به اين واقعيت

مثالي از نتايج محاسبه توزيع نيروي  )35-2(شكل . شود جابجابه طول موج  شكن موججهت موج و نسبت طول زيادي با 
در اين محاسبه جهت موجي كه . دهد مي  جهته را نشان براي امواج نامنظم يك جدا از ساحل شكن موجموج در طول يك 

بيشتر زمان برخورد مايل با زاويه نسبي كم و نه  كه معنا  نيا  به(است  α°30= ، دهد مي  رخبيشترين نيروي موج در آن 
 ).كنند يم برخورد شكن موجطور عمود به  زماني كه امواج به
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 شكن جدا از ساحل توزيع نيروي موج در طول يك موج -35 -2شكل

 خزش موج -4-5-5

 ولامتدضمنا . گرفته شود درنظربايد نيز  ، خزشانكسار و تفرقبر  سمت آبهاي كم عمق، عالوه هانتشار امواج ب نيدرح

 .گرفته شود درنظرامواج  بودن  يرخطيغكه در محاسبه ضريب خزش  است 

سير   تف
كه ارتفاع موج  دهد مي  اين امر نشان. شود  ميمنجرهاي ساحلي  خزش يكي از عوامل مهم است كه به تغيير ارتفاع موج در آب

 Shuto يرخطيغبر پايه تئوري موج بلند  )36-2(شكل . گيرد قرار ميموج نيز  تناوب  دورهعمق تحت اثر عمق آب و  در آبهاي كم
عمق را  عميق به كم و تخمين ضريب خزش از آبهاي شده  اين شكل حل خطي با تئوري موج دامنه كوتاه را شامل. است  شده  رسم

0Hضريب خزش،  Ksار نمود در. سازد مي ممكن آب طول موج در  L0و  hارتفاع موج در عمق  H، آب عميقارتفاع موج معادل  ′
 .باشد مي عميق

نتايج مختلفي از نظر محل شكست موج و ارتفاع آن در محل  منجربه يرخطيغروابط خطي يا  بر اساسخزش موج محاسبه اثر 
در روابط  رفته بكاره و فرضيات محاسبه شونددر رابطه با اين انتخاب بايد به كاربرد موج . شود  ميشكست و اندكي قبل از آن 

نقش  برخوردكنندهشكن، اگر ارتفاع موج  محاسبه اثر ضربه موج بر مقطع موج درهنگاممثال . كرد توجه هر كاربرد خاص  به مربوط 
 باشد  مورد استفادهاما اگر انرژي موج در محل شكست . شود  امواج بايد لحاظ بودن  يرخطيغ، آنگاه اثر باشد  داشته  برعهدهاصلي را 

 است  بودن شكل موج باشند، آنگاه ممكن فرض سينوسي بر اساسبر تخمين انرژي موج از ارتفاع آن  و روابط مربوطه مبتني
عنوان نمونه تخمين نرخ رانه  به. شود يرواقعيغنتايج  منجربهبر ارتفاع موج  خزشاثر  ٴمحاسبهبراي  يرخطيغبكارگيري روابط 

 .شود  مي  با فرض موج خطي انجام  Kamphuis (1991)و   CERC (USACE, 1984)در روابط  ساحلي رسوب
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 نمودار محاسبه ضريب خزش -36 -2شكل

 شكست موج -4-5-6

 جهينت درباشد، تغيير ارتفاع موج  آب عميقسه برابر ارتفاع معادل موج حدود از  كمترهايي كه عمق آب  در محل

 شكستمحاسبه تغيير ارتفاع موج در اثر  درهنگامكه نامنظمي امواج  است  متداول. شود  ميگرفته  درنظرشكست موج 

 .شود  موج لحاظ

سير   تف
 كهاين پديده . يابد كاهش ميسريعا  ها آنشكنند و ارتفاع  مي عمق آب مشخصي در ،خزش علت پس از افزايش ارتفاع بهامواج 

محل  ،در امواج منظم. رود شمار مي بههاي دريايي  به سازه شده  عامل مهمي براي تعيين شرايط موج اعمال دارد شكست موج نام
به ارتفاع و  شكست موج بستگيدر امواج نامنظم محل . شود  مي  ناميده» نقطه شكست موج«، بوده  هميشه يكسانكه امواج  شكست

 .افتد مي  اتفاق شود  مي  ناميده» ناحيه شكست«كه  امواج منفرد داشته و بنابراين شكست موج در مسافت مشخصي تناوب  دوره

كات فني   ن
 تغيير ارتفاع موج در نتيجه شكست موج )1

 هاي  يا شكل )ث-37-2(تا  )الف-37-2(هاي  شكل با استفاده ازتوان  شكست موج را مي جهيدرنتتغيير در ارتفاع موج 
استفاده از مدل  و Godaها تغيير ارتفاع موج امواج نامنظم با محاسبه  اين شكلدر . نمود تعيين )ث-38-2(تا )الف-2-38(

با ار، تغيير ارتفاع موج نمود چين در هر و نقطهبراي محدوده سمت راست خط . نشان داده شده استتئوري شكست موج 
چين، تغيير  نقطهبراي ناحيه سمت چپ اين خط ). )خزش موج -5-5-4(بند ( شود  ميمحاسبه ضريب خزش  ازاستفاده 

شيب  درخصوص. تعيين شودار نمود اين با استفاده از و بنابراين ارتفاع موج بايد بوده  ارتفاع ناشي از شكست موج حاكم
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0Hh آب عميقه ارتفاع معادل موج كه نسبت عمق آب ب متوسط بستر در محلي شيب كه بهتراستبستر  در محدوده بين  ′
 .گردد  است انتخاب 5/2تا  5/1

 ارهاي تغيير ارتفاع موجنموددامنه كاربرد  )2

 آنكه از  شيباز انرژي موج اي  ، بخش عمدهاست آب عميقتر از حدود نصف ارتفاع معادل كمكه عمق آب  هايي در محل
محاسبه نيروي موج  درهنگامبنابراين . شود  مي  جريانات نوساني تبديلنوسانات تراز آب شود به انرژي انرژي تبديل به 

رود كار  به ارتفاع موج در محلي است بهتر موردنظرسازه  اهميت باالبودن درصورتعمق،  يك سازه در آب خيلي كم موثربه
 .است آب عميقكه عمق آب نصف ارتفاع معادل موج 

 
 1:10نمودار ارتفاع موج مشخصه در ناحيه شكست براي شيب بستر  -الف -37 -2شكل
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 1:20مشخصه در ناحيه شكست براي شيب بستر   نمودار ارتفاع موج -ب -37 -2شكل 

 

 
 1:30در ناحيه شكست براي شيب بستر  مشخصه  موجار ارتفاع نمود -پ-37-2شكل 
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 1:50در ناحيه شكست براي شيب بستر  مشخصه  موجار ارتفاع نمود -ت-37-2شكل 

 
 1:100در ناحيه شكست براي شيب بستر  مشخصه  موجار ارتفاع نمود -ث -37 -2شكل 
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 1:10ترين موج در ناحيه شكست براي شيب بستر  نمودار ارتفاع مرتفع -الف -38 -2شكل

 
 1:20ترين موج در ناحيه شكست براي شيب بستر  ارتفاع مرتفعار نمود -ب -38 -2شكل 
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 1:30ترين موج در ناحيه شكست براي شيب بستر  ار ارتفاع مرتفعنمود -پ -38 -2شكل 

 
 1:50ترين موج در ناحيه شكست براي شيب بستر  ار ارتفاع مرتفعنمود -ت-38-2شكل 
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 1:100ناحيه شكست براي شيب بستر ترين موج در  ار ارتفاع مرتفعنمود -ث-38-2شكل 

 روابط محاسباتي تقريبي براي ارتفاع موج شكست )3

با توجه به  وجود  با اين. دارد ازينمدل تئوري شكست موج معموال به كامپيوتر  هيبرپامحاسبه تغييرات ارتفاع موج 
  :باشد مي قبول قابل براي محاسبه تغييرات ارتفاع موج  )66-4(كلي، استفاده از رابطه ساده   پديده و دقت يريرپذييتغ
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   :كه در آن
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 )4-67( 

ترتيب مقادير حداقل و حداكثر  به {}maxو  {}minعملگر  و گردد  ميتعيين  )36-2(شكل  با استفاده از Ksضريب خزش 
 .باشد شيب بستر مي  tan θهاي داخل پرانتزها و كميت

 ))68-4(رابطه ( :است  ارائه شدهدر زير  Hmaxترين موج  طريق يك رابطه محاسباتي تقريبي براي ارتفاع مرتفع  همين به
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  :كه در آن

)4-69( 
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 ار محاسبه ارتفاع موج شكستنمود )4

، گرفته شود درنظرعنوان نماينده ارتفاع موج شكست  هدر ناحيه شكست ب  peak(H1/3)مشخصه  موجاگر حداكثر مقدار ارتفاع 
حداكثر  مشخصه  موجارتفاع  كه يدرمحل peak(h1/3)اگر عمق آب . خواهد بود )39-2(منحني مشخصه شكست نظير شكل 

 .شود  مي )40-2(ار محاسبه عمق شكست نظير شكل نمود ، آنگاهگرفته شود درنظرعنوان نماينده عمق شكست  هاست ب

 
 نمودار مقدار حداكثر مشخصه -39 -2شكل

 
 افتد مي  مشخصه اتفاق  كه مقدار حداكثر ارتفاع موج نمودار عمق آب در محلي -40 -2شكل
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 منظم معيار ارتفاع موج شكست در امواج )5
توان براي محاسبه معيار ارتفاع  ميار را نمود اين. دهد مي  معيار ارتفاع موج شكست را در امواج منظم نشان )41-2(شكل 

 )70-4(توان با رابطه  ار را مينمود يها منحني. بردكار  به ي مدل هيدروليكي امواج منظمها موج شكست در آزمايش
  :زد تقريب

)4-70( ( )




















+−−= θπ 34

00

b 151
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L
H /tan.exp. 

 .دهد مي  شيب بستر را نشان  tan θكه 
عمق است، عمق آب  كه آب كم هايي در محل. دهد مي  ارتفاع موج حدي را در نقطه اولين شكست موج نشان )42-2(شكل 

ارتفاع موج حدي در ناحيه  نيدرتخم ضروري استبنابراين . يابد افزايش ميدليل خيزاب موج ناشي از شكست موج  هب
 .گرفته شود درنظرشكست افزايش تراز آب 

 
 معيار ارتفاع موج شكست امواج منظم -41 -2شكل

 سنگي تغيير ارتفاع موج در سواحل آب )6

توان مستقيما  نميرا  موج  ، تغيير ارتفاعدارد امتدادي مسطح در مسافتي طوالن عمق و بستر سنگي كه آب كم در سواحل آب
  :استفاده كرد )71-4(توان از رابطه تجربي  مي عوض در. نمود محاسبه )38-2( و) 37-2( هاي از شكل
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 :كه در آن

0H  ارتفاع معادل موج در آب عميق: ′
Hx : در فاصله  مشخصه  موجارتفاعx سنگ از لبه آب 

h :سنگ عمق آب روي آب 

∞η : سنگ دور از لبه آب يحدكاف بهافزايش تراز متوسط آب در فاصله 
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 شود  مي  توصيه وجود  با اين. باشد مي 33/0و  05/0ترتيب  ههاي مدل هيدروليكي ب نتايج آزمايشبا توجه به  αو  A ضرايب
 ))72-4(رابطه ( .رودكار  به ،آمده دست  بههاي مشاهدات ميداني  مقادير زير كه از داده
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  موجارتفاع  با استفاده ازاين ضريب ) 37-2(شكل  با استفاده از. باشد ميسنگ  متناظر با شيب بستر در جلوي آب B ضريب
 )73-4رابطه ( .آيد مي  ذيل بدست  شرح به hدر عمق آب  Hx = 0 مشخصه
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  )74-4(رابطه  برابر است با ηh+∞عبارت 
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  )75-4(رابطه  برابر است با C0، )x=0(سنگ  پيوستگي تراز آب متوسط در لبه آب با استفاده از .است β=0.56كه در آن 
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موج  سنگ و تيزي بستر در جلوي آب باشد، كه با شيب مي hآب  بيانگر افزايش تراز ميانگين آب در عمق 0x=ηعبارت 
 ).مراجعه شود )خيزاب موج -1-7-4(د بنبه ( شود  ميكنترل 

 آمده دست  بهشكنند  ميسنگ  آب يرو بربوده و امواج   سنگ كم روي آب hعمق آب  كه  نيا  فرض باسباتي فوق روش محا
 .بردكار  به توان مين دهد نمي  كه آب عميق بوده و شكست موج رخ ميروش را هنگا بنابراين اين. است 

سنگ را  از لبه آب xفاصله  در Hmax,xترين موج  شكست يك موج منفرد، ارتفاع مرتفع موج معيار ارتفاع ندرنظر گرفت با
  .دست آورد به )76-4(توان از رابطه  مي

)4-76( ( ){ }xxx H81h780H .,.minmax, η+= 
 ارائه شدهدر رابطه زير  بوده كه xافزايش تراز متوسط آب در فاصله  xηبوده و  bيا  aمقدار كمتر  min{a, b}كه در آن 

  :است 
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 باالروي، روگذري و انتقال موج -4-6

 باالروي موج -4-6-1

 .محاسبه شودوضعيت و محل ديواره ساحلي و توپوگرافي بستر دريا با توجه به شكل مناسب  باالروي موج بايد به
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سير   تف
مشخصات موج، وضعيت و محل ديواره ساحلي و توپوگرافي بستر دريا  ليقب ازپديده باالروي موج به مجموعه عوامل متنوعي 

نتايج تحقيقات  هيبرپامحاسباتي و روابطي  ييارهانمود .كند ميتغيير اي  شكل پيچيده داشته و بنابراين ارتفاع باالروي به  بستگي
كه ديواره ساحلي و  وقتي. شرايط محدود مشخصي قابليت كاربرد دارند رد، اگرچه فقط تحتبتوان بكار  ميكه  دارند وجودگذشته 

 در. تعيين شودي مدل هيدروليكي ها الروي موج با انجام آزمايشارتفاعات با شود  مي  باشند توصيه  داشتهاي  بستر دريا شكل پيچيده
كه تراز تاج ديواره ساحلي باالتر از ارتفاع باالروي  شود  مي  ي ساحلي داراي شيب ماليم و مانند آن توصيهها طراحي ديواره هنگام

تراز  در نهايت فتد و لذا ابي  سرريزي اتفاق است  ممكن ،به ارتفاع موج در امواج نامنظم بسته وجود  با اين. شود  داده قرارامواج منظم 
بيشتر از يك مقدار ) )روگذري موج -2-6-4(به بند  رجوع(كه مقدار روگذري  شود  ميتعيين اي  گونه تاج و شكل ديواره ساحلي به

 .مجاز مشخص نباشد

كات فني   ن
 :است  صاف در زير آمده نفوذ  قابل ريغهاي  شيب يبرروهاي محاسبه باالروي موج  توصيفي از روش

 مقطع عرضي ساده )1

جلويي  شيببا ) دائمشامل يك ديواره (كه يك ديواره ساحلي  شود  مي  به وضعيتي گفته» يك مقطع عرضي ساده«
 .باشد  داشته قرار θدر بستر دريا با شيب تقريبا يكنواخت ) hبا عمق آب (در يك موقعيت مشخص  αيكنواخت 

 ايستاناحيه امواج ) الف
 وجودكه امواج ايستا  اي در پاي خاكريز در محدوده hرابطه زير را وقتي عمق آب  Takadaبراي تعيين ارتفاع باالروي، 

، درنظر گرفترا جداگانه  حالت دواو . است  كرده شنهاديپ، قرار دارد) تر از عمق خط شكست جايي عميق( دارند
 .دهد مي  افتد و حالت ديگري كه شكست موج روي مين  كه در شيب جلويي شكست موج اتفاق حالتي

با  دهد نمي  كه شكست موج بر روي شيب روي cα، حداقل زاويه تمايل شيب Micheرابطه با توجه به در مرحله اول، 
  )78-4رابطه ( :گردد  مي  پيروي از شرط زير مشخص
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ارتفاع باالروي  حالت  نيا درافتد،  مين  شيب اتفاق يبرروبزرگتر است شكست موج  cαكه زاويه شيب از  بنابراين وقتي
  :شود  مي  ارائه) 79-4(موج با رابطه 
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0Hكه  ارتفاع  Rتراز تاج و  sηشيب،  ارتفاع موج در عمق آب پاي H1خزش،  ضريب Ksمعادل،  آب عميقموج  ارتفاع ′
 .باالروي است

از  Takada، وجود داردو داده آزمايشگاهي  Micheتطابق خوبي بين مقدار حاصل از تئوري امواج ايستاي  نكهيا  فرض با
1sبراي  )80-4(رابطه  Hη استفاده كرد.  
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ارتفاع باالروي  حالت  نيا در. افتد مي  كوچكتر باشد، شكست موج در جلوي شيب اتفاق cαكه زاويه تمايل شيب از  وقتي
  :شود  مي ي منته )81-4(كه به رابطه  گردد  مي  فرض tan2/3αمتناسب با 
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حداكثر . كرد  فوق محاسبه  صورت هتوان ب ، ارتفاع باالروي را ميشود جاديااي باشد كه امواج ايستا  اندازه وقتي عمق آب به
cααافتد كه  مي  ي اتفاقزمانارتفاع باالروي  تر از اين  شيب تندتر و يا ماليم كه يحالت دو درهرباشد و ارتفاع باالروي  =

 .يابد كاهش ميباشد 
 شكست باشدتر از عمق  كه در آن عمق آب كم اي ناحيه) ب

Takada شكل زير  كافي كم باشد به اندازهكه عمق آب براي وقوع شكست موج به  ييها ارتفاع باالروي را در ناحيه
  )82-4رابطه ( :است  كرده ارائه
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 .باشد مي) h=0(ارتفاع باالروي بر روي بدنه خاكريز در خط ساحل  R0كه در آن 

00 HR   )83-4رابطه ( :شود  مي  شكل زير ارائه برپايه نتايج آزمايشگاهي به ′
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با  و شود  ميايجاد بيشترين ارتفاع باالروي  كه است  يدرحالتعمق آب در پاي خاكريز  )82-4(در رابطه  hRعبارت 
در  LRجمله . شود  مي  زده  تخمين، دهد مي  نشان دائم، كه ارتفاع باالروي را براي يك ديوار  )42-2(شكل  استفاده از

كه عمق آب  است  اي حداكثر ارتفاع باالروي در ناحيه Rmax كه يدرحالباشد  مي hRشكل طول موج در عمق آب 
 ).h=hRكه  يعني ارتفاع باالروي وقتي( شوند جادياكه در آن امواج ايستا  باشداي  اندازه به

: 1:10شيب بستر   

: 1:20شيب بستر   

: 1:30شيب بستر   
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 در يك ديواره دائم hRنمودار تخمين  -42 -2شكل

 مقطع عرضي پيچيده )2

نظير ) يكل  درحالت(كه توپوگرافي بستر دريا و شكل و موقعيت ديواره ساحلي  شود  مي  حالتي گفته مقطع عرضي پيچيده به
 .باشد نشان داده شده است )43-2(آنچه در شكل 

 
 مجازي شيبمقطع عرضي پيچيده و  -43 -2شكل

به ( آيد دست مي بهذيل  شرح ساحلي به، ارتفاع باالروي در ديواره درنظر گرفتكه مقطع عرضي را بتوان پيچيده  وقتي) الف
 ).مراجعه شود )43-2(شكل 

 .آيد دست مي بهاز مشخصات آب عميق  Bنقطه شكست موج ) 1(
و  Aآنگاه نقاط . شود  ميگرفته  درنظرعنوان حداكثر نقطه باالروي  هب Aو نقطه  شده فرض   Rسپس ارتفاع باالروي ) 2(

B مجازي  شيبو شيب اين خط به  شده  هم وصل هبا يك خط مستقيم بcot α شود  ميمنجر. 
با مقدار ارتفاع  شده  و ارتفاع محاسبه شود  ميمحاسبه  )44-2(شكل  با استفاده از مجازي شيبارتفاع باالروي براي ) 3(

 تكرارمقدار باالروي جديدي فرض و اين تقريب  بايد تطابق عدم درصورت. شود  مي  مقايسه شده فرض  باالروي اوليه 
اين فرآيند ). شود تكرار روندمجازي جديد استفاده و اين  شيبيعني ارتفاع باالروي جديد براي تعيين ( شود

 .يابد مي  ادامههمگرايي  به تكراري تا رسيدن

:ضريب خزش   
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 ارتفاع باالروي بر روي شيب -44 -2شكل

 .شود  ميگرفته  درنظرله امقطع عرضي پيچيده مسبراي عنوان ارتفاع باالروي  هب آمده دست  بهمقدار ) 4( 
 عرضي پيچيده مقايسه مقطعيك روش با نتايج واقعي آزمايشگاهي براي  از اين آمده دست  بهوقتي نتايج ) ب

اگر شيب  وجود  با اين. ستا% 10تر از كمو خطا معموال  وجود دارددو  ، عموما تطابق خوبي بين اينشود  مي 
بستر بيشتر از  و بنابراين اين روش بايد فقط براي شيب شده  دو كم  بستر خيلي ماليم باشد تطابق بين اين

 .شود  استفاده 1:30
اين شكل مرجع . دهد مي  را نشان 1:70در شيب بستري برابر  آمده دست  بهنتايج آزمايشگاهي  )45-2(شكل ) پ

 .است  هنمود  فراهمدر تخمين ارتفاع باالروي يك مقطع عرضي پيچيده با شيب بستر ماليم را مفيدي 

 
 ساحلي كه از نقطه شكست موج به ساحل نزديكتر قرارگرفته است يك ديواره يارتفاع باالروي بررو -45 -2شكل

 برخورد موج مايل )3

تاج امواج برخوردي و  زاويه بين خط β نجايدرا. دهد مي  نشانرا  β و زاويه Kβرابطه ضريب زاويه برخورد  )46-2(شكل 
به ارتفاع باالروي  βنيز نسبت ارتفاع باالروي متناظر زاويه  Kβخط مركزي ديواره ساحلي بوده و ضريب زاويه برخورد 
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براي تخمين اثر زاويه برخورد  توان ميرا ) 46-2(شكل . باشد مي) 0β=( كنند يبرخوردمصورت عمودي  هكه امواج ب هنگامي
 .نمود استفادهموج در ارتفاع باالروي 

 اثرات جاذب موج )4

طور  هب است  مكنباشد ارتفاع باالروي م ي بتني جاذب موج پوشيدهها كه وجه مقابل ديوار ساحلي كامال از بلوك هنگامي
 هاي بتني تا حد زيادي  اثر بلوك وجود  با اين. دهد مي  را نشاناز آن اي  نمونه )47-2(شكل  كه كاهش يابدتوجهي  قابل

هاي  كمك آزمايش كه ارتفاع باالروي به گردد  مي  توصيهكلي   در حالت و بنابراين كند ميتغيير نحوه قرارگيري آنها  بر اساس
 .تعيين شودمدل هيدروليكي 

  برآورد خطا )5
 پراكندگي زيادداراي  وهايي آزمايشگاهي  گيري از داده با ميانگين هاي تعيين ارتفاع باالروي كه منحني است  توجه شايان

باالروي  ،باشد  شده  طراحي مشخصه  امواجارتفاع تاج ديواره ساحلي در برابر اگر  كهكرد توجه همچنين بايد . اند آمده دست  به
هاي آزمايشگاهي  ، حتي اگر پراكندگي دادهكند مي تجاوز شده  ارتفاع تاج طراحيج از اموادليل نامنظمي  هغالبا ب موج واقعي

گيري  تصميمبنابراين . عبور كننداز امواج از اين ارتفاع  العاده ممكن است تا نيمي فوق طيشرا در در واقع .نشود  هدرنظر گرفت
ارتفاع باالروي امواج منظم بوده بلكه ضروري است كه ميزان  بر اساسساحلي نبايد صرفا ارتفاع تاج يك ديواره  با دررابطه

 ).شود  رجوع )روگذري موج -2-6-4(بند  به( قرار گيرد روگذري نيز مدنظر

 
 )مقادير آزمايشگاهي: خطوط كامل(رابطه بين زاويه موج برخوردي و ارتفاع باالروي  -46 -2شكل
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 كاهش ارتفاع باالروي در اثر استفاده از جاذب موج -47 -2شكل

 روگذري موج -4-6-2

هاي  ، مقدار روگذري با انجام آزمايششود  مي  تلقيهايي كه مقدار روگذري در آنها عامل طراحي مهمي  براي سازه

 كه شود  ميمحاسبه شده   انجام درگذشتههيدروليكي كه  هاي مدل هاي آزمايش داده با استفاده از وليكي و يارمدل هيد

 .شود  ميگرفته  درنظرنامنظمي امواج  حالت نيدرا

سير   تف
زمان  آب روگذري در واحد ميانگين حجم» روگذري نرخ« گريد ازطرف. باشد كل آب روگذري مي حجم» مقدار روگذري«

مقدار روگذري و نرخ روگذري معموال در واحد عرض . آيد دست مي بهي گير اندازهزمان   باشد كه با تقسيم مقدار روگذري بر مدت مي
 .شوند مي  بيان

و  ها ها، خانه گرفتگي به جاده بلكه بر اثر آب شود  ميوارد بدنه ديواره ساحلي خسارت  تنها به نه ادباشديزاگر مقدار روگذري 
خاكريز يا ديواره ساحلي به هدف محافظت از آنها  اگرچهرسد  مي  پشت خاكريز يا ديواره ساحلي نيز آسيب و لنگرگاه تاسيسات بندر

 وجود خواهدديدن نيز  و يا آسيب نشد غرق احتمالكنندگان از تاسيسات رفاهي مجاور آب  عالوه براي استفاده هب. است  شده  ساخته
ها و موقعيت  مشخصات سازهبا توجه به كه  ري بيشتر از مقدار مجاز مشخصيكه مقدار روگذ ضروري استطراحي،  نيدرح. داشت

است تغييرات  مناسب شود  مي  زده  تخمينآزمايش  از طريقكه مقدار روگذري  هنگامي ،عالوه به. نباشد ،گردد  ميتعيين استفاده آنها 
 .باشد آب مي مختلف يترازهاي براي يها ي انجام آزمايشامعن كه به گرفته شود درنظري آب مد و جزرتراز 

كات فني   ن
 براي محاسبه نرخ روگذري ييارهانمود )1
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يا سنگريزه حفاظتي پاشنه يا حفاظ تاج بدون هرگونه يعني (ساده  يشكل بايا جاذب موج  دائمساحلي  براي يك ديواره
ي با ها آزمايش بر اساسكه  )51-2(تا  )48-2( يها ارهاي شكلنمود با استفاده از توان مينرخ روگذري را ) موارد مشابه

دقت كه  وجود دارداين تصور و مشاهدات ميداني،  ها از مقايسه نتايج آزمايش. زد  تخمين ،اند شده  امواج نامنظم رسم
نرخ روگذري براي ديواره ساحلي جاذب موج . خواهد بود )15-2(در جدول  ارائه شدهي نرخ روگذري در محدوده ها منحني

 .است  آمده دست  به ،رديف بلوك بتني جاذب موج باشد دوكه اليه آرمور پاييني در تاج شامل  تيبراي حال

 شده زده  تخمينمحدوده تقريبي نسبت نرخ واقعي روگذري به مقدار  -15-2 جدول
3

0Hg2q  ديواره ساحلي جاذب موج دائمديواره ساحلي  ′

2-10 
3-10 
4-10 
5-10 

 برابر 5/1 تا 7/0

 2 تا 4/0

 3 تا 2/0

 5 تا 1/0

 برابر 2 تا 5/0

 3 تا 2/0

 5 تا 1/0

 10 تا 05/0

موارد زير را بايد مدنظر  )72-2(و  )69-2(اشكال با استفاده از  كلي مقادير نرخ روگذري در امواج نامنظم تخمين درهنگام
 :قرارداد

اري نمود ندارد،  ارها تطابقنمود هيچيك از مقادير موجود دراگر مقادير واقعي شيب بستر و تيزي موج آب عميق با ) الف
 .انجام گيرديابي  درونبايد ديگر  يروشعنوان  بهاينكه ، يا دهد  نشانمقادير را بيشترين تطابق بين كه  رود كار بهبايد 

يا  شود  استفاده وك جاذب موجاگر نوع ديگري از بل. اند شده  ي جاذب موج از دو اليه تتراپاد تشكيلها ارها بلوكنمود در) ب
وجود قرارگيري تتراپادها و يا شكل پاشنه   ولي تفاوتهايي در عرض تاج، نحوه شود  استفاده اگر از همين نوع بلوك

  اي داشته مالحظه ارها تفاوت قابلنمود از آمده دست  بهكه نرخ روگذري واقعي با مقدار  وجود دارداين خطر  داشته باشد
 .باشد

 .وجود داردبه كاهش مقدار روگذري  ي بتني در تاج تمايلها ي بلوكها افزايش تعداد رديفبا ) پ
 و همكاران  Takayama، رابطه تخميني وجود داشته باشدارها براي تخمين نرخ روگذري مشكالتي نمود اگر در كاربرد) ت

 .بردكار  به توان را مي
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 )1:30شيب بستر (تخمين نرخ روگذري يك ديواره ساحلي دائم  نمودارهاي -48 -2شكل
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 )1:10شيب بستر (نمودارهاي تخمين نرخ روگذري يك ديواره ساحلي دائم  -49 -2شكل
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 )1:30شيب بستر (مودارهاي تخمين نرخ روگذري يك ديواره ساحلي جاذب موج ن -50 -2شكل
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 )1:10شيب بستر (نمودارهاي تخمين نرخ روگذري يك ديواره ساحلي جاذب موج  -51 -2شكل
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 نرخ مجاز روگذري )2

كاربري زمين پشت ديواره و ظرفيت با توجه به عواملي همچون نوع سازه ديواره ساحلي، موقعيت  نرخ مجاز روگذري به
استاندارد براي  يارائه مقدار جهت  بديناگرچه . شود اتخاذناسب با وضعيت تاين بايد م كه دارد  تاسيسات زهكشي بستگي

حوادث موارد قبلي مطابق جدول  هيبرپامقاديري را براي حد آسيب نرخ روگذري  Godaاست،  رممكنيغنرخ روگذري مجاز 
داده و  و همكاران درجه اهميت تاسيسات پشت ديواره ساحلي را مدنظر قرار  Nagaiبر اين عالوه. است  كرده  ارائه )2-16(

 .گرفتند  ي امواج منظم نتيجهها نتايج آزمايش با استفاده از )17-2(مقادير نرخ مجاز روگذري را مطابق جدول 

 مرز خسارت نرخ روگذري -16-2جدول 
 )m3/m.s(نرخ روگذري  پوشش نوع

 سنگچين
 شده  فرش سنگبا كف 

 نشده فرش با كف سنگ

2/0 

05/0 

 خاكريز

 بتن در شيب جلو، تاج و شيب عقب

 بتن در شيب جلو و تاج اما بدون بتن در شيب عقب

 بتن فقط در شيب جلو

05/0 

02/0 

 يا كمتر 005/0

 شكل تابعي از درجه اهميت زمين پشت ساحل به) m3/m.s(نرخ مجاز روگذري  -16-2جدول 

كرد كه   بيني توان پيش ، و بنابراين ميوجود داردها، تاسيسات عمومي و غيره در پشت ديواره ساحلي  خانه كه تجمع زيادي از مناطقي

 شود  مي  مالحظه را موجب  قابل يگرفتگي ناشي از روگذري يا پاشيدن به شكل خاص خسارت آب
 01/0حدود 

 02/0حدود  ديگر نواحي مهم

 06/0تا  02/0 ديگر نواحي

 اج معادلضريب ارتفاع ت )3

آن  عنوان يك راهنما هنگام تعيين مقدار روگذري براي يك ديواره ساحلي كه روي هتوان ب ضريب ارتفاع تاج معادل را مي
ضريب ارتفاع . بردكار  به دائم يدرزهانوع جاذب موج با از يا براي ديواره ساحلي و  گرفته قرارهاي بتني جاذب موج  بلوك

 همان مقدار روگذري منتج فرضي كه به دائمبه ارتفاع يك ديواره  موردنظرنسبت ارتفاع ديواره ساحلي برابر با معادل تاج 
  گرفته شدهدرنظر يكسان بايد  هردوحالتشرايط مربوط به امواج و توپوگرافي بستر دريا براي  و در آن باشد مي شود  مي 

توان  ميتاج ديواره ساحلي مورد مطالعه را  كه  است معنا  نيا  بهباشد  0/1اگر ضريب ارتفاع تاج معادل كمتر از . باشد
مورد عبارت ديگر ديواره ساحلي  ه؛ بداد قرار دائميك ديواره ساحلي تاج تر از  همچنان با ارائه همان مقدار روگذري پايين

در انواع معمول  βدر زير مقادير مرجع ضريب ارتفاع تاج معادل . باشد ميكاهش مقدار روگذري  موثربرشكلي  بررسي داراي
 .است  ارائه شدهديواره ساحلي 

 β=0.9 ~ 0.7 :ديواره ساحلي جاذب موج با رويه بلوك بتني

 β=0.6 :دائم يدرزهاديواره ساحلي داراي 

 β=1.0 ~ 0.5 :ديواره ساحلي با ديواره عقب
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 β=1.7~ 1.0 :اي ديواره ساحلي پله

 :كنند يبرخوردمصورت زاويه دار  هكه امواج ب وقتي
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)θ : ،باشد ميصفر برابر  كنند برخوردصورت عمودي  هامواج ب كه يزمانزاويه برخورد امواج( 
 اثر باد بر مقدار روگذري )4

. وجود دارد رابطه  نيا درد، اگرچه تغييرات زيادي نسبتا زيادي در مقدار روگذري دارباد تاثير  ،باشد ماگر روگذري ك دركل
 اثر باد بر يبرروتحقيق  يكنتايج  )52-2( شكلدر . يابد كاهش مي نسبي باد با افزايش مقدار روگذري تاثير وجود  با اين

 دائممحور  ومكاني مقدار روگذري  محور افقي گراديان. نشان داده شده استميداني  مشاهدات يبرمبنامقدار روگذري 
كه مقدار روگذري كم است  هنگامي شود  مي  در شكل ديده همانطوركه. دهد مي  را نشانسطح  مقدار روگذري در واحد

 است، گراديان كه مقدار روگذري زياد زماني و شود  ميكمتر سرعت باد بيشتر باشد گراديان مكاني مقدار روگذري  هرچه

 آب پخش كه جرم باشد مسافتي  ر روگذري كموقتي مقدا دهد مي  نشانموضوع اين . يابد افزايش ميمكاني مقدار روگذري 
كه مقدار  زماني وجود  با اين .گردد  مي شتريبسرعت باد  با افزايشفاصله  و اين رديگ يم ريتاثاز سرعت باد  شدت به شود  مي 

 .شد خواهد  كمتفاوت در مسافت پخش  باشد اديزروگذري 

 

 گراديان مكاني مقدار روگذري موجاثر باد بر  -52 -2شكل

 جهته چندروگذري امواج تصادفي  )5

 .نمود  تصحيح Smax با راستا توان هم را مي، نرخ روگذري است  خوبي مشخص هامواج ب بودن  يجهت چندكه  يدر آب
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 عبور موج -4-6-3

در اثر روگذري و يا نفوذ از ميان هسته يا توده پي  شكن موجدر پشت يك  هعبور كنندكه ارتفاع موج  است  ولامتد

 .نمود محاسبهي گذشته ها ي مدل هيدروليكي يا دادهها نتايج آزمايش را با مراجعه به شكن موج

سير   تف

عبوري بر توزيع ارتفاع   ، زيرا موجگردد  محاسبه شكن موج انيازمعبوري پس از روگذري و يا عبور   كه ارتفاع موج ضروري است
 شكن موج انيازم كرده نفوذامواج  و نيز شده زيسررو يا  شده روگذرامواج عبوري شامل امواج . دارد ريتاث شكن موجموج پشت 

داراي ) هستند رينفوذناپذ كه در اصل(يي ها با صندوقه شكن موجچندين اخيرا . باشند ميمركب  شكن موجپي  يا تودهاي  سنگريزه
عبور موج  مقدار ضريب ضروري است حالت نيدرا. اند شده  ساخته گاهي مياني جهت افزايش تبادل آب دريا در داخل بندرها سوراخ
 .كند مي  عنوان شاخصي از كارايي تبادل آب دريا عمل هزيرا اين ضريب ب شود  كنترل

كات فني   ن

 مركب شكن موجضريب عبوري يك  )1

شكن مركب يا  از روي موج از گذشتن پسداخل يك لنگرگاه  عبوري به  امواج ارتفاع براي محاسبه) 53-2(توان از شكل  مي
 )53-2(در شكل  باآنچهخوبي  كه امواج نامنظم هستند به عبور حتي وقتي ضريب. استفاده كردپي نفوذ  از ميان تودهنفوذ 

 اول دهكمعادل متوسط  موج ارتفاعبلكه براي  مشخصه  موجتنها براي ارتفاع  نه) 53-2(شكل . دارد تطابق نشان داده شده
 .باشد يم معتبرميانگين نيز  موج و ارتفاع  امواج نيتر مرتفع

 
 عبوري ارتفاع موج نمودار محاسبه ضريب -53 -2شكل

 مركب شكن موجموج عبوري براي يك  تناوب  دوره )2

  دوره دو هربراي  امر اين( خواهد بود متناظرموج برخوردي  تناوب  دوره درصد 80تا  50موج عبوري حدود  تناوب  دوره
 ). كند مي  ميانگين صدق تناوب  دورهو  مشخصه  موج تناوب

 شكن موجي آزمايشگاهي براي ديگر انواع ها داده )3
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هاي  شكن موج هاي بتني جاذب موج، هاي مركب پوشيده از بلوك شكن ارتفاع موج عبوري در موج يبرروهايي  آزمايش
 .انجام شده است مشابههاي  شكن هاي بتني جاذب موج و ديگر موج اي با بلوك سنگريزه

 هاي تركيبي شكن موج رازيغيي ها ضريب انتقال براي سازه )4

توان به تحليل  ميبلوك بتني جاذب موج  شكن موجيا اي  سنگريزه شكن موج مانندبراي يك سازه متخلخل نفوذپذير ) الف
كار  به تيپن ضريب عبوري از يك سازه دست آورد بهبراي را  )84-4(رابطه تجربي  توان مي. مراجعه كرد Kondoتئوري 

  .ردب

) :سنگي شكن موج )4-84( )LHk11K tT += 
 Lارتفاع امواج برخوردي و  Hعمق از سطح آب تا سطح كف سازه،  dعرض تاج سازه،  kt=1.26 (B/d)0.67 ،Bكه در آن 

 .باشد ميطول موج امواج عبوري 
 ،)7(به بخش( نمود استفادهرا و همكاران   Morihiraهاي تجربي حل راه توان مياي  پرده هديوار شكن موجدر يك ) ب

 ).مراجعه شود )غشاييديواره  شكن موج -1-3-3(بند 
جلو و عقب است، نتايج  ديوارهاي هردودر  ييدرزهانفوذپذير كه داراي  دائم شكن موجبراي ضريب عبور يك ) پ

 .باشد يم موجودآزمايشگاهي 
، چندباله رينفوذپذي ها شكن موج ازجمله روند يكارم بهكه با هدف افزايش تبادل آب دريا  ييها شكن موجانواع ) ت

 ضرايب. باشند اي مي هاي نوع لوله شكن موجهاي نفوذپذير صفحه افقي و  شكن موج، دائم يا چنداستوانههاي  شكن موج
 .است  آمده دست  بههاي مدل هيدروليكي  ها توسط آزمايش شكن عبور اين نوع موج

 مستغرق شكن موجضريب عبور يك  )5

شكل يك توده و سپس  به شده  هاي شكسته سنگ ي طبيعي يا قطعهها سنگ انباشتنمستغرق معموال با  شكن موجيك 
 ساختهشكن مستغرق  در يك موج. شوند ساخته ميهاي زيرين  محافظت از اليههاي بتني براي  پوشاندن سطح آنها با بلوك

 .باشد يم موجودو ضريب عبوري  شكن موجدهنده رابطه بين ارتفاع تاج  اري نشاننمود ،هاي شكسته سنگ  از قطعه شده 

 خيزاب موج و نوسان خيزاب -4-7

 خيزاب موج -4-7-1

پديده خيزاب موج كه در منطقه شكست  است  مناسب، گيرند قرار ميهايي كه در منطقه شكست  هنگام طراحي سازه

 .قرار گيرد مورد توجهالزم  ميزان به، دهد مي  روي شوند مي  سمت ساحل نزديك شكست امواجي كه به جهيدرنت

كات فني   ن
  تخمين مقدار خيزاب موج يارهانمود )1

در  شده  محاسبه Godaكه توسط  1:10و  1:100شكست امواج تصادفي در شيب بستر  در اثرتغييرات تراز متوسط آب 
 آب عميقارتفاع موج  H'0، كه H'0/L0( باشد كمترتيزي موج  هرچه. نشان داده شده است) 55-2(و ) 54-2( هاي شكل

 تندتر، هرچه شيب بستر بر اين عالوه. شود  مي شتريب، باالروي تراز متوسط آب )باشد مي آب عميقطول موج در  L0معادل و 
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 دهد مي  را نشان ساحلي  خطباالروي تراز متوسط آب در ) 56-2(شكل . يابد افزايش ميباالروي تراز متوسط آب  نيز باشد
در محدوده  H'0/L0كه  هنگامي. شود  مي  مشاهدهاثرات تيزي موج و شيب بستر در باالروي تراز متوسط آب بوضوح  درآنكه 
 ~ 0.1) درحدود ساحلي  خطتند، باالروي تراز آب متوسط در نزديكي   ثنا شيب بستر خيلياست  باشد، به 05/0تا  01/0

0.15)H'0 57-2شكل ( .خواهد بود( 

 
 )1:10شيب بستر (تغيير تراز متوسط آب  -54 -2شكل

 
 )1:100شيب بستر (متوسط آب تغيير تراز  -55 -2شكل
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 تغيير تراز متوسط آب در خط ساحل -56 -2شكل

 
 نسبت دامنه نوسان خيزاب به دامنه موج آب عميق -57 -2شكل
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 باالروي تراز متوسط آب در طراحي ندرنظر گرفت )2

. يابد  داده و ارتفاع موج شكست افزايش مكان رييتغسمت ساحل  هنقطه شكست ب شود  مي  باالروي تراز متوسط آب باعث
 .است برخورداراي  از اهميت ويژهباالروي تراز متوسط آب ، عمق طرح در آب كم محاسبه دقيق ارتفاع موج براي ،بنابراين

 نوسان خيزاب -4-7-2

 .شود  مي  چندين دقيقه بررسي يك تا تناوب  دورهلزوم نوسان خيزاب با  درصورتعمق  در آب كم

كات فني   ن
 براي تخمين دامنه نوسان خيزاب Godaرابطه 

  :است  كرده شنهاديپرا  )85-4(رابطه  Godaنتايج مشاهدات ميداني نوسان خيزاب،  هيبرپا

)4-85( 
( )
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)دامنه جذر ميانگين مربعات پروفيل موج نوسان خيزاب ،  rmsζكه در آن  )0rmsη  دامنه جذر ميانگين مربعات پروفيل موج

0Hآب عميق،   .باشد ميعمق آب  hو  آب عميقطول موج در  L0معادل،  آب عميقارتفاع موج  ′
شدن  ، با افزايش عمق آب كاهش و با كماست  متناسب آب عميقكه دامنه نوسان خيزاب با ارتفاع موج  دهد مي  اين رابطه نشان

00تيزي موج  LH  .يابد افزايش مي آب عميقدر  ′

 آزادبلند و نوسان  تناوب  دورهامواج با  -4-8

 گرفته  انجام حدممكنبايد تا ها، مشاهدات ميداني  در لنگرگاه آزادنوسان امواج بلند و  تناوب  دورهامواج با با توجه به 

 .شود  نتايج اين مشاهدات اعمال هيبرپاو راهكارهاي مقتضي براي كنترل آنها 

سير   تف
 ظاهردر نقاط مشاهداتي در لنگرگاه و مقابل ساحل  مواقع يدربعضدقيقه  بين يك تا چندين تناوب  دورهنوسانات تراز آب با 

 تناوب  دورهبلند به  تناوب  دورهاين امواج با  تناوب  دورهاگر . شود  مي  بلند گفته تناوب  دورهاين نوسانات امواج با  كه به شود  مي
بزرگي  يباالآمدگبه افزايش  است  باشد، پديده تشديد ممكن ي مهار آن نزديكها و طناب شناورنوساني يك  طبيعي نوسان سيستم

مشاهدات  هيبرپااگر . كه تاثيرات زيادي بر كارايي تخليه و بارگيري كاال در بندر دارد شود منجرباشد  حتي اگر ارتفاع موج كم
 هيتوص، نديآ يم وجود به لنگرگاهسانتيمتر يا بيشتر در  15تا  10 مشخصه  موجبلند با ارتفاع  تناوب  دورهامواج با  شود  مشخص

 .قرار گيرد ررسيهاي مقابله سخت يا نرم مورد ب روش كهشود  مي 
، شود ظاهراي مشاهداتي در لنگرگاه  تر در نقطهبيشاي يا  دقيقه چندين تناوب  دورهتراز آب با آشكار كه نوسانات  هنگامي

در تراز آب در اثر  اندككه تالطمي  افتد مي اين پديده وقتي اتفاق. است  افتاده  اتفاق» آزادنوسان «كه پديده  كرد فرض توان  مي
 آزاددامنه اين نوسان  مالحظه افزايش قابل. شود  لنگرگاه يا خليج تقويت شده ديتشدتغييرات فشار هواي بيرون در دريا با نوسانات 
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همچنين جريان . دشوهاي زهكشي شهري  گرفتگي در دماغه خليج و يا جريان خروجي برعكس از كانال آب منجربه است  ممكن
بنابراين . شود منجركوچك  يشناورهاهاي مهار  شدن طناب افتاده، به پاره در لنگرگاه اتفاق است  سرعت باال ممكنموضعي با 

 .توجه شود آزاد  براي كاهش حركت نوسان شكل لنگرگاه به تركيب حدامكانرسم پالن لنگرگاه تا  هنگام است  مناسب

كات فني   ن
 بلند براي عمليات تخليه و بارگيري كاال تناوب  دورهارتفاع آستانه امواج با  )1

 حركتتواند در اثر تشديد باعث  مييك اسكله  يدرجلوبلند  تناوب  دورهامواج با  كهتوجه شود واقعيت به اين ضروري است
بلند براي عمليات روان تخليه و بارگيري كاال  تناوب  دورهارتفاع آستانه امواج با . متر شود چنديناي برابر  كشتي با دامنه

. دارد ارگيري بستگي، وضعيت مهار و شرايط بموردنظربلند، ابعاد كشتي  تناوب  دورهامواج با  تناوب  دورهعواملي همچون  به
 .ر استسانتيمت 15تا  10 درحدود مشخصه  موجاين مقدار متناظر با ارتفاع  ،مشاهدات ميداني هيبرپا ،وجود  با اين

 بلند تناوب  دورهمحاسبه انتشار امواج با  )2

مرز موج برخوردي در بيرون لنگرگاه در دريا  قراردادنبلند در داخل يك لنگرگاه با  تناوب  دورهانتشار امواج با  است  مطلوب
 .دمحاسبه شوروابط موج بلند خطي  با استفاده از يا روشي محاسباتي Boussinesqو سپس استفاده از رابطه 

 بلند تناوب  دورهطيف استاندارد امواج با  )3

  دورهبوده و شرايط امواج با  بيرون لنگرگاه ناكافيهاي  آببلند در  تناوب  دورهي مشاهدات ميداني امواج با ها وقتي داده
جع يا ادر مر نشان داده شده باشد، طيف استاندارد  نشده  مشخص كنند مي بلند كه نيروهاي خارجي طراحي را تعيين تناوب

مقايسه بين يك طيف مشاهداتي و شكلي تقريبي از طيف ) 58-2(شكل در . دبركار  به توان را مي ابط تقريبي آنور

 .دباش ميبلند  تناوب  دورهتراز انرژي در امواج با  دهنده نشاندر شكل پارامتر  lαعبارت . نشان داده شده استاستاندارد 
 آزادروش محاسبه نوسان  )4

 .مراجعه شود )آزادنوسان  -5-6(ند به ب آزادبه منظور محاسبه نوسان 

 
 تناوب بلند و طيف مشاهداتي  هاي دوره مقايسه طيف استاندارد با مولفه -58 -2شكل
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 ها امواج درون لنگرگاه -4-9

 آرامش و تالطم -4-9-1

 .نمود  تنظيممناسبي  طور هب را در لنگرگاهدهنده تالطم  افزايش عواملبايد لنگرگاه،  آرامش ارزيابي درهنگام

سير   تف
فقط عوامل فيزيكي از قبيل امواج، بادها، حركات كشتي و مقاومت  نه كه باشد ميالعاده پيچيده  فوقاي  مسالهآرامش لنگرگاه 

ها  كشتي ها، پناه سهولت ورود و خروج كشتي ازجمله ازداردينكه به قضاوت فردي  آالت فعال در برابر باد و موج بلكه عواملي ماشين
عوامل اقتصادي از قبيل  آرامش لنگرگاه به بر اين عالوه. شود  مي  در دريا را نيز شامل كاركردنطوفاني و شرايط آستانه  يوهوا آبدر 

مورد ها و هزينه ساخت تاسيسات مختلفي كه براي بهبود آرامش لنگرگاه  كارايي عمليات تخليه و بارگيري كاال، نرخ فعاليت كشتي
باشد  ميو اساس تعيين معياري براي آرامش لنگرگاه  شده  منتهي ها امواج در لنگرگاه تالطمكه به  عواملي. شود  مي  است، مربوط نياز
 :ذيل است شرح به

 امواج نفوذي از ورودي لنگرگاه) الف
 ها شكن ون لنگرگاه از روي موجعبور امواج به در) ب
 منعكس شدهامواج ) پ
 بلند تناوب  دورهامواج با ) ت
 آزادنوسان ) ث

توسط  دشدهيتولباشد و امواج  مورد نيازتوسط باد در لنگرگاه نيز  دشدهيتولتوجه به امواج  است  ممكن هاي بزرگ در لنگرگاه
 .كوچكتر شودهاي شناورسبب مشكالتي براي  است  هاي بزرگ ممكنشناور

 ارزيابي آرامش لنگرگاه -4-9-2

در  تالطمي مستقل موج براي عوامل مرتبطي كه سبب ايجاد ها تخمين جداگانه مولفهبا توجه به آرامش لنگرگاه 

 .گردد  مي  ارزيابي شود  ميلنگرگاه 

كات فني  ن
 :بردكار  به توان براي ارزيابي آرامش لنگرگاه ميروش زير را 

 .جادشوديا آب عميقتوزيع مشترك ارتفاع و جهت امواج بايد اج در لنگرگاه، ابتدا براي تخمين امو )1
با افتد  مي  يابي موج و ورودي لنگرگاه اتفاق سپس انتقال موج ناشي از انكسار و شكست كه بين نقطه مشاهده موج و يا پيش )2

 .آيد دست مي بهترتيب شرايط موج در ورودي لنگرگاه  ، و بدينشده  روش رابطه تعادل انرژي محاسبه مثال، ،استفاده از
عبور موج  يبررو اي مطالعه لزوم درصورت. شود  هدست آورد بهتفرق و انعكاس  يبرروارتفاع موج در لنگرگاه با تمركز اصلي  )3

 .انجام پذيرد زمان  نيا در
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و ارتفاع موج عبوري و  منعكس شده، ارتفاع موج يافته تفرقارتفاع موج  مجذورتوان با جمع  ميارتفاع موج در لنگرگاه را  )4
موج در لنگرگاه   كه اثرات امواج عبوري نسبتا ناچيز باشند، دوره تناوب هايي در لنگرگاه. زد  جمع تخمين تعيين جذر حاصل

 يبراجهت موج  هردرارتفاع موج در لنگرگاه بايد  كهتوجه شود .درنظر گرفت يافته  تفرقامواج  تناوب  دورهتوان مشابه  ميرا 
 .گردد  ي مختلف ارتفاع موج با احتمال وقوع مربوطه در خارج از لنگرگاه بررسيها گروه

 زانيم ايكه ارتفاع امواج  ييروزها تعداد شبانه ايدرصد اوقات و  بر اساسلنگرگاه را  كيخ وقوع امواج در نر است  مرسوم )5
 محسوب يناآرام ازآن شيب ريحداكثر ارتفاع مجاز موج، كه مقاد مقدار. كنند انيب شود  ميشتريب نيحدمع كيتالطم از 

 به يبستگ شود  مي  داده  صيتشخ) تيريمد و قابل(تحمل  قابل ضچهحو يكه ناآرام يحداكثر درصد اوقات نيو همچن ،شود  مي 

هر بندر  يمناسب برا ريمقاد. كردتعيين  باشد معتبر ايكه در دن يا مقدار آستانه رابطه نيدرا توان يدارد و نم يمختلف عوامل
مثال ( يريو بارگ هيروش تخل ها، ياسكله، نوع و وزن و ابعاد كشت ساتيبندر، هدف استفاده از تاس يكاربر به نوع يبستگ
 بر اين عالوه.  دارد گريد از اسكله و عوامل يكشت شدن جدا يامواج، زمان الزم برا و جهت تناوب  دوره، )فله اي ينريكانت

كه  يدرصد اوقات نييبندر هم در تع تيريامكانات مد زانيكنندگان از بندر و م استفاده يريپذ تيريمد زانيفرهنگ و م
مختلف  يها قسمت يمناسب برا ريمقاد است  ممكن يحت. دارند نقش شود  مي  داده صيتحمل تشخ قابل چهحوض يناآرام

 يادياز بنادر ص يعنوان نمونه تعداد به). نگيپارك اي يريو بارگ هيمثال اسكله تخل(نباشند   كساني زيبندر ن كيحوضچه 
 يها طراح متر در محل پارك لنج 0/5اسكله و  قابلمتر در م 0/3ارتفاع موج شاخص برابر با  مجاز حد بر اساس رانيا
 يشناورها يرايكه پذ يدر بنادر نفت گريد ازطرف. اند منظوركردهدرصد  5تا  2/5 نياند و درصد اوقات عدم آرامش را ب شده 

 يها سكلهاز ا يبعض كه ي، بطوراست  شده  استفاده يدر طراح زيمتر ن 1كش هستند، ارتفاع مجاز تا حدود  بزرگ نفت اريبس
 نيهمچن). خارك رهيجز مثال اسكله( كنند نمي يرا مزاحم تلق ايدر يعيطب طيشكن بوده و شرا اصوال فاقد موج ينفت

كرد كه   اشاره يگاز عاناتيحمل م يكش و شناورها نفت يشناورها يتحمل برا قابل يتفاوت درصد اوقات ناآرام به توان يم
 عيسر شدن جداامكان  هشدار و عدم افتيدر درهنگامهنگام از اسكله  هو ب عيسر جداشدن ياها بر نفتكش ييتوانا از  ناشي

متر را معموال  1متر تا  0/3 نيب يناآرام مشخصه  موجمقدار ارتفاع  همه  ينبا ا. باشد يم يگاز  عاناتيحمل م يشناورها يبرا
 يكاال برا يريو بارگ هيدر تخل يارتفاع موج بحران كهشود  دتوجهيبا. داد قرار مورد استفادهعنوان مقدار مرجع  هتوان ب يم

كه  ييها نرخ كار خالص بنادر و لنگرگاه يابيدر ارز است  الزم ني، بنابرااست كمتر آبلند مانند امواج دور تناوب  دورهامواج با 
 .كرد  آزاد هستند دقت يايسمت در هب

 امواج كشتي -4-10

 .قرار گيرد يبررس موردها  از حركت كشتي دشدهيتول تاثير امواج است  مناسبناوبري،  هاي كانال و ها راه آب در

سير   تف
حركت شناورها در آن  سرعت ساز باشند، مديريت حداكثر راهه مشكل آباگر امواج ناشي از حركت شناورها در يك بندر يا 

دهنده موج يا اشتباه  هاي متعدد انعكاس وجود ديواره. قرارداد يموردبررسهاي كاهش مشكل  از راه عنوان يكي توان به محدوده را مي
 .دكنديتشدتواند مشكالت ناشي از امواج شناورها را  در طراحي جانمايي آنها مي
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 كات فنين
 شوند مي  الگوي امواج كشتي كه از باال ديده )1

 اين امواج از دو گروه موج تشكيل طور خاص به. رسند ينظرم به) 59-2(شكل اگر امواج كشتي از باال ديده شوند، مطابق 
گروه ديگر امواج  و شوند مي  اي كمي جلوتر از دماغه كشتي پخش از نقطه) 8عدد ( يك گروه امواج به شكل . شوند مي 

و دسته دوم » امواج واگرا«امواج اول . باشد يم عمودكه تاج موج بر خط سير كشتي  اي گونه هدر پشت كشتي هستند ب

سير  به خط كترشدنينزدفواصل بين امواج با  وسازند  ي مقعري ميها امواج واگرا منحني. شوند مي  ناميده» امواج عرضي«

يعني مستقل از فاصله تا (امواج هستند  نيمابامواج عرضي تقريبا شكل كمان با فاصله ثابت  گريد ازطرف. شود  ميكمتر 

كه در مرز آن دو  شود  مي محدوداي  يابند به ناحيه ميگسترش  آن  يرو بركه امواج كشتي  اي ناحيه آب عميقدر ). سير خط

) شوند ميشكل واگرا  كه خطوط هاللي اي يعني نقطه(دا و شروع آن از مب قراردارندسير  از خط ±19°28´خط هاللي با زاويه 

 ،كنند مي امواج واگرا دقيقا داخل خطوط هاللي شكل امواج عرضي را قطع. قرار داردكه حدودا در جلوي دماغه كشتي  است

امواج توان  مين الباغ و باشد ميتيزي موج در امواج عرضي كمتر از امواج واگرا . وجود داردترين ارتفاع موج  كه مرتفع جايي

 .داد  يك عكس هوايي تشخيص با استفاده از عرضي را

 
 نماي پالن امواج كشتي -59 -2شكل

 امواج كشتي تناوب  دورهطول موج و  )2

  دورهطول موج بيشتر و  عرضي امواجو  است  امواج كشتي در امواج واگرا و امواج عرضي متفاوت تناوب  دورهموج و  طول
رونده  طور پيش هر دو در اولين موج بلندترين بوده و سپس به تناوب  دورهدر امواج واگرا طول موج و . دنبلندتري دار تناوب
 .يابند مي كاهش

كه سرعت  است  شده  اين رابطه از اين شرط ناشي .آيد دست مي به )86-4(طول موج امواج عرضي با حل عددي رابطه ) الف
  .باشد  بايد يكسانكشتي  جلو  به روامواج عرضي و سرعت سير 

)4-86( ghVV
L

h2
2
gL 2

t

t <= :tanh π
π

 

 :كه در آن
Lt : طول موج امواج عرضي)m( 
h : عمق آب)m( 
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V : سرعت سير كشتي)m/s( 
  :است  شده ارائه )87-4(كافي عميق است، طول موج امواج عرضي در رابطه  اندازه كه وقتي آب به شود  توجه

)4-87( 2
k

2
0 V1690V

g
2L .==
π 

 :كه در آن
L0 : كافي عميق است  اندازه آب به كه يدرمحلطول موج امواج عرضي)m( 
Vk : سرعت سير كشتي)kt(:  Vk = 1.946V (m/s) 

  دوره. باشد مي hدر آب با عمق ) L0يا (   Ltرونده با طول موج  امواج پيش تناوب  دورهامواج عرضي برابر با  تناوب  دوره) ب
 .است  ارائه شده )89-4(يا  )88-4(در رابطه  تناوب

)4-88( 







=








=

t
0

t
tt L

h2T
L

h2L
g

2T πππ cothcoth 

)4-89( k0 V3300V
g

2T .==
π 

 :كه در آنها
Tt :امواج عرضي در آب با عمق  تناوب  دورهh )s( 
T0 :عميق است كافي  اندازه آب به كه يدرمحلامواج عرضي  تناوب  دوره)s( 

، كه با شرط لزوم تساوي مولفه است  ارائه شده )91-4(و ) 90-4( هاي امواج واگرا با رابطه تناوب  دورهطول موج و ) پ
  .اند شده  حركت امواج واگرا با سرعت امواج واگرا تعيين درجهتسرعت كشتي 

)4-90( θ2
td LL cos= 

)4-91( θcostd TT = 
 :ها در آن كه
Ld : اند  گيري شده اندازهحركت  درجهتطول موج امواج واگرا كه)m( 
Td :امواج واگرا  تناوب  دوره)s( 
θ :درجه(سير  زاويه بين جهت حركت امواج واگرا و خط( 

امواج واگرا را  θكافي عميق است، زاويه حركت  اندازه آب به كه ييدرجاتوليد موج  درمورد Kelvinتئوري با توجه به 
توجه  وجود  با اين. دست آورد به) 60-2(به كشتي از شكل  عنوان تابعي از موقعيت محل مورد مطالعه نسبت هتوان ب مي

بر موج واگراي  معموال براي نقطه واقع θدرجه بوده و  40عموما حدود  θهاي واقعي مقدار حداقل  كه در كشتي شود
، همانطور كه توجه شود همچنين. باشد ميدرجه  55تا  50خاصي كه در آن ارتفاع موج مقداري حداكثر است، حدود 

 اند دشدهيتولكه از آن امواج واگرا  Qطرف موقعيت نقطه مرجع  به θ، زاويه نشان داده شده استدر تصوير شكل 
 .باشد ميسير  هاللي و خط زاويه بين خط αباشد و  مي
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 كافي عميق است اندازه هايي كه آب به تناوب در محل  جهت موج و دوره -60 -2شكل

 اثرات خزش بر روي امواج كشتي )3

و مشخصات آنها با  گيرند قرار ميتاثير عمق آب  براي امواج آب معمول است، امواج كشتي تحتكلي   در حالت كه همانطوري
شرط زير  كه يصورت درامواج كشتي  يبررواز اين اثر خزش . كند ميتغيير به طول موج امواج كشتي  كاهش عمق آب نسبت

  :كرد صرفنظرتوان  مي باشد برقرار) 92-4رابطه (

)4-92( gh70V .≤ 
ارائه  )92-4(كرد از رابطه   محاسبه آب عميقامواج با توجه به توان امواج كشتي را  آن مي آب بحراني كه بيشتر از عمق
توسط كشتي در شرايط  شده ديتول، امواج شود  مي  در اين جدول ديده همانطوركه. شود  ميمحاسبه  )18-2(در جدول  شده

بايد امواج توسط كشتي  دشدهيتولامواج آنها در كه  هايي وضعيت. درنظر گرفت آب عميقعنوان امواج  هتوان ب ميرا معمولي 
، كند ميحركت عمق  يك كشتي سريع كه در آبهاي نسبتا كم: شود  ميشامل حاالت زير  گرفته شوند درنظرعمق  آب كم

امواج  كهتوجه شود .شوند يم منتشرعمق  و امواج كشتي كه در آب كم كند ميحركت عمق  يك قايق موتوري كه در آب كم
  دورهموج و  ، طولشوند يم ديتول آب عميقكه از حركت كشتي با همان سرعت در  مواجيبه ا عمق، نسبت كشتي در آب كم

 .بيشتري دارند تناوب

 درنظر گرفت آب عميقتوان امواج  ميشرايطي كه امواج كشتي را  -18-2جدول 
 )Vk )ktسرعت كشتي 

 ≥) h )mعمق آب 

 )T0 )sامواج واگرا  تناوب  دوره
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 ارتفاع امواج كشتي )4

  :است  ارائه شدهبراي تخميني كلي از ارتفاع امواج كشتي  )93-4(رابطه 

)4-93( 
Ks

HPW
31

s
0 VL1620

E
100
LH

/







= 

 :كه در آن
H0 : امواج كشتي  مشخصه  موجارتفاع)m(كه  ميسير هنگا متري از خط 100در فاصله  شده  ، يا حداكثر ارتفاع موج مشاهده

 .كند ميحركت كشتي با سرعت عملياتي با تمام بار خود 
Ls : طول كشتي)m( 
Vk :سرعت عملياتي با تمام بار 

EHPW : توان توليد موج)W( 
  .شود  ميمحاسبه ذيل  شرح به  EHPWتوان مولد موج 

)4-94( HPFHPHPW EEE −= 
)4-95( HPmHP S60E .= 
)4-96( F

3
0HPF CSV50E ρ.= 

)4-97( sL52S ∇≈ . 

)4-98( 
2

s0
F 2

v
LV0750C 






 −= log. 

 :كه در آنها
SHPm : توان محور حداكثر پيوسته)W( 

0ρ : چگالي آب دريا)kg/m3 (1030=؛(kg/m3)  0ρ 
V0 : عملياتي با تمام بار سرعت)m/s( ؛V0 = 0.514VK 
CF :ضريب مقاومت اصطكاكي 

v : ضريب لزجت سينماتيكي آب)m2/s( ؛v = 1.2 × 10-6 (m2/s) 
 )m3(توسط كشتي تحت بار كامل  جابجاشدهآب : ∇

توليد موج با انتشار انرژي امواج كشتي  دربرابربراي مقاومت  صرف شدهكه انرژي م آمده دست  به فرض نيباا )93-4(رابطه 
. اند شده  كشي كشتي تعيين يدك مخزني ها ي آزمايشها گيري از داده با ميانگين ضرايبمقادير  كه يدرحال، است برابر

متر  0/2تا  0/1ي با اندازه متوسط و بزرگ حدود ها براي كشتي اگرچه ،است  در هر كشتي متفاوت H0 مشخصه  موجارتفاع 
 .كنند يم ديتول امواج نسبتا بلندي كنند مي يي كه با سرعت كامل عملياتي حركتها كش يدك. باشد مي

همچنين ارتفاع موج . باشد ميسير   فاصله نقطه مشاهداتي از خط sكه  شود  ميگرفته  درنظر s-1/3افت ارتفاع موج به شكل 
  :بنابراين. شود  ميگرفته  درنظرسرعت عملياتي كشتي  3متناسب با توان 
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)4-99( 
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k
31

0 V
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100HH 














=

/

max 

 :كه در آن
Hmax : حداكثر ارتفاع امواج كشتي در هر نقطه مشاهداتي انتخابي)m( 

s :سير  فاصله نقطه مشاهداتي تا خط)m( 
Vk : كشتي سرعت عملياتي واقعي)kt( 

  كه بتوان رابطه s، مقدار تقريبي حداقل طور خاص به. ردبكار  به را) 99-4(رابطه  توان باشد نمي خيلي كم s كه يدرحالت
 .باشد ميمتر  100يا  Lsاندازه مقدار كوچكتر طول كشتي  برد بهكار  به را) 4-99(

 Hmax/Ltاين معيار با تساوي تيزي  كه دهد مي  روي است برقراركه معيار شكست  يزمانحد باالي ارتفاع موج كشتي 
امواج واگرا كه ارتفاع  يبررواي  سير در نقطه موج و خط اگر زاويه بين جهت. شود  مي  بيان 14/0ترين موج واگرا با  مرتفع

. آيد دست مي به )100-4(رابطه  از، حد باالي  ارتفاع موج در هر نقطه فرض شود θ = 50ºترين مقدار است  موج مرتفع
  .است برقرار آب عميقكه شرايط موج  شود  ميفرض همچنين 

)4-100( Hlimit=0.010 Vk
2 

 :كه در آن
Hlimit : گردد  ميتعيين حد باالي ارتفاع امواج كشتي كه با شرايط شكست موج )m( 

 انتشار امواج كشتي )5

 رييتغو حتي اگر كشتي مسير خود را  منتشرشدهسير كشتي  خط درجهتدو گروه امواج كشتي، امواج عرضي  نيدرب) الف
ي كه در تناوب  دورهبا (طبيعت معمولي امواج منظم داراي امواج  حالت نيدرا. يابد مي  انتشار ادامه شود  و يا متوقف دهد

. شوند مي  و با سرعت گروهي همراه با تغييراتي نظير انكسار و ديگر تغييرات منتقلباشند  مي) ارائه شده )88-4(رابطه 
تاج موج ( يابد مي  ، طول تاج امواج گسترششوند يم منتشرگونه كه امواج  كه همان داشت  توجهبايد  وجود  با اين
كاهش  شده  نسبت عكس جذر مسافت طي كه آب عمق يكنواختي دارد، ارتفاع موج به يزمان، و حتي )شود  ميتر  طويل

 .يابد مي
، زاويه Kelvinتئوري توليد موج با توجه به . كند ميتغيير به نقطه ديگر اي  موج از نقطهجهت انتشار امواج واگرا در تاج ) ب

سمت داخل در طول تاج موج  با حركت به و باشد مي θ=35.3ºسير در لبه بيروني امواج واگرا  بين جهت انتشار و خط
 .شود  مي  درجه نزديك 90به  θمقدار 

 بزرگترتدريج  هبراي امواج بعدي ب θ كه يدرحالدارد،  θ=35.3ºرسد زاويه  مي  مشخص نقطه هراولين موج كه به ) پ
 .كرد برآورد) 60-2(شكل  با استفاده از توان جهت انتشار امواج واگرا را مي مكان رييتغاين . شود  مي

به ( استدر آن نقطه  Td تناوب  دورهسرعت انتشار يك موج واگرا در هر نقطه از تاج موج سرعت گروهي متناظر با ) ت
اينكه يك مولفه موج با  براي مورد نياززمان ، شود  مي  مشاهده) 60-2(در شكل همانطوركه). شود  رجوع )91-4( رابطه

كشد تا كشتي با سرعت  مي  كه طول است  معادل با زماني شود منتشر Pدر مبدا موج به نقطه  Qسرعت گروهي از نقطه 
V  از نقطهQ  بهO امواج  رسد يم نظر به، شود  مي منتشر) سرعت فازي(هر پروفيل موج با سرعت موج از آنجا كه  .برسد



 153   امواج -4فصل 

 

 .شوند يم ديناپدو يكي پس از ديگري در لبه بيروني امواج واگرا  كرده عبوراز خط هاللي 
 توليد امواج منفرد )6

امواج منفرد در جلوي  ،شود  نزديك ghبه  Vk (m/s)سرعت عملياتي  عمق در آبهاي كم شناوريك حركت هنگام اگر 
 دشدهيتولتاثير اين امواج منفرد  هاي كوچك تحتشناور، احتمال اينكه ها دهانه رودخانه يكيدرنزد. شوند يدميتول شناور

 .وجود دارد قرار گيرند هاي بزرگترشناورتوسط 
 





 51   امواج -4فصل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 5فصل 

 نيروي موج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 155   نيروي موج -5فصل 

 

 كليات -5-1

در بند  شده  طراحي تشريحهاي  هاي مدل هيدروليكي و يا روش آزمايش با استفاده از سازه بايد يك وارد برموج  نيروي

 فصل  در شده  از فرآيندهاي تشريحامواج طراحي معين كه  با استفاده از و )دائم هديوار وارد برموج  نيروي -5-2(

 .تعيين گردد، آيد دست مي به )امواج -4(

سير  تف
 نوع سازه و نيروهاي موج )1

 :نمود  بندي نوع سازه به انواع زير تقسيم بر اساستوان  مي يبطوركلنيروهاي موج را 
 اي هسازه از نوع ديوار وارد برنيروي موج ) الف
 ي بتنيها ي آرمور يا بلوكها سنگ وارد برنيروي موج ) ب
 غرقستم يها قسمت وارد برنيروي موج ) پ
 ي نزديك سطح آبها سازه وارد برنيروي موج ) ت

 استفادهنوع سازه، از روش محاسباتي مناسب  بر اساس است  الزم بوده و متفاوت ها ع سازهانواز ا هركدامنيروي موج براي 
 است  الزم جهيدرنت، بودهن  ، نيروهاي موج كامال واضحاست كمها  آنتجربه ساخت كه  ييها انواع سازهاز  براي بعضي. نمود

 .انجام گيردهاي مدل هيدروليكي  شامل آزمايش ييي مطالعاتها براي چنين سازه
 نامنظمي موج و نيروي موج )2

به عمق آب و توپوگرافي بستر دريا،  بسته و همچنين باشند مي بوده و ارتفاع و پريود امواج مختلف، متفاوت يا نامنظمامواج در
  توجههنگام محاسبه نيروي موج، بايد . شود  و يا امواج شكسته مشاهده شكست درحالامواج نشكسته، امواج  است  ممكن
كه توجه كافي به نامنظمي امواج و مشخصات  است  الزم و گرفته شود درنظرامواج داراي شديدترين اثرات حتما  كهنمود

 .انجام پذيردنوع سازه  بر اساسنيروي موج 
به توجه بنابراين . گردد  ميشتريب، نيروي موج نيز شترباشديبكه هرچه ارتفاع موج  دينظرآ بهاينگونه  است  ، ممكنيكل طور به

با توجه به  ، گرچهباشد مي قبول قابل  روشي سازه به برخوردكنندهنبوه امواج نامنظم ا انيدرمترين موج  نيروي موج مرتفع
 هاي آرمور روي سطح شيبدار، الزم هاي بتني و سنگ كم و بلوك صلبيتاي با  هاي استوانه هاي شناور و سازه پايداري سازه

 .گرفته شود درنظركه نتيجه اثرات متوالي امواج نامنظم نيز  است 
 ي مدل هيدروليكيها آزمايش با استفاده از نيروي موج محاسبه )3

 سازه صورت تخريبكافي به فرايند  كه توجه است  هاي مدل هيدروليكي، الزم آزمايش با استفاده از هنگام مطالعه نيروي موج
اصوال، وقتي . شود  كافي كه به نامنظمي امواج توجه است  همچنين الزم. شود  استفاده گيري مناسبي و از روش اندازه گرفته 

 .ترين موج باشد مرتفع دربرابرها، بايد  ، يكي از بررسيگيرد مي  ارزيابي با امواج منظم انجام
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 دائم هديوار وارد برنيروي موج  -5-2

 مالحظات كلي -5-2-1

ريا، سطح مقطع ، عمق آب، توپوگرافي بستر دمد و جزرمتناسب با شرايط موج، تراز  دائمديواره  وارد برنيروي موج 

 .گردد  اين موارد محاسبهبا توجه به نيروي موج بايد  و دارد بستگيسازه و وضعيت قرارگيري سازه 

باشد،  موج مي شكست سنگين نيروي ضربات درمعرضزياد و يا برآمدگي بلند اغلب  بستر با شيب يبررو دائم ديواره

 .شود  كافي توجه شود  ميديتولكه موج روي آن  شرايط بستري موج بايد به هنگام محاسبه نيروي جهيدرنت

سير   تف
 دائمديواره  وارد برنيروي موج  موثربرعوامل  )1

پريود موج، ارتفاع موج، جهت موج، تراز آب، عمق آب،  عبارتنداز دائم هديوار وارد برنيروي موج  موثربرترين عوامل  اصلي
. باشد مي دائم هپايه ديوار درمحلو عمق آب  دائم، ارتفاع تاج ديواره پشتهعرض سكوي افقي  وشيب بستر، عمق آب 

از  است  با قوس مقعر ممكن دائمديواره  وارد برنيروي موج . گرفته شود درنظراثرات قوس ديوار هم  است  همچنين الزم
با توده  دائم هوجه جلويي ديوار ، اگربر آن عالوه. محدود بيشتر باشدنابدون قوس با طول  دائم هديوار وارد برنيروي موج 

بر نيروي موج  پشته، ارتفاع تاج و عرض ها باشد، مشخصات اين بلوك شده  كننده موج پوشيده ي بتني مستهلكها بلوك
 .باشند مياثرگذار 

 انواع نيروي موج  )2

شكست يا نيروي  در حالتوان به نيروي موج ايستا، نيروي موج  ميرا بر اساس انواع موج  دائم هديوار وارد برنيروي موج 
مرتبا  آب عميقنيروي موج با تغييرات ارتفاع موج  كهشود  ميفرض معموال . نمود  بندي موج شكسته تقسيم از  ناشيموج 

و تغييرات فشار  ودش  مي ديتول دارند ميبه عمق آب ارتفاع ك كه نسبت نيروي موج ايستا توسط امواجي. دهد مي تغيير شكل
اصوال بزرگترين . شود  مي اديزيابد، نيروي موج نيز   هرچه ارتفاع موج افزايش. باشد تدريجي ميصورت  بهموج در زمان 

، بجز شرايط آب بسيار اساس نيبرهم و گردد  مي جادياشكنند،  مي دائم هكه كمي قبل از ديوار نيروي موج توسط امواجي
، بيشتر از نيروي موج امواج بلندتر كه كامال دائم هشكست كمي قبل از جلوي ديوار در حالعمق، نيروي ناشي از امواج  كم

 دائم هروي بستر با شيب زياد يا ديوار دائم هشكست به ديوار در حالامواج  ورودكه  است ذكر  به  الزم. باشد مياند،  شكسته
 شكست  حال درموج اي  نيروي بسيار شديد ضربهايجاد  منجربه است  ممكن) حتي روي بستر آرام دريا(مرتفع  پشتهروي 
 .گردد

 شكست در حالنيروهاي امواج ايستا و امواج  -5-2-2

 نيروي موج زير تاج موج -5-2-2-1

 دائموجه جلويي ديواره  يبرروفشار موج  )1

باالي تراز آب ساكن و مقدار  *ηدر تراز آب ساكن، فشار صفر در ارتفاع  p1دار با فرض توزيع خطي فشار موج با حداكثر مق
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  .آيد دست مي به )4-5(تا ) 1-5(از روابط  دائم هدر بستر دريا، فشار موج از زير تا تاج ديوار p2فشار 
)5-1( ( ) D1H1750 λβη cos.* += 
)5-2(  

)5-3( ( )Lh2
pp 1

2 πcosh
= 

)5-4( 133 pp α= 
 :ها كه در آن

η* : ارتفاع باالي تراز آب ساكن كه در آن ارتفاع شدت فشار موج صفر است)m( 
p1 : شدت فشار موج در تراز آب ساكن)kN/m2( 
p2 : شدت فشار موج در بستر دريا)kN/m2( 
p3 : ( دائم هديوار) جلوي(شدت فشار موج در پنجهkN/m2( 
ρ0 : چگالي آب)t/m3( 
g : شتاب گرانش)m/s2( 
β :ولي نبايد كمتر از صفر درجه  كاهش يابددرجه 15اين زاويه بايد . و جهت حركت موج دائمعمود بر ديواره  زاويه بين خط

 .باشد ميموج  جهت درقطعيت   عدم درمقابلاين اصالح براي ايجاد حاشيه امنيت . شود
λ1  وλ2 :باشد مي 0/1معموال (اصالح فشار موج  ضرايب( 
h : دائمعمق آب جلوي ديواره )m( 
L : طول موج در عمق آبh (در ادامه ) 3(در بند  شده  در محاسبات تشريح مورد استفادهm( 

HD : (در ادامه ) 3(در بند  شده  در محاسبات تشريح مورد استفادهارتفاع موجm(  

)5-5( 
( )

2

1 Lh4
Lh4

2
160 
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 :ها كه در آن
hb : سمت دريا  به دائماز ديواره  مشخصه  موجبرابر ارتفاع  5عمق آب در فاصله)m( 
d : بيشتر باشد  كه هركدامهاي حفاظ،  پشتهعمق آب در محل تاج سازه حفاظ پايه يا تاج)m( 
h' : دائمعمق آب در پنجه جلويي ديواره )m( 

min{a,b} : مقدار كوچكتر از بينa  ياb 

 دائمنيروي باالبرنده زير ديواره  )2
 )8-5(از رابطه  puكه شدت فشار در پنجه جلويي  شود  مي  با يك توزيع مثلثي بيان دائمكف ديواره  وارد برنيروي باالبرنده 

( )( ) D0
2

22111 gH150p ρβλαλαβ coscos. ++=
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  .باشد ميو شدت فشار در پاشنه عقبي برابر صفر  آيد دست مي به
)5-8( ( ) D0331u gH150p ρλααβcos. += 

 :كه در آن
pu : دائمپنجه جلويي ديواره  وارد برفشار باالبرنده )kN/m2( 
λ3 : باشد مي 0/1معموال (ضريب اصالح فشار باالبرنده( 

 در محاسبه فشار موج مورد استفادهارتفاع موج و طول موج  )3
طول  ،ترين موج طول موج مرتفع. باشند ميترين موج  مرتفع به مربوط ، ارتفاع و طول موج Lو طول موج  HDارتفاع موج 

 )9-5رابطه ( :شكل زير است ترين موج به باشد ولي ارتفاع مرتفع مي مشخصه  موجپريود  موج متناظر با
  :قرار داردبيرون منطقه شكست  دائموقتي ديواره ) الف

)5-9( 




=
=

31

D

H81H
HH

.max

max 

 :كه در آن
Hmax : دائمموج امواج تابشي در عمق آب پاي ديواره ترين  مرتفعارتفاع )m( 
H1/3 : دائمامواج تابشي در عمق آب پاي ديواره  مشخصه  موجارتفاع )m( 

 :قرار داردداخل منطقه شكست  دائموقتي ديواره ) ب
HD  باشد ميشكست امواج نامنظم  درحالت گرفته شدهدرنظر حداكثر ارتفاع موج. 

سير   تف
 متداول Godaيافته  و فشار باالبرنده همزمان، استفاده از رابطه تعميم دائمديواره  وارد برنيروي موج افقي براي محاسبه حداكثر 

 .است 
رابطه . گرديد  اثرات جهت موج و ساير موارد اصالح ندرنظر گرفتپيشنهاد و براي  ويتوسط  Godaيافته فشار  رابطه تعميم

 دائماگر ديواره . باشد مي يناگهان رييتغشكست بدون  در حالآن براي محاسبه نيروي موج از شرايط موج ايستا تا موج اي  جمله تك
  داشته قرارشكست امواج  دراثرفشار ضربات قوي موج  معرض درباشد و   شده  مرتفع ساخته پشتهروي بستر با شيب زياد يا روي 

امكان وقوع فشار ضربات موج ناشي با توجه به رابطه  بنابراين بايد از اين. كند  نيروي كمتري را ارائه است  ، رابطه مذكور ممكنباشد
 ).مراجعه شود )فشار ضربه ناشي از شكست امواج -3-2-5(به بند ( نمود استفادهاز شكست امواج، با دقت 

 هرگونه. شود  ميگرفته  درنظرعنوان مقدار مبنا  ن بهفشار هيدرواستاتيك در شرايط آب ساكعنوان  فشار موج به Godaرابطه  در
، رابطه مذكور براي ارزيابي پايداري بر آن عالوه. گرفته شود درنظراختالف فشار بين وجوه ديوار طرف ساحل و دريا بايد جداگانه 

مذكور لزوما حداكثر فشار موج موضعي ، رابطه كند مياثر شكست بر ديوار  در حالوقتي موج . است  شده  طرح دائمكل بدنه ديواره 
 .نمود  مورد بايد توجه  به ايناي  ، بنابراين در ارزيابي تنش اعضاي سازهكند مين  در محل مربوطه را بيان

كات فني   ن
 Godaيافته  وجه جلويي طبق رابطه تعميم يبرروفشار موج  )1
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 βاز اصالح زاويه موج تابشي اي  نمونه. باشد مي شكن موجيك  دائممقطع  وارد بردهنده توزيع فشار موج  نشان )61-2(شكل 
 .نشان داده شده است )62-2(در شكل 

 
 توزيع فشار موج مورد استفاده در محاسبات طراحي -61 -2شكل

 
 βدست آوردن زاويه موج تابشي  روش به -62 -2شكل

 ترين موج مرتفع )2

تعيين ، Godaترين موج در رابطه  مرتفع قراردادنبزرگترين نيروي موج حاصل، از  است  ، الزمشكن موجمعموال در طراحي 
 رممكنيغترين موج  و بنابراين تعيين قطعي مرتفع است  احتمالياي  ترين موج در گروه موج نامنظم پديده وقوع مرتفع. شود
  موجبرابر ارتفاع  8/1ها، استفاده از ارتفاع  شكن نتايج كاربرد ميداني اين روش بر موجگذشته از آن، بعد از ارزيابي . باشد مي

. است  شده  ، متداولقرار داردخارج منطقه شكست  دائمكه ديواره  ميترين موج هنگا عنوان ارتفاع مرتفع به مشخصه
 .باشد ميترين موج رايج  مرتفععنوان طول موج  به مشخصه  موجهمچنين استفاده از طول موج مرتبط با پريود 

براي تعيين  ييارهانمود يا خير، بايد از قرار دارددر معرض شكست ترين موج  كه آيا مرتفع موضوع اين ننمود  مشخصبراي 
 شكل( نمود استفاده% 2ساحل خط زوال  در منطقه در طرف بيشينه  موج محل ارتفاع ترين موج با مراجعه به ارتفاع مرتفع

 باشد مي بيشينه  موجمحل ارتفاع در تر از عمق آب  بيش ،وقتي عمق آب محل). )موج خزش -5-5-4(در بند ) 4-36
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اگر . خواهد بودشكست  درمعرضموج مذكور  صورت نيرايدرغ، اما نخواهدشكستترين موج  كه مرتفع نمود  فرضتوان  مي
، در سمت راست رابطه در آيد دست مي به )شكست موج -6-5-4(در بند  )73-4(رابطه  با استفاده از ترين موج ارتفاع مرتفع

 .گردد  تبديل hبه  hbاولين عبارت داخل آكوالد بايد 
ترين موج  مطالعات كافي براي وقوع مرتفع است  ، الزمشود  مياستفاده ) 9-5(رابطه در سمت راست  8/1جز  هاگر از ضريبي ب

 ).گردد  مراجعه )هاي آماري امواج ويژگي -2-3-1-4(به بند ( گردد  و سپس مقدار ضريب مناسب انتخاب انجام گيرد
 3λو  2λو  1λتصحيح  ضرايب )3

را  آن توان يمبنابراين  ،اصالح بوده ضريب رابطه داراي سه اين. باشد مي Godaيافته  رابطه تعميم )8-5(تا ) 1-5(روابط 
 وارد برفشار موج . باشد مي 0/1، مقدار ضريب اصالح دائمبراي ديواره . بردكار  به با شرايط و اشكال مختلف ييوارهايدبراي 

كننده موج يا صندوقه با بدنه  هاي بتني مستهلك از بلوك شده  ساخته پشتهبا  شده  ساير انواع ديوار مانند صندوقه پوشيده
نيروي  -4-2-5(به بند ( نمود  بيان Godaيافته  رابطه تعميم با استفاده از اصالح مناسب و ضرايبتوان با  سوراخ را مي سوراخ
 ).گردد  مراجعه )كننده موج ي بتني مستهلكها با بلوك شده  پوشيده دائمديواره  وارد برموج 

 استفاده از ساير روابط تئوري و محاسباتي )4

توان از تئوري موج ايستا با  مي، شود وارد دائموقتي نسبت ارتفاع موج به عمق آب كم باشد و نيروي موج ايستا بر ديواره 
ترين موج  به نامنظمي امواج موجود و محاسبه نيروي ناشي از مرتفع است  الزم حالت  نيا در. نمود استفادهدقت بااليي 

 Sainflouتوان از رابطه  ميباشد،   فعلي فراهم شكن موجاز نتايج قبلي براي  همچنين وقتي قابليت استفاده. نمود  كافي  توجه
 .نمود استفادهبراي محاسبه نيروي موج طراحي  Hiroiبطه و را

 Godaي رابطه ها خصوصيات و محدوديت )5

طور پيوسته و با اثر  هشكست را ب در حالتوان نيروي موج از امواج ايستا تا امواج  ميكه  است  اين Godaويژگي رابطه  ناولي
 1/1عمق برابر  براي امواج در آب كم بوده و) h/Lيعني (كننده اثر پريود  بيان) 5-5(در رابطه  α1ضريب . نمود محاسبهپريود 

همچنين در ارزيابي حداكثر ارتفاع موج براي محاسبات ديگر، اثر . شود  ميگرفته  درنظر 6/0برابر  آب عميقو براي امواج در 
، هرچه پريود بيشتر باشد، حداكثر ارتفاع موج در ناحيه شكست آب عميقبراي ارتفاع موج ثابت در . گردد  مي  پريود مالحظه

 ، الزمرديگ يم نظر دراثر پريود بر فشار موج و اثر آن بر حداكثر ارتفاع موج را با هم  Godaرابطه از آنجا كه  .گردد  ميشتريب
 .گيرد  كافي صورت  هنگام تعيين پريود در شرايط طراحي توجه است 

 α2ضريب  به وسيلهو شيب بستر در تغييرات نيروي موج  پشتهاثرات ارتفاع  ندرنظر گرفت، Godaويژگي ديگر رابطه 
 طور بهنيز  d=h( ،α2مثال (از صفر  پشته، با افزايش تدريجي ارتفاع شود  مي  ديده )6-5(همانطوركه در رابطه . باشد مي
تا  يابد كاهش ميبه حداكثر مقدار خود، مجددا  α2بعد از رسيدن . كند ميتغيير از صفر تا حداكثر مقدار خود  يجيتدر

هم  كه آن α1با تركيب اين مقدار با حداكثر مقدار . باشد مي 1/1برابر  α2حداكثر مقدار  و به صفر برسد d=0كه در  وقتي
 .شود  مي 2.2ρ0gHDدر تراز آب ساكن برابر  p1باشد، شدت فشار موج  مي 1/1برابر 

طراحي از  مشخصه  موج برابر ارتفاع 5عنوان عمق آب در فاصله  به α2 به مربوط در رابطه  hbاثر شيب بستر، با توجه به 
 اثر شيب. خواهد داشتمرتفع  پشتهزياد اثري شبيه  كار، بستر با شيب دليل اين راه به و شود  ميگرفته  درنظر دائمديواره 

هرچه  شكست موجدر ناحيه . تعيين گرددكه حداكثر ارتفاع موج براي استفاده در محاسبات  شود  مي داريپدي زمان بستر هم
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موج در  در محاسبات، حداكثر ارتفاع مورد استفادهموج  ، زيرا ارتفاعشد خواهدموج بيشتر  بستر بيشتر باشد، ارتفاع شيب
در موقع  جهينت درتاثير بسزايي بر نيروي موج دارد و  بنابراين شيب بستر. باشد دريا مي جهت در دائماز ديواره  5H1/3فاصله 

 .گيرد  كافي صورت تعيين شيب بستر در شرايط طراحي بايد توجه
 دائم، براي ديواره حال نيباا. رديگ يدرنظرمو شيب بستر بر فشار موج را  پشتهاثرات ارتفاع  Goda، رابطه ذكرشد همانطوركه

كه  جادگرددياشكست  در حالنيروي بزرگ ضربه موج  است  شيب زياد، ممكن دارايمرتفع يا بستر  پشتهروي 
بلند،  پشته، بويژه در Godaبنابراين وقتي از رابطه . كند نيروي موج كمتري ارائه Godaرابطه  است  ممكن يطيشرا نيدرچن

ارائه  α1شكست  در حالضربه موج بلكه از ضريب نيروي  α2تنها از ضريب  نه )6-5(، الزم است در رابطه شود  مياستفاده 
و ) مراجعه شود )فشار ضربه ناشي از شكست امواج -3-2-5(به بند ( نمود استفادهو همكاران  Takahashiتوسط  شده
 .شود  مياستفاده  α2جاي  هب α1، از بزرگترباشد α2از  α1وقتي  اضمن

 Godaاز رابطه . باشد مي، ساحلي  خطعمق، مثال نزديك  ي بسيار كمها ، كاربرد آن در آبGodaاز ديگر مشكالت رابطه 
. ي استدشوارالبته تعيين دقيق محدوده كاربرد اين رابطه كار . نمود استفادهتوان با دقت مناسب براي امواج شكسته  نمي

از روابط محاسباتي ديگر همراه  گردد  مي  ، توصيهشود  ميوارد  ساحلي  خطنزديك  دائمنيروي موج بر ديواره  كه يحاالت در
مراجعه  )نزديك خط ساحلي يا روي ساحل دائمديواره  وارد برنيروي موج  -7-2-5(به بند ( گردد  استفاده Godaرابطه 

 ).شود
 براي جهت موج Godaاصالح رابطه اصلي  )6

 نيا در، هنوز نكات مبهم زيادي باشد يم موجودآزمايش براي بررسي اثر جهت موج بر نيروي موج  چندنتايج  نكهيباوجودا
اثر جهت موج . شود  نمي  براي امواج ايستا، اصالح نيروي موج ناشي از اثر جهت موج انجام متعارف طور به. وجود دارد رابطه 

عمود   شدن موج و خط  زاويه بين جهت نزديك β، كه cos2βموج در  شكست و با ضرب نيروي در حالفقط براي امواج 
در نيروي موج در آن كه  شود  مي وضعيتي ايجادامر باعث  البته اين. شود  ميگرفته  درنظرباشد،  مي دائميواره د يبرراستا

 گردد  مي  به صفر برسد و گذشته از آن فرض β=90°و در مقدار حدي  كاهش يابد، βشكست با افزايش زاويه موج  حال
هاي  شكن كه چون موج داد توضيحصورت  اين به توان اين موضوع را مي. امواج ايستا شرايط كامل موج ايستا را دارا هستند

بايد  شكن موجفاصله زيادي از پوزه ) تابش موج مايل(باشد   خود محدود هستند، وقتي زاويه تابش بزرگ درامتدادواقعي 
، شود  ميتر  نزديك β=90°مقدار حدي خود يعني  به βهرچه مقدار . ارتفاع تابش موج گردد برابر دوتا ارتفاع موج  شود  طي

 كهفرض شود بهتراست، حالت نيدراديگر،  عبارت به. كند مي  نهايت ميل سمت بي شدن ارتفاع موج به دوبرابرفاصله تا محل 
 صدرخصواين نكات و كاربرد اين موارد  ندرنظر گرفتبا . گردد  ميوارد  دائمرونده بر ديواره  فشار موج امواج پيش

در ) پشتهدهنده اثر  نشان( α2كردن  براي جهت موج با ضرب )2-5(شد كه رابطه   گرفته  ي واقعي، تصميمها شكن موج
cos2β 0.5كردن كل عبارت در  و سپس ضرب(1+cosβ)گردد  ، اصالح. 

 براي امواج تركيبي دو گروه موج با پريودهاي متفاوت مشخصه  موجنيروي موج و پريود  )7

 جادياتوسط باد داخل خليج  يمحل طور بهكه  شوند و گروه امواجي ميكه از دريا وارد يك خليج  گروه امواجي ينه برهم
  تفرقامواج  ينه برهم ،ديگر  يحالت. اند شده  تركيب باهمباشد كه  ميمتفاوت  يودهايپراز دو گروه موج با اي  ، نمونهگردند يم

در شرايطي   ، و وقوع چنينشود  مي يا دوقله، شكل طيف موارد  نيا در. باشد ميي ورودي بندر و امواج ناشي از روگذر يافته
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براي برآورد نيروي موج،  ،مشخصه  موجمحاسبه پريود براي را و همكاران روشي  Tanimoto. مالحظه است قابل تيواقع
فركانسي دو گروه موج قبل از  يها از طيف هركداماگر ). مراجعه شود )موج انعكاس -4-5-4(به بند (اند  هكرد ارائه

توان از روش  بعد از تركيب را مي مشخصه  موج، پريود درنظر گرفت Bretschneider-Mitsuyasuشدن را بتوان از نوع  تركيب
Tanimoto  بردكار  به را براي محاسبه نيروي موج مشخصه  موجاين پريود  و هدست آورد بهو همكاران. 

 كوتاه ائمدنيروي موج وارد بر ديواره  )8

روشي براي محاسبه . گردد  ميشتريب دائم، پايداري ديواره كمترشودي مدل، هرچه ارتفاع تاج ديوار ها نتايج آزمايش بر اساس
، فشار افقي موج روش نيدرا. پيشنهاد شده است Terauchiو  Nakataتوسط با ارتفاع تاج كم  شكن موج وارد برنيروي موج 

 .كاهش يابدتا نيروي موج  شود  مي  ضرب λhدر ضريب اصالح  Godaاز رابطه  آمده دست  بهو فشار باالبرنده 
 بلند دائمديواره  وارد برنيروي موج  )9

گونه روگذري موج  معمولي باشد، هيچ شكن موجبيشتر از ارتفاع تاج  يتوجه بطورقابل دائموقتي ارتفاع تاج ديواره 
 .باشد Godaاز رابطه  آمده دست  بهنيروي موج بيشتر از مقدار  است  ممكن جهينت در، وجودندارد

 ديوارهاي شيبدار وارد برنيروي موج )10

درنظر البته . باشد مي دائمديواره  وارد بركم و بيش برابر نيروي  ،افقي موج ماليم باشد، نيروي وقتي ديوار داراي شيب
و  Tanimoto. ضروري استعلت كاهش فشار باالبرنده و ساير موارد،  سطح شيبدار به وارد برنيروي موج  دائممولفه  نگرفت

Kimura داده و روشي براي محاسبه نيروي   انجاماي  ي صندوقه ذوزنقهها ديواره وارد برنيروي موج  يبرروهايي  آزمايش
، )مت فوقاني شيبدارصندوقه با قس(آن شيبدار است  دائماي كه بخش بااليي قسمت  براي صندوقه. اند كرده شنهاديپموج 

 دائممولفه  ندرنظر گرفتهمچنين . شود  مي  نيز دچار كاهش دائمتنها در بخش شيبدار بلكه در بخش  نيروي افقي موج نه
و همكاران اولين كساني  Morihira. باشد ها ضروري مي شكن موجتحليل پايداري  منظور بهبخش شيبدار  راينيروي موج ب

و همكاران  Hosoyamada. اند داده شنهاديپ) وجود بخش شيبدار(حالت  بودند كه روشي براي محاسبه نيروي موج اين
توان از آن براي  ميتر است و  ميعمو Hosoyamadaاند اما روش  كرده و همكاران ارائه Morihiraروش  بر اساسروشي 

اي  صندوقه شكن موج -4-2-3(، بند )7( به بخش( نمود استفادهبا قسمت فوقاني شيبدار ي ها تري از صندوقه طيف وسيع
 ).مراجعه شود )شيبدار تاجبا 

 صندوقه داراي پايه وارد برنيروي باالبرنده )11

 p′uو فشار باالبرنده  سطح فوقاني پايه در سمت دريا در جهت پايين يبررووقتي يك صندوقه داراي پايه باشد، نيروي موج 
نيروي برآيند تفاوت  يكل طور به، وجود  با اين. باشد و فشار باالبرنده در پاشنه عقبي برابر صفر مي شود واردبر پنجه جلويي 

 گرفتن پايه و فرض توزيع مثلثي فشار باالبرنده همانند شكل  بنابراين ناديده. چنداني با حالت صندوقه بدون پايه ندارد
و فشار باالبرنده در پاشنه عقبي برابر صفر،  آمده دست  به )8-5(در پنجه جلويي كه از رابطه  puبا فشار باالبرنده  )2-63(

در پنجه جلويي  p′uتغييرات فشار باالبرنده با توجه به اگر پايه بسيار دراز باشد، محاسبه فشار باالبرنده . باشد مي قبول قابل 
 .باشد پايه، الزم مي
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 فشار باالبرنده در هنگام وجود پايه -63 -2شكل

 دائمسكوي افقي عريض جلوي ديواره )12

تغيير ، پشتهبلكه با عرض سكوي افقي و شيب جلويي  پشتهتنها با ارتفاع  مركب نه شكن موج دائمديواره  وارد برنيروي موج 
 از اين سه Godaشد، رابطه  بيان همانطوركه). مراجعه شود )شكست امواج از  ناشيفشار ضربه  -3-2-5(به بند ( كند مي

توجهي با مقادير متعارف  ميزان قابل به پشتهاگر عرض و يا شيب  جهيدرنت و رديگ يم درنظررا  پشتهعامل فقط ارتفاع  
كه اگر عرض سكوي افقي  توجه شود .انجام گيردمطالعات آزمايشگاهي مدل هيدروليكي  شود  مي  باشد، توصيه متفاوت

معمول، اگر عرض  درروابطحتي . درنظر گرفتي بستر دريا ها را قسمتي از پستي و بلندي توان آن ميبسيار زياد باشد، 
ن ارتفاع و طول موج براي محاسبه دست آورد بهروي سكوي افقي براي  عمق آببيشتر از نصف طول موج باشد، معموال از 

 .ودش  مياستفاده نيروي موج 
 دائم) شمع(متشكل از يك رديف استوانه  دائمديواره  وارد برنيروي موج )13

و همكاران و  Nagaiتوسط ) شمعي شكن موج(متشكل از يك رديف استوانه  دائمنيروي موج وارد بر ديواره  يبررومطالعاتي 
Hayashi  تفاوت  حالت نيدرااين تحقيقات به اين نتيجه رسيدند كه نيروي موج  درخاللآنها . انجام شده استو همكاران

متشكل از يك رديف  دائمسازي ديواره  بنابراين معادل. با وجه جلويي صاف ندارد دائمديواره  وارد برزيادي با نيروي موج 
 .باشد مي قبول قابل ، Godaرابطه  با استفاده از صاف و محاسبه نيروي موج دائمشمع با يك ديواره 

 نيروي موج زير قعر موج -5-2-2-2

ي مدل هيدروليكي يا رابطه ها آزمايش با استفاده از ، بايدكند مي نيروي منفي موج وقتي قعر موج روي ديوار عمل

 .گردد برآوردمحاسباتي مناسب، 

سير   تف
 به تراز آب ساكن اعمال نسبت ،موج آب قعر ناشي از عمق سطح ،منفي موج ، نيرويكند مي موج روي ديوار عمل كه قعر وقتي

نيروي منفي موج در آب عميق  است  ذكر است كه ممكن الزم به. باشد ميسمت دريا  كه به است  نيروي منفي موج، نيرويي. گردد  مي 
 .مقايسه با نيروي مثبت موج باشد طول موج كوتاه، قابلبا و 

كات فني  ن
 توزيع فشار منفي موج )1
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توان  مي. نمود برآورد )64-2(طور تقريبي همانند شكل  هتوان ب ميدر حالت قعر موج را  دائمديواره  بروارد فشار منفي موج 
زير تراز آب  0.5HDاز عمق  pnسمت دريا و با بزرگي صفر در تراز آب ساكن و مقدار ثابت  كه فشار موج به كرد فرض 

  :آيد دست مي به )10-5(از رابطه  pnمقدار . باشد ميساكن تا پنجه ديوار 
)5-10( D0n gH50p ρ.= 

 :كه در آن
pn : شدت فشار موج در ناحيه فشار ثابت)kN/m2( 
ρ0 : 03/1معموال برابر (چگالي آب دريا t/m3( 
g : 81/9(شتاب گرانش m/s2( 

HD : در محاسبات طراحي  مورد استفادهارتفاع موج)m( 

 
 توزيع فشار منفي موج -64 -2شكل

فرض توان  مي امشخص. نمود  فرض )64-2(توان همانند شكل  را مي دائمكف ديواره  وارد برهمچنين، فشار منفي باالبرنده 
در پنجه جلويي و مقدار صفر در پاشنه عقبي و با ) )10-5(طبق رابطه ( pnسمت پايين و با شدت  كه فشار باالبرنده به كرد 

 استفادهدر محاسبات طراحي  HDترين موج براي ارتفاع موج  از ارتفاع مرتفع است  ، الزمدرضمن. باشد توزيع مثلثي مي
 .نمود

 نظريه دامنه محدود موج با استفاده از محاسبه نيروي منفي موج )2

  انجام Kakizakiو  Godaحل نظريه دامنه محدود موج ايستا با تقريب مرتبه چهار توسط  بر اساسمحاسبات نيروي موج 
 دييتا ها و نتايج آزمايش ها نتايج محاسبات آن طابقهمچنين ت وارهاي محاسباتي براي فشار منفي موج ارائه نمود وشده 
ند، استفاده از نتايج نظريه دامنه محدوده موج ايستا با باشوضوح شكل  و امواج ايستا بهباشد وقتي آب عميق . است  شده

قعر  درحالت، فشار منفي موج آب عميقي ها شكن موجكه براي  است ذكر قابل. باشد مي قبول قابل ي مرتبه باالتر ها تقريب
سمت دريا  لغزش به دائمديواره  است  تاج موج گشته و حتي ممكن درحالتبزرگتر از نيروي مثبت موج  است  موج ممكن

 .باشد  داشته
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 فشار ضربه ناشي از شكست امواج -5-2-3

، بايد مطالعاتي قانون كليعنوان يك  ، بهوجود داشته باشدوقتي خطر وجود فشار ضربه ناشي از شكست امواج  )1

 .انجام گيردهاي مدل هيدروليكي  شامل آزمايش

، شود  ميكه باعث ايجاد فشار ضربه بزرگ ناشي از شكست موج اي  از سطح مقطع و نوع سازه شود  مي  توصيه )2

نحوي  سازه مجددا به بهتراست، باشدن  ز از فشار ضربه بزرگ ناشي از شكست موج ممكناگر پرهي. اجتناب گردد

  كار را انجام توان اين موج مي مناسب جذب تجهيزات با استفاده از ، مثالكاهش يابدموج   كه نيروي گردد  طراحي

 .داد

سير   تف
كه  شده  هاي مدل ديده در آزمايش. كند برخوردشكست به سطح ديوار  در حالكه جبهه موج  شود  ميايجاد ي زمانفشار ضربه 

D0(ارتفاع موج گردد  به مربوط ها برابر فشار هيدرواستاتيك  حداكثر فشار موج ده است  تحت شرايط خاص، ممكن gH01 ρ. .(
ي در شرايط اندكولي حتي تغييرات  گردد  مي  كوتاهي اعمال مدت بسيار صورت موضعي و به البته چنين فشار موجي تنها به

نيروي موج، اثرات آن بر پايداري و اي  علت ماهيت ضربه به. منجرشودتوجهي در فشار موج  به كاهش قابل مكن استبارگذاري م
ناشي از  ، وقتي خطر فشار ضربه بزرگاساس نيبرهم. كند ميتغيير اي با تغيير مشخصات ديناميكي سازه،  تنش در اجزاي سازه

ي مدل ها آزمايش به وسيلهاز طريق شناخت شرايط ايجاد فشار ضربه و مشخصات نيروي موج  است  ، الزموجود داردشكست امواج 
 .گردد  هيدروليكي، اقدامات پيشگيرانه الزم انجام

كات فني   ن
 شرايط فشار ضربه ناشي از شكست امواج )1

كلي دشوار  صورت دارند، بنابراين تشريح شرايط به امواج دخالت عوامل مختلفي در تشكيل فشار ضربه ناشي از شكست
فشار ضربه در شرايط زير  وجودآمدن بهكه احتمال  توان گفت ميي مختلف، ها نتايج آزمايش بر اساس، وجود  با اين. باشد مي

 .دارد وجوددرجه است، 20كمتر از  βكه زاويه  ميو هنگا
 بستر با شيب زياد) الف

شكنند و تيزي معادل  مي دائمكه كمي قبل از ديواره  ، وجود امواجي1:30شيب بستر بيشتر از حدود (وقتي سه شرط 
 .دارد ، احتمال ايجاد فشار ضربه وجودبرقرارباشدهمزمان ) 03/0موج آب عميق كمتر از 

 مرتفع پشته) ب
بر  ، عالوهحالت نيدرا. دشوسنگي باعث ايجاد فشار ضربه  پشتهشكل  است  باشد، ممكن  حتي اگر شيب بستر ماليم

تعيين  و لذا دارند  همگي در ايجاد فشار ضربه نقش پشتهشرايط موج، ارتفاع تاج، عرض سكوي افقي و تغييرات شيب 
، عرض نسبتا مرتفع پشتهكه  ديآ يم وجود بهي زماناصوال، فشار ضربه . باشد مي دشوارفشار ضربه ايجاد كننده  شرايط

 پشتهآبي روي شيب يا باالي  دائمشكست، يك ديواره  در حالسكوي افقي زياد يا تغييرات شيب ماليم باشد و امواج 
شامل هرگونه ( پشتهآب باالي قله  عمقبوده و نسبت  1:50تر از حدود  وقتي شيب بستر ماليم. دهند  تشكيل
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 نخواهد جادياكه فشار ضربه بزرگي  نمود  توان فرض باشد، مي 6/0به عمق آب باالي بستر دريا بيشتر از ) يآرمورگذار
 .شد

 تمهيدات الزم )2

توان نيروي موج را با پوشش كامل وجه جلويي  مي، گردد  ميوارد  دائماگر فشار ضربه بزرگ ناشي از شكست امواج بر ديواره 
بلند و پوشش كافي  پشتهاينكه استفاده از  بويژه. داد مقدار زيادي كاهش كننده موج به توسط توده بلوك بتني مستهلك

، عمل حاالت يدربرخ. ببرد  نيازبخود وقوع فشار ضربه را   خودي  هتواند ب ميكننده موج  ي بتني مستهلكها توسط بلوك
فوقاني  سوراخ يا صندوقه با قسمت هاي خاص نظير صندوقه با بدنه سوراخ صندوقه با استفاده از توان ميفشار ضربه را 

همچنين جهت موج، تاثير زيادي بر وقوع فشار ضربه دارد، بنابراين يكي از اقدامات الزم اطمينان از . برد  نيازبدار  شيب
 .باشد ميشكن  جهت موج با راستاي موج نبودن عمود

 ي مدلها ارزيابي نيروي موج با آزمايش )3

 ي مدل هيدروليكي انجامها توسط آزمايشوجود فشار ضربه ناشي از شكست موج  درحالتوقتي ارزيابي نيروي موج 
پايداري كل  با دررابطهبهتر است مطالعاتي . توجه كافي شوداي  به مشخصات پاسخ سازه به نيروي ضربه است  ، الزمگيرد مي 

 .انجام شود ي تنش و كرنشگير اندازهپناه با  نظير جاناي  با آزمايش لغزش و مقاومت اعضاي سازه دائمديواره 
 روي بستر با شيب زياد دائمديواره  وارد برفشار ضربه ناشي از شكست امواج  )4

روي بستر دريا با شيب زياد  دائمديواره  وارد برمحققان زيادي مطالعاتي بر روي فشار ضربه ناشي از شكست امواج ) الف
موجب آن مطالعاتي  داده كه به  نظم انجامامواج م با استفاده از اي ي گستردهها آزمايش Mitsuyasuويژه  به. اند داده  انجام
با اعماق آب مختلف  1:15و  1:25، 1:50ي يكنواخت ها روي شيب دائمديواره  وارد برنيروي شكست امواج  يبررو

اي  كرده و رابطه را ارزيابي دائموي تغييرات در نيروي موج كل با تغييرات عمق آب در محل ديواره . است گرفته  صورت
. است  داده ارائه، شود  ميايجاد  دائمحداكثر نيروي ضربه موج در محل ديواره  كه در آن hMبراي محاسبه عمق آب 

  ))11-5(رابطه ( :باشد ميبا جمالت طول موج آب عميق به شكل زير  Mitsuyasuبازنويسي رابطه 
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  :كه در آن
)5-12( θtan.. 23590CM −= 

H0 : ارتفاع موج در آب عميق)m( 
L0 : طول موج در آب عميق)m( 
θtan :تغييرات شيب يكنواخت 

نيز و  1:15با شيب  ييها نتايج آزمايش بر اساس Haseو  Hom-ma ،Horikawaتوسط  CMبراي تري  مقادير متفاوت
به محل شكست  باشد كه سازه نسبت ميي حداكثر زمان، فشار ضربه موج حالت هر در. پيشنهاد شده استها،  دادهديگر 

 .تر باشد رونده كمي به ساحل نزديك امواج پيش
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نتايج  بر اساسمتفاوت شيب  چندكه نيروي ضربه موج حداكثر است، براي  مينيروي موج كل را هنگا )65-2(شكل 
، بريبعدساز يببراي  ،آمده دست  به pدر اين شكل، شدت متوسط فشار موج . دهد مي  نشان Mitsuyasuي ها آزمايش

D0 gHρتوان  در اين شكل مي. است  شده  ار آن در برابر تيزي موج در آب عميق رسمنمود سپس و شده  تقسيم
همچنين . گردد  ميجادياكه هرچه تيزي موج كمتر شود، فشار ضربه بيشتري  نمود  ويژه مشاهده به ورا مالحظه  يروندكل

 .يابد كاهش ميهرچه شيب كمتر شود، شدت حداكثر فشار ضربه 
 شكست در حالشرايط ايجاد فشار ضربه موج ) ب(

عنوان يك راهنمايي  شد، به داده  شرح) الف)(1(در بند  همانطوركهشرايط وقوع فشار ضربه روي بستر با شيب زياد، 
توان نسبت ارتفاع موج  ميبراي امواج نامنظم دريا، تيزي موج را . آيد ميدست  به )65-2(شكل  با استفاده از كلي،

 مشخصه  موجپريود  به مربوط به طول موج در آب عميق  Hmaxترين موج  ارتفاع مرتفع به مربوط معادل در آب عميق 
براي  )65-2(راجعه به شكل توان با م مي. آيد دست مي به دائماز ديواره  5H1/3در فاصله  Hmaxارتفاع موج . درنظر گرفت

را  Hb، حالت  نيا در كه نمود  تيزي موج معادل در آب عميق اقدام درحالتتخمين تقريبي متوسط شدت فشار موج 
 .درنظر گرفت الذكر فوق Hmaxبايد 
البته وقتي ديواره . كه خطر ايجاد فشار ضربه امواج طراحي چندان زياد نباشد نمود  نصب يدرمحلرا  شكن موجتوان  مي
، ارزيابي امواج با ارتفاع كمتر از ارتفاع امواج شود  نصبتر  شكست، به ساحل نزديك در حالبه محل اثر امواج  نسبت دائم

 .يابد اهميت مي

 
 )ديواره دائم روي شيب زياد(براي شديدترين شكست موج متوسط شدت فشار موج  -65 -2شكل

 روي بستر افقي مجاور بستر با شيب زياد دائمديواره  وارد برنيروي ضربه موج ) پ
باشد توسط  زياد مي روي بستر افقي كه مجاور بستر با شيب دائمديواره  وارد برموج  مطالعاتي بر روي فشار ضربه

Takahashi  در كانال  3:100يا  1:10در اين مطالعات از يك سكوي افقي متصل به شيب . شده استانجام همكاران و
. است  گيري شده اندازهي مختلف و امواج منظم ها در موقعيت دائمديواره  وارد برسپس فشار موج  و شده  موج استفاده

جاد حداكثر نيروي موج در آن شرايط كه باعث اي دائمبراي محاسبه محل ديواره ) معتبر براي شرايط موج خاص(اي  رابطه
 .است  ارائه شده، گردد  مي
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 مركب شكن موج وارد برفشار ضربه موج  )5
 )ضريب فشار ضربه شكست موج( پشتهتاثير شكل ) الف

پيشنهاد شده ي لغزش، ها نتايج آزمايش بر اساسو همكاران  Takahashiتوسط  αIضريب فشار ضربه شكست موج 
صورت تابعي از  اين ضريب به. باشد ميي مرتفع ها پشتهنمايانگر مقدار فشار ضربه ناشي شكست امواج براي  كه است

به عمق آب اوليه در محل  پشته، نسبت عمق آب روي H/dجلوي صندوقه  پشتهنسبت ارتفاع موج به عمق آب روي 
كه ارتفاع  توجه شود .شود  مي  تعريف BM/L به طول موج در اين محل پشتهو نسبت عرض سكوي افقي  d/h دائمديواره 

 .باشد مي) ترين موج ارتفاع مرتفع(، ارتفاع موج طراحي Hموج 
  ))14-5(و ) 13-5(روابط ( :شود  مي  بيان αI1در  αI0صورت ضرب  به αIضريب فشار ضربه شكست موج 

)5-13( 1I0II ααα = 

)5-14( 




>
≤

=
2dH2
2dHdH

0I :
:

α 

خود  حداكثر مقدار بهباشد،  12/0برابر  BM/Lو  4/0برابر  d/hوقتي  αI1. باشد مي αI1دهنده توزيع  نشان )66-2(شكل 
بيشتر شود،  αIهرچه مقدار  و باشد مي 2تا  0داراي مقاديري بين  αIضريب فشار ضربه شكست موج . رسد مي 1يعني 

 αI، اگر شود  مياستفاده براي محاسبه نيروي موج  Godaوقتي از رابطه . يابد افزايش مينيروي ضربه شكست موج هم 
ي ها نتايج آزمايش بر اساسكه  توجه شود .نمود استفاده )87-2(در رابطه  α2جاي  هب αIباشد، بايد از  α2بزرگتر از 

توان براي ارزيابي لغزش  ميرا  αIاين ضريب . يا بيشتر كاربرد دارد 60/0برابر  H/hبراي  ،αIبراي  )13-5(رابطه لغزش، 
 .بردكار  به مرتفع اامواج نسبت دربرابر دائمديواره 

 
 αI1ضريب فشار ضربه شكست امواج  -66 -2شكل
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 دائمتاثير ارتفاع تاج ديواره ) ب
باشد، هرچه  آب باالي سطح آب ساكن مي دائمصورت جبهه  شكست اغلب به در حالاينكه جبهه شيبدار موج  دليل به

، موجودباشد دائمديواره  محل نيدراو اگر  شود  ميشتريبارتفاع تاج بيشتر باشد، خطر ايجاد نيروي ضربه شكست موج 
اند كه حتي وقتي  كرده و همكاران بيان Mizunoبراي مثال، . گردد  مياي  ايجاد نيروي ضربه منجربهضربه جبهه آب 

 .به ايجاد نيروي ضربه شكست موج وجود دارد ، تمايلباشد مي  كوتاه باشد، وقتي تاج مرتفعنسبتا  پشته
 تاثير جهت موج) پ

اي بزرگي در  فشار ضربهاي باشد كه  گونه هو همكاران، حتي اگر شرايط ب Tanimotoهاي لغزش  نتايج آزمايش بر اساس
درجه  45درجه يا  30به  β كه يهنگام، كاهش شديدي در اندازه نيروي موج جادشوديا βزاويه  هنگام صفر بودن

درجه براي ايجاد نيروي ضربه 20كمتر از  βنوسانات جهت موج، فرض شرايط با توجه به . گردد  مي جاديايابد،  افزايش
 .رسد يم نظر بهموج منطقي 

 دائمو لغزش مقطع اي  به نيروي ضربه دائمپاسخ ديناميكي مقطع ) ت
 اما بسيار كوتاه استاي  ، اگرچه طول مدت فشار ضربهشود  ميوارد  دائموقتي فشار ضربه ناشي از شكست موج بر مقطع 

حداكثر فشارهاي . ارتفاع موج برسد به مربوط برابر فشار هيدرواستاتيك  ها تا ده است  ممكناي  فشار موضعي لحظه
تعيين ارتباط نيروي ضربه شكست موج با . باشد ميات ضربه خيلي زياد ننوسان اماداراي نوسان شديدي هستند اي  ضربه

محاسبات نيروي برشي زير . باشد مي  و خاك زير آن الزم پشتهتغيير شكل با توجه به لغزش در مدت پاسخ ديناميكي 
 بر اساس و انجام شده استي ديناميكي ها مدل با استفاده از Shimosakoو  Goda ،Takahashiتوسط  دائممقطع 

متوسط شدت فشار موج معادل  ندرنظر گرفتي مختلف لغزش، ها نتايج اين محاسبات و نتايج آزمايش درموردقضاوت 
)نيروي برشي لغزش برابر  ) gH0352 0ρ.~.  ضريب فشار ضربه شكست موج . رسد يم نظر بهمنطقيαI بر اساس 

 .است  ارائه شدهچنين اثرات پاسخ ديناميكي  اينبا توجه به نيز ي لغزش و ها نتايج آزمايش

 كننده موج ي بتني مستهلكها از بلوك شده  پوشيده دائمديواره  وارد برنيروي موج  -5-2-4

ي ها آزمايش بر اساسموج بايد  كننده مستهلكي بتني ها با توده بلوك شده  پوشيده دائمديواره  وارد برنيروي موج 

ي ها كننده موج و مشخصات بلوك ارتفاع تاج و عرض مستهلكبا توجه به مدل هيدروليكي يا رابطه محاسباتي مناسب و 

 .تعيين گرددكننده موج  بتني مستهلك

سير   تف
ج باشد، مشخصات نيروي مو  شده  كننده موج پوشيده ساخته مستهلك ي بتني پيشها با توده بلوك دائماگر جبهه جلويي ديواره 

ي ها كننده موج، نوع بلوك مقدار اين تغييرات به مشخصات امواج تابشي، ارتفاع تاج و عرض مستهلك كه كند ميتغيير ديوار  وارد بر
معموال وقتي امواج نشكسته بر . دارد كننده موج بستگي و نحوه تركيب تمهيدات مستهلك مورد استفادهكننده موج  بتني مستهلك

. باشد ينم اديزكننده موج  هاي مستهلك با بلوك شده  پوشيده دائمديواره  وارد بر، تغيير در نيروي موج كنند مي عمل دائمديواره 
هاي  با توده بلوك دائمتوان با پوشاندن ديواره  نيروي ضربه بزرگ شكست موج، نيروي موج را مي وجود درصورتالبته، 

تمهيدات  كه زماني، چنين كاهشي در نيروي موج تنها وجود  با اين. ادد  توجهي كاهش مقدار قابل كننده موج، به مستهلك
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كننده  كه اگر باالي تمهيدات مستهلك است ذكر انيشا. گردد  مي  باشد حاصل كننده موج داراي عرض و ارتفاع تاج كافي مستهلك
 .گردند ميكننده موج اغلب باعث افزايش نيروي موج  موج زير تراز آب طراحي باشد، تمهيدات مستهلك

كات فني  ن
 كننده موج ي بتني مستهلكها با بلوك شده  پوشيده دائمرابطه محاسبه نيروي موج براي ديواره  )1

كننده  نحوه تركيب تمهيدات مستهلك كننده موج به هاي بتني مستهلك با بلوك شده  پوشيده دائمديواره  وارد برموج  نيروي
. تعيين گرددطراحي  مدل مرتبط با شرايط هاي نتايج آزمايش با استفاده از تركيب بايد و بنابراين نحوه دارد  بستگي موج

كننده موج  هاي بتني مستهلك باشد و بلوك دائمكننده موج هم تراز باالي ديواره  البته، اگر تراز تاج تمهيدات مستهلك
يافته  رابطه تعميم با استفاده از را دائمديواره  وارد برموج  توان نيروي ر باشد، ميموج پايدا كافي در برابر اعمال  ميزان به

Goda مقادير )شكست در حالنيروهاي امواج ايستا و امواج  -2-2-5(در بند  ارائه شدهروش با رابطه  در اين. نمود محاسبه ،
η*، p1  وpu اصالحي  بيمقادير مناسبي براي ضرا است  ، اما الزمشوند مي  حاصل )8-5(و  )2-5( ،)1-5( ترتيب از روابط به

 .تعيين گرددطراحي  شرايط بر اساسλ3 و  λ1 ،λ2موج  فشار
 Godaيافته  اصالحي رابطه تعميم ضرايب )2

كار  هبλ3 و  λ1 ،λ2اصالحي  ضرايبتوان با تعيين مقادير مناسب براي  ميرا  Godaيافته  در رابطه تعميم مورد استفادهروش 
و شده   انجام Abeو  Tanaka، و Kakunoو  Sekinoو همكاران،  Takahashiو همكاران،  Tanimotoمطالعاتي توسط . گرفت

 .است  آمده دست  بهنتايج زير 
گردند و بنابراين معموال  ميتوجه در فشار شكست موج  كننده موج باعث كاهش قابل ي بتني مستهلكها بلوك) الف

 .باشد مي قبول قابل برابر صفر  λ2ضريب اصالح فشار شكست موج  قراردادن
 كمتربراي فشار باالبرنده  λ3براي فشار موج ايستا و ضريب اصالح  λ1هرچه ارتفاع موج بيشتر باشد، ضريب اصالح ) ب

 .گردند يم
 .گردد  مي كمترλ3 و  λ1اصالح  ضرايبهرچه نسبت عرض توده بلوك به طول موج بيشتر گردد، ) پ
نباشد، خطر اينكه نيروي موج اين بخش به نيروي  پوشيده دائماگر حتي بخش كوچكي از قسمت بااليي مقطع ) ت

 .، وجود داردشود  تبديلضربه شكست 
ي بتني ها با بلوك دائماند كه وقتي ديواره  كرده بيان يطوركل به و همكاران Takahashi، ها نتايج اين آزمايش بر اساس
 λ3و  λ1مقادير  كهيدرحالتوان برابر صفر قرار داد،  ميرا  λ2باشد، ضريب كاهش فشار موج   شده  كننده موج پوشيده مستهلك

 ارائه شده اساس  نيا بر )17-5(و ) 16-5(، ) 15-5(روابط . دارند بستگي) ترين موج ارتفاع مرتفع( Hعمدتا به ارتفاع موج 
  :است 

)5-15( ( )( )
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، رابطه شوند استفاده ميكننده موج  هاي بتني مستهلك با بلوك شده  هاي پوشيده شكن در ناحيه شكست، كه معموال موج
 .دهد مي  نتيجه 8/0را برابر  λ3و  λ1باال، مقدار 

 بر نيروي موج شكن موجتاثير راستاي  -5-2-5

به  يكاف باتوجهنباشد، نيروي موج را بايد   يكنواخت شكن موجج در طول خط جلويي امواتوزيع ارتفاع  كه يدرحالت

 .نمود محاسبهجنبه توزيع ارتفاع موج  اين

سير  تف
علت اثرات انعكاس و تفرق موج،  به شكن موجطويل نباشد، توزيع ارتفاع موج در طول خط جلويي  شكن موجوقتي امتداد 

امواج طوفاني معادل امواج  درمعرضديده  ي آسيبها شكن موجاند كه در اكثر  هنمود  اشاره Tanimotoو  Ito. نخواهد بوديكنواخت 
اين نوع  هاي ت، و يكي از عل)اند ناميده  را خرابي منحني شكل آن(شكل طول لغزش وجود دارد  طراحي، الگويي از توزيع منحني

، شكن موجج در طول امواتغييرات ارتفاع . باشد ميارتفاع موج  كنواختيريغتوزيع  از  ناشيخرابي، اختالف در نيروهاي موج موضعي 
 -3-4-5-4(بند  به( خواهد بود تشخيص وضوح قابل هموج باشد، ب تابش درجهتمقعر  شكن داراي گوشه موج راستاي كه يدرزمان

 ).مراجعه شود )جدا از ساحلهاي  شكن موجها و اطراف  شكن موجهاي  هاي مقعر، نزديك دماغه گوشهتغييرات امواج در 
جدا از  شكن موجبويژه در . افتد  اتفاق شكن موجپوزه  در مجاورت شكن موجج در طول راستاي امواتغييرات در ارتفاع  است  ممكن

 .ج گردنداموااز دو انتها، باعث تغييرات زياد در ارتفاع  يافته  تفرقامواج  است  ساحل كه طول كوتاهي دارد، ممكن

كات فني   ن
 قبول قابل ، هنوز به سطح اطمينان رنديگ يدرنظرمشكن را  هاي محاسبه نيروي موج كه اثرات شكل راستاي موج روش

، ارتباط مناسبي بين افزايش حال  نيا با. انجام گيردي مدل هيدروليكي ها بررسي توسط آزمايش شود  مي  بنابراين توصيه. اند نرسيده
ارتفاع موج در  كه خواهد بود قبول قابل و لذا  شكن و افزايش نيروي موج وجود دارد شكل راستاي موج از  ناشيارتفاع موج 

 بر اساسسپس نيروي موج  يافته و  افزايش )18-5(طبق رابطه  شكن موجدامنه تاثير شكل راستاي با توجه به محاسبات طراحي 
  .گردد  روابط محاسباتي معمول محاسبه

)5-18( { }bcbDcD HKHKH ,min=′ 
 :كه در آن

H′D : شكن موجتاثير شكل راستاي با توجه به در محاسبه نيروي موج  مورد استفادهارتفاع موج )m( 
Kc : ؛ شكن موجضريب براي افزايش ارتفاع موج ناشي از تاثير شكل راستايKc ≥ 1.0 

Kcb : مقدار حدي ضريب افزايش ارتفاع براي حد شكست امواج؛Kcb ≈ 1.4 
HD : شكن موجتاثير شكل راستاي به توجه در محاسبه نيروي موج بدون  مورد استفادهارتفاع موج )m( 
Hb : دريا سمت  به دائمرونده از ديواره  برابر ارتفاع مشخصه امواج پيش 5شكست در محلي با فاصله  در حالارتفاع موج)m( 
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 ارتفاع موج توزيع بر اساسضريب بايد  اين. است  شده  بيان )19-5(در رابطه  يطوركل به )18-5(در رابطه  Kcارتفاع  افزايش ضريب
 )جدا از ساحلهاي  شكن ها و اطراف موج شكن هاي موج دماغه مقعر، نزديك هاي امواج در گوشه تغييرات -3-4-5-4(بند  به(ايستا 

  .تعيين گرددشكند،  ميكه موج ن و تحت شرايطي شكن موجدر طول خط جلويي ) مراجعه شود
)5-19( ( ){ }RISc K1HHK += 

 :كه در آن
HS : شكن موجارتفاع موج ايستا در طول ديواره جلويي )m( 
HI : ارتفاع موج تابشي)m( 
KR : موردنظر شكن موجضريب انعكاس 

عالوه، ضريب  هب. كند ميتغيير توجهي  طور قابل هب شكن موجاگر امواج منظم و متوالي باشند، ضريب افزايش ارتفاع موج در طول 
پريود و جهت موج تابيده،   مينامنظ ندرنظر گرفتبنابراين . باشد مي  افزايش ارتفاع به پريود امواج تابشي و جهت تابش بسيار حساس

مناطقي  است  و ممكن كند ميتغيير  شكن موجاز اين روش در طول  آمده دست  به Kcكه مقدار  ذكراست قابل. رسد يم نظر بهمنطقي 
در طراحي نبايد كمتر از ارتفاع موج تابشي اصلي  مورد استفادهالبته ارتفاع موج . باشد 0/1كمتر از  Kcكه مقدار  وجود داشته باشد

 .باشد
 بر اساستوان  ، ميوجود  با اين. است  نشده مشخص Kcbشكست  در حالحدي ضريب افزايش ارتفاع براي امواج  جزئيات مقدار

 .درنظر گرفت 4/1را حدود  ، آنموجودنتايج آزمايشگاهي 

 تاثير تغيير ناگهاني در عمق آب بر نيروي موج -5-2-6

 ، توصيهكند ميتغيير وجود تپه دريايي و ساير موارد،  علت به يطورناگهان بهعمق آب  كه يدرمحلواقع  دائمبراي ديواره 

محاسبه انتقال سريع امواج، با توجه به ي مدل هيدروليكي و ها آزمايش بر اساس دائمديواره  وارد برنيروي موج  شود  مي 

 .شود

 نزديك خط ساحلي يا روي ساحل دائمديواره  وارد برنيروي موج  -5-2-7

 نيروي موج خط ساحلي در سمت دريا -5-2-7-1

ي مدل هيدروليكي و ها آزمايش بر اساسعمق نزديك ساحل  در آب كم دائمديواره  وارد برنيروي موج  شود  مي  توصيه

 خيزاب و غيره و فرآيندهاي پيچيده و تصادفي شكست موج، محاسبهنوسان اثرات تغييرات تراز آب ناشي از با توجه به 

 .گردد 

كات فني  ن
محاسبه نيروي موج  است  الزم و شده شنهاديپساحل  درو  ساحلي  خطنزديك  دائمروابط مختلفي براي نيروي موج ديوارهاي 

كه  مناطقي در )شكست در حالنيروهاي امواج ايستا و امواج  -2-2-5(در بند رابطه متداول . انجام شود مطابق شرايط طراحي
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در مناطق نزديك خط  Kutsumiو  Tominagaرابطه . شيب بستر دريا ماليم و آب نسبتا عميق باشد با تقريب زياد، كاربرد دارد
 .عميق باشد، كاربرد دارند كه شيب بستر دريا زياد و آب نيمه مناطقي در Haseو  Hom-ma ،Horikawaساحلي و رابطه 

 شايد، شود  استفاده كه عمق آب كمتر از نصف ارتفاع معادل موج در آب عميق باشد، قيوقتي از رابطه متداول فشار موج براي مناط
 .گردد  در محاسبات از طول موج و ارتفاع موج در عمق آب برابر نصف ارتفاع معادل موج در آب عميق استفاده بهترباشد

 نيروي موج در خط ساحلي به سمت خشكي -5-2-7-2

ي مدل ها آزمايش بر اساسدر سمت خشكي خط ساحلي  واقع دائمديواره  وارد برنيروي موج  شود  مي  توصيه

و باالروي آب روي شيب ناشي از باد يا موج ، خيزاب موج خيزابنوسان افزايش تراز آب ناشي از با توجه به هيدروليكي و 

 .گردد  محاسبه

كات فني   ن
) CERC(تحقيقات مهندسي سواحل ارتش آمريكا  بر سمت خشكي خط ساحلي، روابط مركز واقع دائمبراي ديواره 

بر سمت  واقع دائمديواره  وارد بردر رابطه با نيروي موج  Kutsumiو  Tominagaتوان به تحقيقات  مي، بر آن عالوه. باشد يموجودم
 .نمود مراجعه ساحلي  خطخشكي 

 جاذب موج دائمصندوقه  وارد برنيروي موج  -5-2-8

ي مدل هيدروليكي يا روابط محاسباتي مناسب و ها آزمايش بر اساسجاذب موج بايد  دائمصندوقه  وارد برنيروي موج 

 .گردد  سازه بخش جاذب موج محاسبه از  ناشيتغييرات نيروي موج با توجه به 

سير   تف
بويژه در  و باشد يم ريمتغاي  طور پيچيده هب) سوراخ و غيره صندوقه با ديواره سوراخ(جاذب موج  دائمصندوقه  وارد برنيروي موج 

زير خود  پشتهمتعارف، اين نيرو متناسب با مشخصات موج، تراز آب، عمق آب، توپوگرافي بستر دريا و شكل  دائممقايسه با صندوقه 
 قابلكلي   بنابراين تعيين يك روش محاسبه. كند ميتغيير ) داخل صندوقه(و همچنين متناسب با سازه قسمت جاذب انرژي 

 مطالعاتي است  ، الزمباشد  نشده شنهاديپاعتماد براي سازه مدنظر   اگر روش محاسباتي قابل. باشد يم دشوار حاالت  همه در فادهاست 
ارزيابي مناسب نيروي موج  بر لزوم عالوه درضمن. انجام شود با شرايط مدنظر، هاي مدل هيدروليكي مرتبط آزمايش با استفاده از
كه نيروي  است ذكر  انيشا. باشد مي مورد نيازاي نيز  اعضاي سازه وارد برارزيابي نيروي موج  ،ي پايداريها در ارزيابي مورد استفاده

 .، تغييرات شديدي داردخيريا  شده  آيا فضاي خالي صندوقه با دال سقف پوشيده نكهيا  بر اساسموج 

كات فني   ن
 صندوقه بدون دال سقف درحالتنيروي موج  )1

و  كند ميتغيير ) داخل صندوقه(قسمت جاذب موج اي  جاذب موج با تغييرات شرايط سازه دائمصندوقه  وارد برنيروي موج 
، براي حاالت معمولي كه صندوقه بدون دال وجود  با اين. باشد مين  حاالت ممكن  بنابراين محاسبه نيروي موج براي كليه

. نمود استفادهو اعمال اصالحات الزم، براي محاسبه نيروي موج  Godaيافته  توان از رابطه تعميم باشد، مي ميسقف 
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و روشي براي محاسبه فشار شده   انجام و همكاران Takahashiدار توسط  شكاف دائمصندوقه با ديواره  يبررويي ها آزمايش
وجب آن فشار موج حاصل از رابطه م ، كه بهاست  ارائه شدههاي پشتي براي چهار حالت مشخص  شكاف و ديواره وارد برموج 

عنوان  مقادير مشخصي به. شود  مي  ضرب λدار، در ضريب اصالح  شكاف دائمبراي صندوقه با ديواره  Godaيافته  تعميم
دست  بهتنها براي  توان نه اين روش را مي. است  ارائه شده هرحالتهاي پشتي براي  ضريب اصالح براي شكاف و ديواره

ن دست آورد بهتوان براي  ، بلكه مياستفاده كردن شديدترين نيروي موج براي كنترل لغزش يا واژگوني صندوقه آورد
 .نموداستفاده نيز شديدترين نيروي موج براي طراحي اعضاي هر ديواره 

 نيروي موج در حالت صندوقه داراي دال سقف )2

كه اليه هواي قسمت فوقاني صندوقه با  اي لحظهدر اي  ضربه باشد، فشار  شده  وقتي باالي صندوقه توسط دال سقف پوشيده
مورد موج  فشاربا توجه به بويژه اي  اين فشار ضربهبه توجه بنابراين . گردد  مي جاديا، شود  سطح آب محبوس باالآمدن
هاي  را با تعبيه سوراخ اي توان اين فشار ضربه ميكه اگرچه  كرد توجه  ديبا. باشد مي  اي الزم در طراحي اعضاي سازه استفاده

باشند، سطح آب باال آمده مستقيما با دال سقف  بزرگ ازحد شيبي هوا ها اگر اين سوراخ ،داد خروج هوا كاهشمناسب براي 
 .يابد  نيروي موج افزايش است  عمال ممكن جهينت درو  كرده برخوردو بدون بالشتك هوا 

 ي بتنيها ي آرمور و بلوكها جرم سنگ -5-3

 قطعات آرمور روي سطح شيبدار -5-3-1

 درمعرضي بتني الزم براي پوشش سطح شيبدار جلويي سازه شيبدار ها يا بلوك ها محاسبه جرم قطعات سنگ

  :انجام شود )20-5(هاي مدل هيدروليكي يا رابطه  آزمايش به وسيلهبايد نيروهاي موج، 

)5-20( 
( )3r

3
s

3
r

1SN
HM
−

=
ρ 

 :كه در آن

M : ي بتني ها يا بلوك ها جرم قطعه سنگحداقل)t( 

ρr :ي بتني ها يا بلوك ها چگالي قطعه سنگ)t/m3( 

H : در محاسبه پايداري  مورد استفادهارتفاع موج)m( 

NS :عدد پايداري 

Sr :به آب دريا ي بتني نسبتها يا بلوك ها وزن مخصوص قطعه سنگ 

سير   تف
براي اطمينان از اينكه قطعه  و بايد باشد ميي داخلي ها سنگ تودهسنگي، محافظ  توده شكن موجاليه آرمور سطح شيبدار در 

با  توان ميجرم الزم براي تامين چنين پايداري را .داراي جرم كافي باشد ،شود  ميجابجانآرمور در برابر اثرات موج پايدار بوده و خود 
سنگي، جرم الزم  هتود شكن موجاي قطعات آرمور روي سطح شيبدار براي مثال، بر. دست آورد بهرابطه محاسباتي مناسب  استفاده از
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همراه عدد  به Hudsonاز رابطه  ، اما اخيرا استفادهاست  شده  محاسبه) KDمقدار (و با ضريب مناسب  Hudsonتوسط رابطه قبلي 
تر براي حاالت ديگر نظير قطعات آرمور روي سطح  ميطور عمو هتوان ب مياز عدد پايداري را  استفاده. است  شده  پايداري معمول

 .نمود استفادهمركب نيز  شكن موج پشتهشيبدار 

كات فني   ن
 Hudsonرابطه  )1

يافته  رابطه تعميم به مربوط (و با عدد پايداري  Husdonتوان با رابطه  ميجرم الزم قطعات آرمور روي سطح شيبدار را 
Hudson (نمود  بيان )مراجعه شود )20-5( به رابطه.( 

 عدد پايداري و قطر اسمي )2
. ي بتني براي ارتفاع موج مدنظر ارتباط داردها ي آرمور يا بلوكها سنگ) قطر اسمي(عدد پايداري مستقيما با اندازه الزم 

) صورت به ميديگر، با معرفي قطر اس عبارت به ) 3
1

rn MD ρ=  1و عبارتSr  ها در رابطه  و جايگزيني آن ∆=−
   :آيد دست مي به، رابطه نسبتا ساده زير )5-20(

( ) Sn NDH =∆  )5-20( 
)كه قطر اسمي متناسب با ارتفاع موج با ثابت تناسب  شود  مي  مالحظه )SN1  .باشد مي ∆

 ارتفاع موج طراحي )3

غير (ي واقعي ها بنابراين وقتي از آن براي موج. است  ارائه شدهيي با موج منظم ها نتايج آزمايش بر اساس Hudsonرابطه 
ي بتني ها كه از قطعات سنگ يا بلوك ييها البته در سازه. ارتفاع موج وجود دارد انتخاب، مشكل شود  مياستفاده ) منظم

برخورد از بين گروه موج نامنظم، به اليه آرمور  Hكه موج تك با حداكثر ارتفاع  مياند، تمايل به خرابي هنگا شده  ساخته
 با. دهد مي  ي مختلف رويها يي با ارتفاعها ، بلكه گسترش تدريجي خرابي در اثر اثرات مداوم موجشود  مين جاديا، كند مي
 كه يدرمحلامواج تابشي  مشخصه  موجشد كه از ارتفاع   بر اين  اين نكته و همچنين تجربيات گذشته، تصميم به  تيعنا

بيانگر مقياس كلي گروه  مشخصه  موج، زيرا ارتفاع شود  استفاده )20-5(در رابطه  Hعنوان ارتفاع موج  به است  شيب واقع
البته . باشد مي  معمول Hudsonيافته  در رابطه تعميم مشخصه  موجاز ارتفاع  ترتيب، استفاده  همين  به. باشد ميموج نامنظم 

  موجباشد، بايد از ارتفاع  ميعمق آب كمتر از نصف ارتفاع موج معادل در آب عميق  كه يدرمناطق ذكر است كه  به الزم
 .نمود استفادهدر عمق آب برابر نصف ارتفاع موج معادل در آب عميق  مشخصه

 عوامل موثر بر عدد پايداري )4

ي بتني با تغيير ارتفاع موج و چگالي ها ي آرمور يا بلوكها شد، جرم الزم سنگ  داده  نشان )20-5(در رابطه  همانطوركه
كه بيانگر اثرات مشخصات سازه، مشخصات  است  ضريبي NSعدد . كند ميتغيير  NSقطعات آرمور و همچنين عدد پايداري 

 .شوند مي  در ادامه بيان آن بر موثرمهمترين عوامل  بوده وموج و ساير عوامل موثر قطعات آرمور، مشخصات 
 مشخصات سازه) الف

شكن مركب و  كننده موج، موج ي بتني مستهلكها با بلوك شده  پوشيده شكن موجسنگي،  قلوه شكن موج(نوع سازه ) 1(
 )غيره

 با آرمور شده  شيب اليه پوشيده) 2(
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به تراز آب ساكن، وجه جلويي و باالي سطح  ، محل نسبتشكن موج، بدنه شكن موجپوزه (محل قطعات آرمور ) 3(
 )پشتي، سكوي افقي و غيرهشيبدار، وجه 

 ارتفاع و عرض تاج و شكل عرشه) 4(
 )ضريب نفوذپذيري، ضخامت و درجه زبري سطح(اليه داخلي ) 5(

 مشخصات قطعات آرمور) ب
 )هاي آرمور هاي بتني؛ توزيع قطر سنگ هاي آرمور يا بلوك شكل سنگ(شكل قطعات آرمور ) 1(
 )تصادفي و غيره يقرارده، چيدن منظم يا اه تعداد اليه(نحوه چيدمان قطعات آرمور ) 2(
 مقاومت مصالح آرمور) 3(

 مشخصات موج) پ(
 .كند مياثر ي آرمور ها كه بر اليه ييها تعداد موج) 1(
 تيزي موج) 2(
 )شيب بستر، وجود تپه دريايي و غيره(شكل بستر دريا ) 3(
 )شكست و غيره نوع موج، شكست هاي شكست يا عدم شاخص(آب  موج به عمق نسبت ارتفاع) 4(
 جهت موج، طيف موج و مشخصات گروه موج) 5(

 )سرعت آسيب، سطح آسيب، آسيب نسبي(دامنه آسيب ) ت(
شرايط  راستا با همي مدل هيدروليكي ها آزمايش بر اساسطور مناسبي  به، بايد است  مورد استفادهكه در طراحي  NSعدد 

كه نسبت  دهد مي  نشان ي موج نامنظمها ي موج منظم با آزمايشها آزمايشمقايسه نتايج . تعيين گردد همربوططراحي 
در محدوده %) 10با خطاي ( كنند يم جادياارتفاع امواج منظم به ارتفاع مشخصه امواج نامنظم كه نسبت آسيب يكساني 

به اثر امواج  تمايل ايجاد خرابي در امواج نامنظم نسبت معناست كه اين كه به كند ميتغيير ) به شرايط بسته( 0/2تا  0/1
 .شود  استفاده از امواج نامنظم ها در آزمايش است بهتربنابراين . باشد يم شتريبمنظم 

 KDو عدد  NSعدد پايداري  )5

 Hudsonتوسط خود  )21-5(ه رابط. گرديد Iribarren-Hudsonمنتشر و جايگزين رابطه  Hudson، رابطه 1959در سال 
  شد  داده  بسط NSجاي  هب KDcotα با استفاده از

)5-21( αcotD
3

S KN = 
 :كه در آن

α :درجه(به خط افق  زاويه سطح شيبدار نسبت( 
KD :گردد  ميتعيين شكل قطعات آرمور و نسبت آسيب  به وسيلهكه عمدتا  ثابتي 

 به هاي واقعي شكن هاي روي مدل بوده و كارايي آن در طراحي موج ي از آزمايشدامنه وسيعنتايج  بر اساس Hudsonرابطه 
براي محاسبه جرم الزم قطعات آرمور ) كند مي  استفاده KDكه از عدد اي  رابطه(، از اين رابطه درگذشته. است  دهرسي  اثبات 

 .است  شده يم  روي شيب استفاده
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براي محاسبه جرم الزم ) )20-5(رابطه ( كند مي  كه از عدد پايداري استفاده Hudsonيافته  رابطه تعميم كه است  مدتي البته
ي ديگر نظير ها براي قطعات آرمور سازه كماكانو ) شد  بررسيقبال (كار رفته  به مركب شكن موج پشتهقطعات آرمور روي 

تر  معمول KDبه رابطه قديمي داراي عدد  از اين رابطه نسبت  استفاده حاضر در حال . شود  مياستفاده غرق ستي مها شكن موج
عنوان رابطه متداول براي محاسبه جرم الزم براي  توان به داراي عدد پايداري را مي Hudsonيافته  پس رابطه تعميم. است

 .نمود استفادهقطعات آرمور روي شيب 
 مورد KDاگر عدد . دست آورد به )21-5(سطح شيبدار با خط افق و رابطه  αو زاويه  KDتوان از عدد  ميرا  NSعدد پايداري 

 KDالبته، اكثر اعداد . داشت وجود نخواهدباشد، مشكلي در اين روند محاسبه   و زاويه شيب در محدوده طراحي رايج ودهب دييتا
روش تعيين عدد  جهيدرنت. اند تا امروز ارتباط مناسبي با عوامل مختلف نظير مشخصات سازه و امواج نداشته آمده دست  به

تر براي جرم  منظور محاسبه مقادير منطقي هب. باشد ميكننده طراحي اقتصادي ن هميشه تامين KDاز طريق عدد  NSپايداري 
) ي محاسباتيها منحني(يا از روابط محاسباتي  شود  استفاده بر شرايط موردنظر ي منطبقها از نتايج آزمايش است بهترالزم، 

 .گرفت  بهرهدر ادامه  شده  مختلف بيانشامل عوامل مرتبط 
 ي آرمورها براي سنگ Van der Meerرابطه  )6

شكن  شيبدار موج هاي آرمور روي سطح در رابطه با سنگ مندي قاعدههاي  آزمايش Van der Meer، 1987در سال 
مقدار با توجه به را براي عدد پايداري  )24-5(و ) 23-5(، )22-5(وي روابط محاسباتي . داد  سنگي با تاج مرتفع انجام قلوه

 van derبه رابطه اصلي  روابط زير نسبت حال هر بهكه  توجه شود .كرد تيزي موج، تعداد امواج و سطح آسيب ارائه نيزشيب و 

Meer براي مثال ارتفاع موج . ي تفاوت دارداندكمنظور سهولت محاسبات،  بهH2%  ارتفاع موج از آن  بيشتر بودنكه احتمال
  .شد تعويض H1/20باشد با  مي% 2
)5-22( { }ssrsplS NNN ,max= 

)5-23( ( ) 50
r

1020180
Hspl INSPC26N ..... −= 

)5-24( ( )( ) P
r

501020130
Hssr INSPCN .... cotα−= 

 :كه در آن
Nspl : موج زيفرورعدد پايداري براي شكست 
Nssr :عدد پايداري براي شكست خيزشي موج 

Ir : عددIribarren )50
omS .tanα) (پارامتر نوع شكست( 

Som : تيزي موج)H1/3/L0( 
L0 : 22(طول موج در آب عميق

310 sm819g2gTL .,/ == π( 
T1/3 :مشخصه  موج پريود 
CH : ضريب اصالح ناشي از شكست موج]( ) =31201 HH41  )است 0/1افتد برابر  مين موج اتفاق كه شكست جايي] (.//

H1/3 :مشخصه  موج ارتفاع 
H1/20 :67-2(شكل (ترين امواج  بيستم مرتفع ارتفاع موج يك(( 
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α : درجه(زاويه سطح شيبدار با خط افق( 

Dn50 : قطر اسمي سنگ آرمور( )( )=3
1

r50M ρ 
M50 : جرم الزم يك سنگ آرمور(منحني توزيع جرم سنگ آرمور % 50مقدار( 

P : 68-2(شكل (ضريب نفوذپذيري اليه داخلي(( 
S : 2(سطح تغيير شكل

50nDAS  ))19-2(جدول ) (=
A : 69-2(شكل (مساحت فرسايش سطح مقطع(( 
N : حين طوفان(تعداد امواج( 

ارتفاع موج معادل در آب عميق  H′0و  شكن موجاز  5H1/3در فاصله اي  براي نقطه )67-2(در شكل  H1/20ارتفاع موج 
 .باشد مي

سطح . باشد و نوعي نسبت آسيب مي بودههاي آرمور  سنگ تغيير شكلكه بيانگر مقدار  است  شاخصي Sسطح تغيير شكل 
 ي آرمور حاصلها سنگ Dn50بر مجذور قطر اسمي ) )69-2(شكل (توسط امواج  Aاز تقسيم سطح فرسايشي  شكل رييتغ

آسيب اوليه، : است شده   هاي آرمور تعيين سنگ شكل رييتغسطح با توجه به مرحله  سه، )19-2(مطابق جدول . گردد  مي 
 متداول N=1000در طراحي رايج، استفاده از سطح تغيير شكل آسيب اوليه براي تعداد امواج . آسيب متوسط و خرابي

استفاده توان از مقدار آسيب متوسط هم  ميمجاز باشد، تا اندازه مشخصي در طراحي اگر ايجاد تغيير شكل  گرچه ،باشد مي 
 .نمود

 براي هر رده خرابي براي آرمور دو اليه S تغيير شكلسطح  -19-2جدول 
 خرابي آسيب متوسط آسيب اوليه شيب

5/1:1 

1:2 

1:3 

1:4 

1:6 

2 

2 

2 

3 

3 

5-3 

6-4 

9-6 

12-8 

12-8 

8 

8 

12 

17 

17 
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 )آيد دست مي شكن به از موج 5H1/3در فاصله  H1/20مقدار ( H1/3به  H1/20نسبت  -67 -2شكل
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 Pضريب نفوذپذيري  -68 -2شكل

 
 Aسطح فرسايشي  -69 -2شكل

 سنگي قلوه شكن موجعدد پايداري براي قطعات بتني آرمور  )7

و روابطي براي محاسبه عدد شده   انجام Van der Meerساخته توسط  هاي بتني پيش انواع بلوك يبرروهاي مدل  آزمايش
هاي بتني  عالوه، افراد ديگري نيز تحقيقاتي براي ارائه روابط محاسباتي براي بلوك به. پيشنهاد شده است NSپايداري 

كه اين  است ذكر  قابلالبته، . نمود  اشاره Liuو  Burcharthتوان به روابط  مي انيم  نيا در كه اند داده  ساخته انجام پيش
 .انجام شده استسنگي با تاج مرتفع  شكن قلوه موج يبرروها  نتايج آزمايش بر اساسروابط 

 )مركب -افقي شكن موج( دائمكننده موج جلوي ديواره  مستهلك پشتهعدد پايداري براي قطعات بتني  )8
وقتي تمام . باشد  داشتههاي مختلفي  تواند سطح مقطع مركب مي -شكن افقي كننده موج در موج توده بلوك بتني مستهلك

پايداري بيشتر از دليل نفوذپذيري زياد  بهباشد،   شده  كننده موج پوشيده هاي بتني مستهلك با بلوك دائموجه جلويي ديواره 
ي بتني ها براي بلوك )25-5(رابطه . خواهد بود پوشانند سنگي را مي شكن قلوه عادي كه قطعات آرمور بتني، موج حالت

  .است  ارائه شده، شده  قرارداده پشته دائمدر پوشش كلي ديواره  يبطورتصادفكننده موج كه  ستهلكم

)5-25( ( ){ }bNNaCN
2050

0HS +=
.. 

 :كه در آن
N0 : و در  شكن موج يدرراستاي بتني كه ها تعداد بلوك: نوعي نسبت آسيب كه بيانگر دامنه خرابي است(آسيب نسبي

): ي بتني استها قطر اسمي بلوك Dn، اند جابجاشده Dnعرضي برابر  ) 31
rn MD ρ= كه ،M جرم بلوك بتني است( 
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CH : شكست موج؛  از  ناشيضريب اصالح( )31201H HH41C  :ندارد وجودشكست موج  كه يدرمحل( =.//

41HH 31201 .// 01CHو بنابراين  = .=( 
a  وb :ي بتني كه ها براي بلوك(ي بتني و زاويه شيب ها به شكل بلوك وابسته ضرايبKD=8.3 اگر ،cotα=4/3  ،باشد

a=2.32  وb=1.33 و اگر ،cotα=1.5  ،باشدa=2.32  وb=1.42( 
، توسط شكن موجدر انتهاي طول عمر ) خرابي نسبي مورد انتظار(روش ديگري براي محاسبه خرابي نسبي تجمعي 

Takahashi  را نسبي محتمل  بر قابليت اعتماد كه آسيب ي طراحي مبتنيها ، روشندهيدرآ. است  ارائه شدهو همكاران
 .داشت خواهند اهميتدر روش طراحي پيشرفته  رنديگ يدرنظرم

 باشد، جرم طراحي محاسبه 3/0برابر  N0و آسيب نسبي  1000، اگر تعداد امواج ندارد وجودشكست موج  كه يدرمناطق
 به مربوط  N0=0.3مقدار . خواهد بود KDعدد  با استفاده از مشابه روش قبلي شيوب كمو همكاران،  Takahashiبا روش  شده 

 .باشد مي% 1نسبت آسيب متداول 
 شكن موجپوزه  )9

طرف پشت، بيشتر  ، خطر سقوط قطعات آرمور باالي شيب بهكنند يم برخورد شكن موجمختلف به پوزه  ازجهاتوقتي امواج 
به مقدار  بايد جرم بيشتري نسبت شكن موجدر پوزه  مورد استفادهي بتني ها يا بلوك ها بنابراين سنگ. باشد مياز طرف جلو 

ي بتني ها در جرم بلوك% 30و  ها در جرم سنگ% 10افزايش  Hudsonپيشنهاد . باشند داشته 1-3-5از رابطه  آمده دست  به
دست  بهبرابر مقدار  5/1بهتر است براي جرم قطعات آرمور حداقل  و نباشد اين مقادير كافي رسد يم نظر بهالبته . باشد مي

 .گردد  براي سنگ و بلوك بتني استفاده )20-5(از رابطه  آمده 
 غرقستقطعات آرمور م)10

ي ها يا بلوك ها لذا سنگ باشد، ميتر از تراز سطح آب  سنگي در تراز ميانه آب ضعيف قلوه شكن موجاثر امواج بر  ازآنجاكه
 .رودكار  به زير تراز آب ساكن 1.5H1/3از  در اعماقي بيش است  بتني با جرم كمتر ممكن

 تاثير جهت موج)11

 هاي طبق نتايج آزمايش ،است  نشده  طور كامل ارزيابي ههاي آرمور ب تاثيرات زاويه تابش موج بر پايداري سنگ اگرچه گستره
، درجه45درجه، 30، )شكن راستاي موج عمودبهزاويه تابش موج (با زواياي صفر درجه  Van de Kreekeتوسط شده   انجام

وقتي جهت  و باشد مي درجه صفرشبيه زاويه موج  تقريبايا كمتر  درجه45، نسبت آسيب براي موج درجه90و  درجه60
 βوقتي زاويه موج  رسد ينظرم بهج، اين نتاي بر اساس. يابد كاهش ميدارد، نسبت آسيب  درجه60موج، زاويه بيشتر از 

اقل جرم يا كمتر باشد، حد درجه45برابر ) گردد  مراجعه )نيروي موج زير تاج موج -1-2-2-5(در بند  )62-2(شكل  به(
اند كه وقتي پخش امواج تصادفي  داده  نشانو همكاران  Christensen، بر آن عالوه. شود  براي جهت موج نبايد اصالح

 .يابد افزايش مي، پايداري ادباشديزمختلف  درجهات
 ي بتنيها سالمت بلوك)12

، بلكه بلوك بايد گردد  امواج طراحي تامين دربرابرجرم كافي براي پايداري  است  تنها الزم ساخته نه براي بلوك بتني پيش
 .كافي هم باشداي  داراي مقاومت سازه
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 ي درياييها قطعات آرمور در تپه)13

عمق و نسبتا تختي را  و بستر كم جادشدهيامعموال تپه دريايي روي سطح شيبدار با شيب زياد در درياي تقريبا عميق 
 جادشدهياشكند و سپس امواج  چنين تپه دريايي برسد، اطراف نوك تپه مي وقتي موج بزرگي به جهيدرنت. دهد مي  تشكيل

عمق آب باالي  ،تابشي دريايي شديدا به شرايط موج مواج باالي تپهمشخصات ا. گردند مي شكل خيزشي پخش باالي تپه به
بر تپه دريايي نيز  كننده موج واقع هاي بتني مستهلك پايداري بلوك. باشد مي  دريايي وابسته دريايي و فاصله تا نوك تپه تپه

بنابراين پايداري . كند مي شتريببه موارد معمولي بسيار  كه پيچيدگي آن را نسبت باشد مي  وابسته ذكرشدهعوامل  شديدا به
هاي مدل طبق شرايط موجود يا تجربيات  آزمايش بر اساسدريايي بايد  بر تپه كننده موج واقع هاي بتني مستهلك بلوك

 .آيد دست  به ميداني با شرايط مشابه موجود
 با تاج كوتاه شكن موجقطعات آرمور )14

) ساحل درسمتبويژه ( شكن موجي بتني اطراف تاج ها كه بلوك نمود  سنگي با تاج كوتاه، بايد توجه شكن موج درمورد
كننده موج،  ي بتني مستهلكها از بلوك شده  جدا از ساحل تشكيل شكن موجبراي مثال، براي . بينند مي  راحتي آسيب هب

كننده موج، هيچگونه ديوار محافظ در پشت ديوار  كي بتني مستهلها با بلوك شده  پوشيدهاي  صندوقه شكن موجبرخالف 
مخصوصا ( شكن موجي بتني نزديك به تاج ها كه بلوك باشد يمعنام نيبداين . باشد مين  مرتفع شكن موجو تاج  ستيموجودن

 .است  شده  گزارشي بلوك نيز مكرر ها بينند و چنين آسيب ميراحتي آسيب  هب) قسمت پشتي
 زيادتاثير بستر با شيب )15

با هاي بتني  نيروي موج بزرگي به بلوك است  شكنند، ممكن شكل فروريز مي وقتي بستر داراي شيب زياد بوده و امواج به
 .انجام گيردامكان نيروي موج بزرگ  ندرنظر گرفتي الزم با ها بررسي است  بنابراين الزم. شود وارد ها شكل بلوكتوجه به 

 ي با چگالي زيادها بلوك )16

و عدد پايداري  Hudsonرابطه  با استفاده از توان ميرا  شوند ساخته ميي سنگين ها كه با سنگدانه ييها جرم بلوكحداقل 
ي با چگالي زياد داراي پايداري زياد بوده و ها ، بلوكشود  مي  در رابطه نيز ديده همانطوركه. نمود تعيين) )20-5(رابطه (

 .آورد وجود بهتوان يك اليه آرمور پايدار  ميي كوچك با چگالي زياد ها اين بلوك با استفاده از جهيدرنت
 چيدمان تاثير نحوه)17

. كند ميتغيير نيز ) تصادفي يا منظم و غيره يقرارده( ها كننده موج با نحوه چيدمان بلوك ي بتني مستهلكها پايداري بلوك
روي كل سطح مقطع و نحوه  ها چيدمان تصادفي بلوكبراي مقايسه بين نحوه شده   انجام يها نتايج آزمايش بر اساس

براي اكثر موارد  ها چيدمان منظم دو اليه روي هسته سنگي، پايداري چيدمان منظم با قفل و بست مناسب بين بلوك
 كننده موج وابسته ي بتني مستهلكها پايداري به ارتفاع تاج و عرض توده بلوك بر آن عالوه. است  شده دييتاآزمايشي 

 .شد شترخواهديبمرتفع و عريض باشد، پايداري  شكن موج، وقتي تاج ها نتايج تعدادي از آزمايش بر اساس. باشد يم 
 ي مدل هيدروليكيها روش متداول آزمايش)18

با  مطالعاتي نشده و  طور كامل روشن هباشد، بنابراين هنوز اين مساله ب ميي بتني متاثر از عوامل زيادي ها پايداري بلوك
 ها و نياز به جمع آوري نتايج اين آزمايشي در مقياس واقعي الزم ها شكن موجي مدل براي طراحي ها آزمايش استفاده از

 .ضروري استي مدل ها نكات زير حين انجام مطالعات آزمايشبه توجه . باشد مي
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 .شود  مي  امواج نامنظم انجام با استفاده از ها معموال آزمايش) الف
البته وقتي . شود تكرار) با سه دسته موج متفاوت(بار  دسته از شرايط خاص، هر آزمايش بايد حداقل سهبراي هر ) ب

 ، انجام يك آزمايش براي هر دسته شرايطانجام گيردهاي زياد  اصولي جرم و عوامل ديگر و داده ها با تغييرات آزمايش
 .خواهد بود  يكاف

ي ها حتي براي آزمايش. باشد مي  ه موج براي هر تراز ارتفاع موج معمولدست موج در مجموع سه1000مطالعه تاثير ) پ
 .گردد  مي  موج يا بيشتر توصيه 500، استفاده از مند قاعدهمتداول 

يا درجه  تغيير شكلتوان از رده  مي، رود كار مي به بر نسبت آسيب كه معموال  براي توصيف دامنه آسيب ديدگي، عالوه) ت
ي ها ي آرمور يا بلوكها كه شمردن تعداد سنگ است  ي مناسبزمان تغيير شكلرده . نمود استفادهديدگي نيز  آسيب
ي بتني ها كه آسيب ديدگي بلوك است  ي مناسبزماندرجه آسيب ديدگي  ،كه يدرحالباشد،  مشكل جابجاشدهبتني 

ديده در ناحيه بازديد به  يبنسبت آسيب عبارت از نسبت تعداد قطعات آرمور آس. باشد مدنظركننده موج  مستهلك
زير تراز آب ساكن يا تا  1.5Hناحيه بازديد از تراز باالروي موج تا عمق . تعداد كل قطعات آرمور در همان ناحيه است

با  Hudsonطور معكوس از رابطه  هب Hكه ارتفاع موج  ، جاييشود  ميگرفته  درنظر) عمق آب كم(تراز زير اليه آرمور 
ديدگي، احتياجي به تعيين ناحيه  و درجه آسيب تغيير شكلالبته براي رده . آيد دست مي بهجرم قطعات آرمور  قراردادن
 0/1تا  5/0كه جابجايي بيشتر از  شود  مي  ديده تلقي نسبت آسيب، قطعه آرموري آسيب برآوردبراي . باشد ميبازديد ن

 .باشد  داشتهبرابر ارتفاع خود آرمور 

 مركب شكن موجپي  پشته روي آرمورقطعات  -5-3-2

هاي مدل  آزمايش به وسيلهمركب  شكن موجپي  پشتهي بتني براي ها ي آرمور يا بلوكها محاسبه جرم سنگ

  :شود  مي  انجام )26-5(يا رابطه و هيدروليكي مناسب 

)5-26( 
( )3r

3
S

3
r

1SN
HM
−

=
ρ 

 :كه در آن
M :ي بتني ها حداقل جرم قطعات سنگ يا بلوك)t( 
ρr :ي بتني ها چگالي قطعات سنگ يا بلوك)t/m3( 
H : در محاسبه پايداري  مورد استفادهارتفاع موج)m( 

NS :عدد پايداري 
Sr :به آب دريا ي بتني نسبتها وزن مخصوص قطعات سنگ يا بلوك 

سير   تف
ضخامت، ( پشتهمركب با تغييرات مشخصات موج، عمق آب، شكل  شكن موجپي  پشتهبراي قطعه آرمور پوشش  مورد نيازجرم 

شكن و  ، بدنه موجشكن موجپوزه (، نوع قطعه آرمور، روش چيدمان آرمور و محل آرمور )عرض سكوي افقي، زاويه شيب و غيره
از بيشتر  )شيبدار قطعات آرمور روي سطح -1-3-5(در بند  پشتهويژه به اثرات مشخصات موج و شكل  هب. كند ميتغيير ) غيره
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 ندرنظر گرفتبنابراين تعيين مناسب جرم با . شود  مي  بدار توجهشي شكن موجقطعات آرمور پوشش سطح  درموردهمين موضوع 
 بر آن عالوه. باشد مي  ، ضروريازين درصورتي مدل ها نتايج مطالعات گذشته، تحقيقات و تجربيات واقعي ميداني و انجام آزمايش

 .شود  كافي ثرات نامنظمي موج توجهالزم است به ا
 قطعات تعيين شكن مركب لزوما فقط از طريق اندازه اين پي موج پشتهآرمور پوشش  كه پايداري قطعات توجه شود هرحال به

 .نمود  بتوان حتي با قطعات نسبتا كوچك آرمور پايداري را تامين است  سازه و جانمايي قطعات آرمور، ممكنبا توجه به . گردد  مين 

كات فني   ن
 مورد نيازبراي محاسبه جرم  Hudsonيافته  رابطه تعميم )1

مركب را  شكن موجپي  پشتهتوان جرم الزم قطعات آرمور پوشش  ميهمانند جرم پايداري قطعات آرمور روي سطح شيبدار، 
و  Brebnerبعد از اينكه  .نمود محاسبه )20-5(يعني رابطه ) رابطه همراه عدد پايداري( Hudsonيافته  از رابطه تعميم

Donnelly استفاده  دائمديواره  برايسنگي  تودهي آرمور ها عنوان رابطه پايه براي محاسبه جرم الزم سنگ رابطه به از اين
اين رابطه داراي درجه خاصي از اعتبار حتي از  نكهيا خاطر به. شد  واقع مورد استفاده يا طورگسترده بهند، اين رابطه كرد

 هر هب. نموداستفاده اي  توده شكن موجتوان از اين رابطه براي محاسبه حداقل جرم قطعات آرمور  ميباشد،  ميلحاظ تئوري 
ل مح آرمور بلكه به و مشخصات قطعات پشتهآب، مشخصات موج، شكل  عمق بهتنها  نه NSعدد پايداري  كهتوجه شود حال

 NSبنابراين تعيين مناسب عدد پايداري . نيز وابسته است) شكن و غيره شكن، پوزه موج بدنه موج(قرارگيري اين قطعات 
در محاسبات طراحي  مورد استفاده، ارتفاع موج بر آن عالوه. باشد طراحي الزم مي هاي مدل مرتبط با شرايط آزمايش بوسيله

 .هاي مدل بايد نامنظم باشند در آزمايش مورد استفادهبوده و امواج  مشخصه  موجاصوال ارتفاع 
 ي آرمورها عدد پايداري سنگ )2

و  Donnellyو  Brebnerكارهاي  بر اساسكه  Katayamaو  Inagakiروش  با استفاده از توان ميرا  NSعدد پايداري 
كه توسط ) 30-5(و ) 29-5(، )28-5(، )27-5(البته روابط . نمود محاسبهباشد،  ميديدگي قبلي  تجربيات آسيب

Tanimoto  شرايط مختلف  ندرنظر گرفتباشد و امكان  مي پشتهسرعت جريان نزديك  بر اساس است  ارائه شدهو همكاران
با اين اصالح روابط . يافته است  براي اثرات جهت موج تعميم Tanimotoو  Takahashi ،Kimuraو توسط  دارابودهرا 

 .است  شده  به روابطي رايج تبديل Tanimotoفته يا تعميم
   Tanimotoيافته  روابط تعميم) الف

)5-27( ( ) 250LB
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h' : آرمور جز اليه هب(سنگي  تودهعمق آب باالي پي) (m) ( شكل)70-2(( 
l :تابش موج عمودي، عرض سكوي افقي  درحالتBM )m( 

)مقدار  هركدام، 'BMيا  BMتابش موج مايل،  درحالت )B2κ 70-2(شكل (دهد   بزرگتري نتيجه(( 
L : طراحي در محل عمق آب  مشخصه  موجپريود  به مربوط طول موجh' )m( 
αs :45/0(=افقي باشد كه اليه آرمور  ضريب اصالح براي وقتي( 
β : 71-2(شكل (زاويه تابش موج(( 

H1/3 : طراحي  مشخصه  موجارتفاع)m( 
 .است  شده  بررسي درجه 60و براي امواج با تابش مايل با زاويه تابش تا  شكن موجاعتبار روابط باال براي بدنه 

 
 توضيحاتشكن مركب و  سطح مقطع متعارف موج -70 -2شكل

 مقدار آسيب معيني، مجاز باشد كه يدرحالتعدد پايداري ) ب
انجام شده و همكاران  Sudoكوتاه و موج نشكسته توسط  پشتهي پايداري براي موارد خاص مانند وجود ها آزمايش

NSرا براي عدد پايداري  )31-5(ه و رابطه نمود  و نسبت آسيب را بررسي Nآنها ارتباط بين تعداد امواج . است
* 

 .اند هنمود شنهاديپ(%)  DNو هر نسبت آسيب  Nبراي هر تعداد موج 

 
 شكن و اثرات جهت موج شكل راستاي موج -71 -2شكل
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)5-31( ( ){ }[ ] 250
NSS N500130DNN .* .exp −= 

در . باشد مياست، % 1و نسبت آسيب برابر  N=500وقتي  Tanimotoعدد پايداري در رابطه  NSكه در آن 
 هيدوالآنكه براي آرمور  ، حالگرفته شود درنظر 1000پيشرفت آسيب برابر با توجه به  Nمقدار  است  طراحي الزم

NS جهيدرنتباشد  DN=5%و  N=1000اگر . را مجاز دانست% 5تا % 3توان نسبت آسيب برابر  مي
*=1.44NS 

 DN=1%و  N=500حالت  مورد نيازسوم جرم  به يك مورد نيازكه جرم  باشد يم معنا  بداناين  و خواهدشد
 .يابد كاهش مي

 عدد پايداري براي قطعات بتني )3
بنابراين ارزيابي عدد  و كند ميتغيير شكل بلوك و روش چيدمان آن  بر اساسهاي بتني  براي بلوك NSعدد پايداري 

از امواج  بهتراست، گيرد مي  يي انجامها وقتي چنين آزمايش. شود  مي  توصيههاي مدل هيدروليكي  آزمايش به وسيلهپايداري 
 .گردد  نامنظم استفاده

 پي پشتهي آرمور روي ها شرايط كاربرد عدد پايداري براي سنگ )4
. شود  ميي آرمور ها عمق باشد، شكست موج اغلب باعث ناپايداري سنگ كم پشتهوقتي آب باالي قطعات آرمور پوشش 

1Hhكه  نمود استفاده پشتهي آرمور روي ها ي از عدد پايداري براي سنگزمان بهتراستبنابراين  31 ≥′ . برقرار باشد /
1Hhوقتي  31 <′  استفادهسنگي  شكن موجي آرمور روي سطح شيبدار ها از عدد پايداري براي سنگ بهتراستباشد،  /
31Hhكه  حالتي براي Tanimotoي آرمور در روابط ها براي سنگ اعتبار عدد پايداري. نمود طور  هكوچك باشد، ب ′/

31Hhوقتي مقدار  و است  نشده آزمايشگاهي بررسي با  اعتبار عدد پايداري شود  مي  يا كمتر باشد، توصيه 1حدود  ′/
 .گردد  ي مدل هيدروليكي بررسيها آزمايش استفاده از

 ضخامت اليه آرمور )5
از  ، استفادهگردد  توجه ها شكن موجالبته درصورتيكه به تجربيات قبلي . گردد  مي  ي آرمور استفادهها سنگ هيدوالمعموال از 

 نسبت آسيب در رابطه  دادن قرار به وسيلهاليه را  توان استفاده از يك مي مورد در اين  و است قبول قابل اليه هم  يك
  ي آرمور بتني، استفاده از يكها براي بلوك. نمود  موج موثر، جبران N=1000براي  DN=1%برابر مقدار كم  )5-31(

مناسب و شرايط موج طراحي شديد باشد،  يا هيدوالبراي چيدمان  ها اگر شكل بلوك كهيدرحالباشد،  مي  اليه نسبتا معمول
 .نمود استفاده هيدوالتوان از  مي

 شكن موجقطعات آرمور براي پوزه  )6
احتمال حركت افزايش و باعث  وجودآمده به دائمطور موضعي نزديك لبه مقطع  هب شكن موجي شديدي در پوزه ها جريان

انجام  به وسيله شكن موجقطعات آرمور پوزه  مورد نيازبنابراين بررسي مقدار افزايش جرم . گردد  ميقطعات آرمور 
ميزان حداقل  نگيرد، افزايش جرم به ي مدل هيدروليكي انجامها اگر آزمايش. باشد مي  هيدروليكي الزمي مدل ها آزمايش

 .باشد مي  معمول شكن موججرم قطعه در بدنه  برابر5/1
 خاص طور به. نمود محاسبه Tanimotoيافته  رابطه تعميم با استفاده از توان ميرا  شكن موجهاي آرمور پوزه  جرم سنگ
  :شود  مي  صورت زير بازنويسي به )28-5(در رابطه  κ، پارامتر سرعت جريان شكن موجبراي پوزه 

)5-32( ( )T21 κκκ = 
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)5-33( ( ) 220T2 .=κ 

برابر جرم  5/1به  گردد  مي  شود، توصيه شكن موججرم قطعات بدنه  برابر5/1كمتر از  شده  اگر جرم محاسبه كهشود  توجه
 .يابد افزايش شكن موجقطعات بدنه 

 ي منفرد حجيمها و سازهاي  اعضاي استوانه وارد برنيروهاي موج  -5-4

 اعضاي استوانه اي وارد برنيروي موج  -5-4-1

با مجذور سرعت ذرات آب زير امواج  متناسب پسا كهتوان از مجموع نيروي  ميرا اي  عضو استوانه وارد برنيروي موج 

 .نمود محاسبهو نيروي اينرسي متناسب با شتاب ذرات آب، است 

سير   تف
نيروي موج . توانند بر انتشار موج اثرگذار باشند ميبه طول موج هستند، ن كه داراي قطر كم نسبت ها مانند شمعاي  اعضاي سازه

با مجذور سرعت ذرات آب  متناسبپسا كه نيروي موج طبق آن مجموع نيروي  Morisonتوان از رابطه  ميچنين اعضايي را  وارد بر
بايد مقادير دقيق سرعت و  Morisonكه در رابطه  توجه شود .كرد  باشد، محاسبه ميبا شتاب ذرات آب  و نيروي اينرسي متناسب

هاي مدل يا  آزمايش به وسيلهضريب اينرسي  و پساهمچنين ارزيابي ضريب . شود واردشتاب ذرات آب و همچنين تراز سطح موج 
در يا اگر امواج  باشد  داشته قرارنزديك تراز آب ساكن اي  استوانه، اگر عضو درضمن. باشد مي  هاي ميداني ضروري يگير اندازهنتايج 
شكل و با توجه به موج گردد و اي  ايجاد نيروي ضربه منجربه است  ممكن، ضربه جبهه موج كنند برخوردشكست به عضو  حال

 .نيز بر آن اثر كند برآمحل عضو، نيروي 

كات فني   ن
 Morisonرابطه  )1

  :گردد  ميمحاسبه  )34-5(طبق رابطه اي  عضو سازه وارد برنيروي موج 

)5-34( SACSDuuC
2
1f n0Mnn0Dn ∆αρ∆ρ += 

 :كه در آن

nf : نيرويي كه روي طول كوتاهS∆)m (و جهت اين نيرو در صفحه محور عضو و  شود  ميوارد محور عضو  يدرراستا
 )kN(باشد  ميمحور عضو  عمودبهجهت حركت ذرات آب قرار دارد و 

nn u,α :ي سرعت ها مولفه)m/s ( و شتاب)m/s2 ( شامل محور عضو اي  محور عضو داخل صفحه عمودبر درجهتذرات آب

 )براي امواج تابشي هستند كه عضو بر آنها اثرگذار نيست ها اين مولفه) (nfهم جهت (و جهت حركت ذرات آب 

nu : قدر مطلقnu )m/s( 

CD : پساضريب 
CM : ضريب جرم(ضريب اينرسي( 
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D : محور عضو همانطور كه از جهت  عمودبر درجهتعرض عضوnf شود  مي  ديده )m( 
A : محور عضو  عمودبرصفحه  درجهتمساحت سطح مقطع عضو)m2( 
ρ0 : معموال (چگالي آب درياt/m3 03/1( 

مقطع  وارد بركننده نيروي موج  و همكاران بوده و بيان Morisonتوسط  ارائه شدهيافته رابطه   شكل تعميم )34-5(رابطه 
كه نيرو، سرعت و  دهد مي  هاي باالي حروف نشان پيكان. باشد ، ميشده  داده هرجهتيك عضو در  ∆Sطول بسيار كوچك

و جمله دوم  پسادهنده نيروي  اولين جمله در سمت راست رابطه، نشان. عضو هستند عمودبرهايي در جهت  شتاب، مولفه
 هرنقطهفوق، هر دو در طول زمان و در   ي سرعت و شتاب ذرات آب در رابطهها مولفه. باشد دهنده نيروي اينرسي مي نشان

كه براي عضو يا سازه شديدتر است را  و توزيع نيروي موجي نمود كافي  تغييرات توجه بنابراين بايد به اين. باشند يم ريمتغ
 .نمود  بررسي

 سرعت و شتاب ذرات آب يها مولفه )2

دهنده سرعت و شتاب حركت ذرات آب در مركز  نشان )34-5(در رابطه  nαو  nuي سرعت و شتاب ذرات آب ها مولفه
موردنظر نيستند، تاثير وجود سازه  امواج تحت نكهيا بافرضباشند و  ميمحور عضو  عمودبر درجهت ها اين مولفه. ندهستعضو 

آزمايشگاهي و چه  يرهايگ اندازه قيازطررا چه  ها اين مولفه است  براي محاسبه نيروي موج الزم. شوند مي  محاسبه
كه مجذور مولفه سرعت ذرات آب با نيروي موج  اينبويژه  ،نمود تعييناالمكان دقيق  تئوري، حتيبر  مبتنيي ها بيني پيش

 .نخواهد داشتهمراه  جواب دقيقي را به تئوري امواج كوتاه با استفاده از محاسبهوقتي ارتفاع موج زياد باشد  و رابطه دارد
از عضو كه موج اي  محدودهتراز تاج موج يعني كافي به ر، توجهيابد مي  وقتي عضو تا باالي تراز متوسط آب ادامه بر آن عالوه

از تئوري دامنه  گردد  مي  مقادير تئوريك توصيه با استفاده از حاسبه اين عباراتهنگام م. باشد مي  الزم كند مياثر بر آن 
 همچنين. شود  استفاده تطابق دارد، )ي امواجها ويژگي -3-1-4(بند  بر اساسمشخصات امواج طراحي  بامحدود موج كه 

نيروي موج و همچنين  در محاسبه استفادهمورد ارتفاع و پريود موج با توجه به  موج ميكه محاسبه كامل نامنظ توجه شود
ترين موج و پريود  اصوال ارتفاع مرتفع. باشد مي  ايمني عضو يا سازه موردنظر الزم درمقابلمطالعه مشخصات شديدترين موج 

 .شود  استفاده ي صلبها بايد در تحليل سازه مشخصه  موج
 پساضريب  )3

 پساكه ضريب  توجه شود .نمود استفادهنيروي موج  CD پسايعنوان ضريب  توان به ميجريان پايدار را  پساياصوال ضريب 
با عدد  دليل طبيعت نوساني جريان، بههمچنين  وو فاصله بين اعضاي مجاور ) Re( رينولدزبا شكل عضو، زبري سطح، عدد 

Keulegan-Carpenter ) عددKC ( باشد مي  شرايط الزم اينبه توجه  پسامقدار ضريب  هنگام تعيين و كند ميتغيير نيز .
متداول  CDبراي  0/1باشد، مقدار   شده زده  تخمينهاي دامنه محدود امواج كامال  اي مدور اگر ويژگي براي عضو استوانه

اين  نكهيا بر  مشروط، نمود استفاده توان از مقدار كمتري براي اين ضريب كه نيروي انساني ندارد، مي اي براي سازه. است
گرفته  درنظر 7/0نبايد كمتر از  CDدر اين مورد مقدار  بوده و حتي  مبتنيهاي مدل مطابق شرايط  مقدار بر نتايج آزمايش

 پسايياز ضريب  ، استفادهشود  مي  زده  تخمينروابط تقريبي  به وسيلهكه وقتي سرعت ذرات آب  توجه شود همچنين. شود
 .باشد مي  ، الزماست  شده  اصالحتخمين سرعت ذرات آب آن در كه خطاي 
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 ضريب اينرسي )4

كه  توجه شود البته. نمود استفاده CMتوان براي ضريب اينرسي  ميتوسط تئوري دامنه كوچك موج را  شده  مقدار محاسبه
، زبري سطح و فاصله بين اعضاي مجاور بستگي KC، عدد Reynoldsضريب اينرسي به شكل عضو، و ساير عوامل نظير عدد 

 مدور دراي  براي عضو استوانه. باشد مي  بنابراين تعيين مقدار مناسب براي ضريب اينرسي مطابق با شرايط موجود الزم. اردد
 .نمود استفاده CM=2.0توان از مقدار متداول  ميدهم طول موج نباشد،  كه قطر عضو بيشتر از يك صورتي

 برآنيروي  )5

صفحه شامل محور عضو و  عمودبر درجهتبر عضو زير آب  برآ، نيروي )34-5(و اينرسي در رابطه  پسابر نيروهاي  عالوه
ممكن است نيروي كه  كرد توجه بايد اما  است قبول قابل  برآگرفتن نيروي  ا ناديدهساسا. كند مياثر جهت حركت ذرات آب 

كافي به امكان ايجاد  الغر، توجهعالوه براي اعضاي بلند و  به. براي اعضاي افقي نزديك بستر دريا ايجاد مشكل كند برآ
 .ضروري است برآارتعاش توسط نيروي 

 پسامقدار مناسب ضريب  )6

 جريان پايدار از مقادير جدول  پسايمقدار ضريب توان براي  مي، نمود محاسبهوقتي بتوان سرعت ذرات آب را دقيقا 
 .استفاده كرد )غرقستم اعضايو  ها سازه وارد برنيروهاي جريان  -2-7(در بند  )2-30(

 مقدار مناسب ضريب اينرسي )7

 CMاينرسي  براي ضريب )20-2(از مقادير جدول  موج نباشد، استفاده دهم طول موردنظر بيشتر از يك عضو وقتي قطر
خطاي تخمين شتاب  است  ، الزمانجام گيردرابطه تقريبي  به وسيلهشتاب ذرات آب  برآوردالبته وقتي . باشد مي  مناسب

. باشد مي Mavisو  Stelsonمقدار ضريب اينرسي در اين جدول بيشتر حاصل مطالعه . گردد  اصالح CMمقدار در  ذرات آب
 .است 3/2تا  4/1و همكاران، ضريب اينرسي براي يك مكعب زير امواج در محدوده  Hamadaي ها طبق آزمايش

 و اينرسي استوانه مدور پسا ضرايبمقادير آزمايشگاهي براي  )8

توان به  مي نمونه براي كه وجود دارد دائم اينرسي براي استوانه مدور و ضريب پسا زمايشگاهي زيادي براي ضريبمقادير آ
 و ،Carpenter ،Sarpkaya ،Goda ،Yamaguchi ،Nakamura ،Chakrabartiو  Keuleganهاي  نتايج آزمايش
Koderayama  وTashiro البته اطالعات كافي در  و وجودداشتهاختالفات زيادي بين نتايج اين محققان . نمود  اشاره
توان به آن  اي از اين تحقيقات كه مي خالصه. ندارد وجود، شود  مي  باال كه در طراحي واقعي ديده رينولدز محدوده اعداد

 .است  شده  تهيه Odaتوسط  مراجعه كرد

 حجيمسازه منفرد  وارد برنيروي موج  -5-4-2

ي مدل ها محاسبه عددي مناسب يا آزمايش با استفاده از سازه منفرد حجيم در دريا بايد وارد برنيروي موج 

 .گردد  اندازه سازه و شكل سطح مقطع محاسبهبا توجه به هيدروليكي و 

سير   تف
پتانسيل سرعت  با استفاده از توان ميباشد را  مقايسه با طول موج مي سازه منفرد حجيم كه ابعاد آن قابل وارد برنيروي موج 

 به وسيلههاي تحليلي  حل با شكل ساده، راهاي  ويژه براي سازه به. گرفت  را ناديده پساتوان نيروي  مي عمومازيرا  نمود محاسبه
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 ٴبه وسيلهاين نيرو بايد  وجود داشته باشدشكست بر سازه  در حالالبته اگر احتمال اعمال نيروي موج . باشد يم موجودتئوري تفرق 
 .محاسبه شودي مدل هيدروليكي ها آزمايش

 ضريب اينرسي -20-2جدول 
 ضريب اينرسي حجم مرجع شكل

 استوانه مدور
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كات فني  ن
 تئوري تفرق )1

 تعيين Fuchsو  MacCamyتئوري تفرق توسط  با استفاده از با قطر زياد دائمپتانسيل سرعت امواج اطراف استوانه مدور 
 Yoshimuraو  Godaتئوري تفرق توسط . است  شده  و نيروي موج حاصل از توزيع فشار آب در سطح استوانه محاسبه شده 

موج بر  بودن  يرخطيغبررسي اثر . است  ارائه شده CMصورت ضريب اينرسي  و نتايج آن به شده  بر استوانه بيضوي اعمال
 بربررسي و  يرخطيغتئوري تفرق  با استفاده از و Yamaguchiبا قطر زياد توسط  دائماستوانه مدور  وارد برنيروي موج 

 .است  شده ديتاكعمق،  اين اثرات در آب كمبه توجه 
 سازه منفرد با شكل اختياري )2

 بنابراين انجام محاسبات عددي الزم دشوار وصورت تحليلي  دست آوردن نيروي موج به هبا شكل پيچيده، باي  سازهبراي 
 .باشد يم موجودابط انتگرالي وي رها ي مختلفي نظير روشها روش. باشد مي 

61/0  
85/0  
0/1  
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 سازه نزديك تراز آب ساكن وارد برنيروي موج  -5-5

 صفحه افقي نزديك تراز آب ساكن وارد برنده رنيروي باالب -5-5-1

صفحه، نيروي اي  شرايط موج و شكل سازه بر اساس است  در نزديك تراز آب ساكن، ممكن افقي واقع براي يك صفحه

وقتي چنين ). شود  مي  ناميدهبعد نيروي باالبرنده  به اين نيروي موج از اين( واردشودضربه موج بر وجه زيرين صفحه 

تعيين ي مدل هيدروليكي و غيره ها روش مناسب شامل آزمايش به وسيلهروي ضربه باالبرنده بايد خطري وجود دارد، ني

 .گردد

كات فني   ن
 مشخصات نيروي ضربه باالبرنده )1

) رو به باال(تغييرات سرعت ضربه ، با صفحه افقي نزديك تراز آب ساكن با وجه زيرين تخت وارد برنيروي ضربه باالبرنده 
اي  ، وقتي زاويهشود  مي  دهمشاه )الف-72-2( در شكل همانطوركه. كند ميتغيير موج و صفحه  بين سطحموج و زاويه  سطح

و توزيع فشار موج مطابق  كند ميحركت ، سطح موج در طول وجه زيرين صفحه وجود داشته باشدبين سطح موج و صفحه 
، گريد  ازطرف. باشد مي، سرعت زياد افزايش آن در طول زمان مورد در اين ويژگي مشخص فشار موج . شد خواهدشكل 

از هوا بين سطح موج و صفحه اي  نزديك به صفر باشد، اليه )ب-72-2(وقتي زاويه بين جبهه موج و صفحه همانند شكل 
در اين ويژگي مشخص فشار موج . گردد  مي  ايجاد توزيع فشار موج تقريبا يكنواخت منجربهافتد و تراكم اين اليه  ميدام  به

 .باشد ميكم آن  ميراييبودن آن در طول زمان و همچنين پريود و  ، نوسانيمورد 
و نيروي باالبرنده ماهيت  گيرد قرار ميتاثير تيرها  يك اسكله با صفحه عرشه روي تيرهاي افقي، سطح موج تحت درمورد
 موج متراكم باالروندهو توسط سطح  جادشدهياتيرها  درمحلاي  فتادها  دام اليه هواي به الباغ. كند ميدايپاي  پيچيده

 .باشد مي  تغييرات نيروي باالبرنده بر اثر شكل وجه زيرين صفحه افقي الزمبه توجه بنابراين . گردد  مي 

 
 ضربه بين جبهه موج و صفحه افقي -72 -2شكل
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وقتي امواج . خواهد داشتتغييرات زيادي بودن طبيعت موج  رونده پيش ياشرايط ايستا و  طبقزننده،  شكل سطح موج ضربه
 الزمبنابراين  و كند ميتغيير زننده با تغيير فاصله بين محل بازتاب موج و صفحه افقي  ايستا باشند، شكل جبهه موج ضربه

 .توجه شود هايي چنين تفاوت به است 
 )با امواج ايستا(فقي با وجه زيرين تخت صفحه ا وارد برنيروي باالبرنده  )2

سطح موج  يباال روبهعنوان نيرويي ناشي از تغييرات ناگهاني در مومنتوم  صفحه افقي به وارد بركه نيروي باالبرنده  تفكر اين
را  )36-5(و ) 35-5(، وي روابط von Karmanنظريه  با استفاده از .شد مطرح Godaباشد توسط  ميدر برخورد با صفحه 

  .دست آورد بهصفحه افقي  وارد بربراي محاسبه نيروي باالبرنده ناشي از امواج ايستا 

)5-35( 
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)5-36( 
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 :كه در آن
P : نيروي باالبرنده كل)kN( 
ζ :ضريب اصالح 

0ρ : چگالي آب دريا)t/m3 03/1( 
g : شتاب گرانش)m/s2 81/9( 
H :رونده  ارتفاع موج امواج پيش)m) (ترين موج  ا ارتفاع مرتفععمومHmax( 
L :رونده  طول موج امواج پيش)m( 
B : موج تابشي  عمودبرعرض اضافي صفحه)m( 
h : عمق آب)m( 
s : ارتفاع صفحه باالي تراز آب ساكن)m( 
s' : متوسط بين تاج و قعر موج ارتفاع صفحه باالي تراز)m( 

 .كه نيروي باالبرنده در روابط باال به طول صفحه افقي بستگي ندارد توجه شود بايد
  :خواهد داشتاز لحظه ضربه ) )37-5(رابطه ( τمدت  بهو حالت يك پالس را  آمده دست  بهنيروي ضربه از روابط باال اندازه 

)5-37( 
222

2

sH

s
L
Tl

′−

′
=
πτ 

كوچك و  Lبه طول موج  كافي نسبت ميزان اگر طول صفحه افقي به. باشد ميطول صفحه افقي  lپريود موج و  Tكه در آن 
 اگرچه رابطه( خواهد بودهاي نيروي باالبرنده  دهنده ويژگي خوبي نشان به )35-5(وجه زيرين صفحه افقي تخت باشد، رابطه 

sHو مقادير آزمايشگاهي، اگر  ζ=.01با مقايسه مقادير محاسبه شده ). باشد ساده مي دهنده  نباشد، نشان 2بيشتر از  ′
 .نزديكي اين مقادير است

 Wagnerنظريه  بر اساسصفحه افقي  وارد برو همكاران براي محاسبه نيروي باالبرنده  Tanimotoروش ديگري توسط 
از  Vnبين سطح موج و صفحه افقي و همچنين سرعت ضربه  βدر اين روش محاسباتي، زاويه برخورد . پيشنهاد شده است
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ن توزيع فضايي فشار ضربه و تغييرات آن در طول زمان را دست آورد بهو  شود  مي  حاصل Stokesنظريه مرتبه سه موج 
اين روش . كند مي  محاسبات را نسبتا پيچيده Stokesاز نظريه مرتبه سه موج  استفاده كهتوجه شود البته. سازد مي ممكن

هايي با شكل  مستقيما براي سازه را توان آن ميو ن باشد كه وجه زيرين صفحه افقي، تخت باشد ميمحاسباتي براي زماني 
ضربه بين سطح موج و دال كف توسط تيرها  .نمود استفادهي متعارف داراي دال كف همراه تير ها پيچيده مانند اسكله

ضربه كمتر از  نيروي جهيدرنت كه گردد  ميموج  افتادن هوا و اعوجاج سطح دام وجود تير باعث به عموما و گردد  مي  توزيع
له توان حد بااليي نيروي باالبرنده اسك ميمقدار حاصل از اين روش محاسباتي را . باشد تخت مي افقي با سطح حالت صفحه

 .آورد  حساب بهمعمولي 
 )با امواج ايستا(اسكله شمع و عرشه موازي ساحل  وارد برنيروي باالبرنده  )3

پل  وارد برن نيروي باالبرنده دست آورد بهبراي  Takedaو  Itoاسكله شمع و عرشه توسط  شده  ي مدل مقياسها آزمايش
در شرايط آزمايشگاهي ارتفاع موج تا . انجام شده استدسترسي و تعيين حداقل وزن آن براي جلوگيري از حركت و افتادن، 

فشار موج  شده  ي ثبتها يگير اندازهطبق . است  سانتيمتر بوده 60و  56ثانيه و عمق آب  4/2و  0/1سانتيمتر، پريود 40
توجهي  طور قابل هاالبرنده براي امواج مختلف حتي در شرايط يكسان بروي پل دسترسي، حداكثر مقدار نيروي ب

  :آيد دست مي به )38-5(از رابطه  يبيطورتقر به، متوسط اين مقادير حداكثر وجود  با اين. باشد يرميمتغ
)5-38( ( )s54H8gp 0 .−= ρ 

 :كه در آن
p : متوسط مقادير حداكثر شدت نيروي باالبرنده)kN/m2( 

0ρ : چگالي آب دريا)t/m3 03/1( 
g : شتاب گرانش)m/s2 81/9( 
H : ارتفاع موج تابشي)m) (Hmax( 
s : فاصله تراز آب تا سطح زيرين پل دسترسي)m( 

اين ، و فاز شود  مياعمال فقط براي مدت كمي  )38-5(كه مقدار حداكثر شدت نيروي باالبرنده رابطه  توجه شود به هرحال
بيشتر از  pكه حتي اگر شدت نيروي باالبرنده  است ااين بدين معن. باشد ميي مختلف، متفاوت ها نيروي باالبرنده در محل

، اساس نيبرا. زدير ينم فروو يا  كند مين  پل دسترسي باشد، لزوما پل حركت)) kN/m2(بويژه وزن واحد سطح ( qوزن مرده 
Ito  وTakeda  فروو دال عرشه  كند ميحركت به  اند كه در آن پل دسترسي شروع هدست آورد بهمقدار وزن حدي را 

شكل زير  به Hو ارتفاع موج  qحركت،  منجربهثانيه، رابطه بين وزن حدي واحد سطح 4/2براي امواجي با پريود . زدير يم
  ))39-5(رابطه ( :است

)5-39( ( )s0H61gq 0 .9. −= ρ 
وزن حدي . باشد مي )38-5(پنجم شدت نيروي باالبرنده رابطه  برابر يك )39-5(حركت در رابطه  منجربهوزن حدي 

 .باشد ميحركت  منجربهسوم وزن حدي  ريزش نيز حدود نصف تا يك منجربه
پل دسترسي داراي سوراخ يا شكاف با  يبرروهايي  همچنين آزمايش Takedaو  Itoهاي پل دسترسي،  در اين آزمايش

اصوال تغيير در . اند هنمود  بررسيرا تخلخل  نسبتتغيير  درهنگامحدي  داده و نحوه تغييرات وزن  هاي متفاوت انجام اندازه
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يابد، وزن حدي  افزايش% 20وقتي نسبت تخلخل  گريد ازطرف. باشد ميكم  ،حركت با نسبت تخلخل منجربهوزن حدي 
وزن واحد سطح (ل در اينجا برابر وزن واحد سطح بخش اصلي وزن پ كهتوجه شود .يابد كاهش ميشدت  ريزش به منجربه

 .باشد مي) بجز حفرات
  كه گرفتند  كرده و تنش را اندازه به دال عرشه مدل اسكله شمع و عرشه وصلرا سنجي  كرنش Takedaو  Ito، بر آن عالوه

  .پيشنهاد شده استبا فرض توزيع يكنواخت بر دال عرشه ) kN/m2(رابطه زير براي بار استاتيكي معادل  ،نتايج بر اساس
)5-40( gH4p 0ρ= 

حالتي  به مربوط باشد و بنابراين بايد  ميكه مقدار حاصل از اين رابطه حد بااليي مقادير آزمايشگاهي  گردد  هرحال توجه به
 بار استاتيكي معادل حاصل از رابطه . باشد مياز تراز آب تا سطح زيرين پل تقريبا صفر  sكه فاصله  گرفته شود درنظر

توان  مي يحدود تا را دليل آنباشد كه  ميصفحه افقي با وجه زيرين تخت  وارد براصوال كمتر از نيروي باالبرنده  )5-40(
همچنين چون نيروي باالبرنده بسيار موضعي و . نمود  فرضانداختن هوا   زننده و به دام مزاحمت تيرها براي جبهه موج ضربه

. شود  مي، بار استاتيكي معادل بسيار كوچكتر از مقدار حداكثر نيروي باالبرنده گردد  مي  در زمان بسيار كوتاهي اعمال
، و Nakaoو  Kubo ،Horikawaو  Furudoi ،Nagaiو  Murotaاسكله توسط  وارد برتحقيقات آزمايشگاهي نيروي باالبرنده 

Sawaragi  وNochino  انجام شده استنيز. 
 ) رونده با امواج پيش(صفحه افقي با وجه زيرين تخت  وارد برنيروي باالبرنده  )4

اثر نيز  شوند مي  نزديك تراز آب ساكن، اعمال شده  رونده بر صفحه افقي نصب كه امواج پيش نيروي ضربه باالبرنده زماني
كه براي  Wagnerنظريه مشابه  بر اساسو همكاران  Tanimotoبه نيروي ضربه باالبرنده توسط روشي براي محاس. كند مي

 .پيشنهاد شده استباشد،  مينيروي ضربه باالبرنده امواج ايستا 
 )رونده با امواج پيش(عرشه اسكله جدا از ساحل  وارد برنيروي باالبرنده  )5

كه  انجام شده است Takedaو  Itoاسكله جدا از ساحل توسط  وارد بررونده  نيروي باالبرنده امواج پيش يبررو نيزمطالعاتي 
حدود بااليي  بر اساس. اند هنمود  گيري هاي عرشه مدل اسكله جدا از ساحل را اندازه در دال شده جادياتنش  طور خاص به

  .است  ائه شدهاربراي بار استاتيكي معادل با توزيع يكنواخت  )41-5(نتايج آزمايشگاهي آنها، رابطه 
)5-41( gH2p 0ρ= 
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 6فصل 

0Fكشندها

 يترازهاو  1

 غيرعادي آب
 
 
 
 
 
 

                                                 
به ) به ويژه خورشيد و ماه(هر گاه عامل تغييرات از نوع نجومي باشد . شود  ميبه تغييرات تراز آب ناشي از عوامل مختلف گفته ) Tide(كشند  1

ولي هر گاه عامل تغييرات تراز آب عوامل هواشناسي باشد . شود  ميگفته » مد و جزر«يا به اصطالح ) Astronomical tide(» كشند نجومي«آن 
به جاي واژه » مد و جزر«به همين دليل به كارگيري واژه . شود  ميگفته  )Meteorological tide(» كشند هواشناختي«به آن ) همچون باد(
 .باشد ، در حالت كلي درست نمي»كشند«
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 تراز آب طراحي -6-1

گيري  اندازهمقادير  بر اساساي و تحليل پايداري تاسيسات بندر و لنگرگاه بايد  در طراحي سازه مورد استفادهتراز آب 

سونامي  از  ناشيآب غيرعادي  يترازهاو همچنين  يهواشناختكشندهاي نجومي، كشندهاي  شده  يابي پسيا مقادير  شده

و در  قراردارندها  ها يا رودخانه ، در مورد تاسيسات بندر و لنگرگاه كه در درياچهحال  نيا با. تعيين شودو ديگر عوامل 

يا موارد مشابه  شده  آب ثبت يترازها بر اساسباشد، تراز آب طراحي را بايد  نمياي  مالحظه معرض اثرات كشندي قابل

 .تعيين كرد

سير   تف
 تراز آب طراحي )1

عنوان تراز آب طراحي  ، بهكند ميجاديا موردنظر، تراز آبي كه بيشترين خطر را براي ايمني سازه قانون كليعنوان يك  به
 .شود  ميگرفته  درنظر

 ها، و نوسان آزاد طوفان، سونامي) خيزاب(وقوع همزمان بركشند  )2

. دهند نمي  رخ طورهمزمان هبكه  كرد فرض توان اينگونه  دليل مي  همين  ، و بهدهد مي  ندرت رخ بركشند طوفان و سونامي به
 .گيرد قرار ميطور جداگانه مورد بررسي  و به دهد مي  طور مستقل از بركشند طوفان يا سونامي رخ ، نوسان آزاد بهحال نيباا

كات فني   ن
 باال آمدن تراز ميانگين دريا )1

و بركشند طوفان كه در تعيين تراز آب طراحي نقشي اساسي دارند، مطالعاتي نيز ) مد و جزر(بر كشندهاي نجومي  عالوه
كه تراز  است  شده برآورد، IPCCطبق گزارش ارزيابي ثانويه . است گرفته  صورت بلندمدتتراز آب دريا در  باالآمدندرباره 

نتايج  )73-2(شكل . يابد زايش مياف cm 100تا  cm15 ، در حدود 2100تا  1990هاي  آب ميانگين درياها بين سال
اگرچه . است  دهيكش ريتصو بهرا  آمده دست  به IPCCتراز ميانگين دريا كه توسط كميته  يباالآمدگبيني  پس به مربوط 
دليل   همين  به. باشد ، اما تعيين مقدار آن مشكل ميباالترخواهدرفتكه تراز ميانگين دريا در آينده  است  شده  مشخص
 .است  كرده  تخمين را ارائه ، براي آن سهIPCCكميته 
آوردن آن در   حساب به عمل درو قطعي معلوم نيست،  طور دقيق بهتراز ميانگين دريا  باالآمدنگستره كمي  كه ييازآنجا

ها، در پاسخ  تراز تاج سازه باالآوردنكارگيري اقدامات پيشگيرانه مناسبي همچون  مرحله طراحي دشوار بوده و بنابراين، به
هاي مهمي كه تعميرات آتي آنها بسيار  ، هنگام طراحي سازهحال نيباا. باشد ناپذير مي تراز ميانگين دريا اجتناب باالآمدنبه 

يا طراحي  شود  برداري بهرهبراي نمونه، طراحي فاصله آزاد يك پل كه بايد براي مدت طوالني از آن ( باشد مي  مشكل
 .اي شود تراز ميانگين دريا در آينده، توجه ويژه باالآمدنميزان  ، بايد به)شده  اي زهكشي يك زمين استحصاله خروجي
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 IPCCبه كميته  بيني باال آمدن تراز ميانگين دريا مربوط  پيش -73 -2شكل

 كشند نجومي -6-2

تراز مبناي كشند، تراز متوسط آب، تراز ميانگين مد : قرار گيرند مورد توجهپارامترهاي كشند نجومي زير بايد 

 به مربوط هاي مشاهداتي  دادهبا توجه به بايد  پارامترها، اين قانون كليعنوان يك  به. ماهيانه، و تراز ميانگين جزر ماهيانه

 .تعيين شوندساله يا بيشتر،  زماني يك يك بازه

سير  تف
 تعاريف )1

 :باشد صورت زير مي تعاريف انواع گوناگون تراز آب به
 )MSL(تراز ميانگين دريا ) الف

براي . شود  ميگرفته  درنظرزماني  عنوان متوسط تراز دريا در آن بازه زماني ويژه، به متوسط ارتفاع تراز دريا در يك بازه
 .شود  ميگرفته  درنظرعنوان تراز متوسط دريا  ساله به يك بازه يكمقاصد عملي، تراز آب در 

 )CDL(تراز مبناي نقشه ) ب
 .مراجعه شود )كارهاي اجراييبراي تراز مبنا  -2( ، فصل)1( به بخش مورد در اين 

 )HWL(تراز ميانگين مد ماهيانه ) پ
روز (» جفت متقارن قمري«روز پيش از روز  2در بازه  دهنده كه بيشترين تراز آب رخ اي گونه متوسط تراز مد ماهيانه، به

گرفته  درنظرعنوان تراز مد ماهيانه براي يك ماه ويژه  روز پس از روز جفت متقارن قمري به 4تا ) ماه كامل يا ماه نو
 .شود  مي
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 )LWL(تراز ميانگين جزر ماهيانه ) ت
روز ماه (» جفت متقارن قمري«روز پيش از روز  2دهنده در بازه  كه كمترين تراز آب رخ اي گونه متوسط جزر ماهيانه، به

گرفته  درنظرعنوان تراز جزر ماهيانه براي يك ماه ويژه  روز پس از روز جفت متقارن قمري به 4تا ) كامل يا ماه نو
 .شود  مي

 )MHWL(تراز ميانگين مد ) ث
 .مد، شامل مهكشند و كهكشند يترازهامقدار متوسط تمام 

 )MLWL(ز ميانگين جزر ترا) ج
 .جزر، شامل مهكشند و كهكشند يترازهامقدار متوسط تمام 

 )NHHWL(بيشترين تراز آب باالي تقريبي ) چ
بر تراز ميانگين دريا ) O1و  M2 ،S2 ،K1(هاي چهار مولفه اصلي كشندي  مجموع دامنه ينه برهمكه از  است  تراز آبي

 M2آيند كه  مي هاي مشاهداتي كشندي بدست رمونيك دادهها كشندي از تحليلهاي اصلي  مولفه(باشد  آمده دست  به
كشند  O1خورشيدي و  -كشند روزانه قمري K1روزانه خورشيدي اصلي،  كشند نيم S2روزانه قمري اصلي،  كشند نيم

 ).باشد روزانه قمري اصلي مي

كات فني   ن

و تراز پايين ) HWOST(اصطالح تراز باالي مهكشندهاي معمولي توان به دو  بر تعاريف باال براي تراز آب، مي افزون )1
باالتر و  hترتيب در ارتفاع  باشد كه به آبي مي يترازهااين اصطالحات بيانگر . كرد  اشاره) LWOST(مهكشندهاي معمولي 

به ارتفاع . باشد مي S2و  M2هاي كشندي  هاي مولفه مجموع دامنه hاي كه  گونه ، بهقراردارندتر از تراز متوسط دريا  پايين
HWOST به تراز مبنا  كه نسبت)CD (شود  مي  باشد، مهكشند باال گفته  گيري شده اندازه. 

، تراز )CDL(همراه تراز مبناي كشندي  گيري كشند، به آب براي يك ايستگاه اندازه يترازهااي از رابطه بين اين  نمونه

 .نشان داده شده است )74-2(آب معروف، در شكل  يترازها گرميانگين دريا و دي
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 گيري كشند اي از نماي تراز آب براي يك ايستگاه اندازه نمونه -74 -2شكل

 بركشند طوفان -6-3

طوالني،  حدممكنزماني تا  در طول يك بازه شده  به كشندهاي ثبت با مراجعه ديباپارامترهاي بركشند طوفان 

 .تعيين شوندشرايط هواشناختي غيرعادي،  شده  بيني هاي گذشته، و مقادير پس سيالب شده  هاي ثبت داده

سير   تف
 تعريف بركشند طوفان )1

همراه تاثير عواملي همچون  تركيبي از كشند نجومي، كشند هواشناختي و نوسان آزاد، به جهيدرنتنوسانات تراز آب دريا 
 انيم از. دهد مي  ها، و امواج ساحلي، رخ هاي اقيانوسي، دماي آب دريا، نوسانات فصلي فشار جوي، تراز آب رودخانه جريان

و  پرفشارت فشار هواي ناشي از گذر باد و نواحي اين عوامل، نوسان تراز دريا ناشي از عوامل هواشناختي، همچون نوسانا
نوعي كشند هواشناختي  به» بركشند طوفان«عبارت . شوند مي  نوسانات يا كشندهاي هواشناختي شناخته باعنوانفشار،  كم

يل بركشند دال. باشد مي  دريا هنگام گذر يك گردباد اقيانوسي غيرعادي تراز آب باالآمدناي از آن  كه نمونه كند مي  اشاره
همچون امواج بلند، تشديد  باالآمدهتراز آب دريا، انتشار سطح آب  باالآمدنآن  جوي و پيامد فشار كاهش طوفان عبارتند از

 نشانه مبنا
 حداكثر تراز آب ثبت شده

 )قبل از دوره بررسي آماري(

 حداكثر تراز آب ثبت شده
 )حين دوره بررسي آماري(

 تراز ميانگين مد ماهيانه
)HWL=HWOST( 

 )MSL(رياخ سال 5 ميانگينتراز آب 

 )LWL=LWOST(جزر ماهيانه تراز ميانگين 
 )CDLيا  WDL(ا نقشه بتراز مبناي كار 

 حداقل تراز آب ثبت شده تا كنون

 )DL(تراز مبناي نظري 
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ميزان انحراف تراز آب دريا از تراز كشند نجومي حين يك  به. هاي كوچك، و خيزاب ناشي از باد آب در نواحي درون خليج
 .شود  مي  گفته »كشند طوفان«بركشند طوفان، 

 )گيري دوره آماري اندازه(زماني مشاهداتي  بازه )2
زماني مشاهداتي  باشد؛ حداقل بازه بزرگ تاحدممكنبركشند طوفان  شده  هاي ثبت گستره زماني مطالعه داده بهتراست
بركشند طوفان آنها  دهش  هاي ثبت هاي مشاهداتي كه داده ، تعداد ايستگاهحال  نيا با. شود  ميگرفته  درنظر سال30ضروري 

بنابراين براي مطالعه بركشند طوفان با گستره زماني تا حد ممكن بزرگ . باشد مي  دهد، نسبتا كم  چندين دهه را پوشش
صدمات ناشي از  به مربوط هاي  ها و گزارش ، اطالعات اسناد قديمي، روزنامهشود  يابي تا شرايط هواشناختي پس است  الزم

 .شود  آوري رويدادهاي گذشته جمع به مربوط هاي  ، و دادهقرار گيرد يموردبررسبركشند طوفان 

كات فني   ن
 كشند هواشناختي )1

 كليات) الف
 .عبارتند از كشند طوفان و زمان تداوم آن توجه شود آنها پارامترهاي كشند هواشناختي كه بايد به

 خيزاب ناشي از باد) ب
 عمق بوزد، آب دريا توسط نيروي برشي باد كشيده ر خليجي كوچك و كمكه بادي قوي براي مدت طوالني د ميهنگا

تراز  باالآمدنو سبب  شده  باشد، آب دريا در نواحي ساحلي انباشته ساحل  روبهجهت حركت باد  كه يصورت در. شود  مي 
تراز آب دريا  يباالآمدگباشد، ميزان  α ساحلي  خطزاويه بين جهت باد و خط عمود بر  كه يدرصورت. شوند آب دريا مي

)cm(0η  توسط رابطه  ساحلي  خطدر موقعيت)شود  مي  بيان )1-6:  

)6-1( ( )20 U
h
Fk αη cos= 

 :كه در آن
F : گاه موج(طول سطح بادگير) (km( 
U : سرعت باد ثابت)m/s( 
h : عمق آب متوسط)m( 

 .آيد دست مي بهمشاهداتي  هاي داده با استفاده از و كند ميتغيير خليج  مشخصاتبه  كه بسته است  ضريبي kپارامتر 
 علت كاهش فشار جوي استاتيك تراز آب دريا به باالآمدن) پ

)اندازه  فشار جو دچار افتي به كه يصورت در )hPaP∆ شده  كه فشار جو دچار افت اي شود، تراز آب دريا در ناحيه ،
. باشد مي شده جادياكه علت آن اختالف فشار  ديآ يم باالنيافته،   نواحي پيراموني كه در آنها فشار جو كاهشبه  نسبت

)ميزان باال آمدگي تراز آب  )cmζ  شود  ميمحاسبه  )2-6(با رابطه:  
)6-2( P990 ∆ζ .= 

 :كه در آن
P∆ :اختالف فشار )hPa( 
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ζ : تراز آب  يباالآمدگميزان)cm( 
 رابطه برآورد كشند طوفان) پ

توان مقدار حداكثر كشند طوفان را توسط رابطه  ، مياست  نشده طور عددي محاسبه كه بركشند موج به هايي براي مكان
  :اند شده  خيزاب ناشي از باد تركيبدر اين رابطه عوامل مكش ناشي از افت فشار جو و . زد  تخمين) 6-3(
)6-3( ( ) cbUP1010a 2

0 ++−= θη cos 
 :كه در آن

0η : حداكثر كشند طوفان)cm( 
P : فشار جوي حداقل)hPa( 
U : حداكثر سرعت باد)m/s( 
θ :باد در زمان حداكثر سرعت باد  و زاويه شود  ميطوفان  ايجاد بزرگترين كشند غالب كه سبب زاويه بين جهت بادU 
 )درجه(

 مطالعه موردمنطقه  به مربوط هاي باد مشاهداتي  كه بين كشند طوفان، فشار جو، و داده اي توسط رابطه cو  a ،b ضرايب
 .شوند تعيين مي، شود  مي برقرار

 محاسبه عددي بركشند طوفان )2

سطح  يباالآمدگدر اين روش، . شود  مياستفاده منظور تحليل دقيق و جزيي پديده بركشند طوفان از محاسبات عددي  به
سطح دريا و تنش  وارد برباد  از  ناشيهمراه تنش مماسي  ، به)مراجعه شود) ج) (1(به (افت فشار جوي  از  ناشيدريا 

سپس ميزان تغيير در تراز آب و سرعت . شوند مي  نيروهاي خارجي بيان عنوان بستر دريا، به وارد برلزجت  از  ناشيمماسي 
. شود  ميمحاسبه براي تعدادي گام زماني مشخص، با حل روابط حركت و پيوستگي  شروندهيپ طور به هرنقطهجريان در 

براي نمونه چندين (اي  كه در آن نقاط داراي فواصل ويژه شود  مي  زده اي از نقاط تقريب توپوگرافي خليج توسط شبكه
فشار جو و سرعت . است شده  از يكديگر بوده و عمق متوسط آب در هر نقطه از شبكه موردنظر از پيش مشخص) كيلومتر

 .شود  ميمحاسبه يا يك مدل نظري مشابه،  Myerباد در يك طوفان اقيانوسي اغلب توسط رابطه 
 تراز آب طراحي تاسيسات محافظ در برابر بركشند طوفان )3

 .هار روش زير براي تعيين تراز آب طراحي تاسيسات محافظ در برابر بركشند طوفان وجود داردچ
 .عالوه مقداري رواداري مازاد درگذشته يا مقدار مشابه ديگر به شده  كاربرد بيشترين تراز آب مشاهده) الف
 بيني طوفان مشاهداتي يا كشند طوفان پيشاندازه بيشترين كشند  كاربرد ترازي باالتر از تراز ميانگين مد ماهيانه به) ب

 .توسط يك مدل طوفان اقيانوسي شده 
 رود يانتظارمبركشند طوفان گذشته، و سپس برآورد تراز آبي كه  يترازهان منحني احتمال وقوع براي دست آورد به) پ

با استفاده  اين تراز آب. رود فراتراز آن ) سال 100يا  50براي نمونه (تراز آب فقط يكبار در يك دوره بازگشت مشخص 
 .آيد دست مي بهيابي منحني احتمال  برون از

بركشند طوفان مختلف و  يترازهااحتمال وقوع  ندرنظر گرفتعوامل اقتصادي، با  بر اساستعيين تراز آب طراحي ) ت
 .بركشند طوفان دربرابر همراه هزينه اجراي تاسيسات محافظ پسكرانه براي هر تراز آب، به وارد برتعيين ميزان صدمات 
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 )خيزاب موج(امواج  از  ناشيتراز متوسط دريا  يباالآمدگ )4
 برآورد )خيزاب موج -1-7-4(در بند  )55-2( شكل با استفاده از توان امواج را مي از  ناشيتراز متوسط دريا  يباالآمدگ

بوده و بنابراين  آب عميق يا بيشتر مشخصه  موجارتفاع % 10، ميزان اين باال آمدگي ساحلي  خطدر نزديكي . نمود
 .گرفت توان آن را ناديده كه ارتفاع امواج زياد باشد نمي ميهنگا

 سونامي -6-4

بيشترين تراز آب، كمترين تراز آب، تغييرات تراز آب : از است  عبارت گرفته شوند درنظرپارامترهاي سونامي كه بايد 

با  را بايد پارامترهااين . ، ارتفاع موج سونامي و پريود سونامي)تراز آب باالتر از كشند نجومي توسط سونامي يباالآمدگ(

و ارتفاع باالروي ) طوالني حدممكنبا دوره آماري تا ( گيري شده اندازههاي  داده به بامراجعهيك روش مناسب  استفاده از

 .ن كردتعييهاي مختلف حين رويدادهاي گذشته،  سونامي

سير   تف

دليل وقوع زلزله  بستر دريا به باالآمدنافتادن و يا  دليل پايين باشد كه عمدتا به سونامي امواجي با پريود بسيار بزرگ مي )1
دليل پديده خزش و اثر تمركز توپوگرافي بستر  سمت ساحل، به شدن آن به  ارتفاع موج سونامي با نزديك. شود  ميايجاد 
احتمال  دارد  ضرورت. باشد نواحي ساحلي مي صدمات چشمگير به آوردن واردمعناي  كه به يابد مي افزايشسرعت  دريا به

 دادن  ازدستسونامي و همچنين احتماالت  دربرابرسرريز جريان از روي بند ساحلي محافظ  از  ناشيشدن   صدمات سيالبي
شستگي بستر دريا در محل  ، آباند شده جابجامي هاي قوي سونا شناورهاي كوچكي كه درون لنگرگاه بوده و توسط جريان

 .قرار گيرند يموردبررسها  شكن موجها، و لغزش يا واژگوني  شكن موجدهانه 
با ثبت پيوسته تراز سطح آب  وجود  با اينباشد،  عموما بسيار كوچك مي دورازساحليك سونامي در نواحي ارتفاع موج  )2

ه يك ب ارتفاع موج سونامي هنگام ورود. كرد  توان وقوع سونامي را شناسايي گير موج در نواحي فرا ساحلي مي توسط اندازه

افزايش ارتفاع موج به توپوگرافي و پريودهاي طبيعي خليج از آنجا كه  .يابد افزايش مي يريچشمگ طور بهخليج كوچك، 

سونامي در مكان موردنظر  شده  اطالعات ثبت با استفاده از در طراحيكار رفته  به دارد، پارامترهاي سونامي  كوچك بستگي

 .شود  ميتعيين مورد مطالعه  از محاسبات عددي براي منطقه آمده دست  بهيا مقادير 

كات فني  ن
 تعاريف اصطالحات مرتبط با سونامي )1

 .نشان داده شده است )75-2(ها در شكل  تعاريف اصطالحات گوناگون مرتبط با سونامي
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 به سونامي توصيف پارامترهاي مربوط  -75 -2شكل

 شده برآوردتراز كشند ) الف
 تصوركه  هايي هاي كشند مشاهداتي، پس از حذف مولفه كه از برازش تراز كشند بر داده شود  مي  به تراز كشندي گفته

. آيد دست مي به، »نوسان آزاد« به مربوط اند و هرگونه مولفه نوساني با پريود كوچكتر  سونامي بوده به مربوط  شده  يم
قدري با  برآوردشدهتراز كشند  است  و بنابراين ممكن شود  مي  بيان) CDL(به تراز مبنا  نسبت شده برآوردتراز كشند 

 .باشد  داشته  رمونيك كشندي تفاوتها  ضرايب با استفاده از شده  بيني تراز پيش
 تاثير سونامي ارتفاع باالروي و ارتفاع تحت) ب

) CDL(به تراز مبنا  نسبت ، ارتفاع باالروياست  رفته باالكه سونامي در ساحل يا روي يك سازه  اي ترين نقطه تراز مرتفع
تاثير سونامي در ساحل منطقه  ارتفاع پيشروي اغلب توسط بررسي ناحيه تحت كهتوجه شود .شود  مي  ناميده

تاثير  ، ارتفاع تحتگرفته است قرارتاثير سونامي  ترازي از زمين يا سازه ساحلي كه تحت. شود  ميتعيين ، موردمطالعه
 .شود  مي  ناميدهسونامي 

 انحراف) پ
كه تراز  حداكثر مقدار انحراف هنگامي. باشد مي) الف(در قسمت  برآوردشدهاختالف بين تراز كشند واقعي و تراز كشند 

 .شود  مي  ، معموال با انحراف حداكثر يا ارتفاع سونامي شناختهباشد برآوردشدهكشند واقعي بزرگتر از تراز كشند 
 بيشترين تراز آب) ت

 .است) CDL(به تراز مبنا  كشند واقعي نسبت بيشترين مقدار تراز
 ارتفاع موج سونامي) ث

 نيا در. آورد بدست باال  روبهقطع تراز صفر  روش با استفاده از توان سونامي را مي همانند امواج ناشي از باد، ارتفاع موج
منفي  از جهت باال  روبهرا  شده برآوردكشند  سونامي، تراز موج كه پروفيل اي نقطه حدفاصلدر  قرارگرفته، قسمت حالت 

و اختالف بين حداقل و حداكثر  گرفته شدهدرنظر موج  عنوان يك بعدي، به مشابه و نقطه كند مي  به مثبت قطع
 حداكثر ارتفاع موج. شود  ميگرفته  درنظرعنوان ارتفاع موج سونامي براي آن موج  قسمت به آب بين اين يترازها

 .شود  ميگرفته  درنظرسونامي  عنوان بيشترين ارتفاع موج سونامي به پيوسته موج ثبتآماري  سونامي در يك داده
 حركت اوليه) ج

رسد و تراز آب براي اولين بار شروع به  گيري مي كه يك سونامي به نقطه اندازه شود  مي  اي گفته اين اصطالح به لحظه
به تراز  در تراز آب ناشي از سونامي نسبت شده  مشاهده اگر اولين انحراف. كند مي شده برآوردانحراف از تراز كشند 
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را حركت اوليه  رفتگي باشد، آن را حركت اوليه رانشي و اگر از نوع پايين باشد، آن يباالآمدگاز نوع  شده برآوردكشند 
 .نامند كششي مي

 پريود سونامي )2

هاي تشديد  ، فاصله از مركز زلزله، مشخصهزلزلهبه مقياس  هاي كوچك بسته در خليج شده  هاي مشاهده پريود سونامي
تاثير  صورت چشمگيري تحت ارتفاع موج سونامي درون يك لنگرگاه به. كند ميتغيير خليج كوچك و ديگر عوامل  به مربوط 

، در گذشته گيري شده اندازهتنها سونامي با پريودهاي  بنابراين، بهتر است حين فرآيند طراحي، نه. باشد پريود سونامي مي
 .قرار گيرند يموردبررسبلكه سونامي با پريود برابر با پريود طبيعي خليج كوچك يا لنگرگاه موردنظر نيز 

 تغيير شكل سونامي درون يك خليج كوچك )3

واسطه كاهش  موج و سرعت جريان به كوچك شامل افزايش ارتفاع يك سونامي درون يك خليج تغيير شكلمهمترين انواع 
 .باشد واسطه نوسان آزاد درون خليج مي انتهاي خليج، و افزايش ارتفاع موج بهسمت  سطح مقطع به

 :كرد  محاسبه يبيطورتقر به Greenرابطه  با استفاده از مقطع را توان تاثير تغيير در سطح كوتاه، مي دامنه امواج با فرض
  ))4-6(رابطه (

)6-4( 4
1

0
2

1
0

0 h
h

B
B

H
H















= 

 :كه در آن
H : ارتفاع امواج بلند براي مقطعي با عرضB  و عمق آبh )m( 

H0 : ارتفاع امواج بلند براي مقطعي با عرضB0  و عمق آبh0 )m( 
دارند كه تغييرات عرض و عمق آب بسيار ماليم بوده و امواج  كارايي يطيدرشرا )4-6(كه رابطه  توجه شود ،حال  نيا با

توان  بنابراين، نمي. رديگ ينم درنظرزبري را  از  ناشي، رابطه باال افت انرژي بر اين عالوه. نشود ديتول فراساحل روبهبازتابي 
 .بردكار  به ،ديآ يم وجود بهدر انتهاي خليج امواج بازگشتي  كه در موارديعمق و نيز  اين رابطه را براي شرايط آب كم

 ثبت اطالعات سونامي )4

، هنگام كار با چنين حال  نيا با. باشد هاي سونامي مي گيري كشند، منبع بسيار مفيدي براي داده هاي اندازه ايستگاه
، باشد  داشته قرارگيري كشند درون يك لنگرگاه  كه اگر ايستگاه اندازه توجه شود واقعيت  به اين دارد  هايي ضرورت داده

كه علت آن تداخل و  خواهد بودسونامي داخل لنگرگاه با بيرون از آن بسيار زياد  شده  هاي ثبت بودن داده احتمال متفاوت
 .باشد ها و غيره بر نواحي دروني مي شكن هايي همچون موج تاثيرگذاري سازه

 سونامي با شيب تند )5

تغيير داد،   رخ Akita Prefectureدر ساحل ) Nihonkai-Chubu )1983توجه سونامي كه پس از زلزله  هاي قابل ويژگي
كه سبب تشكيل چندين جبهه موج شده و تراز سطح آب  اي گونه چشمگير پروفيل موج هنگام انتشار سونامي بود، به شكل

 200/1داراي بستري با عمق كم و شيب حدود  ياد شدهساحل . ثانيه شد 10تا  5دچار نوسانات سريعي با پريود تقريبي 
حدود (كه اين سونامي به سواحلي با شيب بستر نسبتا تند  مي، هنگاحال نيباا. يابد مي  كيلومتري ادامه 30است كه تا 

. درآمد، بيشتر به شكل امواج ايستا Ogaجاي ايجاد چندين جبهه موج همچون ساحل غربي شبه جزيره  رسيد، به) 50/1
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سونامي «در باالروي، بيشتر از » سونامي با شيب زياد«، تمايل حالت دو هر درارتفاع سونامي اوليه  بودن يكسان  رغم  علي
كه يك سونامي با شيب  موج سونامي هنگامي محاسبه نيروي يبراآزمايشگاهي، روشي  نتايج بر اساس. بود» نوع موج ايستا

 .است  ارائه شده، كند مياثر تند به يك ديواره عمودي 
 سازي سونامي شبيه )6

كه بيانگر يك نيروي خارجي (پارامتر آشفتگي هواشناختي باشد كه  سازي عددي سونامي متناظر با حالتي مي شبيه
 شود  ميفرض و يا آنكه  شده  پروفيل موج اوليه از پيش معرفي. شود  از روش محاسبه عددي بركشند طوفان حذف) باشد مي

 كند مي  ن را فراهمسازي اين امكا شبيه. باشد تغييرات اوليه تراز سطح آب با تغييرات بستر دريا در مدل گسل زلزله برابر مي
و  گرفته قرار يموردبررسها و نواحي ساحلي در برابر سونامي  در حفاظت از لنگرگاه شده  هاي طراحي شكن موجكه كارايي 

 .شود  بر روي سونامي ارزيابي) استحصال زمين و غيره(تاثير تغييرات توپوگرافي 
، يك پروفيل موج سونامي كه پيشتر كنند مي استفاده هاي مدل هيدروليكي سونامي كه از آزمايشهاي  سازي در شبيه

ها و تاثير توپوگرافي زمين  شكن موجتا كارايي  شود  ميديتول، در مرز مدل است  دشدهيتولسازي عددي باز  توسط يك شبيه
 .قرار گيرد يموردبررس شده  بازيابي

كه در ناحيه  ميهنگا. استفاده كرد Manoو  Iwasakiتوان براي تعيين ارتفاع باالروي يك سونامي از روش عددي  مي
با استفاده  توان ميزان روگذري در واحد عرض را يا بند ساحلي فراتر رفت، مي شكن موجمحاسباتي، تراز آب از تراز تاج يك 

 .دست آورد به Hom-maرابطه  از
افت  با درارتباط. باشد مي ميسازي سونامي، افت مومنتوم سونامي عامل مه هنگام ارزيابي كارايي تاسيسات مستهلك

توان توسط رابطه زبري  كه مي شود  مي  ، به زبري بستر دريا پرداختهباشد مي  مومنتوم كه با سرعت متوسط جريان متناسب
ها روبرو هستيم از رابطه  شكن موجشدگي مقطع در محل دهانه  اي يا عريض با يك مانع سازه كه در موارديمانينيگ و يا 

 .نمود محاسبه، آن را )Aperture loss(افت روزنه 
 نيروي موج سونامي )7

. درنظر گرفت )76-2(توان مطابق با شكل  را مي و آن شود  مي  نيروي يك موج بلند بيان برحسبنيروي موج سونامي 
باالتر از تراز آب ساكن برابر با صفر و  H51.=η، نيروي موج در ارتفاع وجودنداردو شكست موج  h/L<0.04كه  ميهنگا

gH11pبرابر با  در تراز آب ساكن 0ρ.=  همچنين . باشد دو مي اين فاصل حد دركه داراي توزيع خطي  گرفته شدهدرنظر
 .زير سطح آب باشد pكه اين نيرو داراي شدت ثابت  است  آن بر  فرض

طبق نتايج  كهتوجه شود ،حال نيباا. باشد رونده مي ط به سونامي پيشمربو Hنشده و ارتفاع موج  جهت موج تصحيح
واسطه بازتاب امواج به دو  به شكن موج، ارتفاع موج سونامي در جلوي شكن موجوجود يك  درصورتهاي عددي،  سازي شبيه

و تراز آب  شكن موجتوان فاصله بين تراز آب حداكثر در جلوي  ، ميحالت نيدرارسد كه  مي شكن موجبرابر حالت بدون 
عنوان ارتفاع موج اوليه  توان نصف ارتفاع موج ايستا را به همچنين مي. درنظر گرفتعنوان ارتفاع موج اوليه  متوسط را به
 .درنظر گرفت
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 سونامي از  ناشيتوزيع فشار موج  -76 -2شكل

 نوسان آزاد -6-5

هنگام تعيين تراز آب طراحي يا بررسي آرامش  دارد نوسان آزاد وجود دارد، ضرورتكه حركت  هايي در مورد لنگرگاه

 .قرار گيرد مورد توجههاي مهاربندي، مساله نوسان آزاد  حوضچه

سير   تف
. شود  مي يرعاديغدقيقه، دچار نوسانات  دقيقه تا چند ده چندين درحدودكه طي آن تراز آب با پريود  است  اي نوسان آزاد پديده

واسطه تغييرات كوچك مقياس فشار جوي يك جبهه هوا، تغييرات كوچكي در تراز سطح آب  كه به دهد مي  اين پديده هنگامي رخ
به  كه بسته شوند بزرگترهاي اين نوسانات كه پريود آنها با پريود طبيعي لنگرگاه يكي است طي فرآيند تشديد  و مولفه شود جاديا

 كه در يك لنگرگاه نوسان آزاد رخ ميهنگا. ركندييتغمتر  2سانتيمتر تا حدود   از چند ده است  ممكن توپوگرافي، دامنه اين نوسانات
افقي  يراستا درسانتيمتر باشد، طول موج بزرگ آنها سبب جابجايي مقدار آب زيادي   ، حتي اگر ارتفاع موج چند دهدهد مي 

احتمال رخ دادن . جادكندياو عمليات بارگيري كاالها  شده  هاربنديمشكالت زيادي را براي شناورهاي م است  كه ممكن شود  مي
هاي ديواري  ، داراي طول زياد و عمق كم بوده و توسط اسكلهحفرشدهطور مصنوعي  هايي كه به ويژه در لنگرگاه نوسان آزاد به

. قرار گيرد يموردبررسهنگام طراحي پالن يك لنگرگاه، اثرات نوسان آزاد  است بهتردليل   همين  به. باشد يادميز، اند محصورشده
 يكاي با پريود چند دقيقه تا حدود  كه امواج اوليه اي گونه داد، به  محاسبات عددي انجام با استفاده از توان كار را مي براي نمونه اين

امواج بلند . شود  ميمحاسبه ي اين امواج درون لنگرگاه و سپس ضريب بزرگنمايكار رفته  به عنوان ورودي مدل عددي ساعت به
 اي انتخاب گونه شكل لنگرگاه به بهتراستباشند و  متريسانت چنداي در حدود  داراي دامنه است  ممكن فراساحلكوچك در ناحيه 

 .يابد  برابر يا بيشتر افزايش 10نشود كه دامنه امواج بلند در درون لنگرگاه تا حد  

كات فني   ن
 پريودهاي طبيعي )1

توان  باشد را مي داراي شكل مستطيلي كشيده و باريك مي )77-2(طبيعي يك خليج كوچك كه همانند شكل پريودهاي 

 .دست آورد به )5-6( توسط رابطه يبيطورتقر به
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 )ب(                                                                                     )          الف(

 هاي مختلف خليج كوچك ريخت -77 -2شكل

)6-5( ( ) gh1m2
l4T

+
= 

 :كه در آن
T : پريود طبيعي)s( 
l : طول خليج كوچك)m( 

m :2، 1، 0(هاي درون خليج كوچك  تعداد گره ،(... 
h : عمق متوسط آب درون خليج كوچك)m( 
g : شتاب جاذبه)m/s2) (m/s2 81/9( 

، بلكه آب درياي باز پيرامون دهانه كند مي فقط آب موجود در خليج با يك پريود ويژه نوسان عمال در يك خليج كوچك، نه
صورت زير براي رابطه  يك ضريب تصحيحي به دارد دليل، ضرورت همين و به ديآ يدرمنوسان  ورودي خليج نيز تا حدي به

  ))6-6(رابطه ( :شودگرفته  درنظرپريود طبيعي 

)6-6( 
gh
l4T α= 

 :كه در آن
h :عمق متوسط آب در خليج كوچك 

α : آيد دست مي به )7-6(ضريب اصالحي دهانه خليج كوچك، كه توسط رابطه:  

)6-7( 2
1

l4
b92280

l
b21















 −+=

π
π

α ln. 

 :كه در آن
l : طول خليج كوچك)m( 
b : عرض خليج كوچك)m( 

 .است  ارائه شده )21-2(جدول  در b/lمختلف  ازاي مقادير به αكوچك خليج اصالحي دهانه فهرستي از مقادير ضريب

 ضريب اصالحي دهانه خليج كوچك -21-2جدول 

b/l 1 
2
1

 3
1

 4
1

 5
1

 10
1

 25
1

 
α 320/1 261/1 217/1 187/1 163/1 106/1 064/1 
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با  توان باشد را مي داراي دهانه ورودي باريكي مي )ب-77-2( پريودهاي طبيعي يك لنگرگاه مستطيلي كه همانند شكل
  :كرد محاسبه يبيطورتقر به )8-6(رابطه  استفاده از

)6-8( 


















+
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b
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 :كه در آن
b : عرض لنگرگاه)m( 
m :2، 1، 0(هاي درون بندر در راستاي طولي  تعداد گره ،(... 
n :2، 1، 0(هاي درون بندر در راستاي عرضي  تعداد گره ،(... 
قدري كمتر از مقادير  درعملدليل اثر دهانه ورودي لنگرگاه، پريودهاي طبيعي يك لنگرگاه  به كهتوجه شود ،حال نيباا

 .باشند توسط رابطه باال مي شده  محاسبه
 دامنه )2

: شود  ميمحدودتوسط نوسان آزاد در يك لنگرگاه توسط عوامل زير  دشدهيتشدنوسانات  به مربوط مقدار ضريب افزايش 
تشكيل  از  ناشياند، افت انرژي  شده  كه پس از برخورد به دهانه لنگرگاه بازتابش توسط امواج متالطمي شده  انرژي منتقل

بنابراين، حتي اگر پريود امواج با پريود بزرگ رسيده به . ها در دهانه ورودي لنگرگاه و زبري بستر درون لنگرگاه گردابه
نهايت  دامنه نوسانات درون لنگرگاه تا بي كه ستين آن يمعنا بهاشد، ب لنگرگاه با يكي از پريودهاي طبيعي لنگرگاه يكسان

كردن دهانه لنگرگاه سبب  كه باريك گرفته شود درنظر آميز اين نكته تناقض دارد ، ضرورتحال نيباا. افتيخواهد شيافزا
 .انجامد ون حوضچه ميبه افزايش بيشتر نوسانات در جهيدرنتها و زبري شده و  شدن افت انرژي ناشي از گردابه كوچك

توان با فرض  شكل را مي  يك لنگرگاه مستطيلي يدرانتها قرارگرفته) مقعر(هاي كاو  گوشه به مربوط  Rضريب افزايش دامنه 
عنوان تابعي از نسبت طول لنگرگاه به طول موج  به )79-2(و شكل  )78-2(گرفتن افت دهانه ورودي مطابق شكل  ناديده

كه پريود  دهد مي  در لنگرگاهي به شكل مستطيلي باريك و كشيده، زماني تشديد رخ )78-2(مطابق شكل . دست آورد به
هاي فردي  اندازه مضرب عبارتي طول لنگرگاهي به به( دشوديتشدشرط  ارضاكنندهكمي بزرگتر از پريود متناظر با طول موج 

لنگرگاهي به شكل مستطيل  به مربوط ، نقاط تشديد )79-2(ل مطابق با شك...)). ، 5:4، 3:4، 1:4(چهارم طول موج  از يك
  :زد تقريب )9-6(توان آنها را توسط رابطه  و مي محصوربودهعريض، تقريبا مشابه نقاط تشديد يك درياچه كامال 

)6-9( ...,,,,: 210nm

l
b2

nm
L
l

2

2
2 =









+= 

 اقدامات پيشگيرانه در برابر نوسان آزاد )3

  طور مكرر بازتاب كامل ، بهنفوذكردهكه طي آن امواج با طول موج بزرگ به درون يك لنگرگاه  است  نوسان آزاد فرآيندي
داشتن دامنه نوسان آزاد، از بازتاب كامل پيرامون  نگه براي پايين كهدارد ضرورتبنابراين . يابد افزايش ميه و دامنه آنها نمود
هاي صلب  دليل، ساخت اسكله  همين  به. شود  داده لنگرگاه افزايشهاي دروني لنگرگاه جلوگيري و يا افت انرژي درون  كناره

توان  ، ميشود  استفاده اي با شيب ماليم سنگريزه شكن موجاگر از يك . شود  نمي  هاي دروني لنگرگاه توصيه در سرتاسر كناره
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. دهد  رخ شكن موجون هسته توان انتظار داشت قدري افت انرژي نيز در داد، و همچنين مي كاهش يتاحدبازتاب موج را 
توان دامنه نوسان آزاد  موقعيت گره نوسان آزاد درون لنگرگاه، مي يكيدرنزدداخلي  شكن موجيك  قراردادن، با بر اين عالوه

 هاي هندسي منظم هاي پيچيده و نامنظم بهتر از شكل شكل كهشود  ميتصور شكل لنگرگاه،  درمورد. داد  كاهش يحد تارا 
 .باشند 

 
 شكل مستطيلي باريك و كشيده به لنگرگاهي به طيف تشديد مربوط  -78 -2شكل

 
 شكل مستطيلي عريض به لنگرگاهي به طيف تشديد مربوط  -79 -2شكل
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 تراز آب زيرزميني و تراوش -6-6

، بايد تراز آب زيرزميني در ديوجودآ بهمشكلي از ديدگاه تغييرات تراز آب زيرزميني  رود يانتظارمكه  ميهنگا

 .قرار گيرد يموردبررساي  هاي سواحل ماسه آبخوان

تراوا  هاي ها يا زمين جريان و نرخ تراوش از ميان سازه و وجود احتمال ايجاد مشكل، بايد سرعت ازين درصورت

 .قرار گيرد يموردبررس

كات فني   ن
 تراز آب زيرزميني در آبخوان ساحلي )1

مراجعه  )80-2(به شكل ( نمود برآورد )10-6(توان توسط رابطه  تراز آب زيرزميني شور جاري در يك آبخوان ساحلي را مي
 ):شود

)6-10( ( )
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 :كه در آن
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h : سطح مشترك آب شيرين و آب شور در فاصله  به مربوط عمق زير سطح درياx )m( 
h0 : سطح مشترك آب شيرين و آب شور در فاصله  به مربوط عمق زير سطح درياx = 0 )m( 
hl : سطح مشترك آب شيرين و آب شور در فاصله  به مربوط عمق زير سطح درياx = L )m( 

1ρ : چگالي آب شيرين)g/cm3( 

2ρ : چگالي آب شور)g/cm3( 

0ζ :به سطح دريا در ساحل  تراز آب شيرين نسبت)x = 0) (m( 

lζ :به سطح دريا در  تراز آب شيرين نسبت)x = L) (m( 
L : فاصله از ساحل)x = 0 ( تا نقطه مرجع)m( 
x : فاصله خشكي از خط ساحل)m( 

براي . استفاده كرد )10-6(توان از رابطه  ، نميوجود داشته باشداليه ناتراوايي نزديك سطح زمين در آبخوان  كه يدرصورت
واسطه باالروي موج و تغييرات توپوگرافي ساحلي به بند  به ينيرزميزتراز آب  يباالآمدگكسب اطالعات در زمينه رابطه بين 

 .مراجعه شود )كليات -1-10(نكات فني در بند  8
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 كلي آب زيرزميني در ساحل نمودار طرح -80 -2شكل

 ها تراوش به درون پي و سازه )2

 تراوش از ميان يك ديواره سپري) الف
؛ بلكه تراوايي خاك پشت ديواره شود  نمي  يك ديواره سپري فقط توسط تراوايي ديواره تعيين انيازمنرخ جريان تراوش 

 نهيدرزمهاي جامعي را  و آزمايش قرارداده يموردبررسو همكاران اين مساله را  Shoji. باشد يم دارانقش اساسي را 
بلكه مواردي نيز با و بدون حضور ماسه پركننده  شد  داده رييتغتنها كشش درزها  رساندند كه طي آن نه  انجام تراوش به

  :گرديد ارائه )11-6(آزمايشگاهي  و نهايتا رابطه هدرنظر گرفتدر مقطع درز 
)6-11( nKhq = 

 :كه در آن
q : عمودي  يدرراستانرخ جريان تراوش از ميان درز ديواره سپري در واحد طول)cm3/s/cm( 
K :ضريب تراوش درزها )cm2-n/s( 
h : اختالف هد فشار بين جلو و عقب يك درز)cm( 
n :5/0 باشد پرنشدهكه درزها توسط ماسه  براي حالتي( دارد وضعيت درزها بستگي كه به ضريبي≈nكه  ، و براي حالتي

 ).n≈1/0 باشد  پرشدهدرزها توسط ماسه 
و  داشته وجودديواره سپري ماسه  دوطرفكه در هر  ميشد، هنگا  و همكاران انجام Shojiكه توسط  هايي در آزمايش
اگر جريان  ندكهنمود  اشاره، آنها همچنين حال نيباا. آمد دست به Kبراي  cm/s 4-10×0/7كشش بود، مقدار  درزها تحت

دليل،   همين  به. شد خواهدميداني  شده  مشاهده برابر مقادير 30، نرخ جريان شود  زده تخمين مقدار   تراوش با اين
 ها و ديواره سپري در آزمايشكار رفته  به هرگونه تفاوت بين وضعيت ديواره سپري در طراحي عملي به دارد ضرورت

 .شود كافي  در پروژه واقعي دقتكار رفته  به
 سنگريز انيازمتراوش ) ب

  :زد  تخمين )12-6( توان توسط رابطه وزني را مي يك سازه به مربوط اي  سنگريزه پي انيازمتراوش  نرخ جريان



 213   كشندها و ترازهاي غيرعادي آّب -6فصل 

 

)6-12( 








=

=

S
Hgd2U

UHq

∆
∆

ζ
.

 

 :كه در آن
q : نرخ جريان تراوش در واحد عرض)m3/s/m( 
U : سرعت تراوش متوسط براي كل مقطع سنگريز)m/s( 
H : ارتفاع اليه تراوا)m( 
d : اندازه قطعات سنگ)m( 
g : شتاب جاذبه)m/s2 81/9( 

SH  گراديان هيدروليكي: ∆∆
ζ :ضريب مقاومت 

نوع مختلف سنگ با اندازه يكنواخت  8ها از  كه در آن است  ارائه شدهنتايج آزمايشگاهي  بر اساس) 12-6(رابطه 
تراوا و  ارتفاع اليه% 80تا % 70توان  را مي ∆Sجريان مجازي  طول. است  شده  متر استفاده ميلي 100تا  5 درمحدوده
، Re(=Ud/v)<104 وقتي. نشان داده شده است )81-2(ضريب مقاومت در شكل . درنظر گرفتصندوقه  عرض كف

 .باشد مي رشيموردپذ ζ≈20 يريكارگ به

 
 ضريب مقاومت و عدد رينولدزرابطه بين  -81 -2شكل
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 كليات -7-1

 عبارتنداز قرار گيرند مورد استفادهها  جريان كه بايد در طراحي تاسيسات بنادر و لنگرگاه به  مربوطپارامترهاي  )1

اجراي تاسيسات  تيدرموقعهاي ميداني  گيري اندازه بر اساسبايد بدترين شرايط  نهيزم نيدرا. سرعت و جهت

 .تعيين شوندسازي عددي  يا شبيه موردنظر

قرار  يموردبررساي، نيروهاي پسا و برآ  و شكل سازه موردنظربه نوع تاسيسات  نيروي جريان، بايد بسته درمورد )2

 .گيرد

سير   تف
، دارند قراراي  يا جريان رودخانه) يمد و جزر(ي كشندي ها ي قوي همچون جريانها اثر جريان كه تحت ييها سازه مورد در

  و شايد الزم انجام شود ترين جهت هايي با بيشترين سرعت از بحراني جريان از  ناشيبا نيروهاي  درارتباطهايي  دارد بررسي  ضرورت
كه امواج نيز همزمان با جريان  ميهنگا. گرفته شود درنظرها، توزيع عمودي سرعت جريان نيز  ها يا اعضاي آن به نوع سازه باشد بسته

هاي دريايي  انواع جريان. آيد دست  به همزمان آنهاوجود با توجه به سرعت جريان و جهت آن  دارد  ، ضرورتوجود داشته باشد
 شده  باشد كه در نكات فني زير آورده هاي ناشي از باد مي ، و جريان)يمد و جزر(هاي كشندي  هاي اقيانوسي، جريان شامل جريان

، بر اين عالوه. برد  ، نامديآ يم وجود بهواسطه اختالف چگالي ناشي از شوري يا دماي آب  همچنين بايد از جريان چگالي كه به. است 
 .امواج وجود دارد از  ناشيهاي بازگشتي  و جريان) اي كرانه(ساحل  هاي موازي ساحلي جريان در ناحيه

كات فني   ن
 هاي اقيانوسي جريان )1

ها نتيجه تركيبي از  اين جريان. شود  مي  كلي آب دريا پيرامون اقيانوس گفته  هاي اقيانوسي به پديده چرخش جريان
جريان ) ، بديآ يم وجود بهاختالف موضعي در چگالي آب دريا  بر اساسجريان چگالي كه ) الف: باشد هاي زير مي جريان
جريان ) ت، ديآ يم وجود به فشارجودليل نابرابري مكاني  كه به جريان گرادياني) پ، شوند يم جادياباد كه توسط باد  از  ناشي

هاي اقيانوسي اغلب براي  جريان. باشد مي شده ذكرهاي  كه مكمل جريان) فروروندهو يا  باالروندههاي  جريان(كننده  تنظيم
 .كنند مي طوالني، جهت و قدرت ثابت خود را حفظ زمان مدت

 )يمد و جزر(هاي كشندي  جريان )2
. كند ميتغيير و حركات نجومي  موردنظر به شرايط جغرافيايي درياي هاي كشندي بسته ماهيت و قدرت جريان) الف

 شود  مي  يا توصيه ساعت25براي مدت دست كم  دارد كشندي، ضرورترمونيك جريان ها هاي منظور تحليل مولفه به
توپوگرافي يك محل دچار تغييرات  باشد قرارويژه، اگر  به. گيرد  گيري صورت اندازه وستهيطورپ بهكامل،  روز15براي 

، براي قرار گيرد يبررس موردريزي  هاي كشندي در مرحله برنامه تغييرات حاصله در جريان است بهترچشمگيري شود، 
 .عمق ساحلي در مقياس بزرگ هاي كم نمونه هنگام استحصال زمين در آب



 شرايط طراحي/هاي ساحلي طراحي سازه دستورالعمل   218

 

اين . ديآ يم وجود بهبا تغييرات كشندي تراز آب دريا   همراه كه شود  مي  گفتهجريان كشندي به جريان افقي آب دريا ) ب
ماهيت پريوديك  جهيدرنتتراز آب بوده و ) روزانه و غيره كشند روزانه، كشند نيم(هاي كشندي  تغييرات شامل مولفه

 .دارند) متناوب(
 باد از  ناشيهاي  جريان )3

مرزي بين هوا و سطح دريا سبب توليد يك تنش برشي  وزد، زبري موجود در اليه سطح دريا مي يبرروكه باد  ميهنگا
، ويسكوزيته گردابي آشفته آب شود  ميايجاد كه اين جريان  ميهنگا. انجامد سطح دريا مي يبرروايجاد جريان  كه به شود  مي

اگر جهت و سرعت باد براي . شود  ميهاي باالتر  اليه يبرروتر  هاي پايين دادن اليه  شدن و حركت  دريا سبب كشيده
 باد گفته از  ناشيچنين جرياني، جريان  به. رسد نوعي حالت ماندگار مي به بماند، جريان  ثابت يطوالن نسبتازمان  مدت

 .شود  مي 
 هاي نزديك ساحل جريان )4

هاي نزديك  جرياناز آنجا كه  .امواج وجود دارند از  ناشينام جريان نزديك ساحل  اي به در ناحيه شكست امواج، جريان ويژه
كرده و سبب تغيير توپوگرافي سواحل  رسوبات معلق را با خود حمل ،گردد  مي جادياساحل درون ناحيه شكست امواج 

 .انجامد تر تغيير توپوگرافي ساحل مي تفسير دقيق بنابراين درك الگوي جريان نزديك ساحل به. شود  مي

 ها و اعضاي مستغرق سازه وارد برنيروهاي  -7-2

 يكيدرنزديك عضو يا يك سازه مستغرق يا  وارد برهاي  جريان از  ناشياستاندارد در محاسبه نيروهاي پسا و برآ رويه 

 :باشد مي) 2-7(و  )1-7( روابطاز  سطح آب، استفاده

  نيروي پسا )1

)7-1( 2
0DD AUC

2
1F ρ= 

 :كه در آن

FD : جريان  درجهتيك جسم  وارد برنيروي پسا)kN( 

CD :ضريب پسا 

0ρ : چگالي آب)t/m3( 

A : جريان  درجهتجسم  تصوير شدهمساحت)m2( 

U : سرعت جريان)m/s( 

  نيروي برآ )2

)7-2( 2
L0LL UAC

2
1F ρ= 

 :كه در آن

FL : جريان  عمودبر درجهتيك جسم  وارد برنيروي برآ)kN( 
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CL :ضريب برآ 

AL : جريان  عمودبر درجهتجسم  تصوير شدهمساحت)m2( 

سير  تف
توسط شمع همچون اسكله، خط لوله، يا قطعات آرمور يك  شده  اعضاي يك سازه حمايت وارد برجريان  از  ناشينيروي سيال 

و  شود  ميوارد جريان  درجهتتوان به دو بخش نيروي پسا كه  اين نيرو را مي. باشد مي  سنگريز، با مربع سرعت جريان متناسب
شكل جداره نازك   اي يك جسم لوله كهتوجه شود نينهمچ. تقسيم كرد ،شود  ميوارد جريان  عمودبر درجهتنيروي برآ كه 
 .قرار گيرد جريان از  ناشيهاي  واسطه گردابه هايي به اثر لرزش تحت است  مستغرق ممكن

كات فني   ن
 ضريب پسا )1

پساي «زبري و  از  ناشي» مقاومت سطحي«از دو مولفه  شود  ميوارد جريان بر يك جسم مستغرق  ازطرفكه  نيروي پسايي
به شكل جسم، زبري، جهت جريان، و عدد  ضريب پسا بسته. است  شده  اختالف فشار پيرامون جسم، تشكيل از  ناشي» شكل

 .تعيين كرد موردنظرشرايط با توجه به بنابراين مقدار مناسب ضريب پسا را بايد . كند ميتغيير رينولدز 
عنوان مقادير استاندارد براي  را به )22-2(در جدول  ارائه شدهتوان مقادير  باشد، مي 103كه عدد رينولدز بزرگتر از  ميهنگا

 سبب كهوجود دارداي  يك استوانه دايروي يا كره با سطح هموار، پديده درمورد كهتوجه شود .كارگرفت بهضريب پسا 
يك استوانه دايروي با سطح  درمورد، حال نيباا. ناگهاني شود دچار افت 105ضريب پسا در اعداد رينولدز پيرامون  شود  مي 

 .دارد  كه به زبري نسبي بستگي يابد كاهش ميميزان ثابتي  ناهموار، اين افت چندان بزرگ نبوده و ضريب پسا به
باشد،  به جهت جريان مطرح صورت مورب نسبت شكل به Lكه يك منشور يا يك عضو  حالتي مقادير ضريب پسا براي درمورد

توسط شده   انجام هاي مكعب از نتايج آزمايش به مربوط هاي  داده. مراجعه شودزمينه  در اينبه منابع و مراجع موجود 
Hamada ،Mitsuyasu  وHase است  آمده دست  به. 

 هاي مختلف مقدار ضريب پسا براي شكل -22-2جدول 
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 ضريب برآ )2

، ضريب برآ هنوز حال نيباا. كند ميتغيير به شكل جسم، جهت جريان و عدد رينولدز  همانند ضريب پسا، ضريب برآ بسته
 ).مراجعه شود )اي استوانهاعضاي  وارد برنيروي موج  -1-4-5(به بند ( است  نشده  درستي بررسي به

 مستغرق شكن موج وارد برنيروي جريان  )3

و همكاران  Iwasakiسونامي،  دربرابرهاي محافظ  شكن دهانه موج درمحلپيشاني قسمت مستغرق  وارد برهمانند نيروي 
را براي ضريب  48/0را براي ضريب پسا و  94/0كرده و مقدار  ، محاسبهشود  ميوارد فشاري را كه از طرف جريان بر پيشاني 

براي ضريب پسا و  5/1تا  0/1داده و مقادير   هاي مشابهي را انجام گيري و همكاران اندازه Tanimoto. اند هدست آورد بهبرآ 
اند كه وقتي سرعت جريان در دهانه  هنمود  ، آنها همچنين اشارهحال  نيا با. اند هدست آورد بها براي ضريب برآ ر 8/0تا  5/0

 .شود  ميپسا و برآ  ضرايبزياد باشد، فشار گراديان سطحي آب سبب افزايش مقادير  شكن موج

 جريان دربرابر مورد نيازهاي بتني  هاي آرمور و بلوك وزن سنگ -7-3

 است قراربراي يك سنگريز كه ) قطعات سنگي و غيره( مورد نيازرويكرد استاندارد در محاسبه وزن قطعات آرمور 

  :باشد مي )3-7(هاي مدل هيدروليكي مناسب يا استفاده از رابطه  كارگيري آزمايش ، بهبماند داريپاجريان  دربرابر

)7-3( 
( ) ( )33

r
63

6
r

1Syg48
UM

θθ
πρ

sincos −−
= 

 :كه در آن

M : ها و قطعات سنگي آرمور  وزن بلوكحداقل)t( 

rρ :ها و قطعات سنگي آرمور  چگالي بلوك)t/m3( 

U :ها و قطعات سنگي آرمور  سرعت جريان باالي بلوك)m/s( 

g : شتاب جاذبه)m/s2 81/9( 

y : ثابتIsbash )20/1 جريان درمعرض(هاي نمايان  براي سنگ 86/0هاي مدفون؛  براي سنگ(( 

Sr :به آب ها نسبت گرانش ويژه قطعات سنگي آرمور و بلوك 

θ : درجه(محوري بستر كانال  درجهتزاويه شيب( 

كات فني   ن
 Isbashرابطه  )1

رابطه  CERC(1F2(آمريكا ارتش سواحل مهندسي پايدار بمانند، مركز پژوهش جريان دربرابرسنگي كه  در رابطه با وزن قطعات
) يمد و جزر(هاي كشندي  جريان از  ناشيشستگي  آنكه از آب براي سنگ قطعهيك  مورد نيازرا براي ميزان وزن ) 7-3(

 .است  كرده  ، ارائهكند پيشگيري
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 Isbashثابت  )2

بر يك سطح شيبدار و مقاومت  يك جسم كروي واقع وارد بربرقراري تعادل بين پساي ناشي از جريان  بافرض )3-7( رابطه
را  86/0و  20/1مقادير  Isbashكه  رسد ينظرم به. شود  مي  ناميده Isbashثابت  yضريب . است  آمده دست  بهزبري جسم، 

رابطه از آنجا كه  .است  نشده ه اما جزئيات آن آوردهتعيين كردترتيب براي قطعات سنگي مدفون و قطعات سنگي نمايان،  به
گيري  كه انتظار شكل هايي ، در موقعيتاست  آمده دست  بهتعادل نيروها براي جريان ماندگار  ندرنظر گرفتبا )7-3(

 .شود  استفاده تا از قطعات سنگي با وزن بيشتر دارد هاي قوي وجود دارد، ضرورت گردابه
 وناميس دربرابرهاي محافظ  دهانه موجشكن تيدرموقعبراي سنگريز  مورد استفادهقطعات آرمور  )3

Iwasaki عنوان  به ساخته شيپهاي بتني  از بلوك درآنهادادند كه  را انجام يدوبعدهاي جريان ماندگار  و همكاران آزمايش
سونامي،  دربرابرها و نواحي ساحلي  منظور محافظت لنگرگاه به شده  هاي طراحي قطعات آرمور سنگريز در دهانه موجشكن

و همكاران  Tanimoto. نددست آورد به )3-7(رابطه  به مربوط  Isbashرا براي ثابت  08/1آنها ميزان . بود  شده  استفاده
توضيح ساختار مدل جريان  داده به  سونامي انجام دربرابرمحافظ  شكن موجبعدي را براي دهانه يك  هاي سه آزمايش

هاي بتني  كه از بلوك را براي حالتي Isbashو ثابت » ضريب آسيب«بعدي در پيرامون دهانه پرداختند و رابطه بين  سه
 .كردند  شد، ارائه مي  عنوان مصالح پوششي استفاده ساخته به پيش
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 كليات -8-1

واسطه بادها،  هنگام طراحي يك جسم شناور و تاسيسات مرتبط با آن بايد به حركات ناشي از نيروهاي خارجي كه به

 .نمود  ، توجهشوند يم جادياشناور  درجسم، امواج و همچنين نيروي مهاربندي ها جريان

سير   تف
 شناور جسم )1

كاربري  نيدرحصورت شناور بوده و حركات آن  در سطح آب، به كهشود  مي  گفتهاي  ، جسم شناور به سازهيكل درحالت
از آن و همچنين  موردانتظار يكاركردهادارد كه   هنگام طراحي يك جسم شناور، ضرورت. باشد اي مجاز مي ويژه درمحدوده
آن، با شرايط طراحي  يكاركردهاعموما شرايط طراحي هنگام برآورد  كه است  يدرحالاين . قرار گيرد يموردبررسايمني آن 

 .باشد مي  هنگام ارزيابي ايمني آن، متفاوت
 تجهيزات مهاربندي )2

 هاي مهاربندي، لنگرهاي مهاربندي، لنگر تجهيزات مهاربندي داراي انواع گوناگوني بوده و عموما شامل تركيبي از طناب
تجهيزات . باشند مي) فندرها(گيرها  هاي اتصالي، و ضربه هاي مهاربندي، بست هاي مياني، ميله هاي مياني، بويه وزني، وزنه

مهاربندي تاثير بسيار زيادي بر حركات يك جسم شناور دارند و بنابراين طراحي ايمن و مناسب اين تجهيزات از اهميت 
 .باشد يم برخورداراي  ويژه

كات فني   ن
 طبقه بندي اجسام شناور )1

 يسكوهاهاي شناور،  مواردي همچون پايانه توان به روند را مي ميكار  به عنوان تاسيسات بندر و لنگرگاه كه به اجسام شناوري
اكنون  ، همبر اين عالوه. كرد  بندي هاي شناور تقسيم هاي مهاري و پل هاي شناور، بويه شكن شناور نفت، موج يفراساحل
 .باشد مي  انجام  حال درالعاده بزرگ  هاي شناور فوق ساخت سازه نهيزم درهايي  پژوهش

 ي ويژه هر روشها ي مهاربندي و جنبهها بندي روش طبقه )2

هاي  ، روشاست  شده  كه در زير توصيف همانگونه. كرد بندي توان از نظر نوع روش مهاربندي نيز طبقه اجسام شناور را مي
 .باشد ، مهاربندي محكم و مهاربندي دلفيني مي)مهاربندي سست(خميده  مهاربندي شامل مهاربندي

 ))الف -82-2(شكل (مهاربندي خميده ) الف
در اين روش طول زنجير يا هر چيز ديگري كه براي مهاربندي . باشد ترين روش مهاربندي مي مهاربندي خميده رايج

كه نيروي  معناست اين بدان. و سست شود شده دادگي كه دچار شكم كنند مي را آنقدر طوالني است  شده  استفاده
كاركرد سيستم مهاربندي، حفظ جسم شناور در موقعيتي  حال  نيا باباشد،  مهاركننده حركات جسم شناور، كوچك مي

ي مهاربندي، ها عواملي همچون جنس طناب باشد كه به مهاربندي خميده داراي انواع گوناگوني مي. باشد مي  تقريبا ثابت
 .دارد  هاي مياني، بستگي وجود لنگرهاي وزني و بويه ي مهاربندي، و وجود يا عدمها تعداد طناب
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 هاي مهاربندي يك جسم شناور هايي از روش نمونه -82 -2شكل

 ))ب-82-2(شكل (مهاربندي محكم ) ب
) TLP(سكوي شناور پايه كششي . شود  مي  داده كاهش ياديحدزدر اين روش مهاربندي، حركات جسم شناور تا 

 گيرند قرار ميي مهاربندي تحت كشش اوليه بزرگي ها در اين روش طناب. باشد از اين نوع مهاربندي مي اي نمونه
كه  هاي اين روش آن است از مزيت. شوند نمي  نداده يا سست  ، شكمكند ميحركت كه حتي وقتي جسم شناور  اي گونه به

بايد به  حال  نيا با. است ازيني مهاربندي ها و فضاي كوچكي براي نصب طناب كند ميشناور حركت چنداني نجسم 
طراحي خطوط  است  شده جادياهاي مهاربندي  زيادي كه در طناب كششي دليل نيروي به كهتوجه شود واقعيت نيز اين

 .شود  مي  به عاملي بحراني در ايمني جسم شناور تبديل
 ))ج-82-2(شكل (مهاربندي دلفيني ) پ

 كردن مهارروش براي   عموما اين. شود  مي  در اين روش، مهاربندي توسط يك دلفين شمعي يا يك دلفين وزني فراهم
. شود  ميوارد نيروي مهاري بزرگي به دلفين  حال نيدرعبوده ولي  افقي، مناسب درجهتحركات يك جسم شناور 

 .است كار رفته  به نفت يفراساحلطعات شناور سكوهاي روش براي مهاربندي ق اين
 ))د-82-2(شكل (يك اتصال سرتاسري  با استفاده از روش مهاربندي) ت

تواند براي  باشد كه مي از يك روش مهاربندي مي اي نمونه) د-82-2(در شكل  نشان داده شده سيستم مهاربندي 
ها از يك اتصال  هاي مهاربندي كه در آن هايي از سيستم نمونه. بردكار  به يفراساحليك جسم شناور بزرگ  مهاركردن

و برج ) SALM(» مهاربندي تك لنگري«از بويه مهاربندي از نوع  است  عبارت شود  مياستفاده سرتاسري در بستر دريا 
 ).MAFCO(» اي تاسيسات دريايي اجراي استوانه«
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 شناور جسم وارد برنيروهاي خارجي  -8-2

كه نيروهاي زير در محاسبات  است  ، رويه استاندارد آنشود  تاسيسات بندر و لنگرگاه از سازه شناور ساختهوقتي 

نيروي پساي باد، نيروي پساي جريان، نيروي برانگيزنده موج، نيروي رانش موج، نيروي مقاوم توليد : تعيين شوندطراحي 

روش مهاربندي جسم شناور و اندازه تاسيسات با توجه به بايد  اين نيروها را. بازيابي و نيروي مهاربندي نيرويموج، 

 .نمود تعييني مدل هيدروليكي، ها يك روش تحليلي مناسب يا آزمايش با استفاده از ،موردنظر

كات فني   ن
 نيروي پساي باد )1

) يا فشار باد(كه اين نيرو را نيروي پساي باد  كند مي وارد، نيرو قرار داردآب  يبرروباد به سازه شناوري كه بخشي از آن 
اگر اندازه جسم شناور نسبتا كوچك باشد، پساي فشاري بخش . باشد نامند و متشكل از پساي فشاري و پساي زبري مي مي

 بيان )1-8(بوده و توسط رابطه   پساي فشاري با مجذور سرعت باد، متناسب. دهد مي  غالب نيروي پساي باد را تشكيل
  :شود  مي 

)8-1( 2
WWDWaw UAC

2
1F ρ= 

 :كه در آن
Fw : نيروي پساي باد)N( 

aρ : چگالي هوا)kg/m3 23/1( 
AW : وزد يبادمكه  به جهتي نسبت قرار دارداز جسم شناور كه باالي سطح آب دريا  بخشي تصوير شدهمساحت )m2( 
UW : سرعت باد)m/s( 

CDW : بادضريب پساي 
 با استفاده از توان را مي و آن شود  مي  ضريب پساي باد يك ثابت تناسب است و با اصطالح ضريب فشاري باد نيز شناخته

هاي پيشين براي  كه در آزمايش نمود استفادهتوان از مقداري  و نيز مي تعيين كردهاي مشابه  هاي تونل باد يا روش آزمايش
 .است  آمده دست  بهكنوني،  طالعهموردماي با شكل مشابه سازه  سازه

. است  ارائه شده )23-2(، مقادير پيشنهادي ضريب پساي باد در جدول قراردارنديكنواخت  انيدرجركه  مياجسا درمورد
جهت وزش باد  ، اما بهكند ميتغيير به شكل جسم شناور  ضريب پساي باد بسته شود  مي  كه در اين جدول مشاهده همانگونه
و  كند مي  عملجريان باد  درجهتكه فشار باد  است  شده فرض  اينگونه  كهتوجه شود .دارد  رينولدز نيز بستگيو عدد 

 با. قرار داردباشد كه باالي سطح آب  از جسم مي مركز ثقل تصوير قسمتي است  شده  كه اين ضريب براي آن تعيين اي نقطه
. باشد نمي  لزوما درست ياد شدهباشد فرض  كه اگر جسم شناور بزرگدارد   اين واقعيت نيز ضرورتبه توجه ، حال  نيا

 محاسبه دركار رفته  به UWعمودي، يكنواخت نيست و همچنين مقدار سرعت باد  درجهتسرعت باد  درعمل، بر اين عالوه
 .باشد متر باالتر از سطح دريا مي 10تراز  به مربوط فشار باد، 
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 نيروي پساي جريان )2

 كند ميواردور جسم شناور  بخش غوطه خود نيرويي را به نوبه ، بهوجود داشته باشدهاي كشندي  همچون جريانوقتي جرياني 
مشابه نيروي پساي باد، اين نيرو نيز با مجذور سرعت جريان . نامند كه اين نيرو را فشار جريان يا نيروي پساي جريان مي

نيروي پساي جريان با مجذور  درعملسرعت جريان معموال كوچك است، از آنجا كه  ،توجه شود حال  نيا با. است  متناسب
 .گردد  مي  بيان )2-8( و توسط رابطه گرفته شدهدرنظر به سرعت حركت جسم شناور، متناسب  سرعت جريان نسبت

 ضريب فشار باد -23-2جدول 

 

)8-2( ( )∫ −−= UUUUAC
2
1F CCCDC0C ρ 

 :كه در آن
FC : نيروي پساي جريان)N( 

0ρ : آب دريا،  به مربوط (چگالي سيالkg/m3 1030( 
AC : حركت جريان  درجهتقسمت غوطه ور جسم شناور  تصوير شدهمساحت)m2( 
UC : سرعت جريان)m/s( 
U : سرعت جريان جسم شناور)m/s( 

CDC : جريان به مربوط ضريب پساي 
 ارائه شدهتوان از مقادير  كه عدد رينولدز بزرگ باشد، مي ميهنگا حال نيدرع، تابعي از عدد رينولدز است و CDCضريب پسا 

. استفاده كرد )ها و اعضاي مستغرق سازه وارد برنيروهاي جريان  -2-7(در بند  )20-2(براي جريان يكنواخت در جدول 
شد،   براي فشار باد گفته كه مشابه حالتي. كند ميتغيير به شكل جسم شناور و جهت جريان  ضريب پساي جريان، بسته

ور جسم شناور  قسمت غوطه هرچه، يكل درحالت. نيست  جهت نيروي وارد از طرف جريان و جهت خود جريان، لزوما يكسان
و  شود  مي  اين پديده اثر خزش گفته كه به شد خواهدها بزرگتر  تر باشد، ضريب پساي جريان در مقايسه با عمق آب، عميق
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فاصله بين بستر دريا و كف جسم شناور، كوچكتر باشد، عبور جريان آب از  هرچهكه  يابد افزايش ميدليل  اين ضريب پسا به
 .شود  ميتر  اين فاصله خالي سخت

 نيروي برانگيزنده موج )3

كه توسط امواج  خواهد بود، نيروي برانگيزنده موج نيرويي فرض شودموقعيت جسم شناور در آب ثابت  آنكه بافرض
باشد كه با دامنه  يكي نيرويي خطي مي است  شده  اين نيرو از دو مولفه تشكيل. شود  ميوارد به جسم شناور  برخوردكننده

. متناسب است كنندهدبرخورباشد كه با مجذور دامنه امواج  مي يرخطيغو ديگري نيروي  است  متناسب برخوردكنندهامواج 
واسطه  در آنها به گرفته  صورت تغيير شكلو در واكنش به  برخوردكنندهمواج كه از طرف ا باشد مي  نيروي خطي، نيرويي

 با استفاده از توان ميرا  افتهي تغيير شكلحركت موج  به مربوط پتانسيل سرعت . شود  ميوارد حضور جسم شناور، به جسم 
 كه يكي نيرويي است  شده  مولفه تشكيلنوبه خود از دو  ، بهيرخطيغ، نيروي گريد ازطرف. دست آورد بهنظريه تفرق موج 

 كه با مجذور سرعت جريان متناسب است  و ديگري نيرويي گيرد مي  كه از ماهيت دامنه محدود امواج، سرچشمه باشد مي 
اغلب  درعمل، اما داد قرار ليموردتحلطور نظري  توان به باشد را مي مياثر دامنه محدود امواج  از  ناشينيروي اول كه . است 

ويژه  ، بهخواهدشد بزرگ، است  ، مقدار نيروي دوم كه با مجذور سرعت جريان متناسبحال نيباا. شود  مي  پوشي از آن چشم
 .نمود تعيينطور آزمايشگاهي  اين نيرو را بايد به. با طول موج، نسبتا كوچك باشد سهيدرمقاكه قطر جسم شناور  ميهنگا

 نيروي رانش موج )4

 رجهتييتغانتشار موج،  درجهتتدريج  ، مركز حركات جسم شناور بهكنند برخوردكه امواج به يك جسم شناور  ميهنگا
جسم شناور،  كهفرض شوداگر . شود  مي  ناميده، نيروي رانش موج شود  مي جهت رييتغكه سبب اين  نيرويي. داد خواهد
  :تعيين كرد )4-8(و ) 3-8(را توسط روابط  نيروي رانش موج توان ، مياست  نشده  بوده و انرژي موج هنوز پراكنده يدوبعد

)8-3( ∫= RgH
8
1F 2

i0d ρ 

)8-4( ( )






+=

Lh4
Lh41KR 2

R π
π

sinh
 

 :كه در آن

0ρ : چگالي آب دريا)kg/m3( 
Fd : نيروي رانش موج در واحد عرض)N/m( 
Hi : ارتفاع موج برخورد كننده)m( 
KR :ضريب بازتاب 
R :ضريب نيروي رانش 

 نيا دركرد زيرا   پوشي توان از نيروي رانش موج، چشم طول موج، بسيار كوچك باشد، مي با سهيدرمقااگر ابعاد جسم شناور 
جسم شناور، نيروي رانش  شدن بزرگتر، با حال نيباا. شد خواهدمقدار آن بسيار كوچكتر از نيروي برانگيزنده موج  حالت 

  شده  كه توسط نيروي مهاري كوچكي، مهاربندي واردشوندجسم شناوري  وقتي امواج نامنظم به. شد خواهد  غالبموج، 
، آنگاه نيروي رانشي است  شده  كه براي استفاده تانكرهاي بزرگ طراحي اي باشد، براي نمونه يك بويه مهاربندي تك نقطه

 .شد خواهدجسم شناور  دره زير سبب ايجاد حركات رانشي آهست شود  مي  به عامل غالب تبديل
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 نيروي مقاوم توليد موج )5

و همزمان نيروي واكنشي از طرف آب به  كرده وارد، به آب پيراموني نيرو كند وقتي يك جسم شناور در آب ساكن حركت
دادن   توان با حركت اين نيرو را مي. نامند مي موج ديتولكه اين نيروي واكنشي را نيروي مقاوم  شود  ميوارد جسم شناور 

براي تعيين اين نيرو از يك كلي   در حالت حال  نيا با. تعيين كرد، آن واردبرگيري نيروي  جسم شناور در آب شناور و اندازه
و سپس پتانسيل سرعت كه  شده  حركات مختلف جسم شناور جداگانه بررسي آن دركه  شود  مياستفاده روش تحليلي 

كه با حركت  تعيين كردطور تحليلي  توان به را مي تنها نيرويي. آيد دست مي بهباشد،  بيانگر حركت سيال پيرامون شناور مي
 طور بهتوان  باشند را نمي مي  كه با مجذور حركت جسم متناسب يرخطيغبنابراين، نيروهاي . باشد  جسم شناور، متناسب

كه با  ، عبارتي)هستند  شناور، متناسبكه با حركت جسم  يعني نيروهايي(خطي  جداي از نيروهاي. دست آورد به يليتحل
موج   با سرعت را عبارت ميرايي آنكه عبارت متناسب نامند، حال افزوده مي را عبارت جرم است  شتاب جسم شناور متناسب

 .نامند مي
 نيروي بازيابي )6

، گردد  مياوليه خود  كه سبب بازگرداندن جسم شناور به موقعيت ، به نيروييكند ميحركت وقتي جسم شناور در آب ساكن 
اين نيرو توسط شناوري و گرانش، هنگام باال و پايين رفتن، غلتش عرضي يا غلتش . شود  مي  نيروي بازيابي استاتيكي گفته

اگر  وجود  با اين، رنديگ يم درنظربا دامنه حركت جسم شناور  عموما اين نيرو را متناسب. شود  ميايجاد طولي جسم شناور، 
 .رود يم  نيازبسيار بزرگ شود، اين تناسب دامنه حركت ب

 نيروي مهاربندي )7

. است  شده جادياحركت جسم شناور،  مهاركردنكه براي  شود  مي  به نيرويي گفته) نيروي نگهدارنده(نيروي مهاربندي 
 .دارد  بازيابي سيستم مهاربندي بستگي -ي جابجاييها به ويژگي ياديز حد تااندازه اين نيرو 

 پتانسيل سرعت با استفاده از نيروي برانگيزنده موج و نيروي مقاوم ايجاد موج روش تعيين )8

گيري از پتانسيل سرعت كه  براي تعيين نيروي برانگيزنده موج و نيروي مقاوم ايجاد موج، شامل مشتقكار رفته  به روش
پتانسيل  با استفاده از روش تحليل. باشد از پتانسيل مي ياد شدهبيانگر حركت سيال است، و سپس تعيين دو نيروي 

شرايط مرزي آنها  كه تفاوت نيباابوده،   سرعت، براي تعيين نيروي برانگيزنده موج و نيروي مقاوم ايجاد موج مشابه
اي، روش  بندي ناحيه هاي گوناگوني همچون روش تقسيم روش با استفاده از توان پتانسيل سرعت را مي. باشد نمي يكسان

 .دست آورد بهرابطه انتگرالي، روش نواري يا روش اجزاي محدود، 
 جسم شناور ثابت با مقطع مستطيلي وارد برنيروي موج  )9

 ارضاكه شرايط مرزي بستر دريا و پيرامون جسم شناور را  باشد، از پتانسيل سرعتي وقتي موقعيت يك جسم شناور ثابت
يك جسم شناور كه داراي مقطع مستطيلي طويلي باشد، براي  وارد برنيروي . آورددست  بهتوان نيروي موج را  ، ميكند

 .دست آورد به Chibaو  Itoنظريه تقريبي  با استفاده از توان ميشكن شناور را  نمونه يك موج
 جنس تجهيزات مهاربندي)10

 .مراجعه شود، بايد به منابع و مراجع مناسب هركدامهاي  جنس تجهيزات مهاربندي و ويژگي نهيزم دربراي كسب اطالعات 
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 سازه شناور بسيار بزرگ وارد برنيروهاي )11

فوق، با آنچه براي  10تا  1در بندهاي  شده  ، نيروهاي خارجي توصيف)كالن شناور(يك سازه شناور بسيار بزرگ  درمورد
 به مربوط ي پاسخ ارتجاعي ها سازه و ويژگيآن اندازه بزرگ  كه دليل دارد  ، تفاوتآيد دست مي بهيك جسم شناور كوچك 

 به مربوط هاي كافي در رابطه با حركات و ويژگيهاي پاسخ االستيك  دارد كه بررسي  بنابراين، ضرورت. باشد سازه شناور مي
 .انجام شود سازه شناور،

 حركات جسم شناور و نيروي مهاربندي -8-3

هاي مدل  يك روش تحليلي مناسب يا آزمايش با استفاده از حركات يك جسم شناور و نيروي مهاربندي را بايد

 .دست آورد بههاي نيروهاي خارجي و سيستم مهاربندي،  هيدروليكي مطابق با شكل جسم شناور و ويژگي

سير   تف
هاي  باد و امواج، نيروي بازيابي جسم شناور، نيروهاي واكنشي طناب از  ناشينيروهاي خارجي شامل نيروهاي  كه يدرصورت

اگر بتوان جسم . تعيين كردتوان حركات يك جسم شناور را از حل رابطه ديناميكي  ، ميگرفته شوند درنظرگيرها  مهاربندي و ضربه
و  نشان داده شده است) 83-2(كه در شكل  خواهد بود، حركات آن متشكل از شش مولفه كرد فرض شناور را يك جسم صلب 

، )rolling(، غلتش عرضي )heaving(، باال و پايين رفتن )swaying(شدن  پهلو پهلوبه، )surging(عبارتند از پس و پيش رفتن 
 ).yawing(، زيگزاگي رفتن )pitching(غلتش طولي 

 
 هاي حركت شناور مولفه -83 -2شكل

رفتن،   و زيگزاگي شدن پهلو پهلوبه، رفتن شيوپ پسباشند يعني  كه بيانگر حركات در صفحه افقي مي ييها بين، حالت  از اين
، تاثير زيادي بر طراحي يمدت بلندچنين نوسانات . يا بيشتر باشند قهيدق چند درحدود بلندمدتداراي نوسانات  است  ممكن

 توان يمدليل   همين  به. گذارد توسط يك شناور، در موقعيت يك بويه مهاربندي مي شده  سيستم مهاربندي و نيز مساحت اشغال
هاي بلند مدت نوسانات  و هنگام انجام تحليل، فقط نيروي رانش موج و مولفه درنظر گرفت جداگانه طور بهرا  مدت بلندنوسانات 

 .آورد  حساب عنوان نيروهاي خارجي به ناشي از باد و موج را به
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 درصورتكه بايد  شود  حركات جسم شناور با تغيير شكل االستيك جسم همراه است  اگر جسم شناور خيلي طويل باشد ممكن
 .شود  ضرورت بررسي

كات فني   ن
 ي حل روابط حركتها روش )1

 حركت يرخطيغروش حل روابط حالت پايدار براي روابط ) الف
كه  فرض شود، اگر ودوج  با اين. ها ساده نيست بوده و حل آن يرخطيغيك جسم شناور از نوع  به مربوط روابط حركت 

كرده  ، روابط حركت را خطييرخطيغهاي  جاي مولفه خطي به كارگيري تقريب توان با به ميدامنه حركات كوچك است، 
سازي روابط  بعدي، ساده يك جسم شناور سه درموردبراي نمونه، . كرد ها را حل هاي نسبتا ساده آن و آنگاه با روش

 ها و فازهاي شش دامنه برحسبخطي  كه داراي شش رابطه شود  مي منجربه يك دستگاه روابطي  در نهايت يرخطيغ

 كه يدرصورت كه توجه شود .باشد مي) عرضي، غلتش طولي و غيره غلتش(جسم شناور  حركت ممكن براي يك نوع
ويژه اگر باد يا  ، بهبودخواهد ، حركات آن با نيروهاي خارجي متناسب فرض شودجسم شناور صلب و حركات آن خطي 

 .باشد مي  آنگاه حركات با ارتفاع موج متناسب وجود نداشته باشدجريان 
 يرخطيغسازي عددي حركات  شبيه) ب

تجهيزات مهاربندي نيز اغلب  به مربوط و نيروهاي مهاري  يرخطيغعموما نيروي پساي باد و نيروي پساي جريان 
كه در آن روابط  خواهد بودسازي عددي  حل موثر شامل بكارگيري شبيه يك راه صورت  نيا در. باشد مي يرخطيغ

سازي عددي،  از چنين شبيه امروزه استفاده. شوند مي  حل رونده شيطورپ بهحركت براي تعدادي گام زماني 
نيروي  به مربوط ) كارخواهندرفت بهعنوان نيروهاي خارجي  كه به(ي سري زماني ها در ابتدا، داده. باشد يرميفراگ

) برخوردكننده(كننده  از ورودي طيف موج و پيشروي آمده دست  بهبرانگيزنده موج و سرعت جريان ناشي از امواج 
هاي  از اين داده آمده دست  بهنيروهاي خارجي . شود  مي  سپس سرعت نوساني باد از طيف باد، استخراج. آيند مي دست  به

هاي سري زماني مربوط به حركات  رفته، و دادهكار  به جسم شناور به ربوط معنوان ورودي روابط حركت  سري زماني، به
 .شوند مي  جسم شناور و نيروي مهاربندي محاسبه

 معموال موارد گفته كهتوجه شود .شود  مياستفاده هاي عددي  سازي براي تحليل حركات همه انواع اجسام شناور از شبيه
دامنه ) 2باشد،  ميآل  سيال ايده) 1: شوند گرفته مي درنظرسازي عددي  شبيهي يك ها شرط عنوان پيش در زير به شده 

آنها  ينه برهمبوده و امكان  خطي) برخوردكننده(كننده  امواج پيشروي) 3باشند و  ميحركات جسم شناور، كوچك 
 .شود  استفاده روليكيي مدل هيدها دارد از آزمايش  ، ضرورتگرفت كار بهاگر نتوان اين فرضيات را . باشد مي  فراهم

 آزمايش مدل هيدروليكي )2

 كاري مطمئن براي تعيين حركات يك جسم شناور و نيروي مهاربندي، مطرح عنوان راه آزمايش مدل هيدروليكي به
 .است  شده  هاي مدل هيدروليكي استفاده و تاكنون، براي بسياري از انواع اجسام شناور از آزمايش است 

 ي مهاربنديها سيستمقانون شباهت براي  )3

بنابراين هنگام . كند ميتغيير  ياديتاحدزهاي حركتي يك جسم شناور،  رفته، ويژگيكار  به به روش مهاربندي بسته
قوانين شباهت براي مشخصات نيروي واكنشي و  ندرنظر گرفتانجام آزمايش مدل هيدروليكي براي يك جسم شناور، 
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در كار رفته  به طناب مهاربندي، اگر جنس ماده درموردبراي نمونه، . ايي داردسز جابجايي تجهيزات مهاربندي اهميت به
ها با مقياس مشخصي  در پروژه اصلي باشد و فقط اندازهكار رفته  به ي مدل هيدروليكي مشابه جنس مادهها آزمايش

و براي برقراري اين قانون  نخواهد بوداعمال  باشند، آنگاه قانون شباهت قابل  شده  داشته ها يكسان نگه كوچك و شكل
 داده  به نمونه اصلي، با مقياس مشخصي كاهش ها نيز نسبت در مدلكار رفته  به مدول ارتجاعي ماده كهدارد ضرورت

 بايد تمهيدات ديگري انديشيده موارد  گونه نيا دراي را يافت و  توان چنين ماده گاهي نمي درعمل، حال  نيا با. شود 
 .شود 
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 كليات -9-1

، بايد يابد مي  كه رودخانه به دريا جريان لنگرگاه در يك خور، يعني جاييريزي و طراحي تاسيسات بندر و  هنگام برنامه

ي آب باال و آب پايين در رودخانه، بار ها ي هيدروليك خور از قبيل وضعيت جريان در زمانها برآورد مناسبي از پديده

 . شود انجام ي چگال، و وجود همزمان امواج و جريان رودخانه،ها بستر، تغييرات كشندي و جريان

سير  تف
تاثير تغييرات  اي، تحت رودخانه رسوب شدن، و انتقال  شدن و خشك  شيرين حين سيالبي خروجي آب بر اثر جريان خور عالوه

هاي هيدروليكي  پديده جهيدرنت. قراردارنداي  اي و انتقال رسوبات كرانه هاي كرانه هاي كشندي، جريان تراز كشندي، امواج، جريان
. دهد مي  هاي چگال و نشست و انباشت رسوبات، رخ گيري جريان اي تراز آب و سرعت جريان، شكل تغييرات دوره گوناگوني همچون

هنگام مطالعه هيدروليك  ضروري استبنابراين . دارد گرموارديدخور و انتقال رسوب و  جريان ها تاثير چشمگيري بر رژيم اين پديده
 .توجه شود ها و دريا شرايط رودخانه خور، به

كات فني   ن
 كشندهاي رودخانه )1

 .كرد محاسبه )2-9( يا رابطه )1-9( رابطه با استفاده از توان اي را مي تراز سطح آب در يك كانال رودخانه
  )شود  نگاه) 84-2(به شكل (ناچيز باشد  كشندهاوقتي ميزان ) الف
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 گرفته شوند درنظر كشندهاوقتي ) ب
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 :كه در آن
h∆ : اختالف عمق آب در دو مقطع از كانال)m( 
h1 : 1عمق آب در مقطع )m( 
h2 : 2عمق آب در مقطع )m( 
z1 : 1به يك تراز مبناي دلخواه در مقطع  نسبتارتفاع بستر رودخانه )m( 
z2 :2به يك تراز مبناي دلخواه در مقطع  ارتفاع بستر رودخانه نسبت )m( 
z :به يك تراز مبناي دلخواه  ارتفاع بستر رودخانه نسبت)m( 

α : 0/1(ضريب سرعت≈α( 
Q : (جريان ) دبي(نرخm3/s( 
A : سطح مقطع)m2( 

K : ظرفيت عبور جريان مقطع)m3/s(، 
23

122 nRAK = 

R :شعاع هيدروليكي )m( 
n : ضريب زبري مانينگ)s/m1/3( 
x∆ : فاصله بين دو مقطع)m( 
t : زمان)s( 

B : عرض رودخانه)m( 
H : تراز سطح آب از يك تراز مبناي دلخواه)m( ،H=h+z 

i :شيب بستر كانال 
g :گرانش  شتاب)g=9.81 m/s2( 

دليل،  همين به. باشد كانال با مقطع دلخواه مي در يك كنواختيريغاساسي جريان  رابطه شده  اصالح شكل )1-9(رابطه 
، دهد مي  مد رخ حين باالدست روبهتوان اين رابطه را براي يك خور كه در آن اثرات كشندي قوي و يك جريان معكوس  نمي

و ناحيه كشندي طوالني نباشد ) متر سانتي 20كمتر از (محدوده كشندي كوچك باشد  كه يدرصورت، حال نيباا. بكارگرفت
 ، بايد به اين موضوعيطيشرا نيدرچن. قرارداد مورد استفادهرا براي خور نيز  توان آن مي) باالدست روبهكيلومتر  4تا  3تقريبا (

زيرا محاسبات آن . بردكار  به ريزي هاي هيدروليكي حين برنامه توان براي تخمين كميت تنها مي را اين رابطه كهتوجه شود
 .است  گرفته شده  و تاثير كشندها ناديده بوده تقريبي
در يك رودخانه  كنواختيريغروابط اساسي جريان با توجه به باشند كه  بيانگر روابط حركت و پيوستگي مي )2-9(روابط 
منظور تخمين تراز سطح آب و نرخ جريان ناشي از اثرات  به. باشد يرميمتغو در آن نرخ جريان و تراز آب،  است  شده  اصالح
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دو  كارگيري شرايط مرزي مناسب، اين و با به )2-9( روابط با استفاده از توان ميدرون يك خور،  كشند و گسترش سونامي به
 .باشد نمي آسان )2-9( روابط، براي كانالي با مقطع متغير، حل عددي حال نيباا. نمود  را همزمان حل

 به يك خور واردشوندهامواج  )2

بر انكسار ناشي از عمق آب،  افزون. شوند مي تغيير شكلها دچار  درون دهانه يك رودخانه، توسط جريان ورودبهامواج هنگام 
، وقتي حال نيباا. شود  ميز سبب استهالك و كاهش ارتفاع موج ها ني هاي امواج و جريان اختالف بين جهت از  ناشيانكسار 

 يمسدودكنندگاثر  از  ناشيواسطه تبادل انرژي  ارتفاع موج به است  جهت امواج دقيقا مخالف جريان رودخانه باشد، ممكن
، ارتفاع كند مي باالدست پيشروي روبهدر كانال  ترشده مرتفعوقتي امواج . يابد هاي تشعشعي، افزايش جريان رودخانه يا تنش

اين اثرات مخالف، با . يابد كاهش ميهاي آشفته،  هاي داخلي و خارجي، و نيز جريان واسطه اثرات زبري تدريج به آن به
 .باشد ميبوده و مكانيزم تغيير ارتفاع موج بسيار پيچيده  هاي امواج و جريان رودخانه مرتبط ويژگي

 )امواج آب عميق( ها اسطه جريانو تغيير شكل امواج به) الف
كه  شوند يم منتشربه يك مرز مستقيم  نسبت α، وقتي امواج با زاويه شود  مي  مشاهده) 85-2(كه در شكل  همانگونه

گرفته قرار) باشد مي انيجر دريكنواخت  كه آب در آن با سرعت( IIو ناحيه ) كه آب در آن ساكن است( Iبين دو ناحيه 
اگر بتوان امواج را از . شود  ميموج  موج و طول و سبب تغيير سرعت دهد مي  ناحيه انكسار رخ محل مرز بين دو ، دراست

 يقدركاف به IIو  Iدو ناحيه  درهرموج  با طول سهيدرمقاآب  ديگر عمق عبارت به( درنظر گرفتعميق  نوع آب
2LCموج  ، رابطه سرعت)باشد عميق   .شود  مي منجر )4-9(و  )3-9( روابط ، به=

)9-3( 
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 جريان رودخانه دراثرانكسار امواج  -85 -2شكل

  :شود  مي  ارائه )5-9(، توسط رابطه منتشرشوندها  مخالف جريان درجهتكه دقيقا  تغيير شكل امواج آب عميق، هنگامي
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 :كه در آن
α :درجه(مرزي و قله موج  زاويه بين خط( 

u : سرعت جريان يكنواخت در ناحيهII )m/s) (كه  ميانتشار امواج باشد و منفي هنگا درجهتكه جريان  ميمثبت هنگا
 )برخالف آن باشد

L:  طول موج)m( 
C : سرعت موج)m/s( 
H : ارتفاع موج)m( 

 )3-9(روابط . باشد مي) آب داراي جريان( IIبيانگر ناحيه  2و انديس ) آب ساكن( Iبيانگر ناحيه  1انديس  كهشود  توجه
 Yuنيز توسط  )5-9(روابط . است  ارائه شده Srewartو Longuest-Higgins توسط  )4-9(و رابطه  Johnsonتوسط 

طور نظري شكست  يابد و به جريان، افزايش خالف درجهت، ارتفاع موج بايد دقيقا )5-9(طبق رابطه . است  آمده دست  به
 يطورجزئ به u=-C1/7 يدرحوال، موج Yuهاي  آزمايشبا توجه به ، حال نيباا. باشد u=-C1/4كه  دهد مي  موج هنگامي رخ

توان براي امواج پس  را نمي )5-9(كه رابطه  شود  نكته اشاره اين بايد به همچنين،. يابد كاهش ميشكند و ارتفاع آن  مي
 .گرفت كار بهاز شكست، 

 )عمق آب محدود( ها امواج توسط جريان تغيير شكل) ب
، است  كننده، كم امواج پيشروي به مربوط طول موج  با  سهيمقا دركه عمق آب  پيرامون دهانه يك رودخانه، يعني جايي

و لذا  دارد  بين آنها بستگي يرخطيغي امواج و جريان رودخانه و همچنين اندركنش ها ويژگي امواج به تغيير شكل
 .باشد اي نمي ساده تخمين ارتفاع موج، كار چندان

Arthur وي . است  ساخته سنجي بستر دريا و توزيع سرعت جريان را مشخص طريق عمق داده و از آن محاسباتي را انجام
و  شود  بيان ghبه جريان رودخانه توسط رابطه  كه سرعت فاز امواج نسبت اي گونه ، بهنمود  خطي فرض را بلند امواج
 كه يحالت باو  قرارداشتهها  تاثير جريان سرعت امواج عموما تحت حال نيباا. باشد  داشتهن قرارتاثير جريان رودخانه  تحت

 .دارد  ، تفاوتباشدوجود نداشته اي  جريان رودخانه
را براي محاسبه انكسار موج در يك  و همكاران روشي Iwagakiموج پيرامون دهانه يك رودخانه،  تغيير شكل درمورد

به  توان سرعت فاز و سرعت گروهي امواج نسبت نمياز آنجا كه  ،حال نيباا. كردند بر بستر ناهموار، ارائه ميدان جريان واقع
 .گرفته استن  گونه بحث كمي صورت ساخت، هيچ خصرا از پيش مش ها جريان
Sakai  ،عمق  كه يطيدرشراو همكاران يك روش عددي را براي تعيين طيف جهتي امواج نامنظم پيرامون يك ساحل

براي نمونه اين تصور . دادند  حالت انجام  و محاسباتي را براي چندين كرده شنهاديپجريان،  حضور باو  كند ميتغيير آب 
هايي از موج كه  و همچنين مولفه قرار داردتاثير عمق آب  هاي اصلي موج بيشتر تحت تغيير در جهت كهدارد وجود
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، همچنان مطالعات بسياري حال  نيا با. دارند قرارها  تاثير جريان باشند، تحت مي  داراي فراواني بيشتر از فراواني بيشينه
 .باشد  گرفته شدهدرنظر  تاثير شكست موج نيز درآنهاكه  انجام شوند بايد

كه  تغييراتي Hamadaجريان رودخانه،  درمقابلماهيت امواج، بالفاصله پس از ورود به يك خور و قرارگيري  درمورد
توزيع جريان عمودي، شامل  دوحالترا براي  شوند يم دچارآن  عمق ماندگار هنگام پيشروي در خور به امواج آب كم

، براي =cm/s 20uو  =cm 15h= ،s 2/1Tكه  ميهنگا Hamadaمحاسبات  بر اساس. تعيين كرديكنواخت و سهموي، 
. يابد افزايش مي% 5، وجود نداشته باشداي  كه هيچ جريان رودخانه حالتي با سهيدرمقاارتفاع موج  ياد شدهتوزيع  هردو

توزيع سرعت سهموي، بيشتر  درموردجريان رودخانه،  از  ناشي، نرخ افزايش ارتفاع جريان و كاهش طول موج حال نيباا
 .از توزيع يكنواخت بود

 گذاري نگهداري كانال و رسوب )3

 گذاري رسوب) الف

تا بستر رودخانه توسط  است  ديگر الزم عبارت ، بهانجام شود اليروبي كهدارد ضرورتهنگام ساخت يك لنگرگاه، اغلب 
 هاي شناورهاي كوچك، فراهم هاي مهاربندي و حوضچه هاي ناوبري، حوضچه تا امكان ايجاد كانال ترشود قيعمحفاري 

منظور  تا به دارد شناورهاي بزرگتري وارد لنگرگاه شوند، ضرورت قرارباشديك لنگرگاه موجود، اگر  درموردحتي . شود 
تاثير  رسوبات بستر دريا معموال تحت. انجام پذيردهاي مهاربندي، اليروبي  هاي ناوبري و حوضچه افزايش عمق آب كانال

گذاري، حتي پس از اتمام  دليل رخداد رسوب كه به  معناست  اين بدان. قرار داردنيروهاي خارجي همچون جريان و موج 
 .يابد  اي براي حفظ كاركرد لنگرگاه ادامه طور دوره كه عمليات اليروبي به است  ساخت يك لنگرگاه، الزم

) شوند مي  لجن ناميده پس نيازاكه (يزي همچون رس و الي رسوبات در قسمت خور يك خليج كوچك، اغلب از ذرات ر
يابند را  مي  ، انتقال و سپس در بستر دريا تجمعجداشدهاز بستر  زدانهيركه طي آن رسوبات  اي پديده به. شود  مي  تشكيل

توان به  ميگذاري را  پديده رسوب. باشند گذاري روبرو مي ي بسياري با مشكل رسوبها لنگرگاه. نامند مي» گذاري رسوب«
بين موج و اليه لجن بستر؛  دوجانبهو انتقال لجن بستر توسط جريان؛ اندركنش  جداشدن: تقسيم كرد مرحله سه
 آب شور و شيرين تركيب كه يا هيدرناح، و وجوددارند طورهمزمان بهدر خور، موج و جريان . نشيني، تجمع و تحكيم ته

 .يابد ميافزايش  شدن لخته، فرآيند شود  مي 
 هاي رسوبي، نهفته در اندازه مختلف دانه) بيشتر از نوع ماسه(گذاري و رانه ساحلي  اختالف اصلي بين فرآيند رسوب

به  ، گرايششود  ميگذاري  رسوب منجربهكه  واسطه تركيب آب رودخانه با آب دريا در يك خور، لجني به. است 
. شود  مي زدانهيرنشيني رسوبات  هاي ته تغييرات چشمگيري در مشخصهشدن سبب  اي پديده لخته. شدن دارد اي لخته

و سپس طي  شده  زدايي به رسوبات بستر تبديل بر بستر دريا طي يك فرآيند آب شده  نشين ذرات ريز لجني ته
فرسايش  لدرمقابهاي مقاومتي لجن  يافته و لذا مشخصه تدريج افزايش واسطه تحكيم، مقاومت آن به طوالني و به زماني
نشيني يعني درجه  گذر زمان پس از ته(ي لجن ها به ويژگي نيروهاي خارجي همچون موج و جريان، بسته از  ناشي

 گذاري و رانه عمده بين رسوب تفاوت ذكرشدآنچه . كند ميتغيير ) تحكيم، بافت، ميزان آب، ميزان مواد آلي و غيره

 .شود  مي رفتاريك دانه منفرد  عنوان بهعموما با ماسه  درآنساحلي است كه 
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 ديشدگذاري  كه دچار رسوب هايي در لنگرگاه. كند ميتغيير عمق  برحسببستر دريا، چگالي لجن عموما  يكيدرنزد
گيري، نگهداري و كنترل عمق آب، در حوضچه لنگرگاه و نيز كانالهاي ناوبري آن  هستند، تالش بسياري براي اندازه

 يتاحدهاي ناوبري  ، عمق آب كانالاست  شده  ها علني گذاري آن كه مشكل رسوب هايي ندر مكا. است گرفته  صورت
براي تردد ايمن  موردنظرو اگر عمق آب  شود  پايش وستهيطورپ بهتراز بستر  كهدارد ضرورتو بنابراين  باشد يرميمتغ

 .شوند  سرعت برداشته شناورها كافي نباشد، بايد رسوبات بستر به
هاي دسترسي توسط لجن سيالي با  گذاري هستند، بستر دريا در كانال هاي جهان كه دچار رسوب لنگرگاهدر بيشتر 

دليل  كننده ناوبري ايمن به ، تعريف عمق آب تضمينحالتي  چنيندر. است  شده  پوشانده 05/1تا  g/cm33/1 چگالي 
هاي صوتي براي  ياب سنجي توسط عمق عمق. داردسزايي  اثرگذاري مستقيم بر زمانبندي و ميزان اليروبي اهميت به

از لجن  اي يابي صوتي، اليه در عمق. انجام شده استهاي ناوبري،  منظور مديريت و نگهداري كانال طوالني و به زمان مدت
 گيرند قرار مي مورد استفادهدو بسامد رايج كه معموال . نمود  مختلف، شناسايي يبسامدهاتوان توسط  ميسيال را 

امواج صوتي اين بسامد ( KHz 33و ) شوند مي  امواج صوتي اين بسامد از سطح لجن سيال، بازتاب( KHz 210 بارتندازع
كه اختالف بين سطح  شود  مي  گفته). شود  مي  تر، بازتاب ، اما از ماسه يا لجن چگالكند ميعبورلجن سيال  انيازم

توجه  ،حال نيباا. شود  مي  متر بالغ ، به چندينKHz 33و امواج صوتي  KHz 210توسط امواج صوتي  شده  شناسايي
 كه يدرمناطق. باشد مين اي كافي چنين تجهيزات ساده با استفاده از تنظيم عمق آب مناسب براي ناوبري، تنها كهشود

 درنظردريانوردي ايمن  عنوان عمق گذاري شديد روبرو هستند، عمقي به هاي ناوبري با مشكل رسوب بسياري از كانال
 .نباشد g/cm32/1كه در آن چگالي مواد رسوبي بستر بيشتر از  شود  ميگرفته 
 :ارضاشوندزير نيز بايد  اريدومعبر اين شرط چگالي،  افزون
 .واردشوداي  شناور صدمه جسم ، نبايد بهشود  عمق دريانوردي نزديك حتي اگر آبخور شناور به) 1(
و امواج ) هاي رئولوژي عبارتي مشخصه به( حركت درحالتوسط بدنه زيرين يك شناور  جادشدهياپساي لزج ) 2(

 .در مرز لجن و آب، سبب تغيير در عمق آب نشوند دشدهيتولدروني 
ترين حالت،  اگرچه مطلوب. است  شده  كه عمق آب از ديدگاهي فيزيكي، تعيين توان دريافت ميمعيارهاي باال با توجه به 

آوري كنوني، عمق  كه با فن درنظر گرفتتوان اينگونه  ميباشد،  ميسنج  گيري مستقيم عمق آب توسط يك لزجت اندازه
. باشد مياطمينان  گيري داراي بيشترين قابليت كه در فناوري اندازه است  شده  معيار چگالي تعيين با استفاده از آب

 .است  شده  ي گاما ساختهها اشعه با استفاده از بريهاي ناو ي نوين چگالي رسوبات كانالگير اندازهتجهيزات 
 تشكيل لجن سيال) ب

اين اليه داراي غلظت بسيار بااليي از لجن . شود  مي  ساحل، يافت اليه لجن سيال اغلب در خور يا روي فالت قاره نزديك
 mg/l300000 ~ 10000غلظت لجن در اليه لجن سيال داراي مرتبه . حركت است آساني قابل سيال بوده كه به

 mg/l10000كه داراي لجني با غلظت حداقل  كند مي گونه تعريف يك اليه لجن سيال را اين Kronel، در واقع. باشد مي
ي چگالي كه از گير اندازهتوسط يك ابزار  Parkerlو  Kirbyتوزيع عمودي چگالي در يك اليه لجن سيال را . باشد

يابي صوتي،  ي عمقها يگير اندازهه و از مقايسه با نتايج دست آورد به، كند مي ي پراكنشي اشعه گاما استفادهها ويژگي
 .قرار دارد g/cm33/1 ~ 05/1 درمحدودهاند كه چگالي لجن سيال  كرده  گيري اينگونه نتيجه
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 سازي عددي شبيه) پ
هايي  ، و مدلشده  بيني نيروهاي خارجي همچون جريان و موج پيش كهدارد ضرورتگذاري،  بيني رسوب منظور پيش به

همچنين . شود  هاي فرسايش لحاظ نشيني و مكانيزم شدن، ته هايي همچون لخته پديده ها درآنكه  شود ديتولمحاسباتي 
. يافتن آن بپردازد گيري لجن سيال و مكانيزم جريان توصيف چگونگي شكل كه به شود جاديامدل لجن سيالي  است  الزم

هاي اليه لجن سيال را دارا  كه توانايي بررسي مكانيزم Tsuruyaتوسط  يا هيچندالگذاري  بيني رسوب يك مدل پيش
 .است  ارائه شدهاست، 
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 كليات -10-1

 ينحومناسب بهساحلي بايد  انهد، مقادير مشخصات رباشنساحلي  رانهتاثير پديده  تحت و لنگرگاه وقتي تاسيسات بندر

اندازه ذرات رسوب، محدوده عمق حركت رسوبات، نرخ انتقال رسوب موازي ساحل و امتداد غالب حركت موازي  درمورد

 .گردد  ساحل مشخص

سير  تف
نيرويي مانند  دراثرو يا درياچه دهنده ساحل دريا  رسوبات تشكيلموجب آن  كه به است  اي يا پديده ،ساحلي انهمنظور از ر )1

 .شود  مي  فرآيند مذكور منتقلباشد كه توسط  يا منظور مصالحي مي و بديا مي  انتقال موج يا جريان
 .باشد مي است  جا شده كه در سواحل توسط باد جابه اي يعني ماسه بادآوردهي ها ماسه داراي ساحلي رانه )2
طي  ،رسوبات. شود  مي  مجاور تامين ساحلي  خطهاي ساحلي و  هاي مجاور، صخره دهنده ساحل از رودخانه رسوبات تشكيل )3

رسوبات از  دليل همين به و گيرد قرار مياثرات موج يا جريان  درمعرضساحل،  تجميع دربه ساحل يا بعد از  مراحل رسيدن
اين اثرات، عمل . باشد ميبازتاب مشخصات نيروهاي خارجي نظير موج و جريان  دهندكه يم نشانخود مشخصاتي 

 .شوند مي  ناميدهبندي رسوبات توسط نيروهاي خارجي  دسته
تجمع  درمعرضي امواج آرام ها فرسايش و در دوره درمعرضساحل طبيعي هنگام حمالت امواج طوفاني مرتبا  ازآنجاكه )4

عواملي نظير كاهش  دراثر است  اين توازن ممكن. باشد ميمدت نسبتا متوازن  باشد، شكل ساحل، در طوالني ميرسوبات 
هاي ساحلي و همچنين تغييرات  ساخت سازه از  ناشيمنابع ماسه  طيدرشرانه، تغييرات بهسازي رودخا از  ناشيمنابع ماسه 

سمت شرايط تعادلي جديد  دليل حركت به بهشكل ساحل  متعاقبا و رفته نيازبنيروهاي خارجي مانند موج و جريان، 
، بايد شود  مي  ساخته سرهم پشتي ها جدا از ساحل و اسكله شكن موجشكن،  ، آبشكن موجنظير اي  وقتي سازه. ابدي يرمييتغ
تغييرات احتمالي  و شده  كافي ، توجهقراردهدتاثير  توازن ساحل را تحت است  عمليات ساخت كه ممكن از  ناشيتغييرات  به

 ير شكلتغيشرايط  كافي به  عالوه، توجه به. قرار گيرد يموردبررس طور دقيق بهساخت و ساز نيز بايد قبال  دراثردر توپوگرافي 
ناشي از فرسايش اي  ايجاد حادثهوجود احتمال  درصورتهمچنين  بوده و  ساخت و تكميل هر سازه ضروري درهنگامساحل 

 .گردد  بيني ساحل، بايد اقدامات مناسب حفاظت از ساحل پيش
عمق آب  كه يمحل در، حركات ذرات آب نزديك بستر دريا كنند مي سمت ساحل حركت وقتي امواج از آب عميق به )5

 اين عمق، كه كنند مي به حركت در عمق خاصي رسوبات شروع شته و، قدرت جابجايي رسوبات را نداادباشديزكافي  اندازه به
راديواكتيو روي بستر دريا اي  ماسه شيشه يقراردهبا  Satoحركت رسوب توسط . شود  مي  ناميدهعمق آستانه حركت رسوب 

  سطحي و حركت ي حركت اليهها مختلف به نام دوحالتمتعاقبا  و قرارگرفته يوردبررسمو توزيع حركات آنها  شده  مطالعه
حركت  درجهتسطحي روي بستر دريا  كه ماسه اليه افتد مي سطحي زماني اتفاق شرايط حركت اليه. است  شده  كلي تعريف
توجه با تغييرات زياد در عمق  كه ماسه داراي حركات قابل شود  مي  موقعيتي اطالق كلي به شرايط حركت. كند موج حركت

 ).مراجعه شوداز نكات فني  )4(ند به ب(آب باشد 
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 برخوردكنندهامواج مايل  از  ناشيموازي ساحل است كه  درجهتساحلي  انهاز نرخ ر نرخ انتقال رسوب موازي ساحل عبارت )6
 .باشد ميبه ساحل 

كه در طول سال  جهتي. انجام گيردسمت راست يا چپ ساحل  به است  مكنتابشي مجهت امواج با توجه به رسوب ساحلي  )7
 .دارد ، جهت غالب نامجادكندياحجم جابجايي بيشتري 

نقش و پيشروي ساحل  يتورفتگ در بوده و رسوب موازي ساحل معروف به انتقال ساحلي  خطموازي  درجهتساحلي  رانه )8
 اغلب با فرسايش يا پيشروي ساحل همراه مدت يدرطوالنباشد،  ميناپذير  برگشتاين روال معموال از آنجا كه  .موثردارد

 .باشد مي 

كات فني   ن
 توپوگرافي ساحل )1

 ي مختلف مقطع عرضي ساحلها نامگذاري بخش) الف
باشد  اي از دريا مي ناحيه دور از ساحل منطقه. است  شده  نامگذاري) 86-2(اي در شكل  هاي مختلف ساحل ماسه بخش

ناحيه نزديك ساحل . باشد شيب بستر آن نسبتا ماليم مي موارد  ياريبس درشكند و  معموال موج در آن منطقه نميكه 
ي موازي ها شكند و پشته يا پله مي درآنباشد كه موج  جزر مي درحالت ساحلي  خطو  دورازساحلاي بين ناحيه  منطقه
 يعاد  حالت درحالت جزر و محلي كه موج  ساحلي  خطمنطقه ساحل جلويي، ناحيه بين . شود  مي  تشكيل درآنساحل 

كه  خشك جايي ساحل جلويي تا خط خشكي منطقه ساحل منطقه ساحل عقبي، ناحيه بين مرز. استرسد،  تا آنجا مي
 .باشد ، ميرسد يم آنجا  بهتراز آب  باالآمدنامواج طوفاني با 

 
 نامگذاري مقطع عرضي ساحل -86 -2شكل

 
 
 

 ساحل خشك        ساحل                نزديك ساحل                               دور از ساحل                  
ساحل عقبي     ساحل جلويي  
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 )ساحل طوفاني(اي  و ساحل نوع پشته) ساحل معمولي(اي  ساحل نوع پله) ب
، مقطع قرار گيرد امواج درمعرضمدت زيادي  رايو ب شده  ساحل با ماسه طبيعي در كانال موج ساختهنمونه  يكوقتي 

كلي طبق  دودستهاين شرايط تعادل ساحل به  كه رسد شرايط تعادل مي به برآناثرات موج با توجه به عرضي ساحل 
 .شود  مي  تقسيماي  و نوع پشتهاي  ي ساحل نوع پلهها به نام) الف و ب-87-2(شكل 

 
 اي و نوع پشته اي ساحل نوع پله -87 -2شكل

 مشخصات رسوب )2

 .شود  مي  ي زير تعريفها مشخصات اندازه ذرات رسوب معموال با شاخص
 روي منحني توزيع اندازه ذرات p=50%درصد تجمعي  به مربوط قطر ): d50(قطر متوسط ) 1(
  ):dm(قطر ميانگين ذرات ) 2(

)10-1( 
∑
100

0p

100

0p
m

p

pd
d

=

=
∑

=
∆

∆
 

   ):S0(ضريب طبقه بندي ) 3(
)10-2( 25750 ddS = 
  ):Sk( چولگيپارامتر ) 4(

)10-3( ( )2502575k dddS ×= 
 :كه در آن

p : درصد تجمعي(%) 
p∆ :افزايش درصد تجمعي 

d25 : 25درصد تجمعي  به مربوط اندازه ذرات% 
d75 : 75درصد تجمعي  به مربوط اندازه ذرات% 

 ساحلي انهنحوه حركت ر )3

بار بستر شامل جريان بستر . شود  مي  رسوبات معلق تقسيمدو دسته بار بستر و  بهرسوبات نحوه حركت  بر اساسساحلي  رانه
 .باشد مي
سطح بستر دريا در مسير اثرات موج و جريان  درطولدن جهييا  سرخوردنساحلي كه توسط غلتيدن،  انهر: بار بستر) الف

 .شوند يجابجام
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 و توسط جريان منتقل شده  ارد معلقتالطم شكست امواج و ساير مو دراثرساحلي كه در آب دريا و  انهر: رسوبات معلق) ب
 .شود  مي 

 .شود  ميجابجابا چگالي زياد نزديك سطح بستر اي  صورت اليه هساحلي كه ب انهر: جريان بستر) پ
به  ساحلي انهنيروهاي خارجي پديده ر دكنندهيتولمشخصات فيزيكي امواج  بر اساستوان  ميعمق را  نواحي كم

 .باشد ميصورت زير  هساحلي هر منطقه ب انهنحوه حركت غالب ر. نمود  تقسيم) 88-2(شكل  طبقمنطقه  سه
 ناحيه دور از ساحل) 1(

 كه ودرتر فرا، سرعت جريان سيال بايد از مقدار مشخصي )حركت نوساني(براي حركت ماسه توسط جريان سيال 
عمق آستانه حركت (با عمق آب  ساحلي، آستانه حركت رانهبراي . دارد آستانه حركت نام يطوركل بهط اياين شر
 سطحدار در  هاي موج وقتي عمق آب كمتر از عمق آستانه حركت رسوب باشد، برجستگي و گردد  مي  تعريف) رسوب

اي  هاي ماسه موجكهايي توسط جريان سيال اطراف  گردابه سپس. گيرد مي  شكلاي  ماسه موجكنام  بستر دريا به
 عمق كمترشدنبا اي  ي ماسهها موجك. كند ميبه حركت  ها شروع اين گردابه درداخلو رسوبات معلق،  جادشدهيا

كه تا  شده  هاي مختلف رسوبات در اليهحركت كه باعث  شود  ميايجاد بستر  و جريان ترشده مشخصآب 
 .يابد مي  ادامهزير سطح بستر دريا اليه  چندين

 

 
 جابجايي رسوب در جهت عمودبه ساحل تغييرات نحوه -88 -2شكل
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 ناحيه شكست) 2(
رسوبات ، شكننده يها توسط موج جادشدهيابزرگ مقياس ي ها گردابهتالطم شديد و اثر در داخل ناحيه شكست، در 

نيز  كند ميحركت بار بستر صورت  كه بهماسه نزديك بستر دريا  حجم و شود  مي  با غلظت زياد با آب دريا مخلوط
انتقال رسوب موازي (ساحل  موازي خط دومولفهبه توان  ميرا حركت ماسه داخل ناحيه شكست . يابد ميافزايش 

همانند پريود طوفان، چهارچوب . نمود  تقسيم) بر ساحل دانتقال رسوب عمو(ساحل  خط عمودبرو مولفه ) ساحل
 ببراي حالت انتقال رسو كه يالدرح، استمدت  انتقال رسوب موازي ساحل طوالني دراثرساحل  تغيير شكلزماني 

 .)هفته تا تقريبا يك چندروزاز ( باشد ميموازي ساحل اين زمان كوتاه 
 شستگي ناحيه آب) 3(

باالروي  يدرط كه طوري به است  رفتن موج متفاوت شستگي براي حاالت باالروي و پايين حركت ماسه در ناحيه آب
هنگام  كه يدرحال شود  ميجابجا و شده  مخلوط باالروندهبا آب موج  يدرجلوشده،  جاياتالطم  دليل هموج، ماسه ب

 .شود  مي  حملبار بستر  درحالترفتن موج، ماسه  پايين
 و روابط برآورد آن فيزيكي عمق آستانه حركت رسوب معناي )4

دست  بهمنظور  هحركت رسوب ب مورد نيازو عمق آستانه ) شكن موجعمق آب در پوزه ( شكن موجبراي تعيين طول پيشروي 
منظور  هشيشه راديواكتيو ب با استفاده از متعدديي ميداني ها ساحل، آزمايش تغيير شكلن مرز دور از ساحل مرتبط با آورد

 .است  شده  ساحلي به شكل زير تعريف انه، شرايط حركت رآمده دست  بهنتايج  بر اساس كه گرفته  رديابي انجام
 :سطحي حركت اليه) الف

اي  ي شيشهها دهنده توزيع ماسه تعداد كه نشان ، امتداد خطوط همشود  مي  مشاهده) الف-89-2(در شكل  همانطوركه
امواج  درجهت ها كه همه ماسه است  باشد، نمايانگر اين مطلب ميدر بستر دريا  برآنراديواكتيو بعد از اثر موج 

حركت آنها  دهنده عدم باشد كه نشان مياي  شيشه محل تغذيه ماسه درهماناما محل بيشترين تعداد . اند كرده حركت
 .شود  مي  جهت موج كشيده اتمواز بهسطحي  اليهكل ماسه كه  شود  مي  مربوطحالتي  و به است

 :جابجايي كلي) ب
 تعداد و هم بخش داراي بيشترين خطوط هم هم درآنكه  دارد وضعيتي داللت اين شرايط به، ) ب-89-2(مطابق شكل 

 تغيير زياد در عمق آب و متعاقباجابجايي زياد ماسه  كه شود  مي  حالتي مربوط به و كند ميحركت موج  درجهت ،تعداد
آستانه حركت رسوب براي مقاصد  عمقكه  شود  مي  كلي رسوب اغلب وقتي حساب انه جابجايياست  عمق. دهد مي  رخ

 .باشد شده  مهندسي بررسي
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 سطحي و حركت كلي اي راديواكتيو در حركت اليه هاي شيشه پخش ماسه -89 -2شكل

سطحي و عمق آستانه حركت كلي  ي ميداني، دو رابطه براي تخمين عمق آستانه حركت رسوبات اليهها داده بر اساس
 ))5-10(و ) 4-10(روابط ( .پيشنهاد شده استرسوب 

  سطحي عمق آستانه حركت رسوبات اليه) پ
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 :كه در آن
L0 : طول موج در آب عميق)m( 
H0 : آب عميقارتفاع معادل موج در )m( 
L : طول موج در عمق آبhi )m( 
H : ارتفاع موج در عمق آبhi )m( 
d : ذرات يا قطر متوسطميانگين اندازه (اندازه ذرات رسوب)(m( 
hi : عمق آستانه حركت رسوب)m( 

ارهاي نمود و ازاستين )5-10(و  )4-10(روابط  با استفاده از محاسبات تكراري بهبراي تخمين عمق آب آستانه 
 hi/L0توان  مي H0/L0و  d/L0با تعيين . باشد يموجودمتر  براي تخمين سادهنيز  )الف و ب-90-2( محاسباتي مانند شكل

  .دست آورد بهرا 
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 سطحي رسوب نمودار محاسباتي عمق آستانه حركت اليه -الف -90 -2شكل

 
 ار محاسباتي عمق آستانه حركت كلي رسوبنمود -ب- 90 -2شكل 

 انتقال رسوب موازي ساحل )5

 :گردد  ميتعيين اطالعات زير  با استفاده از جهت غالب انتقال رسوب موازي ساحل
 ))91-2(شكل (ي ساحلي ها سازه تي ساحل طبيعي و مجاورگرافتوپو) الف
 )قطر ميانگين، تركيبات معدني و غيره(توزيع مشخصات رسوب در طول ساحل ) ب
 هاي ماسه فلورسنت جهت حركت ردياب) پ
 جهت شار انرژي موج تابشي) ت
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 دهنده جهت غالب انتقال رسوب ساحل نشاننمونه توپوگرافي  -91 -2شكل

 :شود  بررسي يطورمناسب بهو  آمده دست  بهزير متنوع براي تخمين نرخ انتقال رسوب موازي ساحل، بايد اطالعات 
 تغييرات حجم رسوب اطراف سازه ساحلي ازاطالعات مشاهداتي مستمر ) الف
 مولفه موازي ساحل شار انرژي موج از اطالعات ) ب
 ساحلي سواحل اطراف رانهنرخ  به مربوط عات اطال) پ
 اطالعات مقادير اليروبي پيشين) ت
 اليروبي آزمايشي درمحل شده  حجم انباشته به مربوط اطالعات مشاهداتي مستمر ) ث
 شكست هيدرناح جابجاشدهاطالعات حجم ردياب ماسه فلورسنت ) ج

رسوب  روابط تخمين. نمود استفادهمختلفي  از روابط توان مي ساحل موازي رسوب انتقال نرخ يبيمقدارتقر تخمين براي
  .آيد دست مي به) 24-2( مختلف از جدول روابط براي aضريب  باشد كه مي )6-10(ساحل معموال شبيه رابطه موازي

)10-6( 
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 :كه در آن
Qx : نرخ انتقال رسوب موازي ساحل)m3/s( 
Ex : شار انرژي موج مولفه موازي ساحل)kN.m/m/s( 
Kr :ضريب انكسار بين نقطه بررسي موج و نقطه شكست 
nA :بررسي موج درنقطهسرعت موج  نسبت سرعت گروه به 
w0 : برابرg0ρ 

0ρ : چگالي آب دريا)t/m3) (kg/m3 1030( 
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g : شتاب گرانش)m/s2) (m/s2 81/9( 
HA :بررسي موج  درنقطهوج ارتفاع م)m( 
LA : بررسي موج  درنقطهطول موج)m( 
T : پريود موج)s( 

bα : درجه(شكست  درنقطهزاويه تابش موج( 

 براي رابطه نرخ انتقال رسوب موازي ساحل aضريب  -24-2جدول 
 رابطه مهندسين ارتش آمريكا Tanakaو  Satoرابطه  Savageرابطه 

022/0 03/0 04/0 

 ساحلي در ناحيه شكست رانهپديده  )6

شكست موج و وجود جريانات نزديك  از  ناشيعلت افزايش سرعت ذرات آب نزديك بستر، تالطم  در داخل ناحيه شكست، به
 ،دونوعبه  توان با تقسيم ميباشد، حركت رسوب را  وقتي رسوب معلق غالب. ديآ يدرمحركت  بهساحل، مقادير زيادي از ماسه 

 :نمود  بررسي
 شكست موج دراثر شده  منظم تشكيلي ها گردابه در اثرمرحله تعليق رسوب ) الف
رسوبات  نيروهاي خارجي به ي كوچكتر،ها به گرداب شده  ي تشكيلها تجزيه گردابه دراثر آن نيدرحكه نشيني  ته فرآيند) ب

 .دينما يواردمناشي ضربات تصادفي 
داخل ناحيه در و همكاران  Katohنتايج مشاهدات مستمر تجمع رسوبات معلق و سرعت جريان افقي كه توسط 

شكل  هاي سفيد داخل پيكان. گردد  مي  مالحظه) 92-2(، در شكل انجام شده است يموردبررسميدان در شكست 
دهند  مي  را نشانهاي سياه امواجي  پيكاناند و  دور از ساحل نقطه بررسي، شكسته درسمتكه  است  دهنده امواجي نشان

 منجربهدور از ساحل  درسمتامواج  شكستكه  است  واضح. اند ساحل شكسته درسمتو  كرده عبوركه از نقطه بررسي 
ي يها بويژه گردابه( شده  هاي تشكيل كه تعليق رسوب به گردابه دهد مي  نشان و شده  تجمع رسوبات معلق افزايش سريع

 .باشد مي  ، وابستهشوند يجادمياشكست موج  بعدازكه ) روند مي مورب پايين صورت كه به
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 از مشاهدات ميداني چگالي رسوبات معلق اي نمونه -92 -2شكل

 ستگيش آب هيدرناح) ساحلي  خط(تغيير شكل توپوگرافي  )7

 و همكاران بررسي و رابطه  Horikawaتوسط  ستگيش آب هيدرناححركت ماسه  دراثر ساحلي  خطپيشروي و پسروي 
  .پيشنهاد شده استي آزمايشگاهي براي شرايط ميداني ها آزمايش بر اساس )10-7(
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 :كه در آن
H0 : ارتفاع موج در آب عميق)m( 
L0 : طول موج در آب عميق)m( 
βtan : متر20تا عمق آب  ساحلي  خطميانگين شيب بستر از 
d : اندازه ذرات رسوب)m( 

Cs :ضريب 
18Cs، وقتي )7-10(رابطه  بر اساس  ).)93-2(شكل ( كند مي پسروي ساحلي  خطباشد،  ≤
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 ساحل ميداني پيشروي و پسروي خط -93 -2شكل

اصالح و مدلي براي محاسبه تغييرات  آب عميقشار انرژي موج در  با استفاده از و همكاران Katohتوسط  )7-10(رابطه 
گيري  اندازهو نتايج  شده  محاسبه ساحلي  خطمقايسه نتايج محل ) 94-2(شكل . است  ارائه شده ساحلي  خطروزانه محل 

 .دهد مي  واقعي را نشان شده

 
 گيري شده واقعي و اندازه شده  ساحلي محاسبه  مقايسه محل خط -94 -2شكل

 رابطه بين تغييرات در توپوگرافي ساحل جلويي و تراز آب زيرزميني )8

  بيان) 95-2(شكل  با استفاده از صورت زير و هتوان ب ميساحل جلويي را  مد و جزرتغيير در تراز  دراثرتغييرات توپوگرافي 
علت تاخير در زمان پاسخ، تراز آب  اما به ،خواهدشدتغيير تراز آب زيرزميني ساحل نيز  منجربه مد و جزرتراز  تغيير. نمود

و آب  است  هنگام مد تراز آب زيرزميني پايين. باشد مي  ساحل جلويي هنگام جزر و يا مد متفاوت مد و جزرزيرزميني با تراز 
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دريا هنگام  توسط آب شده  حمل بنابراين رسوبات. كند يم نفوذاخل زمين د و به باالآمدهساحل  يبرروراحتي  هدريا ب
 يبرروآب دريا  رويو باال باالبوده، هنگام جزر، تراز آب زيرزميني گريد  طرف از. شود  مي  از ساحل در آنجا جمع باالآمدن

آب زيرزميني از سطح ساحل  است  خاص، هنگام جزر ممكن در شرايط ، گرچهباشد مي  ساحل و نفوذ در زمين مشكل
هنگام  شده  جمع كه رسوبات است  حالت آن اين ، نتيجهشود  مي  ديده) ب-95-2(همانطوركه در شكل . بيرون جريان يابد به

 .شود  مي  گرداندهمحل اصلي خود باز و به يافته جزر فرسايش درهنگاممد، 
، شرايط تراز آب زيرزميني باال در طول مدت طوفان ديآ يالمباساحل  يبررو باالييتا تراز موج  ،طوفاني طيدرشراوقتي 

وقوع . شود  ميايجاد ) ب-95-2(و شرايطي مانند شكل  يابد مي  ادامهروي ساحل در زمين  باالآمدهآب درياي  دليل نفوذ به
 .است  شده دييتاميداني   شرايطي توسط اطالعات  فرسايش سريع ساحل جلويي هنگام چنين

روش تحميلي يا ثقلي، از رابطه بين تراز آب  هاي حفاظت ساحل از قبيل كاهش تراز آب زيرزميني به روشاز  بعضيدر 
اليه با  هاي ثقلي، يك در روش. افتد مي تعويق و فرسايش به شده  زيرزميني ساحل جلويي و حركت ماسه، استفاده

تراز آب زيرزميني و كاهش سمت دريا  زيرزميني بهآب هدايت جريان باعث  ونفوذپذيري باال در ماسه ساحل جلويي نصب 
باالي كف اي  گونه سازه داشت، زيرا هيچ  به حالت طبيعي آن نگاه توان شرايط ساحل را نزديك ميبا اين روش . شود  مي

 .شود  نمي  ساحل ديده

 
 آب زيرزمينيه بين تغييرات توپوگرافي ساحل جلويي و تراز رابط -95 -2شكل

 ها اطراف سازه شستگي آب -10-2

شـكن و   ، آبشكن موجمانند هيي ها اطراف سازه شستگي آبكه  گيرد قرار مي مورد توجهي زمان ها اطراف سازه شستگي آب

 .باشد موثر ها ها بر ايمني و سالمت سازه شكن آب گروه
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سير  تف
همچنين توپوگرافي . نمود  فرض مدت، ثابت ي طوالنيها در دورهتوان  ميرا  شود  ميوارد طبيعي  برسواحلكه  مشخصات موجي

و تعادل بين نيروهاي خارجي  شده  نصب ،كه سازه شود  مي  ي انجامزمان شستگي آب. باشد يدارميپااين مشخصات نيز تقريبا  از  ناشي
موج  نيز با تغييرات شرايط شستگي آبشيوه و مقدار از آنجا كه  .است  خورده هم هصورت موضعي يا در وسعت زياد، ب هو توپوگرافي ب

انتخاب تمهيدات الزم براي  بايد جهت موضوع  اينبه توجه ، كند ميتغيير باشد،  ميساحل كه خود متاثر از اجراي سازه  موثربر
 .رديگ قرار مدنظر، شستگي آبكاهش 

كات فني   ن

 چين ساحلي سنگيك ساحل جلوي  شستگي آب )1

مثال شـكل   براي. باشد مي  موج، كامال مشخص چين ساحلي با بازتاب سنگيك ساحل جلوي  شستگي آبنزديك بين رابطه 

)و پـارامتر   Kانعكـاس   ضـريب  به وسـيله يا انباشت  شستگي آبتعيين ميزان ) 2-96( )( ) αsin5000 dlLH  را نشـان 

) با كه دهد مي  )00 LH  ،تيزي موجd50  ،قطر ميانگين رسوبα دائـم  شكن موجبراي (چين ساحلي  زاويه شيب سنگ 
90=α و ) استl تعريـف چين سـاحلي   فاصله نقطه باالروي موج روي يك ساحل با مقطع عرضي متعادل تا محل سنگ 

 شستگي آببودن وجه جلويي سنگ چين براي جلوگيري از  مايل، كساني طيدرشراكه  دهد مي  ار نشاننمود همچنين. شود  مي 
 .باشد يم سودمندچين،  جلوي سنگ

 
 چين ساحلي و انباشت رسوب جلوي سنگ شستگي آبحدي بين  شرايط -96 -2شكل

 ها شكن موجموضعي اطراف  شستگي آب )2
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 در منطقه شكست شستگي آب) الف
 شكن موجموضعي در پوزه  شستگي آب) 1(

. باشد مي Tanakaي ها طبق تحليل شكن موجموضعي اطراف پوزه  شستگي آبدهنده شرايط  نشان) 97-2(شكل 
)مشخصه  موجتقريبا برابر حداكثر ارتفاع  شستگي آبحداكثر عمق  )max/ 31H  ي گير اندازهاز  روزه قبل15طي دوره

 را نشان شستگي آبو عمق  شكن موجرابطه بين عمق آب اطراف پوزه ) 98-2(عالوه شكل  به. باشد عمق مي
حداكثر  هب شستگي آب، عمق )ناحيه شكست(متر باشد 5تا  3حدود  شكن موجپوزه  درمحلوقتي عمق آب . دهد مي 

    .رسد مي

 
 روز قبل 15مشخصه در دوره   شكن و حداكثر ارتفاع موج درمحل پوزه موج شستگي آبرابطه بين عمق  -97 -2شكل

 
 شكن و عمق آب اطراف پوزه موج شستگي آبرابطه بين عمق  -98 -2شكل

 ها شكن موججلويي  خط درامتداد شستگي آب) 2(
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از  كه حاصل دهد مي  عمق آب را نشان شكن و جلويي موج خط درامتداد شستگي آبرابطه بين عمق ) 99-2(شكل 
 شكن موجدر بخش  شستگي آبدهنده عمق  ي توپر در شكل نشانها دايره. باشد مياطالعات ميداني يك بندر بزرگ 

ساحل، در عمق  عمودبهجنوبي از راستاي  شكن موجراستاي . باشد مي، است  مايل ساحلي  خطبه  جنوبي كه نسبت
نقطه تغيير راستا،  در اين شستگي آبكه عمق  شود  مي  ديده و است  كرده رييتغيل، راستاي ما متر به7آب حدود 

 شكن موجاز  هايي قسمت درامتداد شستگي آبعمق . يابد كاهش ميتدريج  سمت دريا به و سپس به شود  ميحداكثر
با عمق اي  در نقطه شستگي آبحداكثر عمق . نشان داده شده استي توخالي ها عمودند با دايره ساحلي  خطكه به 

كه  محلي. يابد كاهش مي شستگي آب، عمق گردد  ميو هرچه عمق آب بيشتر يا كمتر  گيرد قرار ميمتر 2آب حدود 
 .باشد مي  هاي موازي ساحل وابسته محل پشته به افتد مي اتفاق شستگي آبحداكثر عمق 

 
 و عمق آب شستگي آبرابطه بين عمق  -99 -2شكل

 موج ايستا درحالت شستگي آب) ب
حالت موج  شرايط موج به بودن تر كينزدبا افزايش عمق آب اوليه جلوي ديوار و  دائمجلوي ديوار  شستگي آبعمق 
دور از سطح بازتاب موج  يتاحدودجلويي خاكريز سنگي   هاي مركب، كه پنجه شكن موج درحالت. گردد  مي كمترايستا، 
 نيا دركه  گردد  ميساز  جلويي خاكريز سنگي توسط امواج ايستا گاهي مشكل پنجه شستگي آبباشد،  مي دائممقطع 

 :گرفته است قرار مورد توجهو موارد زير شده   انجام و همكاران Irieيي توسط ها آزمايش رابطه 
سرعت  به Ub )تابشي( برخوردكنندهموج  از  ناشي بستر درپارامتر اصلي نسبت حداكثر سرعت افقي ذرات آب ) 1(

10Ubوقتي . باشد ωنشيني رسوب  ته >ω موج   محل شكم باشد، رسوب از محل گره امواج ايستا به مي
 كه اگر )Lشدن نوع  شسته(افتد  مي  و انباشت در شكم اتفاق ،در گره شستگي آببنابراين و  كرده حركت

10Ub <ω  نوع  شستگي آب( دهد مي  رخباشد، پديده عكس آنN) ( شكل)نوع  شستگي آب). )100-2L 
 شستگي آب كه يدرحال، افتد مي اتفاق شستگي آبگره  درمحلموج انباشت و   شكم محل دركه  باشد مي  اي پديده
 .شود  ميايجاد در شكم و انباشت در گره  شستگي آبباشد يعني  ميپديده مقابل آن  Nنوع 

10Ubهاي زيادي براي حالت  در عمل، نمونه) 2( >ω  ايستا، غالب در گره امواج شستگي آب عموماوجود دارد و 
قرار  دائمحدود يك چهارم طول موج از مقطع  درفاصلهجلويي خاكريز سنگي  علت اينكه پنجه معموال به. باشد مي 
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زيرا رسوبات اين محل  افتد مي جلويي آن اتفاق در پنجه شكن موجو نشست خاكريز سنگي  شستگي آب، گيرد مي
 .كنند مي حركت دائمفاصله نصف طول موج از مقطع  به سمت شكم موج ايستا يعني به

 
 توسط امواج ايستا شستگي آبنماي  -100 -2شكل

 ساحل تغيير شكلپيش بيني  -10-3

با روش  شده  بيني نتايج پيش ي مانندمواردبا توجه به ساحل بايد تمامي عوامل مرتبط  تغيير شكلبراي پيش بيني 

 .شوند  گذشته محل موردنظر، كامال بررسي تغيير شكلمناسب و اطالعات  يابي پيش

سير   تف
 بر اساسبيني تجربي، تخمين  ي پيشها ساحل از قبيل روش تغيير شكلبيني  ي مختلفي براي مراحل پيشها روش
 تغيير شكلاز آنجا كه  .دارد ي عددي وجودها و شبيه سازي) ي مدل بستر متحركها بويژه آزمايش(ي مدل هيدروليكي ها آزمايش

بيني  تا پيش شود  بايد تالش هدبون  خاص مناسب روش باشد، اعتماد به يك ميتاثير مشخصات منطقه موردنظر  ساحل شديدا تحت
 .انجام گيرداطالعات محلي جامع ساحل با تركيب دو يا چند روش و با بررسي  تغيير شكل

كات فني   ن
 بيني تجربي ي پيشها روش )1

ساحل، جانمايي و مشخصات  تغيير شكلآوري و تحليل موارد قبلي  جمع بر اساس كه نيازا است  عبارتروش تجربي 
تغيير تشابهات، پتانسيل  اساس بر و قرار گيرد سهيمقا مورد يكسان داراي طبيعت مشابه مواردبا  موردنظرهاي  اي سازه سازه
مدلسازي تغييرات پيچيده توپوگرافي كه  يبرروتحقيقاتي را  Tanaka. گردد  بررسي ها ساخت سازه از  ناشيساحل  شكل

 تغيير شكلي مختلف ها مشخصات تغييرات معمول توپوگرافي را در نمونه داده و ، انجامافتد مي اتفاق ها بعد از ساخت سازه
از شكل  صحيح الگوي مناسببا انتخاب . شود  مي  بندرت يافت الگوهاحالت استثنا در اين . است  هنمود بندي ساحل دسته

 .گردد  مي  كيفي ساحل فراهم تغيير شكلبيني  ، امكان پيشيموردبررسبراي ساحل ) 2-101(
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 )متحركي مدل بستر ها مخصوصا آزمايش(آزمايش مدل هيدروليكي  )2
علت  ي مدل بستر متحرك، بهها ي مدل هيدروليكي، بويژه آزمايشها آزمايش يبرمبناساحل  تغيير شكلبيني  توانايي پيش

توان در حوضچه آزمايشگاهي  ميكه  است  ي مدل اينها اما مزيت آزمايش. باشد يمحدودممشكل تشابه، ماندن  باقي هنشد حل
نشدن مشكالت تشابه،  علت حل هب. نمود  را مشاهده يموردبررسي ها و پديده جادكردهياتغييرات توپوگرافي خاصي را 

مقايسه روابط مختلف تشابه  بر اساسقابليت تجديد محيط اصلي و با توجه به آزمايش روي مدل با مقياسي از سازه اصلي 
تغيير بيني  از پيش قبل. شود  مي  انجامساحل و همچنين ساخت مدل توپوگرافي با اطمينان باال در حوضچه  تغيير شكل

 و تاييد تشابه سينماتيكي مدل الزم موردمطالعهتغييرات توپوگرافي گذشته در محيط  ديبازتول، بررسي قابليت شكل
تواند  ميآزمايش ن ديبازتولبنابراين دقت . گيرد قرار مي موردقضاوت ديبازتول بودن يقدرجه تشابه سينماتيكي با دق. باشد مي 

 .شود شتريب درگذشتهاز تغييرات شكل ساحل  آمده دست  بهاز دقت اطالعات 
 ي عدديها سازي شبيه بر اساسبيني  پيش )3

و  كند مي بيني را پيش ساحلي  خطكه تغييرات محل  نوعي: شود  مي  تقسيم دونوع بههاي عددي  سازي ، شبيهحاضر  زمان در
خطي  نوع اول تئوري تك. كند مي بيني مانند تغييرات توپوگرافي ساحل را پيشبعدي در عمق آب  كه تغييرات سه نوعي

 .گردد  مي  و كليات آن در ادامه بيان است  شده  ناميده
 جابجاموازي ساحل  يراستا درسمت دريا و همچنين  سمت ساحل و هم به هم به ،رسوبات ساحل توسط امواج و جريان

خواهد سمت دريا  زمان طوفان غالبا به ساحلي رانهباشد،  مياثر مستقيم امواج  از  ناشي عمدتاساحلي  رانهاز آنجا كه  .شوند يم
آمده و  سمت ساحل ، رسوبات بهشود  مي  وقتي دريا آرام. كند مي نشيني عقب ساحلي  خطو  كرده دايپو ساحل فرسايش  بود

اين تغيير توپوگرافي . گردد  مي رييتغساحل نيز دچار  پروفيلهمزمان با اين حركات، . كرد خواهد  يشرويپ ساحلي  خط
، در درهرحال. باشد در اثر انتقال بين نواحي نزديك و دور از ساحل، معموالً فصلي مي ساحل پروفيلو  ساحلي  خطمحل 

احل را ي نزديك و دور از سها توان تغييرات انتقال رسوب بين ناحيه ساحل، مي ميانگين به پروفيل بلندمدتنگاه  يك
 دوره طوالني توجه بنابراين وقتي به فرسايش يا انباشت ساحل در يك. گرفت انتقال رسوب موازي ساحل ناديده با سهيدرمقا

 ساحلي  خطو فرسايش و انباشت ساحلي با عقب نشيني و پيشروي  شود  نمي  ، تغييري در شكل پروفيل ساحل ديدهگردد 
  ناشيانباشت و فرسايش توده رسوب عمدتا  بر اساسرا  ساحلي  خطبيني تغييرات محل  توان پيش ميپس . باشد ميمرتبط 

 .داد  انتقال رسوب موازي ساحل انجام از
، شود  مي  در شكل ديده كهگونه  همان. دهد مي  را نشان ساحلي  خطبيني تغيير  اصول محاسبه مدل پيش) 102-2(شكل 

و جريان ورودي و خروجي توده رسوب بين  شود  تقسيم ∆yيي با عرض ها ساحل به قسمت يدرراستابايد  ساحلي  خط

tyو جريان خروجي توده رسوب  ∆tQوقتي جريان ورودي توده رسوب . رديگ قرار مدنظر، ها اين عرض
y
QQ ∆∆ 








∂
∂
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 فرسايش اتفاق شترباشديبانباشت و اگر جريان خروجي  شترباشديبگردند، اگر جريان ورودي  مقايسه ∆tزماني  در دوره
تعادل در جريان ورودي و خروجي  عدم هرگونهو  رنكندييتغاين زمان  درطولعرضي ساحل  مقطع نكهيا بافرض. افتد مي

تعادل،  ناشي از عدم ساحلي  خطدهد، بيان پيشروي و پسروي  سمت ساحل يا دريا انتقال ساحل را به پروفيلرسوب 
  .خواهد بود )8-10(، نتيجه آن رابطه گردد  وقتي اين فرضيات در قالب پيوستگي شار رسوب بيان. شود  مي ريپذ امكان
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 :كه در آن
xs : محل خط ساحلي)m( 
t : زمان)s( 
y : امتدادساحلمختصات در )m( 

Ds : ساحلي  انتقال رسوبعرض ناحيه)m( 
Q :ساحلي  نرخ انتقال رسوب)m3/s( 
q : جريان ورودي)q>0 ( يا خروجي)q<0 (ساحلي روي مرز دور از ساحل در  نرخ انتقال رسوب به مربوط  ساحل عمودبه

 )m3/m/s(ساحل  يدرراستاواحد عرض 

 
 و حركت ماسهساحلي   رابطه بين تغيير حجم خط -102 -2شكل

مولفه شار انرژي  به مربوط ساحلي  ، بايد از رابطه نرخ انتقال رسوبQرسوب موازي ساحل  ن نرخ انتقالدست آورد بهبراي 
توان نرخ انتقال رسوب  ميرابطه  اين با استفاده از .نمود استفادهدر نقطه شكست جريان موازي ساحل  برخوردكنندهموج 

ساحل  تغيير شكلمعموال وقتي . نمود تعيينارتفاع و جهت موج در نقطه شكست  اده ازبا استف موازي ساحل را تنها
 جاديا برخوردكنندهموج  درمقابلاي  شده  ي حفاظتها باشد كه محيط مييي ها ، ساحل داراي سازهشود  مي  بيني پيش

معموال از رابطه . گردد  مي جادياساحل  هاي موازي و جريان ركردهييتغعلت، ارتفاع موج در طول ساحل  همين به. كنند يم
Ozasa  وBrampton شود  مياستفاده ، رديگ يم درنظررا  اثرات كه اين.  

)10-9( 
( ) 








∂
∂

−
−

=
y

HK22K
1s16
CH

Q B
B

2
B1

gB
2

B θ
β

θ
λ

cos
tan

sin 

 :كه در آن
HB : شكست  در حالارتفاع موج)m( 

CgB : شكست  درنقطهسرعت گروه امواج)m/s( 

Bθ : درجه( ساحلي  خطزاويه جبهه موج هنگام شكست با( 
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βtan :شيب ساحل تعادلي 
s : از رابطه( ) 00ss ρρρ  آيد دست مي به =−

sρ : چگالي رسوب)g/cm3( 

0ρ : چگالي آب دريا)g/cm3( 
λ : تخلخل رسوبنسبت 
K1  وK2 :ضريب 

از نقطه باالروي موج روي ساحل تا مرز دور از ساحل، كه  ساحلي  خط عمودبراي  فاصله Dsعرض ناحيه حركت رسوب 
ساحل، حاصل از اطالعات  پروفيلاصوال با بررسي تغييرات حجم  Dsفاصله . باشد ميست، ني رسوب موازي ساحل غالب انتقال
توان موج نماينده  ميروش  عنوان يك نباشد، به وقتي اطالعات موجود كافي. گردد  ميتعيين ، يموردبررسسنجي ساحل  عمق

و ابعاد آن در روابط ارتفاع باالروي موج روي ساحل و عمق آستانه حركت رسوب قرار داد تا  زده  تخمينانرژي متوسط را 
 .آيد دست  به براحتي Dsفاصله 

، براي محاسبات عددي اين رابطه نمود  صورت تحليلي حل توان به ميبسيار ساده، ن درمواردجز  هرا ب )9-10(رابطه  ازآنجاكه
در منظور ارتفاع موج  براي اين. نمود تعييني گير اندازهرا بايد روي هر خط  Qدر محاسبات عددي، . باشد مياحتياج به رايانه 

 با استفاده از ي را بايدگير اندازهو عمق آب در نقطه شكست در هر خط  ساحلي  خطبه  شكست، زاويه تابش نسبت حال
 .نمود محاسبهموج جداگانه  تغيير شكلمحاسبات 

 و شنهادشدهيپبيني تغييرات توپوگرافي مختلف  براي پيش) بعدي ، تغيير سهساحلي  خط، تغيير پروفيلتغيير (هاي متنوعي  مدل
كه وقتي از  دهد مي  اي نشان هاي مقايسه نتايج آزمايش. اند شده  دوطرفه آزمايشهاي زيادي براي مقايسه  نمونه مدل

ساحل، مقياس زماني  تغيير شكلبا نحوه  يمناسب طور بهها بايد  ، اين مدلشود  مياستفاده منطقه   مختلف براي يك يها مدل
 .باشند  و محيطي متناسب
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 روش تعيين شرايط ژئوتكنيكي -11-1

 اصول -11-1-1

 .تعيين گرددي خاك، ها مطالعات ميداني و آزمايش از طريق يبطورمناسبپارامترهاي ژئوتكنيكي بايد 

سير   تف
تغيير ي نرم، وضعيت چگالي، خواص برشي، مشخصات ها باربر، ضخامت اليه شرايط ژئوتكنيكي براي ساخت، شامل عمق اليه

 .باشد ميو غيره ) تراز آب باقيمانده(، مشخصات تحكيم، نفوذپذيري، تراز آب زيرزميني شكل
از اطالعات   وقتي و بنابراين كند ميتغيير ان يا تغيير فشار بارگذاري، مشخصات ژئوتكنيكي خاك بستر بشدت با تحكيم خاك در زم

 .دارد از تغييرات فشار بارگذاري يا درجه تحكيم، اهميت  تغيير شرايط زمين ناشي  ، تاييد عدمشود  مياستفاده موردنظر  محل ميقدي

كات فني   ن
وزن سازه و يكنواختي  در اثراندازه سازه، توزيع تنش در خاك بستر با توجه به موقعيت، فواصل و عمق شناسايي خاك بايد 

اينكه به هزينه ساخت و اهميت سازه  دليل بهها  تعيين تعداد نقاط شناسايي يا عمق آن. تعيين گرددشرايط خاك بستر 
وجود اطالعات . باشد ميسايي يكنواختي خاك بستر مهمترين عامل براي تعيين تعداد نقاط شنا و است  از قبل مشكل دارند، بستگي

 ي گذشته، توپوگرافي زمين و آزمايشهاي امواج صوتي براي بررسي يكنواختي خاك بستر بسيار مناسبها از قبل مانند نتايج بررسي
راهنمايي براي  )25-2(در جدول . نمود زيپرهشرايط ميداني به توجه  فواصل نقاط شناسايي بدون فوريبايد از تعيين  و است 

 .است  شده  عنوان مرجع عنوان شناسي به فواصل نقاط گمانه يا عمق

 شناسي راهنمايي براي فواصل نقاط گمانه و عمق -25-2جدول 
 )برحسب متر واحدها(نسبتا يكنواخت باشد  دائمبندي در جهات افقي و  وقتي اليه) الف(

 

 عمود بر خط جلويي سازه موازي خط جلويي سازه

 حداكثر فاصله از خط جلويي سازه فواصل فواصل

 عمق شناسي گمانه عمق شناسي گمانه عمق شناسي گمانه

شناسايي 

 مقدماتي

 300تا100 500تا 300 مقياس منطقه بزرگ
50 25 

 50 تا 20 100 تا 50 مقياس منطقه كوچك 100تا  50

 15تا  10 30تا20 50 تا 20 100 تا 50 شناسايي تفصيلي
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 )برحسب متر واحدها(باشد  وقتي وضعيت اليه بندي پيچيده) ب( -ادامه  -25-2جدول 

 

 جلويي سازه خط عمودبر جلويي سازه موازي خط

 جلويي سازه حداكثر فاصله از خط فواصل فواصل

 عمق شناسي گمانه عمق شناسي گمانه عمق شناسي گمانه

 15 تا 10 30 تا 20 20 تا 15 50 حدود شناسايي مقدماتي
 100 تا 50

 10 تا 5 20 تا 10 10 تا 5 30 تا 10 شناسايي تفصيلي

گمانه به باشد كه  مي مواردي شناسي در اين جدول مربوط به براي عمق نشان داده شده مقادير . نياز استها به چاه گمانه  شناسي عمقدر برخي از : توجه

 .شود  مياستفاده گمانه  به مربوط د از ستون باش احتياجشناسايي به گمانه  براياگر . ازندارندين

سازه نسبتا كوچك يا  درمورد. دگرددييتا، دارد كه ظرفيت باربري كافي اي باشد تا وجود اليه زيادقدر  عمق شناسايي بايد آن
يا  30مساوي  Nمتر از اليه داراي  كه چندين شود  مي  داده كافي تشخيصزماني  ييموردشناساپي شمعي، عمق  رازيغ بهاي  سازه

از  عبارت Nعدد . شترباشديبيا  50مربوط بايد مساوي  Nپي شمعي دارند، عدد  ازبهيني عظيم كه ها سازه درمورد. دشودييتابزرگتر 
 .تعداد ضربات آزمايش نفوذ استاندارد است

 ي شناسايي خاكها انتخاب روش -11-1-2

خاك براي طراحي و ساخت سازه  مورد نيازپارامترهاي بتوان كه  تعيين شوداي  گونه هاي شناسايي خاك بايد به روش

 .نمود  نوع، اندازه و اهميت سازه و همچنين مشخصات خاك مناطق اطراف تامينبا توجه به را 

سير   تف
 .گردد  شناسايي و اهميت سازه انتخابو وسعت هزينه  لحاظبا با هدف روش و  متناسبهاي شناسايي خاك بايد  روش

كات فني  ن
 .شود  مي  بندي دسته )26-2( جدول خاك موردنظر در شناسايي و پارامترهاي هدف بر اساسخاك  شناسايي هاي روش

 ي شناسايي خاك و پارامترهاي خاكها روش -26-2جدول 
 پارامترهاي خاك روش شناسايي هدف

 بندي بررسي وضعيت اليه

 گمانه

 شناسي عمق

 شناسايي ژئوفيزيكي

 باربر اليه عمق

 ضخامت اليه نرم

 بندي اليه

 ظرفيت باربري
 نخورده نمونه دست

 شناسي عمق

 آزمايش ميداني

 )qu(مقاومت فشاري تك محوري 

 )fτ(مقاومت برشي 

 )φ(زاويه پايداري برشي 
 )Dr(چگالي نسبي 

 پايداري شيب

 فشار خاك

 نخورده نمونه دست مشخصات تحكيم
 )cv(ضريب تحكيم 

 )mv(تغييرحجم ضريب 
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 ي شناسايي خاك و پارامترهاي خاكها روش -ادامه  -26-2جدول 

 پارامترهاي خاك روش شناسايي هدف

 نفوذپذيري
 نخورده نمونه دست

 آزمايش ميداني
 )k(ضريب نفوذپذيري 

 مشخصات تراكم
 است قبول قابل خورده هم  نمونه دست

 آزمايش ميداني

 )maxdγ(چگالي خشك حداكثر 

 )wopt(بهينه رطوبت 
CBR 

 طبقه بندي
 tγجز براي هخورده هم ب نمونه دست(نخورده  نمونه دست

 )مجاز است

 )tγ(جرم حجمي 

 )w(رطوبت 

 )sρ(چگالي ذرات خاك 

 بندي دانه

 )wpو  wL(مشخصات خميري 

 آزمايش نفوذ استاندارد -11-1-3

 .تعيين گردد ASTM D1586يا  ISIRI 8446روش آزمايش  بر اساسدر آزمايش نفوذ استاندارد خاك بايد  Nعدد 

سير  تف
نفوذ استاندارد را  آزمايش. گيرد قرار مي مورد استفادهاي  استفاده طورگسترده بهنفوذ استاندارد،  از آزمايش آمده دست  به Nعدد 

براي اليه رس نرم يا  و بردكار  به ها و سنگدانه درشت سنگ جز مواردي مانند سنگ بستر، قلوه ههاي مختلف ب توان براي خاك مي
هاي  هاي شناسايي مناسبي براي رس روشاز آنجا كه  .متر يا بيشتر دقت كمي دارد ميلي 10هاي  اليه داراي سنگدانه با اندازه دانه

مترهاي وجود دارد، بايد از ارزيابي پارا درمحلنخورده يا آزمايش برش پره  ي آزمايشگاهي با نمونه دستها آبرفتي همانند آزمايش
 .نمود  خودداري Nرس آبرفتي توسط عدد  به مربوط خاك 

 ها مشخصات فيزيكي خاك -11-2

 وزن حجمي خاك -11-2-1

 .تعيين گرددگيري و  اندازه درمحلنخورده خاك يا مستقيما  هاي دست نمونه با استفاده از وزن حجمي خاك بايد

 ها بندي خاك طبقه -11-2-2

 .انجام گيردريز  يها دانه و با مشخصات خميري براي خاك بندي براي خاك درشت بندي خاك بايد با دانه طبقه

سير   تف
دانه، و با  ي درشتها بندي خاك براي خاك ، رابطه نزديكي با دانهيريپذ تغيير شكلمشخصات مكانيكي خاك نظير مقاومت يا 

 .، داردزدانهيري ها مشخصات خميري براي خاك
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كات فني   ن
 ):بندي خاك سيستم متحد طبقه(مهندسي براي مصالح خاك بستر بندي  روش طبقه
يا  ISIRI 7827بندي مهندسي براي مصالح خاك  روش طبقه بر اساسبايد  ها بندي خاك و سنگ و اصطالحات آن روش طبقه
ASTM D2487 كه  است  دانه، خاكي رشتمنظور از خاك د. شود  مي  ديده )103-2(و نام آنها در شكل  ها بندي اندازه دانه طبقه. باشد

، كرومتريم 75خاك با ذرات كوچكتر از . است  شده  متر تشكيل ميلي 75تا  كرومتريم 75دانه با اندازه ذرات  عمدتا از ذرات درشت
 .دارد نام زدانهيرخاك 

  μm75 μm425 mm2 mm75/4 mm19 mm75 mm300   دانه اندازه

        

 سنگ الشه سنگ قلوه شن درشت شن ريز ماسه درشت متوسطماسه  ماسه ريز رس يا الي 

 سنگ شن ماسه 

 مصالح سنگي دانه خاك درشت زدانهيرخاك  

 بندي اندازه ذرات و اصطالحات آنها طبقه -103 -2شكل

 ASTM D2487يا  ISIRI 7827توان به  بندي خاك مي طبق روش متحد طبقه ها تر خاك گذاري دقيق بندي و نام براي تقسيم
 .باشد

 ضريب نفوذپذيري خاك -11-2-3

رابطه  با استفاده از توان باشد، ضريب نفوذپذيري را مي آب در زمين كامال اشباع يكنواخت و آرام مي وقتي جريان

Darcy زد تخمين. 

سير   تف
  .شود  ميمحاسبه  )1-11(از رابطه  kضريب نفوذپذيري 

)11-1( 
iA
qk = 

 :كه در آن
k : ضريب نفوذپذيري)cm/s( 
q : دبي جريان آب در خاك)cm3/s( 
i : ،شيب هيدروليكيi=h/L 
h : افت هد)cm( 
L : طول مسير جريان)cm( 
A : مساحت سطح مقطع)cm2( 

 .داد  نمونه خاك در آزمايشگاه يا توسط آزمايش ميداني نفوذپذيري انجام يبرروتوان  ميرا  kي گير اندازه
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كات فني   ن
و  D10كه اندازه ذرات موثر  است  داده  نشان Hazen. دست آورد بهطريق زير  توان به ميمقدار تقريبي ضريب نفوذپذيري را 

ماسه نسبتا يكنواخت با ضريب  kسبه ضريب نفوذپذيري را براي محا )2-11(ند و رابطه هستبا هم در ارتباط  kنفوذپذيري ماسه 
  .است  هنمود  ميليمتر ارائه 3/0تا  1/0از  D10و اندازه ذرات موثر  5كمتر از  Ucيكنواختي 

)11-2( 2
10CDk = 

 :كه در آن
Uc : 1060ضريب يكنواختي خاكc DDU = 

D60 : بندي  درصد عبوري روي منحني دانه60 به مربوط اندازه ذرات)cm( 
D10 : اندازه ذرات موثر(بندي  درصد عبوري روي منحني دانه10 به مربوط اندازه ذرات) (cm( 

k : ضريب نفوذپذيري)cm/s( 
C : عدد ثابت)C=100 (1/cm/s)( 

مقادير تقريبي . است  هنمود شنهاديپرا  C=2ي چسبنده مقدار ها براي خاك )2-11(از رابطه  براي استفاده Terzaghiهمچنين 
 .است  ارائه شده )27-2(ضريب نفوذپذيري در جدول 

 مقادير تقريبي ضريب نفوذپذيري -27-2جدول 
 رس الي ماسه خاك

 cm/s2-10 cm/s 5-10 cm/s 7-10  ضريب نفوذپذيري

 ها مشخصات مكانيكي خاك -11-3

 ي ارتجاعيها ثابت -11-3-1

-بودن رابطه تنش يرخطيغبا توجه به ي ارتجاعي بايد ها ، ثابتشود  مي  بستر ارتجاعي تحليلعنوان  وقتي زمين به

 .تعيين شودكرنش خاك  

سير  تف
استفاده هاي ارتجاعي  عنوان ثابت و نسبت پواسون به تغيير شكل ارتجاعي، معموال از ضريب يعنوان بستر زمين به هنگام تحليل

 موردميزان كرنش زمين با توجه به ي ارتجاعي در طراحي بايد ها كرنش خاك، ثابت-رابطه تنش بودن يرخطيغعلت  به. شود  مي
 .تعيين شوند، ليتحل

كات فني   ن
 به كرنش تغيير شكلوابستگي ضريب  )1

 تغيير شكليا كمتر است، ضريب  10-5وقتي ميزان كرنش حدود . باشد مي يرخطيغكرنش خاك معموال -رابطه تنش
زيرا اين ضريب با  شود  مي  ناميدهضريب ارتجاعي ديناميكي  Emaxمقدار حداكثر  اين كه شود  مي  حداكثر و تقريبا ثابت
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 يابد، ضريب هرچه مقدار كرنش افزايش. گردد  ميتعيين ي آزمايش ديناميكي همانند شناسايي امواج ارتجاعي ها روش

فشاري  محوري مرسوم يا آزمايش ، كه از آزمايش فشاري تكE50 )سكانت( ارتجاعي وتري ضريب. يابد كاهش ميارتجاعي 
وقتي تحليل ارتجاعي زمين . باشد مي 10-3مرتبه از آن  است كه كرنش يتغيير شكل، ضريب آيد دست مي بهمحوري  سه

 .تعيين گرددميزان كرنش زمين با توجه به كه ثابت ارتجاعي  است  ، الزمشود  مي  انجام
 تغيير شكلنشده و ضريب  مقاومت برشي زهكشي رابطه بين )2

 تغيير شكلعنوان ضريب  توان آن را به ميكه  Eiي چسبنده، مقادير تقريبي ضريب ارتجاعي مماسي اوليه ها براي خاك
 و  )3-11(توان توسط روابط  ميرا  E50و همينطور ضريب ارتجاعي وتري  درنظر گرفت% 5/0تا  2/0كرنش  به مربوط 

  .نموديين تع )11-4(
)11-3( ui c210E = 
)11-4( u50 c180E = 

 :كه در آن
Ei : ضريب ارتجاعي مماسي اوليه)kN/m2( 

E50 : ضريب ارتجاعي وتري)kN/m2( 
cu :نشده  مقاومت برشي زهكشي)kN/m2( 

 .كاربرددارديافتگي باال و خميري زياد  فقط براي رس دريايي با ساخت) 3-11(رابطه 
 نسبت پواسون )3

 يدييموردتا، روش پيشنهاد شده استهاي متعددي براي تعيين نسبت پواسون خاك  اگرچه روش حاضر در حال 

نشده از  اشباع زهكشي عمال براي شرايط خاك و وجودندارد
2
1

=υ  و براي حاالت ديگر از
2
1

3
1 ~=υ  شود  مياستفاده. 

 مشخصات تحكيم -11-3-2

استفاده نظريه تحكيم  بر اساسبيني نشست تحكيمي زمين نرم  كه براي پيش ضريب تغيير حجم و ساير پارامترهايي

يا  ISIRI 6932نخورده طبق  ي دستها نمونه يبرروبعدي آزمايشگاهي  ي تحكيم يكها آزمايش قيازطربايد  شوند مي

ASTM D2435 شود  هدورآ بدست. 

كات ف   نين
فشار  رفتن نيازبعلت  كه به است  تحكيم اوليه، نشستي. باشد مي) تاخيري(نشست تحكيمي شامل تحكيم اوليه و تحكيم ثانويه 

فشار آب  رفتن  نيب از يدرپباشد كه  ميتحكيم ثانويه، نشستي . ديآ يم وجود بهافزايش فشار سربار  از  ناشيآب اضافي حفرات 
، بيشترين شود  يافته ساخته بر روي رسوبات دريايي عادي تحكيم لنگرگاهي بندر و ها وقتي سازه. گردد  مي جاديااضافي حفرات 

 ثانويه نيز الزم نشستبيني  ، پيشموارد  يبعض در ، گرچهخواهد بود زيناچ هيثانو و اثر تحكيم بودهاوليه  ميتحكاز   نشست ناشي
 .گردد  ميتعيين نهايي و نرخ نشست  نشستنشست تحكيمي اوليه با محاسبه . باشد مي 
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 نهايي تحكيم نشستمحاسبه  )1

 e-log pبعد از تكميل تحكيم بر روي مختصات نيمه لگاريتمي، منحني   eو نسبت تخلخل  pفشار تحكيم  با ترسيم خط
 .آيد دست مي به) 104-2(مطابق شكل 

 
 خاك e-log pرابطه  -104 -2شكل

  .شود  مي  بيان )5-11(توسط رابطه  pو فشار  )104-2(در شكل  abcبخش  eرابطه بين نسبت تخلخل 

)11-5( 
1

2
10c12 p

p
Cee log−= 

 p2به  p1، وقتي فشار تحكيم از )5-11(مطابق رابطه . دارد بوده و شاخص تراكم نام abcزاويه شيب بخش  Ccكه در آن 
  .گردد  ميمحاسبه  )6-11(از رابطه  ∆eكاهش در نسبت تخلخل  يابد افزايش مي

)11-6( 
1

2
10c21 p

pCeee log=−=∆ 

، روش e-log pروش منحني  سه با استفاده از توان مي، نشست نهايي تحكيم را شود  ميوارد وقتي فشار تحكيم به زمين نرم 
mv )ضريب تغيير حجم ( و روشCc در روش منحني . نمود محاسبهe-log p ،e∆ از رابطه)و  شود  ميمحاسبه  )6-11

  :آيد دست مي به )7-11(از رابطه  Sنشست 

)11-7( 
0e1

ehS
+

=
∆ 

  :گردد  ميمحاسبه  )8-11(از رابطه  mv ،Sدر روش 
)11-8( hpmS v .∆= 

 :كه در آن
S : نهايي نشست تحكيم)m( 

mv : ضريب تغيير حجم وقتي فشار تحكيم برابرp50p0  )m2/kN(باشد  +.∆
e0 :نسبت تخلخل خاك در محل 
p0 : فشار سربار در محل)kN/m2( 
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p∆ : افزايش در فشار تحكيم)kN/m2( 
h : ضخامت اليه)m( 

مختصات لگاريتمي خطي  يرو برو  فتهيا با افزايش فشار تحكيم، كاهش mvباشد، مقدار  وقتي خاك عادي تحكيم يافته
باشد،   يافته  وقتي خاك بستر رس عادي تحكيم mvزيرا تعيين  است  متداول درعمل mvروش . كند مي جادياتقريبا مستقيم 

زيرا  انجام گيرد بادقتبايد  mv، تعيين مقدار )Pleistocene(شناسي  چهارم زمين اليه رس دوره درموردالبته . است ساده
 .يافته قرار دارد  خاك بستر معموال در مرز بين مرحله بيش تحكيمي و عادي تحكيم

  :گردد  ميمحاسبه  )9-11(رابطه  با استفاده از Cc ،Sدر روش 

)11-9( 
0

0
10

0

c

p
pp

e1
ChS ∆+
+

= log 

 :كه در آن
Cc :شاخص تراكم 

 سرعت نشست )2

عنوان درجه تحكيم  به Uاليه رس با پارامتر  سرعت تحكيم براي كل يك. باشد ميبه زمان  تحكيم يك پديده نشست وابسته
بعد زمان  رابطه بين فاكتور بي. آيد دست مي بهاز نظريه تحكيم  Tvبعد زمان  و فاكتور بي Uرابطه بين . گردد  مي  متوسط بيان

Tv  و زمان واقعيt باشد مي )10-11(صورت رابطه  به:  

)11-10( 2
v

v H
tcT *= 

 :كه در آن
Tv :فاكتور زمان 
cv : ضريب تحكيم)cm2/d( 
t : زمان پس از شروع تحكيم)d يا روز( 

H* : حداكثر فاصله زهكشي)cm( 
وقتي . باشد مي) ضخامت اليه نصف( Hبرابر  *H، حداكثر فاصله زهكشي قرار داردرسي، اليه نفوذپذير  اليه دوطرفوقتي 

 عمقي در شكل  درهردرجه تحكيم . گردد  مي) ضخامت اليه( 2Hبرابر  *H، باشد موجودطرف  فقط در يك اليه نفوذپذير
دهنده رابطه نظري بين  نشان) 106-2(، شكل بر آن عالوه. نشان داده شده استزمان تحكيم  توسط خطوط هم) 2-105(

   .باشد ميدرجه تحكيم متوسط و فاكتور زمان 
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 زمان تحكيم خطوط هم -105 -2شكل

 
 رابطه نظري بين درجه تحكيم متوسط و فاكتور زمان -106 -2شكل

 تحكيم ثانويه )3

، تحكيم ثانويه بايد در طراحي ريز موارد در. نشان داده شده است) 107-2(پيشرفت تحكيم با گذشت زمان در شكل 
 .قرار گيرد مدنظر

 .مدت بر سازه بگذارد  تاثير شديدي در طوالني است  نشست زمين ممكن ،بعد از اتمام تحكيم اوليه) الف
هاي  شناسي در اليه چهارم زمين  مثال نشست رس دوره( شده شتريبتسليم تحكيم اليه خاك كمي  فشار تحكيم از تنش) ب

 .اغماض نباشد  و سهم تحكيم ثانويه قابل) عميق
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 تحكيم اوليه و تحكيم ثانويه -107 -2شكل

 در رس بسيار نرم ينشست تحكيم )4

 بيني نشست تحكيمي اين توده بسيار نرم ضروري باشد، پيش  شده  از مصالح اليروبي يا لجن انباشته  وقتي خاكريز متشكل
رس و  مرده اليه زيرا اين نظريه اثر وزن نمود استفادهتوان براي حل اين مشكل  را مي Mikasaنظريه تحكيم . باشد مي 

براي استفاده از نظريه تحكيم . رديگ يم درنظر، شدهگرفته   اليه را كه در نظريه تحكيم مرسوم ناديده تغييرات ضخامت
Mikasaن صحيح پارامترهاي تحكيم دست آورد بهبراي . گردد  محدود محاسبه تفاضلزمان بايد با روش -، رابطه نشست

 .نموداستفاده توان از آزمايش تحكيم با سرعت كرنش ثابت  ، ميارنرميبسهاي  دهتو

 خواص برشي -11-3-3

. شود  مي  بندي طبقه چسبنده اي و خاك صورت خاك ماسه برشي خاك، خاك به براي تعيين پارامترهاي مقاومت

تعيين نشده   شرايط زهكشي درو مقاومت برشي خاك چسبنده  شده  زهكشي طيدرشرااي  مقاومت برشي خاك ماسه

 .گردد  مي

سير   تف
آب  شود  ميفرض اي،  براي اليه خاك ماسه. باشد مي  برابر خاك چسبنده 105تا  103اي  اصوال ضريب نفوذپذيري خاك ماسه

، براي اليه خاك چسبنده حين ساخت، تقريبا هيچ زهكشي گريد ازطرف. شود  مي  اضافي حفرات حين ساخت، كامال زهكشي
با استفاده  براي اليه خاك ماسه اي، مقاومت برشي ازموارد ياريدربسبنابراين . باشد ميزيرا نفوذپذيري آن بسيار كم  رود يانتظارنم

 cdمقدار از آنجا كه  .گردد  ميمحاسبه  cd شده  زهكشي طيدرشراو چسبندگي  dφ شده  زاويه اصطكاك در شرايط زهكشي از
 .شود  مياستفاده عنوان پارامتر مقاومتي  به dφكرده و فقط از  پوشي از آن چشم درعملمعموال بسيار كوچك است، 

ساخت  زيرا حين شود  مياليه خاك چسبنده اشباع، مقاومت برشي اليه، قبل و بعد از ساخت تقريبا دچار هيچ تغييري ن درحالت
 .نموداستفاده عنوان پارامتر مقاومتي  توان به مينشده قبل از ساخت  بنابراين از مقاومت برشي زهكشي. گيرد نمي  صورتزهكشي 

 ضريببا توجه به اي و چسبنده قرار دارد، خاك را بايد  براي خاك واسطه كه نفوذپذيري آن بين نفوذپذيري خاك ماسه

نيز با روش آزمايش را  مقاومت برشي آن و اي يا چسبنده دانست ماسههاي  عنوان يكي از خاك نفوذپذيري و شرايط ساخت به
 .نمودتعيين مناسب 
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كات فني   ن
 مقاومت برشي )1

) اي خاك اشباع، مكش يا زهكشي آب حفره درحالت(خاك  تغيير حجم اينكه آيا مقاومت برشي خاك، بستگي زيادي به
و پارامترهاي مقاومتي مختلفي براي  شود  مي  ه زير تقسيمدست شرايط زهكشي به سه. دارديا نه  دهد مي  رخهنگام برش 

 :رود كار مي به هرحالت
 )UU(نشده  نيافته زهكشي حالت تحكيم) 1(
 )CU(نشده  يافته زهكشي حالت تحكيم) 2(
 )CD( شده  يافته زهكشي حالت تحكيم) 3(

 تحت بار داده انتظار موردترين شرايط زهكشي  براي طراحي زمين بايد براي حالت خطرناك مورد استفادهمقاومت برشي 
 :باشد ميشرايط زهكشي و مقاومت برشي به شكل زير . باشد  شده 

 :شود  مياعمال وقتي بارگذاري سريع بر زمين با خاك چسبنده ) الف
ان بالفاصله ترين زم ، خطرناكيابد افزايش ميكرده و  ترتيب پيشرفت تحكيم و مقاومت برشي با گذشت زمان به ازآنجاكه

  ناميده مدت مساله پايداري كوتاهاين شرايط (باشد  ، ميانجام نشده استكه هنوز زهكشي  بعد از بارگذاري و زماني
نشده نمونه  نيافته زهكشي ي تحكيمها كه از آزمايش است cu، مقاومت برشي لحظه نيدرا fτمقاومت برشي ). شود  مي
روش  cu با استفاده از و تحليل باشد مي  چسبندگي ظاهري cuنام ديگر پارامتر . است  آمده دست  بهاز بارگذاري  قبل

0=φ  خاكي بر روي زمين با خاك  سد، خاكريز و )بدون حفاري( شكن موجساخت ديوار دريايي يا . شود  مي  ناميدهنيز
 .باشد ميرسي نرم از اين دسته 

 علت بارگذاري با سرعت كم، كامل ساخت به نيح مييا وقتي زهكشي اليه تحكي ادباشديزوقتي نفوذپذيري زمين ) ب
 :باشد شده 

رود،  ميو همراه بارگذاري انتظار افزايش مقاومت اليه  افتد مي اينكه زهكشي اليه، همزمان با بارگذاري اتفاق علت به
ساخت . انجام گيرد، آمده دست  به) CD( شده  يافته زهكشي تحكيم طيدرشراكه  dφو  cd با استفاده از طراحي سازه بايد

 .باشند مياي از اين دسته  خاك ماسه يبررو، خاكريز و ديواره خاكي )بدون حفاري(شكن  ديواره دريايي يا موج
 :گردد  صفحه برش، بار حذف عمودبر σباشد و براي كاهش تنش  وقتي نفوذپذيري زمين كم) پ

 ، متورمكند مي  كه خاك آب جذب زماني .باشد بعد از گذشت زمان طوالني مي ،ترين وضعيت ، خطرناكحالت  نيا در
دسته،   سه نيدرب). دارد  نام مدت  مساله پايداري طوالنياين شرايط ( دهد مي  دست ازو مقاومت برشي خود را  شود  مي 

 σ(باشد   كه نسبت بيش تحكيمي كم نشده بعد از جذب آب و تورم خاك و وقتي يافته زهكشي برشي تحكيممقاومت 
. شود  استفاده تورم خاكبا توجه به بايد  cuبنابراين در اين وضعيت مقدار . شود  مي، كمترين )باشد pcكمي كمتر از 

 از. استدسته   چسبنده از اين زمين با خاك بارگذاري روي برداشتن پيش رسي يا داشتن خاك و حفاري در زمين نگه
 dφو  cdباشد، پارامترهاي  كوچك مي بسيار pcبه  نسبت σكه  شده  تحكيم  بيش زمين بسيار درحالت، گريد  طرف

 .باشد ، حداقل ميشده  يافته زهكشي  شرايط تحكيمروند زيرا مقاومت برشي در  ميكار  به براي طراحي
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ي چسبنده از مقاومت ها ، براي خاكلنگرگاهي بندر و ها حاالت شرايط ساخت معمولي سازه يدرتمامتقريبا 
استفاده ) ب(بند  CDاز پارامتر مقاومتي در شرايط اي  ي ماسهها و براي خاك) الف(بند  UUنشده در شرايط  زهكشي

 :دهند مي ي محاسبه مقاومت را نشانها ترتيب روش به )12-11(و ) 11-11(روابط . شود  مي
  %)50مقدار ماسه كمتر از (براي خاك چسبنده 

)11-11( uc=τ 
 :كه در آن

τ : مقاومت برشي)kN/m2( 
cu :نشده  مقاومت برشي زهكشي)kN/m2( 

  %)80مقدار ماسه بيش از (اي  براي خاك ماسه
)11-12( ( ) du φστ tan−= 

 :كه در آن
τ : مقاومت برشي)kN/m2( 
σ : صفحه برش  عمودبرتنش)kN/m2( 

u : فشار آب پايدار در محل)kN/m2( 

dφ :درجه( شده  زاويه مقاومت برشي براي شرايط زهكشي( 
و اي  داراي مشخصات متوسطي بين خاك ماسه% 80تا  50اينكه خاك با درصد ماسه حدود  علت ، بهبر آن عالوه

يا اي  خاك ماسه با سهيدرمقاتعيين مقاومت برشي خاك واسطه . گويند ميباشد، به آن خاك واسطه  ميچسبنده 
به نتايج جديدترين  و با مراجعه اديز بادقتخاكي بايد  علت مقاومت برشي چنين  همين  به و است  چسبنده، مشكل

 .تعيين گرددتحقيقات 
 مقاومت برشي ماسه )2

محاسبه  )12-11( برشي ماسه از رابطه ، مقاومتدارد شده  اي نفوذپذيري باال و شرايط كامال زهكشي خاك ماسه ازآنجاكه
 .گردد  مي

 يافته زهكشي  تحكيم( CDمحوري  آزمايش سه با استفاده از توان را مي شده  براي شرايط زهكشي dφزاويه مقاومت برشي
، نسبت تخلخل در محل شود  مي شتريبچگالي افزايش نسبت تخلخل و  با كاهش dφمقدار از آنجا كه  .نمود تعيين) شده 

e0  اگرچه مقادير . نخورده باشد  نمونه مورد آزمايش دست است بهتربنابراين . تعيين گرددبايد با دقتdφ  ماسه با چگالي
، كه با فشار جانبي CDمحوري  از آزمايش سه آمده دست  به dφ، مقدار كند ميتغيير يكسان با تغيير شرايط برش كمي 

عنوان پارامتر طراحي براي تحليل پايداري  توان به ، را ميشود  مي  انجامنخورده   با شرايط طراحي و با نمونه دست مرتبط
باشد، اگر  ميرونده  شكست پيش از  ناشيايجاد مشكل در ظرفيت باربري پي كه بيشتر  درحالتالبته . قرار داد مورد استفاده

 حاالت يدربعض، ظرفيت باربري شود  استفاده پارامتر طراحيعنوان  مستقيما به CDمحوري  حاصل از آزمايش سه dφمقدار 
 .آيد دست مي بهاز واقعيت   بيش
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. باشد ميبر  نخورده از نظر فني سخت و همچنين بسيار هزينه گيري ماسه دست حالت خاك چسبنده، نمونه با سهيدرمقا
آزمايش خاك  برآزمايش نفوذ استاندارد  Nاز عدد استفاده معموال اي  مقاومت برشي خاك ماسهدر تعيين علت  همين به

مراجعه  )Nزاويه اصطكاك داخلي توسط عدد  -4-11(رابطه بند به  Nاز عدد  dφبراي تعيين . دارد ترجيحآزمايشگاهي 
 .شود

 مقاومت برشي خاك چسبنده )3

مختلفي براي تعيين  يها روش. شود  ميگرفته  درنظرباشد، خاك چسبنده % 50كه درصد رس و الي آن بيش از  خاكي
عواملي نظير با توجه به روش مناسب بايد . آيد ميخاك چسبنده وجود دارد كه در ادامه  cuنشده  مقاومت برشي زهكشي

 .گردد  تجربيات قبلي، مشخصات خاك بستر، اهميت سازه و غيره انتخاب
 quروش ) الف

استفاده ، آيد دست مي بهنخورده  ي دستها كه از نمونه quفشاري تك محوري  اين روش از مقدار ميانگين مقاومتدر 
  :آيد دست مي به )13-11(از رابطه  گردد  مي  نشده كه در طراحي از آن استفاده مقاومت برشي زهكشي. شود  مي

)11-13( 2qc uu = 

 .باشد مي) kN/m2(محوري  مقدار ميانگين مقاومت فشاري تك uqكه در آن 
 محوري محوري و مقاومت فشاري سه ي مقاومت فشاري تكها ي تركيبي آزمايشها روش) ب

اثرات  درمعرضزيرا آزمايش  دارد كه اعتبار آزمايش به مهارت آزمايشگر بستگي است  اين quيكي از مشكالت روش 
مقاومت با مقايسه  براي تعيينرا تركيبي  يوشتوان ر ميبراي حل اين مشكل، . باشد گيري مي منفي اختالل هنگام نمونه

qu محوري  مقاومت حاصل از آزمايش سه ونخورده  هاي دست نمونهCU  دداقرار  مورد استفادهو تعيين كيفيت نمونه .
 .بردكار  به نشده  تحكيم اشدهياحمين را براي ز توان آن ميو ن شود  مياستفاده اين روش براي زمين با خاك طبيعي 

 روش مقاومت حاصل از آزمايش برش جعبه) پ
نخورده  دست مورد استفادهنمونه . كند مي حاصل از آزمايش برش جعبه استفاده) DSτ )kN/m2اين روش از مقاومت 

 ASTM D3080روش اين آزمايش طبق . است  يافته  محوري تحكيم صورت تك بوده و تحت فشار سربار موثر در محل به
 :گردد  ميمحاسبه  )14-11(در طراحي از رابطه  مورد نياز cuنشده  برشي زهكشي مقاومت. شود  مي  انجام

)11-14( DSu 850c τ.= 
 .باشد مياثر سرعت برش  به مربوط ضريب اصالح  85/0، عدد رابطه نيدرا

 نشده توسط آزمايش ميداني برش پره روش تعيين مقاومت برشي زهكشي) ت
مقدار ميانگين مقاومت . است  شده  بيان )SPTجز  هشناسي ب عمقهاي  روشكاربرد  -5-11(در بند آزمايش برش پره 

آزمايش ميداني . نمود استفاده cuنشده  عنوان مقاومت برشي زهكشي توان در طراحي به ميرا  آمده دست  به cu(v)برشي 
توان مقاومت برشي رس  مياين آزمايش با . داد  علت جابجايي نسبتا آسان آن، در كارگاه انجام توان به ميبرش پره را 

پذير  مشكل در ساخت نمونه بدون حفاظ جانبي، امكان علت همحوري روي آن ب بسيار نرم را كه آزمايش فشار تك
 اصالح دائمي ها خاك با زهكش درآنكه  يمحل مديريتتوان مثال براي  ميبنابراين اين آزمايش را . كند نيست، تعيين

 .بردكار  به ،است  شده 
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 تحكيم از  ناشيافزايش مقاومت خاك چسبنده  )4

هاي اصالح خاك نظير روش زهكش  براي روش. يابد افزايش مينشده خاك چسبنده با پيشرفت تحكيم،  مقاومت زهكشي
زيرا مقاومت با زهكشي آب  است  ميتحكيم پارامتر مه از  ناشي cu/pيا روش شمع تراكم ماسه، نرخ افزايش مقاومت  دائم

 شود  مي شتريببيشتر باشد، نرخ افزايش مقاومت  cu/pهرچه مقدار ). 108-2شكل ( يابد افزايش ميتحكيم  از  ناشياي  حفره
 .رود يم انتظارو اصالح خاك موثر بيشتري 

 
  cu/pخميري و  نشانهرابطه بين  -108 -2شكل

 مقاومت خاك واسطه )5

خاك،  براي اين نوع. اي و خاك چسبنده قرار دارد كه بين خاك ماسه دارد ماسه، خاك واسطه نام% 80تا  50خاك داراي 
تعيين سپس مطابق آن، مقاومت برشي  مشخص و طراحي شرايطضريب نفوذپذيري و با توجه به بودن  يا چسبندهاي  ماسه

 .گردد  مي
علت  از آزمايش تحكيم استاندارد به براي خاك واسطه با درصد ماسه زياد يا سنگدانه مرجاني، ضريب نفوذپذيري حاصل

بر اصالح مراحل آزمايش، از آزمايش  بهتر است عالوه. باشد ميپايين  ي شرايط آزمايش معموال مقدار دستها محدوديت
 .نمود استفادهنفوذپذيري ميداني يا آزمايش مخروط الكتريكي براي تعيين ضريب نفوذپذيري 

 dφبنابراين مقدار . باشد ميباشد، زمين نفوذپذير  cm/s 4-10بيشتر از  ها وقتي ضريب نفوذپذيري حاصل از اين آزمايش
عنوان پارامتر طراحي  ، بهcd=0توان با فرض  ميرا  CDمحوري  ت نفوذ مخروط الكتريكي يا آزمايش سهحاصل از مقاوم

 .درنظر گرفت
علت تاثير  به. شود  ميگرفته  درنظرباشد، خاك واسطه شبيه خاك چسبنده  cm/s 4-10وقتي ضريب نفوذپذيري كمتر از 

، quبه خاك چسبنده، مقاومت برشي حاصل از روش  نسبتگيري بر خاك واسطه  بيشتر آزاد شدن تنش هنگام نمونه
 نشانهدرصد رس و  با استفاده از با درصد ماسه زياداي  روش اصالح مقاومت چنين خاك واسطه يك. باشد ميپايين  دست

محوري يا آزمايش برش  محوري و آزمايش فشاري سه از روش تركيبي آزمايش فشاري تك البته استفاده. باشد ميخميري 
 .باشد ميتر  جعبه براي تعيين مقاومت خاك واسطه مناسب

 Ipنشانه خميري 

 يفشار يمحور سه
 برش مستقيم

 يكشش يمحور سه
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 Nزاويه اصطكاك داخلي توسط عدد  -11-4

استاندارد  نفوذ حاصل از آزمايش از عدد )15-11( رابطه با استفاده ازاي  ماسه خاك داخلي براي اصطكاك زاويه

  .آيد دست مي به

)11-15( 
vop70

N1002325
′+

+= .φ 

 :كه در آن

φ : درجه(زاويه اصطكاك داخلي ماسه( 

N :عدد حاصل از آزمايش نفوذ استاندارد 

vop′ : آيد دست مي بهفشار سربار موثر وقتي عدد آزمايش نفوذ استاندارد )kN/m2( 

سير   تف
استفاده وقتي از اين روابط . است  ارائه شدهي مختلف ها از پارامترهاي خاك توسط اطالعات كارگاه و بسياري Nروابط بين عدد 

تا  گرفته شود درنظر است  شده  و شرايط زميني كه اطالعات از آن استخراج ها گيري زمينه اين نتيجه كه پيش است  ، الزمشود  مي
 .گردد  محدوده كاربرد آن رابطه مشخص

  همانند شكل. آيد دست مي به، Dunham، همانند رابطه ′vopسربار موثر  فشاربه توجه  و بدون Nمستقيما از عدد φمقدار

 .قرار گيرد مدنظر ′vopبايد ، Nعدد  به وسيله φدر تعيين پس، است  وابسته ′vopبه  Dr، چگالي نسبي )2-109(

 
 )N )Meyerhofتاثير فشار سربار موثر و چگالي نسبي بر عدد  -109 -2شكل
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 SPTجز  هشناسي ب عمقي ها روشكاربرد  -11-5

با توجه به ، بايد روشي مناسب شود  مي  آزمايش نفوذ استاندارد انجام رازيغ بهيي ها از روششناسي  وقتي عمق

 .انتخاب شودمشخصات خاك بستر و ميزان دقت 

كات فني   ن
 شناسي انواع عمق )1

هنگام تهيه نقشه بررسي زمين، . شناسي وجود دارد مختلفي عمق، انواع است  شده  آورده )28-2(در جدول  همانطوركه
 مورد نيازمشخصات خاك بستر زمين، پارامترهاي خاك با توجه به شناسي بايد  ي آزمايشگاهي و عمقها تركيبي از آزمايش

 .قرار گيرند مطالعه موردو ميزان دقت الزم براي طراحي يا ساخت، 
 آزمايش برش پره )2

گشتاور پيچشي پره، مقاومت برشي  به وسيلهو  شود  وارد ميضرب داخل زمين عالمت شكل  هاي ب هدر اين آزمايش، پر
بدون اي  توان نمونه نمي كه يدرحالتاين آزمايش براي تعيين مقاومت خاك بستر . گردد  تعيين مينشده خاك بستر  زهكشي

 .باشد مي  نده نرم، مناسبب، مانند خاك چسنمود  حفاظ تهيه
 نفوذ مخروط استاتيك الكتريكيآزمايش  )3

باشد،  ميصورت پيوسته  هو ب دائم يدرراستاي پارامترهاي خاك گير اندازهتوجه اين آزمايش، كاربرد آن براي  ويژگي قابل
اين روش بررسي زمين بيشتر براي . زد  تري تخمين طور دقيق هتوان ب ميشرايط خاك بستر را آن با استفاده از  بنابراين
 .اند، كاربرد دارد شده  با هم مخلوطاي  طور پيچيده هي خاك رسي بها و اليهاي  ي ماسهها اليهكه  حالتي
  .شود  استفاده ميرس از آزمايش نفوذ مخروط  cuنشده  براي تعيين مقاومت برشي زهكشي) 16-11(رابطه 

)11-16( ( ) kt0vtu Nqc σ−= 
 :كه در آن

cu :نشده  مقاومت برشي زهكشي)kN/m2( 
qt : مقاومت نفوذ مخروط)kN/m2( 

0vσ : فشار سربار به شكل تنش كل)kN/m2( 
Nkt :ضريب مخروط 

از  cu پس از تعيين. كند ميتغيير زيادي  به عوامل بسته Nktكه مقدار  شود  مي  فهميدهخوبي  ههاي قبلي ب از نتايج آزمايش
 مخروط آزمايشگاهي و يك آزمايش نفوذ نقطه، آزمايش حداقل در يك بايد Nktآزمايش مخروط، براي تعيين مقدار 

 .انجام شود الكتريكي استاتيكي
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 ها مشخصات ديناميكي خاك -11-6

 ديناميكي تغيير شكلضريب  -11-6-1

برشي  برشي و كرنش براي تعيين رابطه تنش يديناميكي مناسب تغيير شكلاي، بايد ضريب  براي تحليل پاسخ لرزه

 .شودخاك تعريف 

سير   تف
ي طراحي ها يك نمونه از روش. نمود  بندي ي طراحي استاتيكي و ديناميكي دستهها روش توان به ميرا اي  ي طراحي لرزهها روش

بر زمين يا سازه به شكل نيروي اينرسي استاتيكي اي  نيروي لرزه شود  ميفرض  روش نيدرا. باشد مياستاتيكي روش ضريب زلزله 
نمايي ديناميكي يا افزايش  بزرگ ضرايبي طراحي ديناميكي، ها اما در روش. آيد دست مي بهو پايداري از تعادل نيروها  واردگردد

. گردد  مي  و پايداري زمين يا سازه بررسي شود  مي محاسبهبه سنگ بستر  مقادير شتاب، سرعت و جابجايي خاك بستر يا سازه نسبت
، رابطه بين تنش برشي و كرنش ها از روش هركدامبراي . رود كار مي به تحليل زماني و فركانسي هردواي  در روش تحليل پاسخ لرزه

 .باشد مي مورد نيازبرشي خاك 
توصيف منحني پسماند  منحني اصلي و به وسيلهديناميكي  بارگذاري درمعرضرابطه تنش و كرنش برشي در زمين  معموال

از آنجا كه  .دهد مي  توجهي را نشان قابل يرخطيغبرشي حالت  كرنش با افزايش اندازهاصلي،  منحني).  )110-2( شكل( شود  مي
 طور بهاي  لرزه، بايد اين ضريب را هنگام تحليل پاسخ دهد مي  ديناميكي رابطه بين تنش و كرنش برشي را نشان تغيير شكل ضريب
 .نمود تعيين يمناسب

 
 كرنش-منحني تنش -110 -2شكل

كات فني   ن
 رابطه بين تنش برشي ديناميكي و كرنش برشي خاك )1

توان به مدل خطي معادل، مدل  ميوجود دارد كه  ها ارهاي تنش و كرنش برشي در تحليلنمود ي مختلفي برايها مدل
، مدل ها از بين اين مدل. نمود  اشاره Ramberg-Osgoodو مدل ) Hardin-Dornevichمدل (، مدل هذلولي يدوخط

. شود  مياستفاده علت زمان محاسبات و پايداري جواب، بيشتر  بهاي  ي پاسخ لرزهها محاسباتي خطي معادل در تحليل
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حد بگذرد، نتايج بايد  وقتي كرنش از اين و اشدب مي 10-3محدوده كاربرد مدل خطي معادل در محدوده كرنش حداكثر 
 .شوند دقت بررسي به

 در مدل خطي معادل تغيير شكلسازي مشخصات  مدل )2

رابطه بين تنش و  بودن يرخطيغبايد از اندازه كرنش برشي، اي  براي تخمين رفتار زمين هنگام زلزله، براي محدوده گسترده
رابطه تنش و كرنش ديناميكي خاك با دو پارامتر، مدول برشي و ثابت ميرايي . كرنش ديناميكي خاك ارزيابي و مدل گردد

 و  )17-11( روابطبا اندازه كرنش برشي و توسط  hو ثابت ميرايي  Gمدول برشي . شود  مي  در مدل خطي معادل بيان
  ).)111-2( شكل(گردند  مي  تعريف )11-18(

)11-17( 
γ
τ

=G 

)11-18( 
W2
Wh
π
∆

= 

 :كه در آن
G : مدول برشي)kN/m2( 
τ : اندازه تنش برشي)kN/m2( 
γ :اندازه كرنش برشي 

h :ثابت ميرايي 
W : انرژي كرنش)kN/m2( 

W∆:  انرژي ميرايي)kN/m2( 

 
 مدول برشي و ثابت ميرايي -111 -2شكل

-G/G0، منحني كند ميتغيير  γبه مقدار و وابسته يرخطيغصورت  به hو ثابت ميرايي  Gمقادير مدول برشي  ازآنجاكه γ 
 .باشد مي γ=−610مدول برشي در  G0كه  شود  مي  رسم )112-2(صورت شكل  به h-γو منحني 
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 مدول برشي، ثابت ميرايي و بزرگي كرنش برشي -112 -2شكل

 ي مدول برشي و ثابت ميراييگير اندازه )3

اي  چرخهمحوري  ي آزمايشگاهي همانند آزمايش تشديد يا آزمايش سهها آزمايش مدول برشي و ثابت ميرايي را بايد توسط
 تعيينيا روش سوراخ متقاطع  PSكننده  امواج ارتجاعي همانند روش ثبت با استفاده از ي ميدانيها ، يا آزمايش)سيكليك(

ي مدول برشي و ثابت ميرايي براي دامنه وسيعي از اندازه كرنش گير اندازهتوان براي  هاي آزمايشگاهي را مي آزمايش. نمود
توان  ميرا  ها همچنين اين آزمايش. باشد  نخورده  اما نمونه مورد آزمايش بايد دست نمود استفاده 10-2تا  10-6برشي از 

، مدول اي چرخهحوري م در آزمايش سه. بردكار  به ساخت سازه از  ناشيديناميكي  تغيير شكلبراي بررسي تغيير ضريب 
  .گردد  ميتعيين  νو با نسبت پواسون )19-11( برشي از رابطه

)11-19( ( )νε
σ
+

=
12

G
a

a 

 :كه در آن

aσ : اندازه تنش محوري)kN/m2( 

aε :اندازه كرنش محوري 
 .گردد  مي  نشده استفاده براي شرايط زهكشي 45/0و از مقدار  شده  براي شرايط زهكشي 33/0معموال از مقدار  νبراي

محاسبه  )111-2(كرنش نظير شكل -از منحني تنش آمده دست  به ∆Wو Wتوسط  )18-11( ثابت ميرايي از رابطه
 .گردد  مي

يي ها چنين آزمايش. شوند يمحدودم 10-6 از مرتبه كرنش برشي متناظر بابرشي  گيري مدول اندازه ميداني به هاي آزمايش
البته مزيت . شود  نمي  بردهكار  به بزرگبا اندازه كرنش برشي  متناظر باگيري مدول برشي و ثابت ميرايي  براي اندازه درعمل

مدول برشي ) كردن كاليبره(همچنين از آنها براي واسنجي . باشد مي درمحلگيري مستقيم مقادير  ها اندازه اين آزمايش
هاي  و از داده )22-11(تا  )20-11(ثابت ارتجاعي خاك بستر از روابط . گردد  مي  هاي آزمايشگاهي استفاده از آزمايش حاصل
 .آيد ميدست  به زني گمانه با استفاده از اي هاي سرعت موج ارتجاعي توسط شناسايي لرزه گيري اندازه

)11-20( 2
s

t2
s0 V

g
VG γ
ρ == 

)11-21( ( ) 00 G12E ν+= 
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ν 

 :كه در آن
Vp : سرعت موج طولي)m/s( 
Vs : سرعت موج عرضي)m/s( 
G0 : مدول برشي)kN/m2( 
E0 : ضريب ارتجاعي)kN/m2( 
ν :نسبت پواسون 
ρ : چگالي)t/m3( 

tγ : جرم حجمي مرطوب)kN/m2( 
g : شتاب ثقل)m/s2( 

 مشخصات مقاومت ديناميكي -11-6-2

در چنين . تعيين شودي آزمايشگاهي ها آزمايش قيازطرنيروهاي خارجي ديناميكي بايد  دربرابرمقاومت خاك 

 .گردد واردطور مناسبي  هخارجي و شرايط خاك بستر بايد بيي مشخصات نيروهاي ها آزمايش

سير   تف
نيروهاي . باشد اي و نيروي موج مي ، نيروي لرزهشود  مي  مشاهده ها لنگرگاهبنادر و  درنيروهاي خارجي ديناميكي معمول كه 

تحت چنين . باشد زياد مي اي چرخهرار كم و نيروهاي موج داراي پريود طوالني و تك اي چرخهاي داراي پريود كوتاه و تكرار  لرزه
حاالتي نظير . شوند مي  شرايطي اين نيروهاي خارجي ديناميكي معموال به بارهاي استاتيكي همانند روش ضريب زلزله، تبديل

ي امواج وجود دارد كه بايد مستقيما از بار ديناميك درمعرضتحليل روانگرايي يا تحليل كاهش مقاومت خاك چسبنده زير سازه 
 .شود  مي  انجام ASTM D5311طبق روش اي  چرخهمحوري  آزمايش سه. نمود استفاده
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 كليات -12-1

تاسيسات در اي  لرزهكه مقاومت  اي گونه ، بهنمود  دقت اثر زلزله را لحاظ بايد بهبندر و لنگرگاه در طراحي تاسيسات 

 .شود  حفظمناسبي سطح 

سير   تف
 :گردد  بايد لحاظ ها سازهاي  برآورد مقاومت لرزه درهنگامموضوعات زير  )1

 غيرهو در زلزله زمين  ، حركتگرفته شود درنظرتحليل  كه بايد در هايي منطقه، زلزله خيزي سطح لرزه) الف
 احداث تاسيسات درمحلشرايط زمين ) ب
 )اقتصادي و اجتماعياهميت ي جامع ها ارزيابي يهبرپا( اهميت تاسيسات ) پ
 زلزله دربرابر ميزان مقاومت تاسيسات) ت

 :باشد ميذيل   شرح بهاي  تحليل مقاومت لرزه به مربوط ي ها بررسي )2
 پايداري كل سازه) الف
 خاك بستر لغزش دربرابرپايداري ) ب
 و سازهبستر تاثير روانگرايي بر پايداري خاك ) پ
 سازه اي يدر اجزا يجادشدهاهاي  تنش) ت
 يجادانسبي هاي  هاي مختلف يك سازه و يا جابجايي در قسمت شده يجادانسبي ، جابجايي برداري ديدگاه قابليت بهرهاز ) ث

 هاي مجاور سازهخاك بستر يا بين  شده
 وقوع هنگام دربيني شود تا  گوناگوني پيش بندري ها و تجهيزات بندر، سازه ها و تجهيزات سازه هنگام انتخاب نوع بهتراست )3

 .شود  هاي گسترده جلوگيري داده و از خرابي بندري رخ ها و تجهيزات متفاوتي در سازه اي پاسخ لرزه زلزله مشخصات

كات فني   ن
در  ارائه شدههاي  روش با استفاده از ها سازه ديناميكي مشخصات بر اساسبايد  بندر و لنگرگاهتاسيسات اي  مقاومت لرزه

 برآوردها  يا تركيبي از آن )اي لرزه تغيير شكلروش  -6-12(و  )اي لرزه پاسخ تحليل -5-12(، )زلزله ضريب روش -3-12(بندهاي 
 .گردد

 با  يسهمقا درعلت صلبيت نسبي باال و دامنه ارتعاش كوچك  به ،هاي وزني هايي نظير اسكله سازهاي  براي برآورد مقاومت لرزه
 جهت تعيين ضريبضمنا . نمود استفاده )زلزله روش ضريب -3-12 (در بند ارائه شدهروش از  يدباحركت زمين هنگام وقوع زلزله، 

 .مراجعه شود )زلزله طراحي ضريب -4-12(زلزله بايد به بند 
 بوده و پريود طبيعي آنها به پريود غالب زلزله نزديك كه داراي مشخصات ميرايي كوچك هايي سازهاي  برآورد مقاومت لرزه

 اساس برها،  شخصات پاسخ ديناميكي اينگونه سازهكردن م بايد با لحاظ باشند مينسبتا بزرگي يا اينكه داراي پريود طبيعي  باشد مي 
هاي  اي اسكله براي برآورد مقاومت لرزه. گيرد صورت ارائه شده )زلزله روش ضريب -3-12(كه در بند  شده  زلزله اصالح روش ضريب
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 -6-9(، بند )8( در بخش شده  زلزله اصالح بايد روش ضريب دائمهاي  شمع يبرروعرشه مستقر و ساحل از نوع شمع  موازي
 .رودكار  به )زلزله دربرابرمقاومت عملكرد بررسي 

هاي مغروق، خطوط  تونلكننده آن قرار دارد مانند  زمين احاطه تغيير شكل درمعرضكه پايداري آنها  ييها اي سازه مقاومت لرزه
انجام  )اي لرزه تغيير شكلروش  -6-12(در بند  ارائه شدهروش  بر اساسبايد مدفون در خاك اي  نوع لولهاز هاي  لوله و ساير سازه

 .شود
از   يريگ بر بهره ، عالوهوجودندارداي آن  از نحوه خرابي لرزهاي  پيشينهكه شناخت كافي  هايي ي بسيار مهم و يا سازهها براي سازه

نحوه  اي آنها به اي، ژئوتكنيكي و لرزه اي بايد شرايط سازه لرزه تغيير شكليا روش  شده  روش ضريب زلزله، روش ضريب زلزله اصالح
 .مدل شود اي شايسته

 در طراحي و لنگرگاه اي تاسيسات بندر مقاومت لرزه -12-2

 زلزله دربرابر و لنگرگاه مقاومت تاسيسات بندر )1

اي خود را بدون  پايداري سازه قادرباشندبايد  و لنگرگاه ، كليه تاسيسات بندر1اثر زلزله سطح  تحت) الف

وقوع باال در مدت عمر تاسيسات  بااحتمالاي  زلزله. نمايند عملكرد بندر بعد از وقوع زلزله حفظ رفتن ازدست

 .نامند مي 1بندري را زلزله سطح 

) شود  يتآنها بايد تقواي  كه مقاومت لرزه هاي با اهميت باال بويژه سازه(اي باال  هاي با مقاومت لرزه سازه) ب

كه  اي گونه ، بهشوند مياي ك ديدگي سازه بايد دچار آسيب گيرند قرار مي 2اثر زلزله سطح  كه تحت ميهنگا

  حفظ شده  آنها را تا پايان عمر تعريف موردانتظارعملكرد  و بتوان نمود  بازيابي سرعت توان بهبرا عملكرد آنها 

اندك  خيلي بزرگ كه در عمر مفيد تاسيسات بندري داراي احتمال وقوع است  اي زلزله 2زلزله سطح . نمود

 .باشد مي

 در برابر زلزله باالاي  مقاومت لرزهبا برآورد مقاومت سازه  )2

بايد به مقاومت الزم سازه در برابر زلزله  دستيابيبراي ، اي باال يي با مقاومت لرزهها در برآورد پايداري سازه) الف

 بايد راستا يندراطر زلزله سطح خ ذكراست يانشا. گردد  لحاظ )طراحي زلزلهضريب  -4-12(قيود و شرايط بند 

 .توضيح داده شد) ب()1(باشد كه در بند  2زلزله سطح 

) 2( بند و سازه متناسب با حركات زلزله كه دربستر بايد خاك زلزله،  دربرابرها  منظور برآورد مقاومت سازه به) ب

مناسب و دربرگيرنده  اين مقاومت بايد با بكارگيري يك روش. مدل شوند يطورمناسب بهشد،  در باال ارائه) الف(

 .شود  اي ارزيابي مشخصات سازه

تعيين تحليل ديناميكي زمين  بر اساسبايد  براي بررسي مقاومت سازه مورد استفادهزلزله حركات مشخصات ) پ

 .گردد
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سير  تف
 حركت. گردد  ميتعيين  1 سطح زلزله عنوان سال به 75بازگشت  اي با دوره ، زلزلهلنگرگاهبندر و تاسيسات  اي لرزه طراحي براي

 كه قرار گيرد مورد استفادهبايد  2 عنوان زلزله سطح به ،سواحل اي نزديك صفحه هاي يا زلزلهاي  هصفح هاي بين زلزله از  ناشي زلزله
 .يا بيشتر است و چندصدسالزلزله  بازگشت اين دوره

كه حفظ  گردد  مياطالق ها و تاسيساتي  به سازهاي باال،  لرزهديواري با مقاومت اسكله همانند باال اي  هاي با مقاومت لرزه سازه
هاي اجتماعي و اقتصادي  جهت ابقا فعاليت منظور بارگيري و تخليه كاالهاي ضروري و فوري به از وقوع زلزله به عملكرد آنها پس

خانمان و  مردم بي دادن به مناطقي از ساحل كه در پناه هاي پناهگاهها به  گونه سازه ضمنا اين. ي برخوردار استمنطقه از جايگاه حيات
ن داد  بدون از دست«منظور از اصطالح . گردد  مياطالق ، كنند يفاميااي  زلزله نيز نقش عمده وقوع از  ناشينجات مصدومان 

 اين» انتظار  عملكرد مورد بازگشتن به«ضمنا منظور از  .ندهد پايداري اوليه سازه رخكه كوچكترين خللي در  است  اين» عملكرد
با سرعت و در  ديگر  يسو ازو تاسيسات بندري، مقدار آن اندك باشد و  ها آسيب به سازه هرگونهبروز  صورت در سو يكازكه  است 

 .است  ارائه شده )29-2(خالصه در جدول   ورتص موارد فوق به. گردد  مربوطه بازيابي كوتاهترين زمان ممكن آسيب

 گردد  ها و تاسيسات بندري كه بايد در طراحي لحاظ اي براي سازه لرزه و مقاومت لرزه حركت زمين -29-2جدول 
 اي لرزه مقاومت خطر سطح نوع مشمول تاسيسات اي لرزه طراحي براي هلزلز مشخصات زلزله خطر سطح

 سال 75بازگشت  اي با دوره لرزه زمين 1سطح 
خاص ديگري  دكه استاندار هايي جز سازه هب(كليه تاسيسات 

 ).باشد  داشته

رفتن  بدون از دست

 عملكرد

 2سطح 
ي يا ا هصفح زلزله بين از  ناشيه لزلحركت ز

 چندصدسالدوره بازگشت اين زلزله  .اي صفحه زلزله

 .و يا بيشتر است

هاي ديواري مقاوم،  اسكله(اي باال  هاي با مقاومت لرزه سازه

 .)خانمان و مصدومان و غيره مردم بي براي پناه به پناهگاه

ق كه بايد براي غرستهاي م ها و تونل ساير تاسيسات شامل پل

 .شوند طراحي 2سطح زلزله 

عملكرد  بازگشتن به

 موردانتظار

كات فني   ن

زلزله  دربرابرآنها  موردانتظارباال در حفظ سطح عملكردي  اي مقاومت لرزههاي با  اي سازه حصول اطمينان از قابليت لرزه )1
دست  بهاي مناسب  اي سازه از طريق يك تحليل لرزه لرزه اي و ساير پارامترهاي پاسخ هاي سازه تغيير شكلبرآورد با  2سطح 

تنهايي جهت استفاده در ارزيابي  از روش ضريب زلزله به استفاده ياريدرمواردبسكه  است  موضوع اين علت اين. آيد مي
 .باشد نمي  مناسبداراي نيروهاي زياد  2آن تحت اثر زلزله سطح  بسترپايداري سازه يا خاك 

درك جامع پايداري  بر اساسباال بايد  اي مقاومت لرزههاي با  سازه موردانتظارعملكرد  بازگشت به ينهزم درقضاوت مهندسي  )2

تغيير منظور بايد مقدار مجاز  بدين. پذيرد صورت هاي وارده  سيبآاي و عملكردي و نيز سختي و آساني بازيابي سريع  سازه

 باآنها  ياردقيقبسالبته تعيين ميزان  ،تعيين گرددصورت مناسبي  آن به مواردمشابهيا اي اسكله ديواري و  هاي سازه شكل

هاي ديواري را  هاي اسكله تغيير شكلمقادير مجاز  )31-2(و  )30-2(جداول . بسيار مشكل است فعليسطح معلومات 

معيار  ندرنظر گرفتبدون  جداولاينكه مقادير   جهت به. دهد مي  از وقوع زلزله نشان منظور استفاده موقت بالفاصله پس به

 آن با  مرتبطخاصي بايد مطالعات   شرايط اند، براي چنين ارائه شده سكلههاي روي ا اي و عملكردي جرثقيل پايداري سازه
 .پذيرد صورت 
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 از وقوع زلزله برداري موقت پس هاي ديواري از نقطه نظر بهره اسكله تغيير شكلميزان  -30-2 جدول

 حداكثر جابجايي و يا حداكثر نشست محوطه بارگيري: مجاز تغيير شكل 

 ي ديواري نوع سپريها اسكله ي ديواري وزنيها اسكله نوع سازه

 متر و بيشتر -5/7 -5/7كمتر از  متر و بيشتر -5/7 متر -5/7كمتر از  عمق اسكله ديواري

 استفاده معمولي

 استفاده محدود

 سانتيمتر 20تا  0

 سانتيمتر 50تا  20

 سانتيمتر 30تا  0

 سانتيمتر 100تا  30

 سانتيمتر 20تا  0

 سانتيمتر 30تا  20

 سانتيمتر 30تا  0

 سانتيمتر 50تا  30

 

 نظر عملكردي هاي ديواري از نقطه اسكله تغيير شكلميزان  -31-2 جدول

 جسم خود سازه

 سانتيمتر 30تا  20:باراندازنشست كل 

 درجه 5تا  3:شيب

 سانتيمتر 30تا  20:ميزان تورم

 محوطه بارگيري

 سانتيمتر 10تا  3:باراندازاختالف نشست سطح 

 سانتيمتر 70تا  30:آنو محوطه پشت  باراندازاختالف نشست 

 درصد 5تا  3:شيب درجهتانحراف شيب 

 درصد 0:معكوس درجهتانحراف شيب 

 روش ضريب زلزله -12-3

بزرگ از روش ضريب نسبتا كوچك و ضريب ميرايي  نسبتا طبيعيهاي با پريود  براي تعيين نيروي زلزله در سازه )1

از و  )ضريب زلزله طراحي -4-12(بند  ضريب زلزله بر اساسزلزله  نيروي روش يندرا. شود  مياستفاده زلزله 

وارد سازه  مركزثقل ، بهترباشد مخرب بندر و لنگرگاهتاسيسات براي  كه هركدام، از روابط الف و يا ب طريق يكي

 .شود  مي

 وزن مرده× ضريب زلزله = نيروي زلزله ) الف

 )سربار+ وزن مرده (× ضريب زلزله = نيروي زلزله ) ب

اي  لرزه طراحي درخصوص. باشد مين فادهاست  ق قابلغرستي مها يي نظير تونلها زلزله براي سازه روش ضريب )2

 .تعيين گرددها  گونه سازه ماهيت و مشخصات اينبا توجه به ها بايد نيروي زلزله  اينگونه سازه

سير  تف
سازه را اي  شدن با مولفه افقي و نوع سازه، عمال تحليل لرزه  تلفيقبا توجه به نيروي زلزله  دائممولفه  ندرنظر گرفت

 دائممولفه  ندرنظر گرفتكاهش پيچيدگي محاسبات، از  يدرراستااي و  براي طراحي لرزه درعمل، هرحال به. كند ميتر يچيدهپ
 درسازه و تاسيسات بندري  كه در موارديجز  ها، به در زلزله گرفته  مشاهدات صورتبا توجه به زيرا  شود  مي نظر صرفنيروي زلزله 

مطالعات و  اساس بر. باشد توجه نمي  قابلمولفه افقي آن  با يسهدرمقازلزله  دائم، مولفه گرفته است قرارمركز وقوع زلزله  يكينزد
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. گردد  مي  زلزله نيز لحاظ دائمحركات  ، اثرات)ضريب زلزله طراحي -4-12(تجربيات قبلي، با بكارگيري ضريب زلزله افقي در بند 
 .تعيين گرددضريب زلزله افقي  بر اساس بندر و لنگرگاهمتعارف تاسيسات نيروي زلزله در طراحي  است  بنابراين كافي

 ضريب زلزله طراحي -12-4

ضريب زلزله بايد تا دو . شود  ميتعيين ير رابطه ز بر اساسكه  است  از ضريب مولفه افقي زلزله ضريب زلزله عبارت )1

 گردد  مي  يا بيشتر باشد، يك عدد به رقم دوم پس از اعشار اضافه 5اگر رقم سوم بعد از اعشار . گردشوداعشار  رقم

 .ماند مي باشد، رقم دوم پس از اعشار ثابت 5و اگر رقم سوم كوچكتر از 

 ضريب اهميت× خاك ضريب شرايط × ضريب زلزله منطقه = ضريب زلزله 

با ضريب شرايط خاك . گردد  ميتعيين ) 32-2(بندي خطر زلزله مطابق جدول  هنهپ بر اساسضريب زلزله منطقه 

 ضريب اهميت نيز . گردد  ميتعيين  )33-2(برابر مقادير جدول  )34-2(جدول در ها  بندي خاك طبقهتوجه به 

 .شود  ميتعيين با توجه به مشخصات سازه  )35-2(جدول  بر اساس

 زلزله مربوط ضرايبپهنه بندي خطر زلزله و  -32-2جدول 

خطر نسبي 

 زلزله
 مناطق

ضريب 

 زلزله

 زياد

كنار، محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، تنكابن،  بندر تركمن، گز، خليج گرگان، اميرآباد، بابلسر، فريدون(سواحل درياي خزر 

 )آستارا و غيرهرامسر، رودسر، كيانشهر، بندر انزلي، 

 )بندر شرفخانه(نيمه بااليي درياچه اروميه 

 )گواتر، بندر بريس، چابهار، كنارك، بندر جاسك، بندر سيريك و غيره(سواحل درياي عمان 

 هرمز، بندرعباس، قشم، بندر خمير، تنب بزرگ، تنب كوچك،(سواحل و جزاير تنگه هرمز و خليج فارس تا بندر دير 

 )بندر لنگه، سيري، چارك، كيش، الوان، عسلويه، كنگان، دير و غيره ابوموسي، بندر كنگ،

13/0 

 متوسط

 نيمه پاييني درياچه اروميه

بندر بوشهر، خارك، بندر ريگ، بندر گناوه، بندر (غربي خليج فارس  سواحل و جزاير خليج فارس از بندر دير تا ضلع شمال

 )ديلم و غيره

11/0 

 08/0 )بندر امام خميني، بندر ماهشهر، خرمشهر، آبادان و غيره(ضلع شمالي خليج فارس  كم

 ضريب شرايط خاك بستر -33-2جدول 
 3نوع  2نوع  1نوع  بسترنوع خاك 

 2/1 0/1 8/0 ضريب شرايط خاك
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 بندي نوع خاك طبقه -34-2جدول 

 خاك نوع                                                                 

 شناسي دوران چهارم زمين ضخامت اليه خاك
 اليه شني

 اي عادي خاك ماسه

 و خاك چسبنده
 نرم بستر خاك

 2نوع  1نوع  1نوع  متر 5كمتر از 

 3نوع  2نوع  1نوع  متر 25 ات 5بين 

 3نوع  3نوع  2نوع  متر 25بيش از 
آن  محوري تكيا خاك چسبنده كه مقاومت فشاري  4كمتر از  SPTدر آزمايش  Nاي كه مقدار عدد  ماسه است  خاكي» خاك نرم« )34-2(در جدول : توجه

 كه ضريب بيشتري را ارائه باشد، خاكي شده  با ضخامت تقريبا مساوي تشكيل يهچندالساختار خاك از  كه يدرصورت. بر مترمربع باشد يلونيوتنك 20كمتر از 
 .خواهد بود حاكم است  كه داراي ضخامت بيشتري ها، خاكي بودن ضخامت اليه نامساوي درصورتو  خواهد بود حاكم كند

 ضريب اهميت سازه -35-2جدول 
 سازه نوع مشخصات سازه اهميت ضريب

2/1 

 .گردد  مي  خسارات جاني و مالي زيادي منجربهزلزله  وقوعتخريب حين  درصورتكه  هايي سازه -1
 .باشد  داشته يدرپديدن هنگام وقوع زلزله تبعات اقتصادي و اجتماعي زيادي را  آسيب درصورتكه  هايي سازه -2
 .كنند يفامياوقوع زلزله نقش مهمي را  از  ناشيجهت بازسازي پيامدهاي  كه به هايي سازه -3
كه مواد سمي و  يهاي مانند سازه(باشند  زلزله، تهديدي براي جان و مال انسانها مي از  ناشيصدمات  دراثركه  هايي سازه -4

 ).شود  مي  خطرناك در آنها نگهداري
 .رو باشد وقوع زلزله مشكالت زيادي جهت بازسازي آنها پيش درهنگامديدن  آسيب درصورتكه  هايي سازه -5

 الف

 ب .گنجد نمي پكه در نوع الف و نوع  هايي سازه 0/1

يا  باشد  داشته يدرپزلزله تبعات اقتصادي و اجتماعي اندكي را  وقوع درهنگامديدن  آسيب درصورتكه  هايي سازه 8/0
 .گيرد مي  سرعت صورت راحتي و به ، بازسازي آنها بهگيرند قرار ميالف  در نوع كه هايي با سازه متفاوت كه هايي سازه

 ج

و تاسيسات بندري نياز  ها سازهاي  نيروي زلزله طي تحليل لرزه دائممولفه  در روش ضريب زلزله به كه يدرصورت )2

 .تعيين گرددمشخصات سازه اي، ژئوتكنيكي و غيره بايد  بر اساسزلزله  دائمباشد، ضريب مولفه 

باال بايد ضريب زلزله طراحي اي  لرزه مقاومتي با ها سازهاي  از روش ضريب زلزله براي ارزيابي لرزه جهت استفاده )3

همين بخش و يا  1در بند  ارائه شدهاز رابطه  شده  ير استخراجقضاوت مهندسي جامع از بين مقادبا توجه به را 

، گيرد مي  همين بخش انجام 1در بند ارائه شدهرابطه  بر اساسدر محاسبات اخير كه . نمود  انتخاب )1-12(رابطه 

در رابطه زير نيز حداكثر شتاب سطح زمين . گرفته شود درنظر 2/1كه مقدار ضريب اهميت برابر  نمود  بايد دقت

 .تعيين شود 2تحليل ديناميكي زلزله سطح با توجه به بايد 

 :باشد (Gal = 1 cm/s2 1)گال  200برابر يا كمتر از  αاگر ) الف
kh=α/g 

 :گال باشد 200بيشتر از  αاگر ) ب)12-1(
kh=1/3(α/g)1/3 

 :كه در آن

Kh :ضريب مولفه افقي زلزله 

α : گال(حداكثر شتاب سطح زمين( 
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g : گال(شتاب ثقل زمين( 

سير   تف
 و لنگرگاه تاسيسات بندر درخصوصكلياتي  )1

، مشخصات بستر خيزي منطقه، شرايط خاك از مشخصات لرزه عبارت ها تعيين ضريب زلزله طراحي سازه موثردرعوامل ) الف
داراي پريود طبيعي نسبتا كوچك و  و لنگرگاه تاسيسات بندراينكه اكثر  علت به. باشد ديناميكي سازه و اهميت سازه مي

. گردد  مين لحاظ ها ضريب زلزله اينگونه سازه ييندرتعضريب ميرايي بزرگي هستند، لذا مشخصات ديناميكي سازه 
در بند  ارائه شدهروش  بر اساسها  گونه سازه اي اين لرزه و طراحي نظرشده صرفها  ديناميكي سازه از واكنش يطوركل به
 .گيرد مي  شد، صورت آن اشاره به درفوقمقدار ضريب زلزله كه با توجه به و  )روش ضريب زلزله -12-3(

 و زمين خيزي منطقه، مشخصات حركت نظير لرزه يضرايبهاي بيشتر،  دليل انجام مطالعات و بررسي به كه در مواردي) ب
توان از آن مقادير در تعيين ضريب  ، ميتعيين گردددقت بهتري  واسطه پاسخ خاك بستر، با زمين به حركت تشديد
 ورودي  زلزلهحركات  به وسيلهكه آناليز پاسخ ديناميكي زمين  ميمثال، هنگا عنوان به. نمود استفادهطراحي زلزله 

اي  اسخ لرزهكه آناليز پ مي، يا هنگاانجام شود احداث سازه درمحل شده  ه يا حركات قوي ثبتلزلهاي ز داده بر اساس
، تعيين ضريب زلزله طراحي بر پايه نتايج اين شود  مي  ه انجاملزلمنظور درك پاسخ ديناميكي آن طي حركات ز سازه به
 .است يرامكانپذها  تحليل

 به خصوصياتبايد  بلكهباشد  مينسازه  يا اندازه، نوع و نظير كاربري فقط عوامليضريب اهميت سازه  بر موثرعوامل ) پ
 : داشت  توجهدر تعيين اين ضريب  نيزموارد زير  و همچنيناجتماعي و اقتصادي سازه 

 تاسيساتعملكرد با توجه به  زلزله دربرابرالزم مقاومت ) 1(

هاي وارده و  بازيابي آسيب يدرراستاهاي موجود  وقوع زلزله، دشواري دراثرهاي وارده به تاسيسات  ميزان آسيب) 2(
 .هاي احتمالي و آسيب زلزله تاسيسات پس از وقوع باقيمانده اي سازهميزان مقاومت 

 ديدگي پس از آسيببار تاسيسات  تعيين ميزان ظرفيت بارگيري و تخليه) 3(

بدون (طراحي بايد در وزن مرده خالص  ضريب زلزله ،)روش ضريب زلزله -3-12(روش بند  نيروي زلزله به ييندرتع) ت
زيرا  شود  استفاده در محاسبه فشار خاك بايد از ضريب زلزله ظاهريالبته . شود  ضرب) حالت شناوري ندرنظر گرفت

 .نمايد يم لحاظوزن مخصوص اشباع، حالت شناوري را  حالت يندرا
 اي باال هاي با مقاومت لرزه سازه )2

 لرزه بالقوه نيز  زمين. تعيين گردداحداث پروژه  درمحللرزه بالقوه  زمين بر اساسبايد  موردنظرمشخصات زلزله ) الف
 .شود  بندي محل پروژه بايد مشخص در پهنه گرفته  ي صورتها توصيه بر اساس

در  فنينكات ) 2(بند در  ارائه شدهمدل و روش  بر اساسحداكثر شتاب زمين براي محاسبه ضريب زلزله طراحي بايد ) ب
 .گردد  محاسبه )اي تحليل پاسخ لرزه -5-12(بند 

، بايد ضريب زلزله را حداقل شوند مي  هاي فعال احداث اي باال در نزديكي گسل هاي با مقاومت لرزه كه سازه ميهنگا) پ
 ).مستقرباشدزلزله  كه سازه در ناحيه مركزي وقوع ميهنگا( نمود  لحاظ 25/0
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با اهميت باال  و لنگرگاه تاسيسات بندرنحو مناسبي براي ارزيابي  اي بايد به روش ضريب زلزله و تحليل پاسخ لرزه هردو) ت
كار  به ارزيابي جامع و كامل از نوع سازه، حركت زمين و مشخصات خاك محل پروژه بر اساسو  2اثر زلزله سطح  تحت

داراي درجه ايمني باشد كه بدون  1اثر زلزله سطح  بايد تحت تاسيسات، الذكر فوقروش  هردودر . گرفته شود
 .ار بماندپايد يكوچكترين آسيب

كات فني   ن
 و لنگرگاه تاسيسات بندربراي كليه  1زلزله سطح  )1

سال در  75هاي با دوره بازگشت  زلزله موردانتظارحداكثر شتاب  بر اساس )33-2(در جدول  ارائه شدهزلزله  ضرايب) الف
اگر  كه يستن معنا  بدانسال بر پايه تئوري احتماالت  75منظور از زلزله با دوره بازگشت . است  شده  سواحل تنظيم

مثال  عنوان به. داد نخواهد  رخسال آينده  75بدهد، ديگر زلزله شبيه به اين زلزله تا  سال رخ 75با دوره بازگشت اي  زلزله
عمر مفيد  سال در طول مدت 75با دوره بازگشت اي  زلزله سال باشد، احتمال وقوع 50داراي عمر مفيد اي  اگر سازه

با دوره بازگشت اي  زلزله سال كاهش يابد احتمال وقوع 50عمر مفيد سازه از  كه يدرحالت. باشد مي 5/0به  سازه نزديك
 پديده در فصل رابطه بين عمر مفيد سازه و احتمال وقوع  به مربوط اطالعات . خواهد بود 5/0سال برابر  75كمتر از 

 .است  ارائه شده )كليات -1(
اي  بندي ناحيه طبقهبا توجه به و  )36-2(سال در جدول  75در سنگ بستر با دوره بازگشت  موردانتظارحداكثر شتاب ) ب

از مقادير ميانگين  حاصل انتظار مورد حداكثرشتاب بر اساس )37-2(اي در جدول  زلزله ناحيه ضرايب. است  ارائه شده
 .باشد مي 1بستر در اينجا خاك نوع  منظور از سنگ. اند آمده بدست )113-2( شكل

 بندي خطر زلزله سال براي پهنه 75ضريب زلزله منطقه و حداكثر شتاب سنگ بستر با دوره بازگشت  -36-2جدول 
 (Gal) بستر حداكثر شتاب در سنگ ضريب زلزله منطقه بندي منطقه نوع طبقه

 250 13/0 خطر نسبي زلزله زياد
 150 11/0 خطر نسبي زلزله متوسط

 100 08/0 خطر نسبي زلزله كم
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 رابطه بين ضريب زلزله و حداكثر شتاب زمين -113 -2شكل

 باالاي  با مقاومت لرزهتاسيسات براي  2زلزله سطح  )2

گرفته  بكارباشد يك زلزله خاص در طراحي   باشد يا وقتي الزم نشده بندي موجود تصريح وقتي يك زلزله بالقوه در پهنه) الف
عنوان زلزله طرح  هاي بالقوه محل به زلزله يانازمپروژه   خطر در محل اي با بيشترين احتمال زلزله حالت يندرا، شود

 به مربوط داده در قبل، زلزله  از بزرگترين زلزله رخ بايد مدنظر باشند عبارت حالت  ينا دركه  هايي زلزله. شود  مي  انتخاب
 .دباش مي ويژه  توجه گسل فعال تحت يك به مربوط  اي يا زلزله 1يك گسل فعال با بيشترين احتمال در سطح 

  و معتبر رجوع دردسترسخذ علمي و اطالعاتي آمنابع و م بايد به اخير مي موردنظربه اطالعات  دسترسي يراستا در
  :زد  تخمين )2-12(ه رابطتوان از  گسل فعال را مي يك از  ناشي Mزلزله  بزرگي يك. نمود

)12-2( 92M60LLog10 .. −= 
 :كه در آن

L : طول گسل زلزله)km( 
M :بزرگي زلزله 

مقدار  ،زميناي  منظور تعيين ضريب زلزله طراحي از طريق تحليل پاسخ لرزه باال بهاي  لرزهي با مقاومت تاسيساتدر ) ب
  :نمود تعيين )3-12(توان از رابطه  ميبستر را  شتاب سنگ

)12-3( ( ) 5240X0016901000620XLogM530ALog M530
10SMAC10 .... . +−×+−= 

 :كه در آن
ASMAC : نوع  نگار لرزه به وسيلهحداكثر شتاب سنگ بستر كهSMAC است  گيري شده اندازه )Gal( 

M :بزرگي زلزله 
X :از گسل  فاصله)km( 
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 در شكل  )3-12(از رابطه  حاصل نتايج. استپروژه  گسل و محل فاصله بين صفحه ينكمتر ،از گسل منظور از فاصله
 از گسل برابر با حداقل فاصله بين سطح باشد، فاصله صفحه گسل ناشناخته كه يدرصورت. نشان داده شده است )2-114(

 .باشد پروژه مي گسل و محل

 
 تفكيك بزرگي زلزله از گسل به و فاصله SMACنگار نوع  گيري شده بوسيله لرزه رابطه بين حداكثر شتاب سنگ بستر اندازه -114 -2شكل

رسي با  يا بيشتر، اليه 50برابر با  SPTآزمايش  Nاي با مقدار  ، اليه ماسهسنگ از توده بستر عبارت منظور از سنگ
 300از  برشي بيش با سرعت بستري بر مترمربع يا بيشتر يا خاك يلونيوتنك 650برابر با  qu محوري تكمقاومت فشاري 

 .باشد ميمتر بر ثانيه يا بيشتر 
. برد  بهره) 115-2( توان از شكل يا خير، مي قرارگرفتهزلزله  نزديك گسل در يا سازه ينكها  درخصوصمنظور قضاوت  به) پ

در ناحيه   واقع(گسل  صفحهبه  نزديكسازه  صورت يندرا، باشد  گرفته قرارار نمود Aاي  لرزه يهناح درچنانچه محل پروژه 
 .شود  مي  لحاظ )مركزي زلزله
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 ها به وسيله گسل فعال بندي زلزله طبقه -115 -2شكل

 .شود  مي قلمدادعنوان مناطق داخل نواحي مركزي زلزله  به Aناحيه : توجه

 اي تحليل پاسخ لرزه -12-5

اي  كه مشاهدات لرزه هايي سازهاهميت باال و يا هاي با  خصوص سازه به و لنگرگاه تاسيسات بندراي  مقاومت لرزه

روش ضريب  -3-12(در بخش  ارائه شدههاي  از روش بر استفاده عالوه ،وجودنداردهاي اخير  چنداني از رفتار آنها طي زلزله

 .برآوردگردداي  روش تحليل پاسخ لرزه بر اساسبايد  )اي لرزه تغيير شكلروش  -6-12(و  )زلزله

سير   تف
 كليات )1

 با  يسهمقا دراندازه  نظر ازنوع و چه  ازنظرمتنوع و متفاوت چه  و لنگرگاه تاسيسات بندرهاي اخير تعداد زيادي  طي سال
گونه  اي اين اطالعات كافي از نحوه رفتار لرزه بودن دردسترسعدم  از  ناشيضعف . است  اجراشدهگذشته ساخته و  تاسيسات

اي  كه بايد از روش تحليل پاسخ لرزه است  از مهمترين داليلي ، يكياست  داده رخ درگذشتهكه  هايي اثر زلزله  ها تحت سازه
بررسي و شناخت تاثيرات حوزه نزديك مركز زلزله  بر آن عالوه. گرفت ها بهره گونه سازه اي اين جهت ارزيابي مقاومت لرزه

كه سازه  ميهنگا. است  ديك صفحه گسل باشند، الزمحركات زمين نز درمعرضكه  ها حتي مواقعي اي سازه رفتار لرزه يبررو
باشد، بايد تحليل پاسخ سازه براي بررسي  ميكه سازه مدنظر داراي اهميت بااليي  ميو يا هنگا شود  مياستفاده  يرمتعارفغ

 .نمود  مطالعه كامل بطورزلزله را  توان رفتار سازه حين ميزيرا  قرار گيرد 2اثر زلزله سطح   سازه تحت تغيير شكل
 اي تحليل پاسخ لرزه )2

بايد سازه  شده  روش انتخاب بر اساسو  گردد  بايد ابتدا يك روش مناسب تحليل انتخاباي  براي انجام تحليل پاسخ لرزه
منحني امواج زلزله، (زلزله ورودي حركات سپس . تعيين گرددمصالح ورودي براي مدل  مورد نيازو مشخصات  شده  مدل

كمك  سنجي نتايج بايد به صحت. گيرد مي  اي سازه انجام انتخاب و محاسبات الزم جهت دريافت پاسخ لرزه) دامنهحداكثر 
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و قابليت اطمينان  شده  هاي تحليل، جزئيات مدل تهيه هاي موجود در روش محدوديت بر اساسهاي مناسبي  روش
 .گيرد  پارامترهاي ورودي مصالح صورت

كات فني   ن
 زله وروديزلحركات زمين  )1

اي زمين  اي بايد بر پايه نتايج مشاهدات پيشين يا محاسبه پاسخ لرزه لرزه ورودي براي تحليل پاسخ لرزه حركت زمين) الف
 .گردد  مشخص

از صفحه گسل و مشخصات پاسخ  در انتخاب حركت زمين ورودي عواملي نظير بزرگي زلزله، مكانيزم گسل، فاصله) ب
 .گردد  اي زمين بايد لحاظ لرزه

حركت زمين بايد باشد، ابتدا  با محل احداث سازه متفاوت است  گرديده حركت زمين ثبت كه يدرمحلاگر شرايط زمين ) پ
 درمحلمشخصات زمين با توجه به سپس . نمود  سنگ بستر تبديل از  ناشيحركت زمين  در سطح را به شده  ثبت

اي  روش تحليل پاسخ لرزه. گردد  مي  سنگ بستر به حركت زمين در سطح تبديل از  ناشياحداث پروژه، حركت زمين 
تواند در محاسبه حركت زمين در سطح از امواج زلزله روي سنگ بستر و  تئوري انعكاس مضاعف مي بر استوارزمين 

، تئوري انعكاس مضاعف بر پايه روش خطي معادل است و ازموارد يليدرخ هرچند. قرار گيرد مورد استفادهبالعكس 
اي  از اين روش براي تحليل پاسخ لرزه كه يدرصورت. باشد يا كمتر مي% 1استفاده از اين روش محدود به كرنش برابر 

دقت  به حالت  ينا دري اين روش ها ، بايد محدوديتشود  استفاده 2زمين قوي همانند زلزله سطح  حركت درحالت
 .شود  يابيارز

. يردمدنظرقرارگلرزه طراحي  بايد در تعيين حداكثر دامنه حركت زمينشد  اشاره  آنها به) ب(كه در بند  مواردي) ت
 )7-12(تا ) 4-12(لرزه تابع بزرگي زلزله و فاصله از گسل بوده و بر پايه روابط  حداكثر دامنه حركت زمين يطوركل به

  :گردد  ميتعيين 
)12-4( ( ) 5020X0012201000500XLogM550ALog M550

10COR10 .... . +−×+−= 
)12-5( ( ) 5240X0016901000620XLogM530ALog M530

10SMAC10 .... . +−×+−= 
)12-6( ( ) 3240X000600100140XLogM480VLog M430

1010 .... . −−×+−= 
)12-7( ( ) 8861X000670100180XLogM620DLog M430

1010 .... . −−×+−= 
 :كه در روابط باال

ACOR : حداكثر شتاب سنگ بستر)Gal( 
ASMAC : نگار نوع  لرزه به وسيلهحداكثر شتاب سنگ بستر كهSMAC است  گيري شده اندازه )Gal( 

V : حداكثر سرعت امواج زلزله)cm/s( 
D : امواج زلزله  ييرمكانتغحداكثر)cm( 
M :بزرگي زلزله 
X :از صفحه گسل  فاصله)km( 

 



 305   اي زلزله و نيروهاي لرزه -12فصل 

 

 اي هاي تحليل پاسخ لرزه روش )2

 كمك كامپيوتر انجام روش محاسبات عددي كه به. گردد  مي  تقسيم حالت دو  بهاي  هاي تحليل پاسخ لرزه روش يكل طور به
 .شود  مي  انجام يزلرزهمكمك تجهيزات مرتبط با اين موضوع همانند  اي كه به لرزه يها و روش آزمايش شود  مي 

 اي بر پايه محاسبات عددي تحليل پاسخ لرزه) الف
 بندي تواند طبقه مي است  شده  آورده )37-2(كه در جدول  مواردي بر پايه محاسبات عددي به يا لرزهتحليل پاسخ 

 .شود  مي  تشريح مختصر آنها پرداخته ادامه بهدر . گردد 

 اي هاي عددي تحليل پاسخ لرزه روش -37-2جدول 
 )فاز جامد(، تحليل تنش كل )فاز جامد و مايع(تحليل تنش موثر  )هاي اشباع براي زمين(روش تحليل 

 بعدي ، سهيدوبعدبعدي،  يك ابعاد

 مدل اجزا محدود مدل انعكاس مضاعف، مدل جرم و فنر، هاي تحليل مدل

 خطي، خطي معادل، غيرخطي مشخصات مصالح

 تحليل در حوزه زمان، تحليل در حوزه فركانس حوزه محاسبات

 روش تحليل تنش موثر و تنش كل) 1(
كه خاك روانگرا  ميهنگا. شود  دو روش تحليل تنش موثر و تحليل تنش كل تقسيم به تواند يماي  تحليل پاسخ لرزه

، حالت يندرا يجهدرنت. كند مي يداپ  كاهشو ميزان تنش موثر  يابد افزايش ميدر آن اي  آب حفره، تنش شود  مي
 با استفاده از .كرد خواهد ييرتغمشخصات پاسخ زمين  يطوركل بهميزان باربري خاك و مشخصات ميرايي خاك و 

 بر اساساي حاصل، مستقيما  و افزايش ميزان فشار آب حفره شود  مي  ها تحليل روش تحليل تنش موثر، اين حالت
تعيين ميزان افزايش تنش آب  قادربهكل  ديگر، روش تنش  عبارت به. شود  تواند مشخص مي گرفته  محاسبات صورت

تواند در  تغيير در تنش موثر نمي از  ناشياي  بنابراين تغيير در پاسخ لرزه. نخواهد بوداي در روند محاسبات  حفره
افزايش تنش آب  كه در مواردي(از ميزان معيني اي  ميزان افزايش تنش آب حفره كه يدرحالت. شود  محاسبات لحاظ

 شده  كه از روش تحليل تنش كل استفاده است  ، مشابه حالتييدتجاوزنما) باشد 5/0اي معموال برابر يا بيش از  حفره
روش تحليل  وجود  با اين. خواهد بود يرمغاواقعي زمين بسيار اي  از رفتار لرزه حليل با نتايج حاصلاز ت و نتايج حاصل

كه ميزان برخي  است  گرديده مشخص يطوركل به. گردد  مييشنهادپباشد و غالبا براي طراحي  تر مي تنش كل ساده
 ي، كمتر از مقاديرگردد  مي برآوردكمك تحليل تنش موثر  اي از قبيل تنش برشي يا شتاب كه به هاي لرزه پاسخ

كارانه بوده و از حاشيه  لذا روش تحليل تنش كل محافظه. آيد دست مي بهكمك روش تحليل تنش كل  كه به است 
 .ايمني بااليي در طراحي برخوردار است

 ها براي تحليل مدل) 2(
 مدل انعكاس مضاعف) الف(

كه امواج برشي  ميهنگا. شود  ميگرفته  درنظرهاي افقي خاك  صورت اليه بهدر محاسبات اين مدل، زمين 
در . شوند هاي خاك منتقل و منعكس مي ، مكررا در مرز بين اليهشوند يم منتشربستر  سنگ عمودبرصورت  به
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مدل انعكاس  ينكها توجه به با. شود  ميفرض صورت خطي  اين روش رابطه بين تنش خاك و كرنش آن به
هاي اخير استفاده از اين  ، در سالباشد يم داراخاك را  يرخطيغ شبهسازي  مضاعف معادل خطي، امكان مدل

 .است  شده  اين مدل تهيه بر اساس SHAKEبرنامه كامپيوتري . است  افزايش روبهمدل 
 مدل جرم و فنر) ب(

در اين روش روند . شود  مي  جايگزين يراگرهاما و ها، فنره صورت تركيبات متعددي از جرم در اين مدل زمين به
 .بين جابجايي و نيروي باربري خاك وجود دارد يرخطيغاز روابط  بوده و امكان استفاده محاسبات بسيار ساده

 هاي اجزا محدود مدل) پ(
ها  در اين روش. دارند ياروسيعيبسو زمينه استفاده  گردد  ميلرزه ن تحليل حركت زمين محدودبهها  اين مدل
از توانايي باال در   واسطه برخورداري به محدودهاي اجزا  مدل. گردد  مي  تعدادي اجزاي محدود تقسيم زمين به

و  FLUSH ،BEAD. نمايد ياميمهضخامت خاك و شرايط زمين را  يدوبعداز تغييرات  تحليل، امكان استفاده
FLIP به عالوه، برنامه . ه انداستفاده كردكه از اين روش ي كامپيوتري هستند ها برنامه ازجملهFLAC  كه 

 .برد مي  از روش حل ضمني براي محاسبات بهره است  يجادشدهاهاي محدود  روش تفاوت بر اساس
 مدل پيوسته) ت(

 صورت همگن فرض صورت يك تير طره با مشخصات يكنواخت يا متغير به به) و يا زمين(در اين روش سازه 
از ابعاد  براي محاسبات عبارت مورد نيازمقادير . گردد  مي  سازي انتخاب معموال تير برشي براي مدل. گردد  مي 

 .باشد سازه، وزن مخصوص هر قسمت، مدول برشي و نحوه تغييرات آن در طول تير و ثابت ميرايي مي
 يزلرزهم با استفاده از اي ها لرزه آزمايش) ث

اين روش، وسيله . شود  مياستفاده ي رفتار ديناميكي سازه و اعمال لرزه به سازه ساز اين روش براي شبيه
سازي صحيح نتايج روي مدل  جهت شبيه در اين روش به. باشد سازه و زمين مي يرفتاركلمناسبي براي شناخت 

اي  ها لرزه آزمايشهاي  روش. باشد يازميناي  هاي تجربي پيشرفته با مشخصات ديناميكي سازه واقعي، به تكنيك
 .شود  مي  آنها اشاره گيرند كه در ادامه به مي انجام صورت دو  به
 يزلرزهمكمك  اي به ي لرزهها آزمايش) 1(

مشخصات ديناميكي  ازنظرهندسي و هم  ازنظرسازي مناسب، هم  در اين آزمايش يك مدل جهت شبيه
 .گردد  مي  به سازه اعمال يزلرزهمكمك  سپس زلزله فرضي به. شود  مي  سازه موردنظر و زمين آماده

 كمك سانتريفوژ اي به ي لرزهها آزمايش) 2(
در سازه  شده يجاداهاي  در اين روش از سانتريفيوژ جهت توليد شرايط تنش مدل، مشابه تنش

 اي به مدل اعمال كمك وسايل آزمايش لرزه سپس زمين لرزه فرضي به. شود  مي گرفته  بهره يواقع درحالت
 .گردد  سازي تا شرايط ديناميكي واقعي بر روي مدل شبيه گردد  مي 
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 اي لرزه تغيير شكلروش  -12-6

 با استفاده از اند بايد شده  اي كه در زمين مدفون هاي لوله زلزله در سازه از  ناشي يجادشدهاهاي  ها و تنش تغيير شكل

 .زمين اطراف آنها هستند تغيير شكلها تابع  هاي اين نوع سازه شوند زيرا تغييرمكان اي ارزيابي لرزه تغيير شكلروش 

سير   تف
نها آهاي مغروق يا خطوط لوله نفت كه طول  مدفون در زمين مانند تونلاي  هاي لوله اي سازه براي ارزيابي مقاومت لرزه

هاي نسبي خاك محصوركننده سازه كه  تغيير شكل كه است  يتاهم  حائزباشد، بسيار  ميسطح مقطع آنها بسيار بزرگ  با يسهدرمقا
در خاك محصوركننده  يجادشدهاهاي نسبي  تغيير شكل. برآوردشوند، گردد  مي  زلزله كنترل از  ناشيزمين  تغيير شكل به وسيله

 .كند ميتغيير نظير شرايط زمين  يرهامتغبا طبيعت زلزله و همينطور ساير   زلزله متناسب از  ناشيسازه 
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 كليات -13-1

به روانگرايي دارند كه اين عامل خود باعث ايجاد خسارت  اشباع تمايل يرمتراكمغاي  ي ماسهها زلزله اليه وقوع يندرح

 .شود  بايد لحاظ مورد نيازو وسعت  درمحدوده، تاثير روانگرايي ها سازه طراحي درهنگام. شود  مي ها به سازه

 بيني روانگرايي پيش -13-2

 :توجه شود يرموارد ز بايد بهزيرين هاي خاك  بيني روانگرايي در اليه اصوال در پيش

 درخصوصبيني و قضاوت  اشباع باشد، پيش يرمتراكمغماسه  يلازقبهايي  از خاك متشكلبستر كه خاك  ميهنگا )1

 .گيرد بايد صورتبستر وقوع روانگرايي در خاك 

انتخاب يك روش مناسب  با استفاده از بايدبستر وقوع روانگرايي در خاك  احتمال درخصوصبيني و قضاوت  پيش )2

انجام  ،كند مي استفاده )سيكليك(اي  چرخهمحوري  يا نتايج آزمايش سه SPTي ها بندي و نتايج آزمايش دانهكه از 

 .شود

سير   تف
 روانگرايي درخصوصبيني و قضاوت  هاي پيش روش )1

از  حاصل N عدد بندي و مقادير بر دانه روش مبتني يك. روانگرايي وجود دارد درخصوصبيني و قضاوت  دو روش جهت پيش
 بر اساسكه  روشي. كند مي استفاده اي چرخهمحوري  است و روش ديگر از نتايج آزمايش سه SPTي ها نتايج آزمايش

. باشد مي  معمولاز آن   استفادهبوده و   ، بسيار سادهاست گرفته  شكل SPTي ها از نتايج آزمايش  حاصل Nبندي و مقادير  دانه
 درو  استتر  و مفصل شته، جزئيات بيشتري داكند مي  استفاده اي چرخهمحوري  روش دوم كه از نتايج آزمايش سه

 .شود  مياستفاده ، باشددشوار روش اول كارگيري  به كه ييها محل
 يموردبررسعمق  )2

) هستند  كه در دريا واقع هايي يا زير تراز كف دريا براي سازه(متري زير تراز سطح زمين  20كه تا عمق  بستر خاك
چه آسيب جدي سازه در اثر روانگرايي در اعماق  ، چنانحال  ينا با. شوند بيني روانگرايي بررسي بايد جهت پيش، قراردارند
، باشد  داشته  متر ادامه 20كه اليه خاك مستعد روانگرايي، تا عمق بيش از  مييا هنگا شود  مي  بيني متر پيش 20بيش از 

 .قرار گيرد يبررس موردنيز  ها بيني روانگرايي بايد در اين اليه فرآيند پيش

كات فني  ن

  SPTي ها از نتايج آزمايش حاصل Nبندي و مقدار  دانه با استفاده از بيني روانگرايي پيش )1
 بندي دانه بر اساسقضاوت ) الف

و مقدار ضريب يكنواختي  )ب-116-2(و ) الف-116-2(ي ها شكلبا توجه به بندي و  دانه بر اساسبايد  بستر خاك
 .آيد دست مي به (Uc=D60/D10)ضريب يكنواختي از رابطه . شوند بندي طبقه
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 خاكي قطردانهمعرف  D10درصد و  60كه  است  قطر دانه خاكي معرف D60ضريب يكنواختي خاك،  Ucدر رابطه فوق 
وقوع  درآستانهمقدار ضريب يكنواختي . كند ميعبوركوچكتر بوده و از الك خاك از آن  هاي دانهدرصد  10كه  است 

احتمال « محدوده در) بندي منحني دانه(هاي خاك  هنگاميكه منحني توزيع اندازه دانه. باشد مي 5/3روانگرايي برابر 
 .كه خاك روانگرا نيست نمود  توان قضاوت مي، يردنگ قرار» وقوع روانگرايي

 
 

 

 (Uc≥3.5)محدوده احتمال وقوع روانگرايي  -الف -116 -2شكل

 

 
 (Uc<3.5)محدوده احتمال وقوع روانگرايي  -ب-116-2شكل 

 

 Uc ≥ 3.5براي خاك با ضريب يكنواختي بزرگ 

 احتمال وقوع روانگرايي بسيار زياد

 احتمال وقوع روانگرايي

 )mm(اندازه دانه 

ني
وز

ي 
ور

عب
د 

رص
د

 

 الي و رس                                        شن                                     ماسه
                 75/4                                            075/0 

 Uc < 3.5ضريب يكنواختي كوچك  خاك بابراي 

 احتمال وقوع روانگرايي
 بسيار زياد

 احتمال وقوع روانگرايي

 )mm(اندازه دانه 

ني
وز

ي 
ور

عب
د 

رص
د

 

 شن                                     ماسه                                         الي و رس
               75/4                                             075/0 
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، روش مناسبي جهت قرار گيرد »احتمال وقوع روانگرايي« درمحدودههاي خاك  كه منحني توزيع اندازه دانه ميهنگا
 يزدانهراز ي بزرگ بندي آنها شامل بخش دانه كه منحني هايي خاك براي. خواهد بود مورد نيازارزيابي امكان روانگرايي 

دانه  بندي آنرا درشت ي از دانهبزرگكه بخش  هايي براي خاك. انجام شود بايد اي چرخه محوري است، آزمايش سه
اگر  حالت يندرااما . افتاد نخواهد  اتفاقسانتيمتر بر ثانيه باشد، روانگرايي  3از   نفوذپذيري آن بيش و ضريب داده تشكيل

 دركه  خاك همانند خاكي اين، قرار گيرد بر روي خاك هدف اليبا نفوذپذيري پايين همانند رس يا  بستر خاك
 شود  درنظر گرفته مي، تاس  واقع» احتمال وقوع روانگرايي« محدوده

 معادل و شتاب معادل Nمقدار  با استفاده از بيني روانگرايي پيش) ب
 واقع )116-2(در شكل نشان داده شده » احتمال وقوع روانگرايي« درمحدودهبندي  دانه بر اساسكه بستر براي خاك 

 .انجام گيردتوضيحات زير  اساس برهاي بيشتري بايد  ، مالحظات و بررسيشود 
 معادل Nمقدار ) 1(

  .محاسبه شود) 1-13( رابطه بر اساسمعادل بايد  Nمقدار 

)13-1( ( ) ( )
( ) 016500140

650190NN 65 ..
.

+−′
−′−

=
υ

υ

σ
σ 

 :در رابطه فوق
(N)65 : مقدارN معادل 

N : مقدارN بستر خاك 

υσ تراز با توجه به ، بايد است  شده  تنش موثر خاك كه در رابطه اخير استفاده( (kN/m2) بستر تنش موثر خاك: ′
 )گردد  محاسبه SPTزمين در زمان اجراي آزمايش 

 Nكه بر روي مقدار  اصالحي. گردد  مياطالق  kN/m265 براي فشار موثر  شده  اصالح Nمقدار  معادل به Nمقدار 
خاكي كه نزديك به تراز  اليه Nمقدار  بر اساسبيني روانگرايي  پيش درگذشتهكه  است  دليل اين به گيرد مي  صورت

 .گرفت مي سطح آب زيرزميني بود، انجام
اليه  Nمعادل همان مقدار  N، مقدار شود  مي  واقع مورد استفادهدر ذيل، ) ج(در بند  )3-13(رابطه  كه يدرحالتالبته 

 .باشد اصالح مي خاك بدون
 شتاب معادل) 2(

براي تعيين شتاب معادل در هر اليه خاك، حداكثر تنش . گردد  محاسبه )2-13(رابطه  بر اساسشتاب معادل بايد 
  .شود  مياستفاده اي  از تحليل پاسخ لرزه شده  برشي مشخص

)13-2( g70eq
υσ

τ
α

′
= max. 

 :در رابطه فوق

eqα : بر حسب (شتاب معادلGal  =1cm/s2( 

maxτ : حداكثر تنش برشي(kN/m2) 

υσ  )گردد  زلزله محاسبه وقوع درهنگامتراز زمين  بر اساستنش موثر خاك بايد ( (kN/m2)تنش موثر اليه خاك : ′
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g : شتاب ثقل زمين)Gal 980( 
 معادل و شتاب معادل Nمقدار  استفاده ازبا  بيني روانگرايي پيش) 3(

با استفاده  و نشان داده شده است )117-2(در شكل  IVتا  I ينباعناوچهار محدوده كه با توجه به اليه خاك بايد 
 .اند شده  توضيح داده )38-2(در جدول  IVتا  Iچهار محدوده . گردد  بندي معادل و شتاب معادل طبقه Nمقدار  از

 
 معادل و شتاب معادل Nمقدار با استفاده از  خاك بندي اليه طبقه -117 -2شكل

 I-IVخاك طبق محدوده  روانگرايي براي اليه درخصوصبيني و قضاوت  پيش -38-2جدول 
در  نشان داده شده محدوده 

 )117-2(شكل 

  احتمال وقوع

 روانگرايي
 روانگرايي درخصوصقضاوت 

I خواهدافتاد اتفاقروانگرايي  بسيار زياد. 

II زياد 
ي ها آزمايش بر اساسهاي بيشتري  و يا ارزيابي خواهدافتاد اتفاقروانگرايي كه كرد  قضاوتبايد يا 

 .انجام شود )سيكليك(اي  چرخهمحوري  سه

III كم 

ي ها آزمايش بر اساسهاي بيشتري  و يا اينكه ارزيابي نخواهدافتاد اتفاقكرد روانگرايي  يا قضاوت

 .انجام شود اي چرخهمحوري  سه

هاي  و يا اينكه ارزيابي خواهدافتاد اتفاقكرد روانگرايي  قضاوتبايد هاي خيلي مهم، يا  براي سازه

 .انجام شود اي چرخهمحوري  هاي سه آزمايش بر اساسبيشتري 

IV افتد نمي روانگرايي اتفاق ناچيز. 
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 .يادباشدزنسبتا  يزدانهربيني روانگرايي هنگاميكه مقدار  و پيش Nمقدار  اصالح) پ
 Nدرصد باشد، مقدار  5برابر يا بيش از ) ميكرون 75ذرات مساوي و يا كوچكتر از (خاك  يزدانهركه مقدار  هنگامي

كه در ادامه  شود  مي  صورت انجام  سه  معادل به Nاصالح مقدار . شود اصالح )117-2(از شكل  از استفاده معادل بايد قبل
 .است  ارائه شده

 يزدانهركه مقدار  يا وقتي و كرد  يا نتوان آنرا مشخصباشد  10خاك كمتر از  خميري نشانهكه  هنگامي: روش اول) 1(
 .درصد باشد 15خاك كمتر از 

 ارائه شده )118-2(در شكل  CNضريب اصالح . باشد 65/CN(N)بايد برابر مقدار ) بعد از اصالح(معادل  Nمقدار 
روانگرايي  به مربوط و شتاب معادل محدوده ) بعد از اصالح(معادل  Nمقدار  )118-2(شكل  با استفاده از .است 

 .شود  مي  مشخص

 
 خاك يزدانهدرصد مصالح ر بر اساسمعادل  Nضريب اصالح مقدار  -118 -2شكل

خاك برابر يا بيشتر   يزدانهرباشد و مقدار  20و كمتر از  10بيشتر از  IPخاك  خميري نشانههنگاميكه : روش دوم) 2( 
 .درصد باشد 15از 

كردن محدوده احتمال  باشد و مشخص N+ΔNو  65/0.5(N)مقدار  هردوبايد برابر ) بعد از اصالح(معادل  Nمقدار 
 .شود  ميتعيين رابطه زير  بر اساس ΔNمقدار . انجام گيردحاالت زير  بر اساسو  )117-2(روانگرايي از طريق شكل 

)13-3( ( )10I408N P −+= .∆ 
 گردد  استفاده I ازمحدوده، گيرد قرار مي I درمحدوده N+ΔNكه مقدار  هنگامي) 1(

 گردد  استفاده II ازمحدوده، گيرد قرار مي II درمحدوده N+ΔNكه مقدار  هنگامي) 2(

 از، گيرد قرار مي IIIيا  I ،II درمحدوده 65/0.5(N)و مقدار  IVيا  III درمحدوده N+ΔNكه مقدار  هنگامي) 3(

 گردد  استفاده III محدوده
 IV ازمحدوده، گيرد قرار مي IV محدوده در 65/0.5(N)و مقدار  IVيا  III درمحدوده N+ΔNكه مقدار  هنگامي) 4(

 گردد  استفاده
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با مقدار ) بعد از اصالح(معادل  Nكه مقدار  ، حتي زمانيشود  مياستفاده  III، محدوده )3(براي بند  ينجادرا
(N)65/0.5 درمحدوده I  ياII ازحد يشب يزدانهركه اصالح درصد مقدار  است  امر اين علت اين. باشد قرارگرفته 

 .خواهد بودكارانه  محافظه
استفاده  IVباشد، محدوده  IV درمحدوده N+ΔN شده  با مقدار اصالححتي زمانيكه ) 3(اينكه براي بند  علت

، گيرد قرار مي 20تا  10 درمحدودهكه  در رابطه فوق وقتي خميري نشانه اعتمادبهكه قابليت  است  اين ،شود  مين
قرار » احتمال وقوع روانگرايي ناچيز« IV درمحدودهكه بستر خاك  درخصوصبنابراين قضاوت . استاندك 

 .باشد با ريسك همراه مي گيرد مي
خاك برابر يا بيشتر  از  يزدانهرباشد و مقدار  20خاك برابر يا بيشتر از  خميري نشانهكه  هنگامي: روش سوم) 3(

 .درصد باشد 15
 Nمقدار با توجه به محدوده احتمال روانگرايي . باشد N+ΔNبايد برابر مقدار ) بعد از اصالح(معادل  Nمقدار 
 .شود  مي  و شتاب معادل مشخص) بعد از اصالح(معادل 
 .دهد مي  محدوده كاربرد روش اول تا سوم را نشان )119-2(شكل 

 
 خاك خميري نشانهو  يزدانهدرصد مقدار ر بر اساس شده  اصالح Nروش مقدار  -119 -2شكل

 بيني روانگرايي پيش) ت
اي از  چه درجه اينكه  يلقب ازهاي فيزيكي،  جز پديده عوامل ديگري بهبا توجه به بيني روانگرايي بايد  پيش ازآنجاكه

نتايج  بر اساسبراي قضاوت  ياريهرمع قيدوشرط يبگيرد، لذا ايجاد  صورت نيز شود  ها حفظ ايمني بايد براي سازه
بيني در  پيشاستاندارد وقوع روانگرايي براي نتايج  درخصوصقاعده قضاوت . باشد نمي يرپذ امكان شده  بيني پيشمتنوع 
 .است  ارائه شده )39-2(جدول 

 بدون اصالح

 3-2-13در شكل  CNاصالح با 

 3-2-13در رابطه  ΔNاصالح با 

 3-2-13در شكل  CNاصالح با 
 3-2-13در رابطه  ΔNو 

 

 (%) FC زدانهيردرصد مصالح 

ي 
مير

ه خ
شان

ن
I p 
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پديده فيزيكي  عنوان يك بهزياد يا اندك وقوع روانگرايي  حتمالا به» روانگرايي احتمال وقوع«اين جدول، عبارت  در
وقوع روانگرايي و قضاوت بودن  زياد يا اندك اظ احتمالحل به» خصوص روانگرايي قضاوت در«، عبارت درمقابل. دارد  اشاره

 .گردد  مي بازيا خير،  شد خواهدكه آيا زمين روانگرا  خصوص  ينا در
 )سيكليك(اي  چرخهمحوري  نتايج آزمايش سه بر اساسبيني و قضاوت  پيش )2

بندي و  نتايج دانه با استفاده از بستروقوع پديده روانگرايي در خاك  احتمال درخصوصبيني و قضاوت  ، پيشموارد يدربرخ
 با استفاده از بايدبستر وقوع پديده روانگرايي در خاك  درخصوصبيني و قضاوت  پيش موارد يندرا. باشد يدشوارم Nمقدار 

 .انجام شود نخورده بر روي نمونه دست اي چرخهمحوري  ي سهها اي و آزمايش نتايج تحليل پاسخ لرزه
 روانگرايي كلي خاك درخصوصقضاوت  )3

 بر اساساليه باشد، تصميمات بايد  از چندين متشكل كه يدرمحلبستر  براي قضاوت پيرامون وقوع روانگرايي كلي خاك
 .شود اتخاذبستر هاي خاك  هريك از اليه يرو برقضاوت 

 روانگراييبا  مقابله -13-3

تا عملكرد سازه بعد از زلزله  انتخاب شودمناسبي اي  مقابله اقداماتروانگرايي، بايد  با هاي مقابله اعمال روشهنگام 

 .شود  حفظ

سير   تف
 .گردد اخذنكات زير با توجه به روانگرايي، تصميمات مناسبي بايد  با مقابلههاي  روشهنگام طراحي  )1

 روانگراييبا   مقابله اقداماتهاي اجراي  روش) الف
 )و عمق مساحت(اي  اقدامات مقابلههاي  ابعاد و اندازه) ب
 روانگرايي با اقدامات مقابلهطراحي ويژه و خاص ) پ

 :شود  مي  محسوبروانگرايي  از اقدامات مقابله با شده  كه در زير آورده) ج(تا ) الف(موارد  )2
 حد از  يشباي  از بروز فشار آب حفره  جلوگيري) الف

 تراكم) 1(
 استحكام) 2(
 )شود  مي  سادگي متراكم اي كه به جايگزيني با ماسه(كردن  جايگزين) 3(

 ازحد يشباي  كاهش فشار آب حفره) ب
 زهكش قراردادن) 1(
 )جايگزيني با ماسه درشت، شن و مانند آنها(كردن  جايگزين) 2(

 )ب(و ) الف(تركيب موارد ) پ
 )ب(و ) الف(در موارد  ارائه شدههاي  هاي ساده از روش تركيب) 1(
 هاي مجاور ارتباط آنها با سازهبه توجه از  پس) ب( و )الف(در موارد  ارائه شدههاي  هايي از روش تركيب) 2(
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ها  حفظ عملكرد سازهبا توجه به ، بايد شود  مي  محسوبروانگرايي  با اقدامي براي مقابلهخاك كه ابعاد و بهسازي گستره  )3
 .تعيين شود

 Nكه مقدار  شود  اي متراكم بايد تا اندازهبستر ، خاك شود  مياستفاده روانگرايي  با روش مقابلهعنوان  به راكمكه از ت هنگامي )4
مراجعه بيني روانگرايي  پيش -2-13به بند (افتد  نمي كرد كه روانگرايي اتفاق قضاوتبرسد كه بتوان  حدي بعد از تراكم به

، بايد قرار گيرد است  شده  بهسازي بستر خاك درمجاورت است  مستعد روانگراييبستري كه كه خاك  هنگامي). شود
معادل براي  Nمقدار . شود  بدون كاربري حفظ است  تاثير روانگرايي تحتكه  شده  بخش از مساحت خاك بهسازي آن

 .يا بيشتر باشد 16بايد برابر  شده  مساحت حفظ
هاي  و تاثيرآن بر روي سازهبستر بهسازي خاك  به مربوط اهداف طراحي با توجه به روانگرايي بايد  دربرابراي  اقدامات مقابله )5

 .انجام گيردموجود و نواحي مجاور 
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 فشار خاك و فشار آب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 321   فشار خاك و فشار آب -14فصل 

 

 فشار خاك -14-1

هاي  اي و خاك هاي ماسه خواص خاك يلازقببا شرايط مختلف  بايد متناسب شود  ميوارد  برسازهكه  فشار خاكي

عادي يا  سازه، موقعيت در شرايط تغيير شكلمود  از  ناشيفشار خاك ) مقاوم(و غيرفعال ) محرك(چسبنده، حالت فعال 

 .گردد  ، محاسبهلزلهشرايط ز

سير   تف
طور  هخاك ب مقدار فشار. گردد  ميوارد يي مانند ديوار ساحلي ها سازه و به شده  خاك ناشي كه از توده است  خاك نيرويي فشار

. كند ميتغيير تنش ي آب و الگو بندي، تخلخل، مقدار دانه يلازقبخاك  طبيعي سازه و مشخصات تغيير شكلاي با  مالحظه قابل
روانگرا،  خاك در اثر خاك فشار. گردد  مي  معمولي اعمال خاك به وسيلهكه بر سازه  است  ، فشاريدر اين فصل موردبحثخاك  فشار
 .است  نشده  فصل مطرح مسلح در اين يا خاكو  شده  اصالح خاك

با فشار  و شود  ميايجاد  ريز، سازه و آب بين خاك پشتديناميك علت اندركنش  در طول مدت زلزله به خاكپديده واقعي فشار 
فشار خاك  از  ناشيهاي گذشته  آسيب متعددهاي  تحليل حال ينع در. است  در اين فصل متفاوت گرفته قرار بحث موردخاك 

به شكل رابطه محاسباتي براي تا روش محاسباتي فشار خاك طي وقوع يك زلزله،  است  ساخته  زلزله اين امكان را فراهم وقوع يدرط
 .شوند  ارزيابيبايد جداگانه  شود  ميوارد آب كه بر سازه  ديناميكي فشار هيدرواستاتيك و فشار. يددرآاستفاده در طراحي 

 يعاداك تحت شرايط خفشار  -14-2

 يعاداي تحت شرايط  فشار خاك ماسه -14-2-1

 بر اساسو همينطور زاويه سطح لغزش خاك، بايد ) 120-2شكل (وجه پشتي ديواره سازه  وارد براي  فشار خاك ماسه

 :محاسبه شوند) 4-14(و ) 3-14(، )2-14(، )1-14(روابط 

 )گسيختگي گوه(شكست فشار خاك محرك و زاويه سطح  )1
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  )گسيختگي گوه(فشار خاك مقاوم و زاويه سطح شكست  )2

)14-3( ( ) ψ
βψ
ψγ cos

cos
cos
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  بر ديوار نگهبان فشار خاك وارده كلي طرح -120 -2شكل

 :در روابط فوق

pai  وppi :ترتيب فشار خاك محرك و مقاوم كه در تراز پاييني خاك اليه  بهi- شود  ميوارد ام )kN/m2( 

iφ : زاويه اصطكاك داخلي خاك اليهi- درجه(ام( 

iγ : وزن مخصوص خاك اليهi- ام)kN/m2( 

hi : ضخامت خاك اليهi- ام)m( 

Kai  وKpi :ترتيب ضريب فشار خاك محرك و مقاوم در خاك اليه  بهi-ام 

ψ : درجه( دائمزاويه پشت ديوار با خط( 
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β : درجه(زاويه سطح خاكريز با خط افقي( 

δ : درجه(ريز و پشت ديوار  پشتزاويه اصطكاك بين مصالح( 

iζ : گسيختگي گوه(زاويه سطح شكست ( خاك اليهi- ام)درجه( 

w : سربار با توزيع يكنواخت)kN/m2( 

سير   تف
 زاويه اصطكاك داخلي خاك )1

مقدار زاويه  باشد  شده  خوب خاكريزيكه مصالح  خاصي موارد در. درجه است 30زاويه اصطكاك داخلي خاكريز معموال برابر 
 .رسد درجه مي 40اصطكاك داخلي به 

 زاويه اصطكاك بين مصالح خاكريز و پشت ديوار )2

توان نصف زاويه  اين مقدار را مي. درجه است ±15 ~ 20زاويه اصطكاك بين مصالح خاكريز و پشت ديوار معموال برابر 
 .نمود برآورداصطكاك داخلي مصالح خاكريز 

 وزن مخصوص خاك )3

 يلونيوتنك 18خاك برابر  مخصوص كه در باالي تراز آب باقيمانده قرار دارد، وزن مانند خاكي يراشباعغ معموال براي خاك
 .است مترمكعب بر يلونيوتنك 10، برابر شداب  ور واقعذكاشباعي كه در زير تراز م و براي خاك مترمكعب بر

 يعادخاك چسبنده تحت شرايط  از  ناشيفشار خاك  -14-2-2

) گسيختگي گوه(پشتي ديواره سازه و زاويه سطح شكست خاك  بروجه واردشوندهخاك چسبنده  از  ناشيفشار خاك 

 :محاسبه شوند )6-14(و ) 5-14(روابط  بر اساسبايد 

  فشار خاك محرك )1

)14-5( c2whp iia −+= ∑γ 
  فشار خاك مقاوم )2

)14-6( c2whp iip ++= ∑γ 

 :فوقدر روابط 

pa : فشار خاك محرك كه در تراز پاييني خاك اليهi- شود  ميوارد ام )kN/m2( 

pp : فشار خاك مقاوم كه در تراز پاييني خاك اليهi- شود  ميوارد ام )kN/m2( 

iγ : وزن مخصوص خاك اليهi- ام)kN/m2( 

hi : ضخامت خاك اليهi- ام)m( 

w : يكنواخت سربار با توزيع)kN/m2( 

c : چسبندگي خاك در اليهi- ام)kN/m2( 
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سير   تف
، برابر صفر آيد دست  به در محاسبات، منفيفشار خاك اگر . شود  ميمحاسبه  )5-14(رابطه  با استفاده از فشار خاك محرك )1

 .گرفته شود درنظر
 ).مراجعه شود )برشي خواص -3-3-11(به بند (تعيين شودهاي مناسبي  روش با استفاده از خاك بايد چسبندگي )2
 .شود  پوشي و پشت ديوار چشم از چسبندگي بين مصالح خاكريزبايد هاي چسبنده،  خاك خصوص در )3
در  واقع بايد براي خاك tγوزن مخصوص مرطوب . تعيين شودآزمايش خاك  به وسيلهوزن مخصوص خاك چسبنده بايد  )4

γور  و وزن مخصوص غوطه گرفته شود درنظرباالي تراز آب باقيمانده   .شود  استفاده باقيمانده  براي خاك پايين تراز آب ′

 فشار خاك در هنگام زلزله -14-3

 زلزله درهنگاماي  فشار خاك اليه ماسه -14-3-1

) گسيختگي گوه(زلزله و زاويه سطح شكست  درهنگامپشتي ديواره سازه  بروجه واردشوندهاي  فشار خاك اليه ماسه

 :محاسبه شوند) 9-14(تا ) 6-14(روابط  بر اساسخاك بايد 

  )گسيختگي گوه(فشار خاك محرك و زاويه سطح شكست  )1

)14-6( ( ) ψ
βψ
ψγ cos

cos
cos
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 :كه در آن
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  )گسيختگي گوه(فشار خاك مقاوم و زاويه سطح شكست  )2

)14-8( ( ) ψ
βψ
ψγ cos

cos
cos
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 :در روابط فوق
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θ :باالي تراز سطح آب، )درجه( مركب اي لرزه زاويه :k1−= tanθ  پايين تراز سطح آبو :k1 ′= −tanθ 

k :ضريب زلزله 

k' :ضريب زلزله ظاهري 

 )يعاداي تحت شرايط  فشار خاك ماسه -1-2-14( بند دركه  است  همانند آنهايي 'kو  θ ،kهاي غير از  نمايه

 .است  هتوضيح داده شد )ظاهري زلزله ضريب -3-3-14( بند در 'kزلزله ظاهري  ضريب. است  شده  معرفي

سير   تف
 .باشد مي) 1924(Okabeو ) 1917(Mononobeتوسط  يشنهادشدهپهاي  تئوري بر اساسزلزله  خاك هنگام فشار )1
توان نصف زاويه  اين مقدار را مي. باشد درجه مي ±15 ~ 20معموال زاويه اصطكاك بين مصالح خاكريز و پشت ديوار برابر  )2

 .زد  اصطكاك داخلي مصالح خاكريز تخمين
 .شود  مياستفاده هاي زير اين تراز  براي خاك 'kهاي باالي تراز آب باقيمانده و  براي خاك kاي مركب  زاويه لرزه )3
 .است  ارائه شده )121-2(ارهاي شكل نمود صورت مصور در به) گسيختگي گوه(ضريب فشار خاك و زاويه سطح شكست  )4
بنابراين روابط . كنند يم رفتاردر يك واحد  ظروفصورت م ي بها حفرهكه خاك و آب  شود  ميفرض در تئوري فشار خاك  )5

با كمك را كه موارد  ضروري استهاي روانگرا  خاك درخصوص. نمود استفادههاي روانگرا  توان براي خاك نميرا الذكر  فوق
   .ددامدل، مورد بحث و بررسي قرار  يها تحليل تنش موثر ديناميكي يا از طريق آزمايش
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 )گسيختگي گوه(فشار خاك و زاويه شكست ضريب  -121 -2شكل
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 زلزله درهنگامخاك چسبنده  از  ناشيفشار خاك  -14-3-2

موارد زير  بر اساسبايد  شود  ميوارد زلزله  درهنگامپشتي ديواره سازه  بروجهخاك چسبنده كه  از  ناشيفشار خاك 

 :محاسبه شود

 فشار خاك محرك  )1

اي  كه در آنها ضريب زلزله براي حفظ پايداري سازه روابط فشار خاك مناسبي با استفاده از فشار خاك محرك بايد

 .گردد  ، محاسبهشده  زلزله لحاظ  وقوع درهنگام

 فشار خاك مقاوم  )2

 زلزله حفظ  وقوع درهنگاماي  طوريكه پايداري سازه روابط فشار خاك مناسب به با استفاده از فشار خاك مقاوم بايد

 .انجام گيرد، شود 

سير   تف
 بايد ) گسيختگي زاويه گوه(زلزله و زاويه سطح لغزش  درهنگامپشتي ديواره سازه  بروجه واردشوندهفشار خاك محرك  )1

  :محاسبه شود )11-14(و ) 10-14(روابط  بر اساس

)14-10( ( ) ( )
aaa

aii
a

cwhp
ζζζθ

θζγ
sincossincos

sin
−

++
= ∑ 

)14-11( θ
γ

ζ tantan 





 +

−= ∑−

c2
w2h1 ii1

a 

 :كه در آن
pa : فشار خاك محرك كه در تراز پاييني خاك اليهi- شود  ميوارد ام )kN/m2( 

iγ : وزن مخصوص خاك اليهi- ام)kN/m2( 
hi : ضخامت خاك اليهi- ام)m( 

aζ : گسيختگي گوه(زاويه سطح شكست ( خاك اليهi- ام)درجه( 
w : سربار با توزيع يكنواخت)kN/m2( 
c : چسبندگي خاك در اليهi- ام)kN/m2( 
θ :اي مركب  زاويه لرزه)k1−= tanθ  ياk1 ′= −tanθ( 

k :ضريب زلزله 
k' :ضريب زلزله ظاهري 

ديدگاه از . زلزله وجود دارد هنگام درچسبنده  خاكروش تعيين فشار خاك مقاوم  با  ارتباط درموارد ناشناخته زيادي  )2
خاك چسبنده تحت شرايط  از  ناشيفشار خاك  -2-2-14(بند معمولي كه در  طيشرا ، فشار خاك مقاوم تحتكاربردي

 .نمود استفادهعنوان فشار خاك مقاوم در هنگام زلزله  توان به مي را شد  تشريح )يعاد
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، گرفته است قرارتر از بستر دريا  كه پايين اي خاك چسبنده از  ناشيضريب زلزله ظاهري بايد براي محاسبه فشار خاك  )3
از بستر دريا و يا بيشتر، ضريب زلزله تر  متر پايين 10هنگام محاسبه فشار خاك در عمق . شود  استفاده زلزله درهنگام

خطي   صورت كه فشار خاك به گردد  ميمحاسبه  فرض  ينا با، عمق دواين  يندربفشار خاك . گردد  ظاهري بايد صفر لحاظ
تر از بستر دريا كمتر از فشار خاك در بستر دريا شود،  متر پايين 10اگر فشار خاك در عمق . است  شده  بين آنها توزيع

 .قرار گيرد مورد استفادهمتري  10بايد تا عمق  مذكورار مقد

 ضريب زلزله ظاهري -14-3-3

فشار  -1-3-14(در بند  ارائه شدهفرآيند  طبقمحاسبه فشار خاك وارده زير تراز آب باقيمانده هنگام زلزله، بايد 

گيري از  و با بهره )زلزله درهنگامخاك چسبنده  از  ناشيفشار خاك  -2-3-14(و بند  )زلزله درهنگاماي  خاك اليه ماسه

  .گردد  ، محاسبهشود  ميتعيين  )12-14(كمك رابطه  ضريب زلزله ظاهري كه به

)14-12( 
( )

( )( ) ( )h10wh10h2
hwhh2

k
jit

jit

−++−+

+++
=′

∑∑
∑∑

γγγ
γγγ 

 :كه درآن
k  ضريب زلزله ظاهري: ′

tγ : وزن مخصوص خاك در باالي تراز آب باقيمانده)kN/m2( 
γ : (در زير تراز آب باقيمانده  ع شدهخاك اشبا) در هوا(وزن مخصوصkN/m2( 

w : سطح زمين  يبرروبار خارجي يكنواخت)kN/m2( 

hi : ضخامت خاك اليهi اُم باالي تراز آب باقيمانده)m( 

hj : ضخامت خاك اليهi اُم پايين تراز آب باقيمانده)m( 

h : شود  ميمحاسبه ضخامت اليه خاك پايين تراز آب باقيمانده كه فشار خاك براي آن )m( 

k :ضريب زلزله 

سير   تف
 يبرروزلزله بايد  هنگام در، فشار ديناميكي آب )12-14(رابطه  با استفاده از هاي ديواري تحليل پايداري اسكله درخصوص )1

 .گردد  اعمال يادر روبه درجهتديوار و 
kمفهوم ضريب زلزله ظاهري  )2 )رابطه  با استفاده از ′ ) k10kt ′×−=× γγاست  شده  بيان. 
ور اليه خاك و  و ضريب زلزله برابر حاصل ضرب وزن مخصوص غوطه) در هوا(حاصل ضرب وزن مخصوص اليه خاك  )3

 )122-2شكل ( .باشد در زير تراز سطح آب مي واقعضريب زلزله ظاهري براي خاك 
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 ها هاي خاك و نمايه سطح مقطع اليه -122 -2شكل

 فشار آب -14-4

 فشار آب باقيمانده -14-4-1

با  بوده و بايد مد و جزرعلت تاخير در تغيير تراز بين سطح دريا و سطح آب باقيمانده هنگام  فشار آب باقيمانده به

 :محاسبه شود )14-14(يا ) 13-14(رابطه  استفاده از

  :كوچكتر باشد hwاز  yوقتي  )1

)14-13( yp ww γ= 
  :باشد hwبرابر يا بزرگتر از  yوقتي  )2

)14-14( www hp γ= 
 :كه در آن

pw : فشار آب باقيمانده)kN/m2( 

wγ : وزن مخصوص آب)kN/m2( 

y : عمق از تراز آب باقيمانده)m( 

hw : اختالف تراز آب)m( 
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سير   تف
عنوان فشار آب بر پشت  و بايد به شده  محاسبه )14-14(يا  )13-14( رابطه به وسيلهدر طراحي كاربردي، فشار آب باقيمانده 

 يجزرومدمتعددي نظير نفوذپذيري مصالح خاكريز و محدوده  ثر از عواملتاتراز آب باقيمانده م). )123-2(شكل ( گردد  ديوار اعمال
 .باشد مي

 
 طرح شماتيكي از فشار آب باقيمانده -123 -2شكل

 زلزله درهنگامفشار ديناميك آب  -4-4-2

  :محاسبه شود )15-14(رابطه  با استفاده از زلزله بايد درهنگامفشار ديناميكي آب  )1

)14-5( Hyk
8
7p wdw γ±= 

 :كه در آن
pdw : فشار ديناميكي آب)kN/m2( 

k :ضريب زلزله 

wγ : وزن مخصوص آب)kN/m2( 
H : ارتفاعي از سازه كه در زير تراز سطح ايستاي آب قرار دارد)m( 
y : عمق از تراز سطح ايستاي آب)m( 

  :محاسبه شود )16-14(فشار ديناميكي آب و عمق نقطه اثر آن بايد با كمك روابط  از  ناشيبرآيند نيروي  )2

)14-16( 










=







=±= ∫

H
5
3h

dyHyk
8
7Hk

12
7p

dw

H
0 w

2
wdw γγ
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 :كه در آن
pdw : برآيند نيروي ناشي از فشار ديناميكي آب)kN/m( 
hdw : سطح ايستا آب عمق نقطه اثر برآيند نيرو از تراز)m( 

سير  تف
مانند يك  اي سازه كه در مواردي. است  گرديده  استخراجنوسان ايستا آب  از  ناشيبراي فشار آب ديناميكي  )15-14(رابطه 

، شود  ميمحاسبه كه از روابط فوق  آنچه دوبرابرباشد، مقدار فشار آب ديناميكي بايد  مي دوطرفداراي سطح آزاد آب در  شكن موج
 .گردد  لحاظ
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 بارها
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 كليات -15-1

 .داد قرار مدنظربايد بار الزم را نياز   طبق و لنگرگاه، بندر تاسيساتهنگام طراحي 

كات فني   ن
 .گردند مي  وزن مرده و سربار تقسيم دودستهبه  رها، باو لنگرگاه بندر تاسيساتبراي طراحي 

 وزن خود سازه: وزن مرده )1
 .شود  مي  بار ايستا و بار زنده تقسيم دودسته بهروي سازه كه  وارد بروزن : سربار )2

 بار ايستا) الف
در مناطق داراي بارش . آيند مي  حساب نظير توده كاال روي بارانداز، اتاقك و انبار عبور كاال و غيره، بار ايستا به ييبارها

 .باشد مي يستاابرف سنگين، بار برف نيز بار 
 بار زنده) ب

 .شود  ميگرفته  درنظربار زنده عنوان  به، موارد زير و لنگرگاه ات بندراسيسهنگام طراحي ت
 قطار بار) 1(
 خودروبار ) 2(
 بار تجهيزات حمل و نقل كاال) 3(
 بار زنده پياده رو) 4(

 وزن مرده و سربار -15-2

 از طريقتوان  ميرا  كه وزن مخصوص آن جز مواردي بهو لنگرگاه ات بندر اسيسوزن مخصوص مصالح در طراحي ت )1

 .است  ارائه شده )39-2(، در جدول دست آورد بهي و غيره گير اندازه

 وزن مخصوص مصالح -39-2جدول 
 )kN/m3(وزن مخصوص  مصالح )kN/m3(وزن مخصوص  مصالح

 6/22 بتن قيري 0/77 شده  گري فوالد و فوالد ريخته

 0/26 )گرانيت(سنگ  0/71 چدن

 0/25 )سنگ ماسه(سنگ  5/27 آلومينيوم

 0/16 )خشك(سنگ  ماسه، شن و قلوه 0/24 بتن مسلح

 0/18 )تر(سنگ  شن و قلوهماسه،  6/22 بتن ساده

 0/20 )اشباع(سنگ  ماسه، شن و قلوه 8/7 چوب
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نوع و حجم  ازجمله از اين تاسيسات برداري بهرهشرايط با توجه به و لنگرگاه بايد ات بندر اسيست وارد برسربار  )2

، بار خودروانواع سربار شامل بار ايستا، بار برف، بار قطار، بار . تعيين گردد، ونقل حملو شرايط  شده  كاالي حمل

موثر است،  اسيسات بندر و لنگرگاهكه بر طراحي ت ديگري هرباررو و  كاال، بار زنده پياده ونقل حملتجهيزات 

 .باشد مي

 بار ايستا -15-3

 بار ايستا در شرايط عادي -15-3-1

، روش حمل و دوره شده  عواملي نظير نوع، شكل و حجم بار حمل به يكاف باتوجهعادي بايد  بار ايستا در شرايط

 .تعيين گرددبارگذاري 

كات فني  ن
سنگين نظير  كاالهاي كه ييباراندازهادر . است مترمربعبر  يلونيوتنك 30تا  10برابر  ازموارد ياريدربسبار ايستاي بارانداز  )1

 .تعيين گرددكاال  حمل ايستا بايد بعد از بررسي شرايط، مقدار بار گردد  مي  فوالدي حمل مصالح

 .است  ارائه شده )40-2(تحقيقات قبلي در شرايط واقعي در جدول  بر اساساي كاال  وزن مخصوص توده )2

 اي مصالح وزن مخصوص توده -40-2جدول 
 )kN/m3(وزن مخصوص  ماده

 9/4 كك

 8/9 تا 8/8 )كلوخه(سنگ  زغال

 0/11 تا 8/9 )پودر(سنگ  زغال

 0/29 تا 0/20 سنگ آهن

 0/15 سيمان

 0/19 سنگ ماسه، شن و قلوه
 

 بار ايستا هنگام زلزله -15-3-2

 .تعيين گرددشرايط بار ايستا هنگام اعمال زلزله در طراحي، با توجه به بار ايستا هنگام زلزله بايد 

كات فني  ن
نگهداري روباز و   براي انواع تجهيزات مربوط نظير اتاقك عبور كاال، انبار، محوطه طورجداگانه بهزلزله بايد  هنگامشرايط بار ايستا 

 .تعيين گردددر طراحي هنگام زلزله بايد طبق شرايط استفاده آن  مورد استفاده يبار ايستا. شود  بارانداز بررسي
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ا قرارگيري موقت كاال كاربرد دارد، بار ايستا ات جابجايي كاال باسيسعنوان ت اتي نظير بارانداز كه بهاسيس، براي تيگرد ازطرف
بارانداز  وارد بر يدر طراحي اسكله ديواري، بار ايستا علت همين به. باشد يرميمتغ، بسيار يرازآنغهنگام عمليات جابجايي و چه  چه

 .گردد  مي  برداري فرض هنگام زلزله معموال نصف بار ايستا در شرايط بهره

 نامتقارنبار با توزيع  -15-3-3

، اتاقك عبور باراندازاي از  توان به بار يكنواخت در ناحيه هنگام محاسبه پايداري كلي سازه، بار با توزيع نامتقارن را مي

  ، اين بار متمركز را بايد بدون تبديلوجود داشته باشدامكان اثر بار متمركز بزرگي بر سازه  اگرالبته . نمود  يا انبار تبديل

 .درنظر گرفتت بار يكنواخ به

 بار برف -15-3-4

بار براي سواحل جنوب  اصوال اين. گردد  ميتعيين شرايط منطقه با توجه به براي نواحي داراي بارش برف زياد، بار برف 

 .باشد مين  كشور مطرح

كات فني   ن
 شب كافي وزن تجمعي برف يكبا غالبا ، تعيين بار برف شود  مي  عمليات برف روبي انجامبر روي آن براي اسكله ديواري كه  )1

 يها بارش ميتما بر اساسروبي و  روند بارش برف، كيفيت برف و عمليات برفبا توجه به بار برف بايد  حالت يندرا. باشد مي 
 .تعيين گرددبرف قبلي 

متر برف  سانتي 100تا  70برابر ضخامت  تقريبا كه گردد  مي منظور مترمربعبر  يلونيوتنك 1بار برف برابر  يشترموارددرب )2
 .باشد ميپودري تازه و خشك 

 .گردد  مي  مشاهده )41-2( مخصوص برف در جدول رابطه بين شرايط برف معمولي و وزن )3

 شرايط برف معمولي و وزن مخصوص برف -41-2جدول 
 )kN/m3(وزن مخصوص  شرايط برف معمولي

 2/1 برف خشك پودري

 7/1 با باد شده  برف خشك پودري جمع

 4/4 متوسط برف با مقدار آب

 3/8 زياد برف با مقدار آب
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 بار زنده -15-4

 بار قطار -15-4-1

 ، وزن بار آن و نحوهواگنخالص  وزنبا توجه به حداكثر اثر بر سازه و اعضاي آن  كهشود  اعمالاي  گونه بار قطار بايد به

 .گردد  بخش اعمال ياچنددوطور كامل و بدون تقسيم به  قطار بايد بهاصوال بار . يجادگردداها،  قرارگيري چرخ 

 خودروبار  -15-4-2

 .تعيين گردد) ريزي و نظارت راهبردي معاون برنامه 139نشريه شماره (ها  نامه بارگذاري پل بايد طبق آيين خودروبار 

كات فني   ن
 .است  ارائه شده )42-2(در جدول  ISOحمل و نقل دريايي مطابق  ينرهايكانتابعاد و حداكثر جرم كل  به مربوط مقررات 

 بار تجهيزات جابجايي كاال -15-4-3

 :صورت زير باشد بار تجهيزات جابجايي كاال بايد به

بار تجهيزات متحرك جابجايي كاال برابر وزن مرده كل، حداكثر بار چرخ، حداكثر بار عمليات دكل يا حداكثر بار  )1

 . باشد ميتجهيزات متحرك جابجايي كاال  انتظار موردتماسي 

فاصله چرخ و  ندرنظر گرفت بابار حركت تجهيزات جابجايي كاال روي ريل برابر وزن مرده يا حداكثر بار چرخ  )2

 .باشد مي ها تعداد چرخ

 .باشد مي يدنكش باالبار تجهيزات ثابت جابجايي كاال برابر حداكثر بار  )3

 رو بار زنده پياده -15-4-4

با توجه به توان اين مقادير را  براي تجهيزات خاص مي. شود  مي منظوربر مترمربع  يلونيوتنك 5رو برابر  بار زنده پياده

 .داد برداري تجهيزات كاهش شرايط بهره
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 ابعاد استاندارد كانتينر -42-2جدول 

 اسم
 حداكثر جرم كل )H(ارتفاع  )W(عرض  )L(طول 

mm  رواداري)mm( mm  رواداري)mm( mm  رواداري)mm( kg 

1 AAA 

12192 
0 
10 -

2438 
0 
5 -

2896 
0 
5 -

30480 1 AA 2591 
0 
5 -

1 A 2438 
0 
5 -

1 AX 2438<  

1 BBB 

9125 
0 
10 -

2438 
0 
5 -

2896 
0 
5 -

25400 1 BB 2591 
0 
5 -

1 B 2438 
0 
5 -

1 BX 2438<  

1 CC 

6058 
0 
6 -

2438 
0 
5 -

2591 
0 
5 -

24000 
1 C 2438 

0 
5 -

1 CX 2438<  

1 D 2991 
0 
5 -

2438 
0 
5 -

2438 
0 
5 -10160 

1 DX 2438<  
 .و كانتينر دارند خودروبرخي كشورها مقرراتي براي ارتفاع كل : توجه
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 16فصل 

 ضريب اصطكاك
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 كليات -16-1

 بوده ودر محاسبات نيروي مقاوم اصطكاكي بايد ضريب اصطكاك ايستايي  مورد استفادهضريب اصطكاك مصالح 

 .تعيين گردد يمناسب طور بهمشخصات سازه و مصالح  ندرنظر گرفتبا

كات فني   ن
 .نمود استفاده )43-2( توان از مقادير جدول مياز ضريب اصطكاك ايستايي در محاسبات پايداري  براي استفاده

 ضريب اصطكاك ايستايي -43-2دول ج
 بتن روي بتن

 بتن روي سنگ بستر

 بتن زير آب روي سنگ بستر

 سنگ بتن روي قلوه

 سنگ سنگ روي قلوه قلوه

 چوب روي چوب

 سنگ قلوهپوشش افزايش اصطكاك روي 

5/0 

5/0 

1 8/0 تا 7/0
 

6/0 

8/0 

 )خشك( 5/0 تا )تر( 2/0

 8/0 تا 7/0

  :توجه
يا داراي ترك باشد و بوده   سنگ بستر شكننده اگرالبته . باشد مي 8/0اين مقدار براي اصطكاك بين بتن زير آب و سنگ بستر در شرايط معمولي  )1

 .يابد كاهش مي 7/0به شرايط تا  ، مقدار اين ضريب بستهوجود داشته باشدحركت شديد ماسه باالي سنگ بستر  اگرو يا 

 .مراجعه شود )بتني سلولي هاي محاسبات پايداري بلوك -4-4 (، بند)8( سلولي به بخش بتني براي محاسبه پايداري بلوك )2
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 پيوست الف

 طوفانهاي خليج فارس و درياي عمان
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 مقدمه -1-الف

 .است  شده  طوفانهاي خليج فارس و درياي عمان تنظيم وضعيت عمومياين پيوست براي آشنايي طراحان با 

 بادهاي خليج فارس -2-الف

 2مطالعات فاز ( دهد مي  ايستگاه سينوپتيك پيرامون خليج فارس و تنگه هرمز را نشان 32موقعيت  )124-2(شكل 

ارائه بوده و صرفا جهت مقايسه  NCEPمدل جهاني  به مربوط  6شماره ). 1388 -مونيتورينگ و مدلينگ سواحل ايران

هاي بوشهر، بندرعباس  ي ايستگاهها اند، داده شده  ميالدي احداث 1980اگرچه اغلب ايستگاهها در اواسط دهه . است  شده

 . شود  مي  ميالدي شروع 1960از قبل از دهه  ظهرانو 

 
 پيرامون خليج فارس و تنگه هرمزايستگاه سينوپتيك  32موقعيت  -124 -2شكل

  بخش غربي خليج يبادها گل شود  مي  كه مشاهده همانگونه. دهد مي  باد متناظر ايستگاهها را نشان گل )125-2(شكل 

بادهاي  الگوي گل كه يدرحال باشد مي  غالبغرب در آنها  ثناي ايستگاه ظهران باد شمالاست  و به گربودهيكديفارس مشابه 

 .دهد مي  ي درصد احتمال فزوني ايستگاهها را نشانها منحني )126-2(شكل . است تر دهيچيپايستگاههاي بخش شرقي 
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 بادهاي ايستگاههاي سينوپتيك پيرامون خليج فارس و تنگه هرمز گل -125 -2شكل

 
 درصد احتمال فزونيهاي  منحني -126 -2شكل

 از يدرقسمتغربي را  شمال در قطاع غرب شده)يا محاسبه(گيري  باد اندازه ٴساالنههاي  بيشترين سرعت )127-2(شكل 

 -جزيره هندورابي ينوارساحلمديريت مطالعات طرح ( دهد مي  موجود نشان  آمار تعدادي از منابع بر اساس فارس  خليج

1387.( 
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 فارس  غربي خليج شمال  شده در قطاع غرب)يا محاسبه(گيري  باد اندازه ٴساالنههاي  بيشترين سرعت -127 -2شكل

 بادهاي درياي عمان -3-الف

ي ها داده. شوند يم منحصرايستگاه جاسك، چابهار و كنارك  هاي سينوپتيك كشور در درياي عمان به سه ايستگاه

گلبادهاي  )128-2(شكل . است  دردسترسميالدي  1984ميالدي و ايستگاه كنارك از  1963ايستگاه چابهار از سال 

 .دهد مي  را نشان ستگاهيا دوايستگاههاي سينوپتيك اين 

. دارند قراراستوايي نيز  هاي تاثير طوفان تحت رمعموليغصورت اتفاقي و  به عمان  دريايايران در كرانه   جنوبي  سواحل

  خليج(عمان   ايران در درياي  ساحلي  كيلومتري از انتهاي شرقي خطوط 1000ثير شعاعي اقرار دادن يك فاصله ت بامدنظر

ايران   ساحلي  كه از نزديكي خطوط هاي استوايي از طوفان Best Trackهاي  مجموعه داده )129-2(، شكل ) گواتر

در شكل ). digital dataset"Best Track" JTWC( دهد مي  نشان 1945-2003اند را در فاصله زماني  گذشته

به  و شدت رنگ بسته است  آمده در  نمايش رنگي به صورت هب اند برخورداربودهكه از اطالعات حداكثر سرعت  هايي طوفان

ها  حركت طوفان شود  مي  مشاهده). 1387-ايران مونيتورينگ و مدلينگ سواحل 1مطالعات فاز ( باد متغير است سرعت

سمت  به شمال چرخش بهآنها با يا و  بوده سمت عمان غرب به به عموما در شمال اقيانوس هند و درياي عرب متمايل

 در فاصله( Best Trackهاي  نزديكترين واقعه طوفان به ايران در مجموعه داده .دهند مي ريمس رييتغپاكستان و هند 

BMO  [m/s]
ECMWF  [-]
Abumusa [m/s]
Kish  [m/s]
Lavan  [m/s]
Lengeh  [m/s]
Siri  [m/s]

1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009

  4

  6

  8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

Annual Maximum Wind Speed (m/s) - WNW direction 
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 داشته  كيلومتر تا چابهار فاصله 250داده و در نزديكترين نقطه از مسير خود،  رخ 1948در سال ) 1945-2003زماني  

 .است 

 
 هاي سينوپتيك ساحلي خليج چابهار ي ايستگاهگلبادها -128 -2شكل

هاي  سالهاي تاريخي متعددي را در  طوفان) 1979(سازمان هواشناسي هند ، 1945در بررسي طوفانهاي قبل از سال 

ايران   ساحلي  خطوط اثرات مستقيمي بر درياي عمان و  كه دهد مي  نشان 1900و سال ابتدايي سده  1800پاياني سده 

  را براي اين رويدادها مشخص  سرعت بيشينه باد خاصي) 1979(سازمان هواشناسي هند . )130-2شكل ( اند كرده  اعمال

   .است  بوده شتريب دريايي گره 50كه سرعت باد از  است  شده  نكته اشاره  اين  نكرده و تنها به

 
 عمان  كيلومتري انتهاي شرقي سواحل ايراني درياي 1000هاي استوايي درمحدوده  مسير طوفان -129 -2شكل
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  عمانسواحل ايراني درياي  هاي تاريخي موثربر طوفان -130 -2شكل

 2007ام ژوئن سال  7ام تا  1در فاصله كه  گونو  طوفاناما وقوع  وجودندارد ها دقت اين داده كافي به  اطمينان اگرچه

. باشد نمي  شدن طوفانهاي استوايي به سواحل درياي عمان كامال منتفي احتمال نزديك كهدهد مي  نشانداد   روي ميالدي

هاي  داده درمجموعهكه هنوز  است  درياي عرب بوده درمحدودهطوفان استوايي  شده  شديدترين رويداد ثبت گونو  طوفان

Best Track نشاندر طول مسير را و تغييرات سرعت باد  گونو  طوفان حركت مسير )131-2(شكل . است  نشده وارد 

 درساعتكيلومتر  250با سرعت باد  و يافته  توسعهاين طوفان در شرق درياي عرب  .)Dibajnia et al., 2009( دهد مي 

كرده و در   حركت به  غرب شروع شمال درجهتطوفان مذكور . گرفت ام ژوئن شدت 4در روز ) گره دريايي 140(

سمت شمال و  با حركت به. شد  رسيد و آنگاه وارد درياي عمان  خشكي ترين گوشه جزيره عرب، در درياي عمان، به شرقي

مقدار  ژوئن به 6روز  20در چابهار در ساعت  شده  ثبتسرعت باد . نهاد  يكاست  به رووفان عمان، شدت ط از  دورشدن

 .كيلومتر در ساعت رسيد 69/55حداكثر 
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 گونو  مسير طوفان -131 -2شكل
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 پيوست ب

 عمان  و درياي خزر امواج درياي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 355   پيوست ب

 

 مقدمه -1-ب

 .است  شده  تنظيم عمان  دريايو  خزر درياي امواج  وضعيت عمومياين پيوست براي آشنايي طراحان با 

 عمان  دريايو  خزر درياي هاي سواحل  موج گل -2-ب

 خزر درياي نقاط منتخب سواحل ايراني  شده  ساالنه پيشيابي  هاي موج ترتيب گل به )133-2(و شكل  )132-2(ل شك

و سواحل  )1387 مديريت نوار ساحلي كشور، 2فاز مطالعات ;  Golshani et al., 2007( 1992-2002در فاصله زماني 

  را نشان )1387 -رانيسواحل ا نگيو مدل نگيتوريمون 1فاز  مطالعات( 2007-1997در فاصله زماني  عمان  دريايايراني 

 .دهند مي

  عمان  دريايامواج طراحي سواحل  -3-ب

 گوناگون  يها بازگشتدوره  يبرارا  عمان  دريايسواحل ايراني  موثربرارتفاع موج شاخص  راتييتغ )44-2(جدول 

). 1387 -مونيتورينگ و مدلينگ سواحل ايران 1مطالعات فاز ( كند ميارائه  %90 ييباال نانياطم هيحاش بر اساس

 دسترس درهاي سرعت باد آنها  ميالدي كه داده 1977از سال  داده پس طوفانهاي روي يبرمبناشده   انجام سازي شبيه

كردن اثرات   لحاظمنظور  تعداد طوفانهاي استوايي و به محدودبودنبدليل  كه  است ذكر  به الزم. انجام شده است باشد مي 

از  مطالعه  نيا درمسير متفاوت و نزديكي اين طوفان به سواحل ايران، با توجه به ) ميالدي 2007در سال( گونو  طوفان

 160زماني حدودا  درمحدودههايي  طوفان استوايي مصنوعي، كه داده 200براي توليد  Monte Carloسازي عددي  شبيه

 شده  ضريب همبستگي انتخاببا توجه به  نقطه هر دربهترين توزيع مناسب . است  شده  دهند، استفاده مي ساله را پوشش

 )134-2شكل ( .است 

 طيشراكردن  با لحاظ هاي مختلف دوره بازگشت براي عمان  دريايسواحل ايراني  موثربرارتفاع موج شاخص  نهيشيب راتييتغ -44-2جدول 

 %90 ييباال نانياطم هيحاشدورا و امواج 

 

Upper 90% Confidence Limit + Swell Waves
Return Period (years)

10 25 50 100
57.0 26.4 Weibull (k=1.20) 0.984 1.3 1.5 1.9 2.4
57.5 25.6 Weibull (k=1.40) 0.989 3.1 4.3 5.4 6.7
58.5 25.5 Weibull (k=1.40) 0.985 3.5 5.2 6.9 8.2
59.5 25.3 Weibull (k=1.40) 0.992 4.0 5.5 6.9 8.4
60.5 25.2 Weibull (k=1.10) 0.978 4.2 5.8 7.2 8.8
61.5 25.0 F-T I 0.988 4.3 5.7 7.0 8.3

Note:  k is the Weibull shape parameter

Longitude Latitude Best Fit Distribution Correlation
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Abstract 

This part introduces design conditions, loads and determination method of each one. Among 
them, following ones may be mentioned; Definition and force calculation of vessels, wind, waves, 
tides and abnormal water levels, currents, Mooring, littoral drift, soil and water pressure, 
earthquake, liquefaction and dead and live loads. Also, appendix of chapter three presents wind 
properties for Persian Gulf and Oman Sea, and appendix of chapter four presents general status of 
waves for Caspian Sea and Oman Sea. 
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 اين نشريه

 هـاي سـاحلي   سـازه طراحـي   دستورالعملبا عنوان 

فصـل   شـانزده شـامل   شرايط طراحـي  -بخش دوم

 .است

كليات، شناورها، باد و فشار باد، امواج، نيروي موج، 

ها و نيروي  كشندها و ترازهاي غيرعادي آب، جريان

جريان، نيروهاي خـارجي وارد بـر جسـم شـناور و     

رانـه سـاحلي، خـاك     حركات آن، هيدروليك خور،

اي، روانگرايـي، فشـار    بستر، زلزله و نيروهـاي لـرزه  

ــطكاك    ــريب اص ــا، و ض ــار آب، باره ــاك و فش  خ

 .دهند هاي مختلف نشريه را تشكيل مي فصل

هاي اجرايي، مهندسان مشاور، پيمانكاران و  دستگاه

توانند از اين نشريه به عنوان راهنما  عوامل ديگر مي

 .استفاده كنند
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	نکات فنی
	1) در طراحی تاسیسات بندری و بندرگاهی موارد زیر باید درنظر گرفته شوند:
	الف) کاربری تاسیسات
	از آنجاییکه اغلب تاسیسات، کاربریهای چندگانه دارند، لذا باید دقت لازم مبذول گردد تا تمامی کاربریهای آنها بهطور کامل مدنظر قرار گیرد.
	ب) اهمیت تاسیسات
	درجه اهمیت تاسیسات برای طراحی آنها باید متناسب با ایمنی و میزان اقتصادی بودن آنها، درنظر گرفته شود. معیارهای طراحی که متاثر از اهمیت تاسیسات میباشند، عبارتند از شرایط محیطی، ضریب زلزله طراحی، عمر مفید، بارها، ضریب اطمینان و غیره میباشند. در تعیین ...
	1) تاثیر خرابی تاسیسات بر جان و مال اشخاص
	2) تاثیر خرابی بر جامعه و اقتصاد آن
	3) تاثیر خرابی بر سایر تاسیسات
	4) قابلیت جایگزینکردن تاسیسات
	پ) عمر مفید
	نوع سازه و مصالح مصرفی و نیز ضرورت و دامنه توسعه تاسیسات موجود، باید با توجه به عمر مفید انتخاب شوند. عمر مفید تاسیسات باید با بررسی موارد ذیل تعیین شود:
	1) عملکرد موثر تاسیسات
	یعنی تعداد سالهایی که پس از آن تاسیسات در اثر بروز اشکال عملکردی قابلیت استفاده را نخواهند داشت، بهطور مثال عمق لنگرگاه برای شناورهای با ابعاد بزرگتر کافی نخواهد بود.
	2) دیدگاه اقتصادی تاسیسات
	منظور تعداد سالهایی که تاسیسات فعلی از آن پس از لحاظ اقتصادی قابل رقابت با تاسیسات جدید نباشند (مگر اینکه برخی اصلاحات انجام پذیرد).
	3) کاربری اجتماعی تاسیسات
	به سالهایی که پس از آن اهمیت عملکرد تاسیسات کاهش مییابد و یا اینکه کاربریهای مختلف دیگری با توجه به طرح جامع جدید بندر درنظر گرفته میشود، اطلاق میگردد.
	4) خصوصیت فیزیکی تاسیسات
	تعداد سالهایی که بیش از آن نگهداری مقاومت مصالح مورد استفاده در سازهها، در اثر فرآیندهایی نظیر خوردگی و هوازدگی مصالح، در سطح مشخص شده امکانپذیر نباشد.
	ت) احتمال وقوع رخداد غیرمترقبه
	احتمال وقوع رخداد غیرمترقبه ارتباط معناداری با عمر مفید سازهها دارد. احتمال وقوع رخداد غیرمترقبه E1 با استفاده از رابطه (1-1) بهدست میآید.
	که در آن:
	L1: عمر مفید
	: دوره بازگشت
	ث) شرایط محیطی
	نهتنها شرایط موج، زلزله، توپوگرافی و خاک، تاثیر مستقیم بر طراحی تاسیسات دارند، بلکه کیفیت آب، مصالح بستر، زندگی جانوری و گیاهی، شرایط جوی و افزایش تراز آب دریا در اثر گرمایش زمین نیز باید درنظر گرفته شود.
	ج) مصالح
	لازم است که در انتخاب مصالح، نیروهای فیزیکی خارجی، خوردگی، عمر مفید، نوع سازه، عملیات ساخت، هزینه و تاثیر بر محیطزیست و نما درنظر گرفته شوند. کسب اطمینان از کیفیت مورد نیاز دارای اهمیت زیادی میباشد. در سالهای اخیر علاوهبر مصالح سنتی، از مصالح جدید...
	چ) روش ساخت
	برای اطمینان از یک طراحی منطقی و قابل قبول، باید بهروش ساخت توجه کافی مبذول گردد.
	ح) دقت کار
	لازم است که طراحی با توجه به دقت واقعی عملیات ساخت انجام شود.
	خ) دوره ساخت
	درحالتیکه طول دوره ساخت مقرر باشد، ضروری است که به هر دو مقوله طراحی و روش ساخت توجه شود تا اتمام کار در طول دوره تصریح شده ممکن گردد. دوره ساخت بهطورکلی با توجه به عواملی نظیر امکان تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت، سختی اجرا، تاریخ بهرهب...
	د) هزینههای ساخت و غیره
	هزینههای ساخت شامل هزینههای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای نگهداری میباشد. تمامی این هزینهها باید در طراحی و ساخت درنظر گرفته شوند. دراین حالت، لازم است که بهرهبرداری زودتر از تاسیسات در حال ساخت مورد توجه قرار گیرد و از بازگشت سریع سرمایه اطمین...
	باید توجه شود که هزینههای سرمایهگذاری شامل تعهدات جبران خسارت نیز میشوند. هنگام طراحی، موضوعاتی مانند نوع سازه و روش ساخت، باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هزینههای اجرا به این موارد بستگی خواهد داشت.
	در مرحله طراحی باید مواردی از قبیل نوع سازه، روش ساخت و هزینههای مربوط به زمان ساخت که قبلا انتخاب شدهاند، مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
	2-1- ابعاد شناور طرح



	ابعاد اصلی شناور طرح باید با استفاده از موارد زیر تعیین شود:
	1) در حالتیکه مشخصات شناور طرح معلوم باشد، ابعاد اصلی آن بکار میرود.
	2) در حالتیکه مشخصات شناور طرح مشخص نباشد، با استفاده از روشهای آماری، ابعاد اصلی مناسب تعیین میگردد.
	نکات فنی
	1) شناور طرح، شناوری است که بیشترین ظرفیت ناخالص را در بین شناورهای استفادهکننده از بندر و تاسیسات آن دارا باشد. بنابراین، چنانچه مشخصات شناور طرح انتخاب شده باشد، از ابعاد اصلی آن باید استفاده شود.
	2) درحالتیکه مشخصات شناور طرح مشخص نباشد، مثلا درحالتیکه بندر و تاسیسات آن برای استفاده عموم شناورها است، ابعاد شناور طرح با مراجعه به جدول (2-1) و شكل (2-1) تعیین میشود. در این جدول، ظرفیت (ناخالص و مرده) به عنوان شاخصهای اصلی مورد استفاده قرار ...
	3) جدول (2-1)، ابعاد اصلی شناورها را برای حالتیکه ابعاد اصلی شناور طرح را نمیتوان تعیین کرد، ارائه مینماید. این مقادیر با استفاده از روشهایی مثل تحلیلهای آماری تعیین شده و بیانگر 75 درصد مقادیر نسبت پوششی برای هر ظرفیتی از شناورها میباشد. بناب...
	4) جدول (2-1) با استفاده از اطلاعات موجود در مراجع معتبر بینالمللی ذیربط از جمله «اطلاعات دریایی Lloyd» (1995) بدست آمده است. شرح ابعاد اصلی در جدول (2-1) نشان داده شده است.
	5) ازآنجاییکه ابعاد اصلی شناورهای دور برد که مسافتهایی بیشتر از km300 را در دریا میپیمایند دارای مشخصات متفاوتی نسبت به شناورهای برد کوتاه و متوسط هستند، بنابراین ابعاد اصلی برای شناورهای دور برد و شناورهای برد کوتاه و متوسط، بهطور جداگانه ارائه ش...
	6) ارتفاع دکل بهطور قابلتوجهی حتی برای یک نوع کشتی و یک ظرفیت خاص، متغیر است، بنابراین وقتی تجهیزاتی مانند پلها در مسیرهای کشتیرانی طراحی میشوند، لازم است بررسی دقیقی بر روی ارتفاع دکل شناورهای طرح انجام شود.
	7) درحالتیکه شناور طرح بهصورت یک کشتی باری کوچک باشد، اما تعیین دقیق ابعاد آن، از قبل امکانپذیر نباشد، میتوان با رجوع به جدول (2-2) ابعاد اصلی کشتیهای باری کوچک را بهدست آورد. مقادیر جدول (2-2) از روشی همانند جدول (2-1) بهدست آمده است اما باتوج...
	8) ظرفیت
	تعریف انواع مختلف ظرفیت، بهشرح زیر میباشد:
	الف) ظرفیت ناخالص GT
	مقدار ظرفیت بخشهای محصور یک شناور است. ظرفیت ناخالص شاخصی است که اندازه شناور را مشخص میکند.
	ب) ظرفیت وزن مرده DWT
	حداکثر وزن (برحسب تن) باری است که یک شناور میتواند بارگیری نماید.
	پ) وزن آب جابجا شده DT
	مقدار آبی (برحسب تن) است که توسط یک شناور در حالت سکون جابجا میشود.
	جدول 2-1- ابعاد اصلی کشتی برای حالتیکه شناور طرح مشخص نمیباشد
	جدول 2-2- ابعاد اصلی کشتیهای کوچک باری
	جدول 2-3- توزیع فراوانی ابعاد اصلی کشتیهای کالاهای عمومی
	جدول 2-4- توزیع فراوانی ابعاد اصلی در کشتیهای فله بر
	جدول 2-5- توزیع فراوانی ابعاد اصلی در کشتیهای کانتینری
	جدول 2-6- ت) TEU – DWT
	جدول 2-7- توزیع فراوانی ابعاد اصلی در تانکرهای نفت
	2-2- نیروهای خارجی ایجادشده توسط شناورها
	2-2-1- کلیات




	نیروهای خارجی که به تاسیسات پهلوگیری در هنگام مهار و پهلوگیری توسط شناور اعمال میشود، باید با استفاده از روشهای مناسب و با درنظر گرفتن ابعاد شناور طرح، روش و سرعت پهلوگیری، سازه تاسیسات پهلوگیری، روش و مشخصات سیستم مهار و اثرات باد، موج و جریانات ج...
	تفسیر
	1) بارهای زیر در هنگام مهار و پهلوگیری شناور به تاسیسات پهلوگیری وارد میشوند:
	الف) بارهای ناشی از پهلوگیری شناور
	ب) بارهای ناشی از حرکات شناور مهار شده
	در هنگام طراحی تاسیسات پهلوگیری، ابتدا باید نیروی ناشی از پهلوگیری و سپس نیروهای ضربهای و کششی ناشی از کشتی مهار شده که در اثر باد، موج و جریان ایجاد میشود، درنظر گرفته شوند. در شرایطیکه تاسیسات پهلوگیری در بنادر و لنگرگاه در دریای آزاد و در معرض ...

	2) بهعنوان یک قانون کلی، نیروی ناشی از پهلوگیری اعمالشونده به تاسیسات پهلوگیری باید بر اساس انرژی ناشی از پهلوگیری شناور و با استفاده از مشخصات بار ـ تغییر شکل ضربهگیرها (فندرها) محاسبه شود.
	3) بهعنوان یک قانون کلی، نیروهای کششی و ضربهای ناشی از حرکات شناور مهار شده، باید به کمک مدلسازیهای عددی حرکات شناور و با درنظر گرفتن نیروی موج وارد بر شناور، نیروی باد و نیروی جریان و مشخصات بار- تغییر شکل سیستم پهلوگیری محاسبه شوند.
	2-2-2- پهلوگیری
	2-2-2-1- انرژی پهلوگیری



	نیروی خارجی که در اثر پهلوگیری شناور ایجاد میشود باید با رابطه (2-2) محاسبه گردد:
	که در آن:
	Ef: انرژی پهلوگیری شناور (kJ=kN.m)
	Ms: جرم شناور (t)
	V: سرعت پهلوگیری شناور (m/s)
	Ce: ضریب خروج از مرکزیت
	Cm: ضریب جرم مجازی
	Cs: ضریب نرمی (با مقدار استاندارد 1)
	Cc: ضریب وضعیت پهلوگیری (با مقدار استاندارد 1)
	تفسیر
	علاوهبر روش انرژی جنبشی که در بالا توضیح داده شد، روشهای دیگری برای تخمین انرژی پهلوگیری شناور نظیر روشهای آماری، روشهای مبتنیبر مدلهای آزمایشگاهی هیدرولیکی و روشهای مبتنی بر مدلهای دینامیک سیالات وجود دارد. با این وجود، در این روشها، اطلاعا...
	نکات فنی
	1) اگر فرض شود که یک شناور در حال پهلوگیری، فقط در جهت جانبی حرکت میکند، در این حالت انرژی جنبشی Es برابر با MsV2/2 میباشد. البته وقتی یک شناور در کنار یک ستون مهاربندی (دلفین)، اسکله یا یک تیر پهلوگیری مجهز به ضربهگیر پهلوگیری میکند، انرژی جذب ...
	2) جرم شناور Ms برابر با وزن آب جابجا شده (DT) ناشی از شناور طرح درنظر گرفته میشود. درحالتیکه شناور طرح را نتوان تعیین کرد، میتوان از رابطه (2-3) برای بهدست آوردن رابطه بین ظرفیت وزن مرده (DWT) و ظرفیت ناخالص (GT) و وزن آب جابجا شده (DT) استفاده ...
	که در آن:
	DT: وزن آب جابجا شده (مقدار آب برحسب تن که به وسیله کشتی کاملا بارگیری شده جابجا میشود)
	GT: ظرفیت ناخالص
	DWT: ظرفیت وزن مرده
	3) ضریب نرمی Cs بیانگر نسبت انرژی باقیمانده بعد از جذب انرژی در اثر تغییر شکل جسم شناور هنگام پهلوگیری بهمقدار انرژی پهلوگیری اولیه میباشد. بهطور کلی فرض میشود که هیچ انرژی جذب نمیشود و بنابراین Cs همواره 1 است.
	4) وقتی شناوری پهلو میگیرد، جرم آب بین شناور و تجهیزات پهلوگیری، مانع از حرکت کشتی میشود و همانند مانعی در فضای بین کشتی و تجهیزات پهلوگیری عمل  میکند. بنابراین مقدار انرژی که باید به وسیله ضربهگیرها جذب شود، کاهش مییابد. این تاثیر باید در محاسب...
	2-2-2-2- سرعت پهلوگیری


	سرعت پهلوگیری یک شناور باید بر اساس اندازهگیریهای میدانی و اطلاعات قبلی در موارد مشابه و بادرنظر گرفتن نوع شناور طرح، حدی که شناور بارگیري شده است، موقعیت و سازه تاسیسات پهلوگیری، شرایط جوی و مشخصههای دریایی و در دسترس بودن یا نبودن یدککشها و ان...
	نکات فنی
	1) با مشاهده نحوه پهلوگیری کشتیهای باری و تانکرهای نفتی بزرگ، ملاحظه میشود که این کشتیها به یک حالت توقف موقتی به موازات اسکله و با یک فاصله مشخص رسیده، سپس با قایقهای یدککش، بهسمت اسکله هل داده میشوند. اگر وزش باد شدیدی بهسمت اسکله وجود داش...
	2) شناورهای خاص مانند قایقهای مسافری، کشتیهای رو رو و کشتیهای باری کوچک بوسیله نیروی خود و بدون استفاده از یدککشها پهلو میگیرند. اگر سرسره در عقب یا جلوی این شناورها وجود داشته باشد، شناور باید عمود بر اسکله قرار گیرد که دراینحالت باید روشی غیر...
	3) در شکل (2-2) ارتباط بین شرایط جابجایی شناور و سرعت پهلوگیری با اندازه شناور، بر اساس اطلاعات بهدست آمده از تجربیات قبلی، نشان داده شده است.
	شکل (2-2) نشان میدهد که هرچه شناور بزرگتر باشد، سرعت پهلوگیری آن باید کمتر باشد. در ضمن چنانچه تاسیسات پهلوگیری در شرایط حفاظت شده توسط موجشکن یا غیره نباشد، باید سرعت پهلوگیری بیشتری درنظر گرفته شود.
	4) با توجه به نتایج بررسی سرعت پهلوگیری، معمولا سرعت پهلوگیری کشتیهای کالاهای عمومی کمتر از  cm/s 10 است، ولی در موارد اندکی ممکن است این سرعت از cm/s 10 فراتر رود (شکل 2-3).
	سرعت پهلوگیری فقط در حالتهای استثنایی برای تانکرهای نفت بزرگی که از پایانههای فراساحل استفاده میکنند از cm/s10 فراترمیرود (شکل 2-4). حتی برای شناورهایی که از نیروی خود برای پهلوگیری استفاده میکنند این سرعت کمتر از  cm/s10 است، اگرچه در موارد کمی ...
	همچنین بر اساس نتایج بررسیهای فوقالذکر باید توجه شود که مقدار بار شناور در سرعت پهلوگیری آن تاثیر بسزایی دارد. بهبیان دیگر، شناوری که بهطور کامل بارگیري شده است، عمق آب زیر ته شناور کم بوده و در نتیجه سرعت پهلوگیری کمتر میشود و در عوض چنانچه با...
	در جدول (2-8) سرعتهای متوسط پهلوگیری برای کشتیهای باری، کشتیهای کانتینری و حملکنندههای اتومبیل ذکر شده  است. رابطه بین ظرفیت وزن مرده و سرعت پهلوگیری نیز در شکل (2-6) نشان داده شده است. این بررسیها همچنین نشان میدهد که شناور بزرگتر تمایل به ...
	جدول 2-8- ظرفیت وزن مرده و سرعت متوسط پهلوگیری

	5) در شکل (2-7) توزیع فراوانی سرعت پهلوگیری حاصل از مقادیر موجود اندازه گرفته شده در پایانههای فراساحل مخصوص تانکرهای نفت  DWT200000  نشان داده شده که در آن بیشترین سرعت اندازهگیري شده cm/s 13 بوده است. بر اساس تابع توزیع Weibull، احتمال اینکه سرعت...
	که در آن:
	V: سرعت پهلوگیری (cm/s)
	بر اساس رابطه (2-4)، احتمال اینکه سرعت پهلوگیری از cm/s 5/14 فراتر رود، یکهزارم میباشد. اندازهگیریهای سرعت پهلوگیری در پایانههای فراساحل بیانگر آن است که سرعت پهلوگیری طراحی  cm/s15 یا cm/s 20 میباشد.
	6) شناورهای کوچک مانند کشتیهای باری و قایقهای ماهیگیری، با نیروی خود و بدون کمک یدککشها پهلو میگیرند که در نتیجه سرعت پهلوگیری از سرعت کشتیهای بزرگ، بیشتر است و در بعضی حالات حتی میتواند از cm/s 30 هم فراتر رود. در رابطه با شناورهای کوچک خاص، ...
	7) در مواردیکه روشهای محتاطانه پهلوگیری توضیح داده شده در قسمت (1) بهکار نمیرود و یا درحالاتیکه شناورهای کوچک و متوسط تحت اثر جریانها پهلو میگیرند، لازم است که سرعت پهلوگیری بر اساس اطلاعات اندازهگیري شده فعلی و با توجه به انحراف شناور در اثر ...
	8) برای تاسیسات پهلوگیری مورد استفاده توسط قایقهای ماهیگیری، پیشنهاد میشود که طراحی بر اساس استانداردهای طراحی تاسیسات بنادر ماهیگیری و وضعیت کاربری واقعی، انجام گیرد.
	2-2-2-3- ضریب خروج از مرکز



	ضریب خروج از مرکز باید با استفاده از رابطه (2-5) محاسبه شود:
	که در آن:
	l: فاصله از نقطه محل برخورد شناور با تاسیسات پهلوگیری تا مرکز ثقل شناور، که بهموازات امتداد تاسیسات پهلوگیری اندازهگیری میشود (m)
	r: شعاع ژیراسیون حول محور دائم که از مرکز ثقل شناور میگذرد (m)
	نکات فنی
	1) شناوریکه در حال انجام عملیات پهلوگیری باشد، نمیتواند بهطور کامل موازی با امتداد تاسیسات پهلوگیری قرار گیرد. لذا شناور پس از برخورد به ضربهگیرها، شروع به پیچش و غلتش کرده و در نتیجه بخشی از انرژی جنبشی شناور مصرف میشود. مقدار انرژی که در اثر غ...
	2) شعاع ژیراسیون r نسبت به Lpp تابعی از ضریب ظرافت شناور Cb است که از شکل (2-8) بهدست میآید. درعینحال میتوان از تقریب خطی نشان داده شده در رابطه (2-6) نیز استفاده نمود.
	که در آن:
	r: شعاع ژیراسیون، که مطابق رابطه Iz=Msr2 به ممان اینرسی Iz حول محور دائم شناور وابسته است
	Lpp: طول شناور (m)
	Cb: ضریب ظرافت شناور،   ( : حجم آب جابجا شده توسط شناور (m3)، B: عرض شناور (m) و d: آبخور شناور (m))
	3) مطابق شکل (2-9)، وقتی یک شناور به ضربهگیرهای F1 و F2 برخورد میکند و نزدیکترین نقطه شناور به اسکله دیواری P است، فاصله l از نقطه برخورد تا مرکز ثقل شناور که بهموازات تاسیسات پهلوگیری اندازهگیری میشود از روابط (2-7) یا (2-8) بهدست میآید. وقت...
	که در آن:
	L1: فاصله از نقطه برخورد تا مرکز ثقل شناور که بهموازات تاسیسات پهلوگیری در هنگام برخورد شناور با ضربهگیر F1 اندازهگیری میشود.
	L2: فاصله از نقطه برخورد تا مرکز ثقل شناور که بهموازات تاسیسات پهلوگیری در هنگام برخورد شناور با ضربهگیر F2 اندازهگیری میشود.
	: زاویه پهلوگیری (مقدار   با توجه به شرایط طراحی درنظر گرفته میشود و معمولا در حدود صفر تا 10 درجه میباشد)
	e: نسبت فاصله بین ضربهگیرها که در جهت طولی شناور اندازهگیری میشود به طول شناور
	: نسبت طول وجه موازی شناور در ارتفاع نقطه برخورد با ضربهگیرها به طول شناور. این مقدار با توجه به نوع شناورها و ضریب ظرافت شناور و غیره تغییر میکند، اما به طور کلی  بین   تا  میباشد.
	k: پارامتر نشاندهنده محل نسبی نقطهای که نزدیکترین فاصله را تا تاسیسات پهلوگیری بین ضربهگیرهای F1 و F2 دارد. k بین صفر و 1 تغییر میکند اما معمولا 5/0 درنظر گرفته میشود.
	2-2-2-4- ضریب جرم مجازی



	برای محاسبه ضریب جرم مجازی باید از رابطه (2-9) استفاده کرد:
	که در آن:
	Cb: ضریب ظرافت شناور
	: حجم آب جابجا شده توسط شناور (m3)
	Lpp: طول شناور (m)
	B: عرض شناور (m)
	d: آبخور در حالت بارگیری کامل (m)
	نکات فنی
	1) هنگام پهلوگیری شناور، شناور (که جرم Ms دارد) و جرم آبی که دور آن را گرفته است (که جرم Mw دارد) هر دو کاهش سرعت دارند که بر این اساس، نیروی اینرسی ناشی از جرم آب به مقدار نیروی اینرسی شناور افزوده میشود. بنابراین ضریب مجازی بهصورت رابطه (2-10) به...
	که در آن:
	Cm: ضریب جرم مجازی
	Ms: جرم کشتی (t)
	Mw: جرم آب فراگرفته دور کشتی (جرم افزوده) (t)
	رابطه (2-9) بر اساس مدلهای آزمایشگاهی و مشاهدات محلی، پیشنهاد شده است. عبارت دوم در رابطه (2-9) با مقدار Mw / Ms در رابطه (2-10) مرتبط است.
	2) بهعنوان یک قانون کلی، مقادیر واقعی شناور طرح برای طول شناور (Lpp)، عرض شناور (B) و آبخور شناور در حالت بارگیری کامل (d) استفاده میشود. اما وقتی یکی از اندازههای استاندارد شناور، استفاده میشود، میتوان از ابعاد واقعی که در بند (2-1- ابعاد شناو...
	2-2-3- شناورهای مهار شده
	2-2-3-1- حرکات شناور مهار شده




	بهعنوان یک قانون کلی، نیروهای خارجی که در اثر حرکات یک شناور مهار شده ایجاد میشود، باید از طریق شبیهسازی عددی ضمن تنظیم متناسب نیروی موج اعمال شده بر شناور، نیروی باد و نیروی جریان و غیره محاسبه شوند.
	تفسیر
	1) شناورهای مهار شده در محل دریای باز یا نزدیک کانالهای دسترسی ورودی بنادر یا کنار تاسیسات پهلوگیری که در معرض امواج با پریود بلند هستند و همچنین شناورهایی که در شرایط جوی طوفانی لنگر میاندازند، در معرض حرکاتی تحت اثر نیروهای موج، باد و جریان میباش...
	2) بهعنوان یک قانون کلی، نیروهای خارجی که در اثر حرکات شناورها ایجاد میشوند، باید به کمک شبیهسازیهای عددی، حرکات شناور و بر اساس عواملی نظیر نیروی موج اعمال شده به شناور، جریان و مشخصات بار- تغییر شکل سیستمهای مهاربندی، محاسبه شود.

	نکات فنی
	1) بهعنوان یک قانون کلی، حرکات یک شناور مهار شده، باید با شبیهسازیهای عددی و با درنظر گرفتن تغییرات تصادفی بارها و غیرخطی بودن مشخصات بار- تغییر شکل سیستم مهاربندی، تحلیل شود. با این وجود اگر امکان شبیهسازی عددی چنین حرکاتی وجود نداشته باشد، یا ...
	2) مجموع نیروی موج که به جسم یک شناور اعمال میشود، با تقسیم نیرو به نیروی محرک امواج برخوردی و نیروی انعکاسی ناشی از حرکت شناور، تحلیل میشود. نیروی محرک امواج برخوردی، نیروی موجی است که درحالتیکه از حرکات شناور، جلوگیری شده، محاسبه میگردد. ن...
	3) برای شناورهایی نظیر تانکرهای بزرگ نفت که ضریب ظرافت 7/0 تا 8/0 دارند، میتوان جسم کشتی را بهصورت یک استوانه بیضوی درنظر گرفت تا ارزیابی تقریبی از نیروی موج امکانپذیر شود.
	4) برای شناورهای جعبهای شکل مانند شناورهای کارگاهی، نیروی موج را میتوان با درنظر گرفتن شناور بهصورت جسم شناور با سطح مقطع مستطیلی یا بهصورت جسم شناوری بهشکل منشور مستطیلی، بهدست آورد.
	2-2-3-2- امواج برخوردی به شناور



	نیروی موج اعمالی بر یک شناور مهار شده باید با روش مناسب و با در نظر گرفتن نوع شناور و پارامترهای موج انجام شود.
	تفسیر
	نیروی موج اعمالی بر یک شناور لنگر انداخته را باید با استفاده از روشی مناسب مانند روش نوار، تکنیک توزیع منبع، روش المان مرزی یا روش اجزاء محدود، محاسبه کرد. روش متداول مورد استفاده برای شناورها، روش نوار است.
	نکات فنی
	1) نیروی موج به وسیله روش نوار
	الف) نیروی موج ناشی از امواج منظم وارد بر جسم شناور
	نیروی موج وارد بر جسم شناور، مجموع نیروی Froude-Kriloff و نیروی ناشی از امواج منعکس شده توسط جسم شناور (نیروی تفرق) میباشد.
	ب) نیروی Froude-Kriloff
	نیروی Froude-Kriloff نیرویی است که از انتگرالگیری فشار امواج پیشرونده حول محیط جسم شناور بهدست میآید. درحالتیکه شناور مهار شده مقابل اسکله باشد، این نیرو مجموع نیروی امواج برخوردی و نیروی ناشی از امواج منعکس شده از اسکله، درنظر گرفته میشود.
	پ) نیروی تفرق
	نیروی تفرق واردشونده به یک شناور، نیرویی است که در اثر تغییر در میدان فشار در هنگام پخش امواج برخوردی توسط جسم شناور، ایجاد میشود. بهطور تخمینی، این تغییر در میدان فشار، میتواند با نیروی انعکاسی ناشی از حرکت شناور، برای حالتیکه جسم شناور نسبت به...
	ت) نیروی کل وارد بر جسم شناور
	نیروی کل وارد بر جسم شناور، برابر است با جمع نیروهای  Froude-Kriloff و نیروی تفرق که به سطح مقطع بدنه در جهت طولی از x=-Lpp/2 تا x=Lpp/2 وارد میشود.
	2) نیروهای امواج با تئوری تفرق
	درحالتیکه شناور مورد نظر بسیار پهن باشد (ضریب ظرافت شناور Cb آن 7/0 تا 8/0 است)، سازه منعکسکنندهای مانند اسکله، پشت شناور وجود نداشته باشد و حرکات شناور بهطور قابل توجهی کم باشد، میتوان شناور را به شکل یک استوانه بیضوی درنظر گرفت و نیروی موج را ...
	2-2-3-3- بار باد وارد بر شناور



	بار باد وارد بر شناور لنگر مهار شده، باید با استفاده از رابطه مناسبی تعیین شود.
	تفسیر
	بهتر است که بار باد وارد بر شناور مهار شده، بادرنظر گرفتن تغییرات زمانی سرعت باد و مشخصات ضریب پسای وابسته به سطح مقطع شناور موردنظر، تعیین شود.
	نکات فنی
	1) بار باد وارد بر یک شناور با روابط (2-12) تا (2-14) و با استفاده از ضرایب پسای CX و CY در جهات X و Y و ضریب لنگر فشار  Cmحول محور میانی کشتی محاسبه میشود.
	که در آن:
	CX: ضریب پسا در جهت X (از جلوی کشتی)
	CY: ضریب پسا در جهت Y (از کنار کشتی)
	CM: ضریب لنگر فشار حول محور میانی کشتی
	RX: مولفه بار باد در جهت X (kN)
	RY: مولفه بار باد در جهت Y (kN)
	RM: لنگر بار باد حول محور میانی کشتی (kN.m)
	: چگالی هوا،
	U: سرعت باد (m/s)
	AT: مساحت تصویر شده جلوی کشتی بالای سطح آب (m2)
	AL: مساحت تصویر شده پهلوی کشتی بالای سطح آب (m2)
	Lpp: طول شناور (m)
	2) بهتر است ضرایب بار باد CX، CY و CM با استفاده از آزمایشهای تونل باد یا آزمایشهای مخزن آب در مورد شناور طرح، تعیین شوند. از آنجاییکه این آزمایشها زمانبر و پر هزینه هستند، تعیین ضرایب نیروی باد بر اساس آزمایشهای قبلی تونل باد و مخزن آب گریزناپذ...
	3) حداکثر سرعت باد (سرعت متوسط باد 10 دقیقهای) باید بهعنوان سرعت باد U درنظر گرفته شود.
	4) برای مساحت تصویر شده جلوی کشتی بالای سطح آب و مساحت جانبی کشتی بالای سطح آب، مطلوب است که از مقادیر مربوط به شناور طرح استفاده شود. برای شناورهای با اندازه استاندارد، میتوان به روابط رگرسیون مراجعه کرد.
	5) ازآنجاکه سرعت باد تغییرات زمانی و مکانی دارد، لذا لازم است سرعت باد در تحلیل حرکات یک شناور مهار شده، متغیر درنظر گرفته شود. Davenport و Hino طیف فرکانس را برای نوسان زمانی سرعت باد پیشنهاد دادهاند که بهترتیب با روابط (2-15) و (2-16) بهدست میآید.
	که در آن:
	: طیف فرکانس برای ساعت باد (m2.s)
	U10: سرعت متوسط باد در ارتفاع استاندارد 10 متر (m/s)
	Kr: ضریب اصطکاک برای سطحی که سرعت باد در ارتفاع استاندارد به آن وارد میشود. در مناطق دریایی، Kr=0.003 در نظر گرفته میشود
	: نما در منحنی سرعت باد تعریف شده بهصورت قانون توانی
	z: ارتفاع از سطح زمین یا سطح آب دریا (m)
	m: ضریب اصلاح مرتبط با پایداری اتمسفر، m برای طوفان 2 درنظر گرفته میشود.
	2-2-3-4- نیروهای جریان وارد بر شناور



	نیروی فشار جریان ناشی از جریانهای جزرومدی باید با استفاده از روشی مناسب محاسبه شود.
	نکات فنی
	1) نیروی فشار جریان ناشی از جریانهای واردشده به سینه شناور
	نیروی فشار جریان اعمال شده به شناور در اثر جریانهای وارد شده به سینه کشتی به کمک رابطه (2-17) محاسبه میشود.
	که در آن:
	Rf: نیروی فشار جریان (kN)
	S: مساحت سطح مرطوب (m2)
	V: سرعت جریان (m/s)
	2) نیروی فشار جریان ناشی از جریانهای وارد شده به پهلوی شناور
	نیروی فشار جریان اعمال شده به شناور در اثر جریانهای وارد شده به کناره کشتی به کمک رابطه (2-18) محاسبه میشود.
	که در آن:
	R: نیروی فشار (kN)
	: چگالی آب دریا (t/m3) که مقدار استاندارد آن   است.
	C: ضریب فشار جریان
	V: سرعت جریان (m/s)
	B: مساحت بدنه کناره کشتی در زیر آب (m2)
	3) اصولا نیروی فشار جریان ناشی از جریانهای جزرومدی را میتوان به مقاومت اصطکاکی و مقاومت فشاری تقسیم کرد. فرض میشود که مقاومت در برابر جریانهای وارده به سینه شناور، عمدتا مقاومت اصطکاکی و مقاومت در برابر جریانهای وارده به کناره شناور، مقاومت فش...
	که در آن:
	Rf: نیروی فشار جریان (N)
	: وزن مخصوص آب دریا (مقدار استاندارد آن 03/1 است)
	g: شتاب ثقل (m/s2)
	t: دما ( )
	S: مساحت سطح مرطوب (m2)
	V: سرعت جریان (m/s)
	: ضریب (  برای یک کشتی شناور به طول 30متر و  برای یک شناور به طول 250متر)
	4) ضریب فشار جریان C در رابطه (2-18) با توجه به جهت نسبی جریان   تغییر میکند و مقادیر آن از شکل (2-10) برای اهداف موردنظر، بهدست میآید.
	5) مقدار مساحت سطح مرطوب S و سطح تصویر شده کناری زیر خط آب B با استفاده از روابط رگرسیون که از تحلیلهای آماری بهدست میآید، محاسبه میشود.
	2-2-3-5- مشخصات بار- تغییر شکل سیستمهای مهار



	هنگام تحلیل حرکت یک شناور مهار شده، مشخصات بار ـ تغییر شکل سیستم مهار (طنابها، ضربهگیرها و غیره) باید بهطور مناسب مدل شود.
	نکات فنی
	معمولا مشخصات بار- تغییر شکل یک سیستم مهار (طنابها، ضربهگیرها و غیره) غیرخطی است. در ضمن با توجه به مشخصات بار- تغییر شکل ضربهگیرها، که دارای تغییر شکل بهصورت پسماند هستند، مطلوب خواهد بود این مشخصات بهطور دقیق قبل از تحلیل حرکت شناور مهار شده، ...
	2-2-4- نیروی کششی مهاری وارد بر ستونهای مهاری و مهاربندها
	جدول 2-9- نیروهای کششی مهار شناورها

	تفسیر
	1) ستونهای مهاری دور از خط ساحل، هم روی تاسیسات پهلوگیری و هم نزدیک آنها و البته نزدیک دو انتهای پهلوگیر نصب میشوند بهطوریکه میتوان از آنها برای مهار یک شناور در زمان طوفان استفاده نمود. مهاربندها (شاخکهای مهار)، نزدیک به خط ساحل و تاسیسات پهلوگ...
	2) برای تعیین جانمایی و اسامی طنابهای مهاری برای مهار یک شناور، به بخش (8) و بند (2-1- طول و عمق پهلوگیر) مراجعه شود.
	3) برای تعیین جانمایی و ساختار یک ستون مهاری به بخش (8)، بند (19-3- ستون مهاری، مهاربند و حلقه مهار) مراجعه شود.

	نکات فنی
	1) بهتر است نیروی کششی مهار وارد بر یک ستون مهاری و یک مهاربند، بر اساس مقاومت گسیختگی طناب مهاری شناور، شرایط جوی و شرایط دریا در محل نصب تجهیزات مهار، ابعاد شناور و همچنین درصورت لزوم نیروی پهلوگیری شناور، فشار باد روی شناور لنگر انداخته و نیروی نا...
	2) در شرایطیکه ظرفیت ناخالص کشتی از 5000 تن فراتر رود و خطر اتصال بیش از یک طناب مهاری به یک مهاربند برای ثابت نگهداشتن شناور از طریق مهار میانی وجود ندارد، نیروی کششی وارد بر یک مهاربند درحالت کشند، نصف مقدار ارائه شده در جدول (2-9) درنظر گرفته می...
	3) نیروی کششی شناوری که ظرفیت ناخالص آن بیشتر از 200 تن نمیباشد و یا از 100هزار تن بیشتر است ( جدول (2-9) اين موارد را پوشش نميدهد) باید بادرنظر گرفتن شرایط جوی و شرایط دریا، ساختار تجهیزات مهار، اطلاعات بهدست آمده از گذشته دراین مورد و غیره محاس...
	4) نیروهای کششی وارد بر ستونهای مهاری بر اساس فشار باد اعمال شده به شناوریکه با بارگیری نسبتا کم حتی وقتی سرعت باد 25 تا 30 متر بر ثانیه است قابلیت پهلوگیری ایمن داشته باشد و بافرضاینکه ستونهای مهاری در محلی به فاصله عرض شناور از خط آب اسکله ساخ...
	برای یک شناور کوچک با ظرفیت ناخالص کمتر 1000 تن، ستونهای مهاری میتواند نیروهای کششی تحت سرعت باد تا 35 متر بر ثانیه را تحمل کند.
	نیروهای کششی وارد بر مهاربند بر اساس فشار باد اعمالشونده به شناوری که با بارگیری نسبتا سبک امکان مهار آن فقط با استفاده از مهاربندها در بادی با سرعت تا 15 متر بر ثانیه وجود داشته باشد و بافرضاینکه طنابهای مهاری در عقب و جلوی شناور با محور طولی شناو...
	نیروی کششی مهاری در حالت کشند برای یک مهاربند جهت ثابت نگهداشتن شناور از طریق مهار میانی، با توجه به مقاومتگسیختگی یک طناب مهاری تعیین خواهد شد. در شرایطی میتوان از طنابهای فیبر مصنوعی ساخته شده از طنابهای نایلونی و طنابهای نوع B وینیلون (هر دو...
	در محاسبات نیروی کششی مهاری عنوان شده در فوق، علاوهبر فشار باد، فرض میشود که جریانهای جزرومدی برابر kt 2 در جهت طولی و kt 6/0 در جهت عرضی وجود دارد.
	5) هنگام تعیین نیروی کششی مهاری یک شناور کوچک با ظرفیت ناخالص کمتر از200 تن، بهتر است که نوع شناور، وضعیت پهلوگیری، سازه تاسیسات پهلوگیری و غیره درنظر گرفته شوند. در هنگام طراحی ستونهای مهاری و مهاربندها برای شناورهایی با ظرفیت ناخالص کمتر از 200 تن،...
	6) در هنگام محاسبه نیروی کششی مهاری برای شناورهایی نظیر قایقهای مسافری، کشتیهای کانتینری یا کشتیهای مسافری، بهدلیل زیادبودن سطوح در معرض فشار باد در این شناورها باید استفاده از جدول (2-8) با احتیاط انجام شود.
	3-1- کلیات


	به هنگام طراحی بندر و تجهیزات لنگرگاه، عوامل هواشناسی نظیر بادها، فشار هوا، مه، میزان بارش، عمق برف و دمای هوا باید مد نظر قرار گیرند.
	تفسیر
	اثراتی که عوامل هواشناسی بر روی طراحی بندر و تجهیزات لنگرگاه اعمال میکنند بهشرح زیر میباشد:
	1) فشار هوا و توزیع آن عواملی هستند که در ایجاد باد و خیزاب (برکشند) طوفان حاکم میباشند.
	2) باد عامل حاکم بر تولید امواج و خیزاب طوفان است، که نیروهای خارجی را بر بندر و تجهیزات لنگرگاه و شناورهای مهار شده به شکل فشار باد اعمال میکند، و میتواند فعالیتهای بندری و لنگرگاهی مانند تخلیه و بارگیری کالا را دچار اختلال کند.
	3) بارش عامل دیگری است که ظرفیت مورد نیاز تاسیسات زهکشی بنادر و لنگرگاهها را تعیین  میکند، باران همچنین میتواند فعالیتهای بندری و لنگرگاهی مانند تخلیه و بارگیری کالا را دچار اختلال کند.
	4) مه عاملی است که مانعی برای ناوبری شناورها در حین ورود یا خروج از لنگرگاه بوده، و همچنین بهرهوری بندر و تجهیزات لنگرگاه را کاهش میدهد.
	5) در برخی حالات، بار برف به عنوان یک بار ایستا اعمال شده بر روی بندر و تجهیزات لنگرگاه مد نظر قرار میگیرد.
	6) دمای هوا توزیع تنش درون سازههای بندر و تجهیزات لنگرگاه را تحتتأثیر قرار میدهد و ممکن است به بروز تنشهای حرارتی در این سازهها منجر شود.
	نکات فنی

	1) در محاسبات مربوط به ایجاد خیزاب طوفان یا امواج ناشی از طوفان، معمولا فرض میشود که توزیع فشار هوا از یکی از روابط Fujita (3-1) یا Myers (3-2) تبعیت میکند؛ ثابتها در رابطه انتخاب شده بر اساس اندازهگیریهای فشار هوای واقعی در ناحیه طوفانها تعی...
	که در آن:
	p: فشار هوا در فاصله r از مرکز طوفان (hPa)
	r: فاصله از مرکز طوفان (km)
	pc: فشار هوا در مرکز طوفان (hPa)
	r0: فاصله تقریبی مرکز طوفان تا نقطهای که سرعت باد حداکثر است (km)
	: افت فشار هوا در مرکز طوفان (hPa)؛
	: فشار هوا در   (hPa)؛
	اندازه طوفان با زمان تغییر میکند، و از این رو r0 و   باید به شکل توابعی از زمان تعریف شوند.

	2) در ارتباط با باد به بند (3-2- باد) مراجعه کنید.
	3) باران بهطور کلی به باران طوفان همراه با رعد و برق که میزان بارش سنگینی را در مدت زمان کوتاهی در پی دارد و بارانی که برای بازه زمانی طولانی ادامه دارد (باران یک طوفان مثالی از مورد دوم است) تقسیم  میشود. به هنگام طراحی تجهیزات زهکشی، لازم است تا...
	که در آن:
	R: شدت بارش (mm/h)
	t: دوره زمانی بارش (min)
	a و b و n: ضرایب ثابت
	4) در مورد بار برف وارد بر بندر و تجهیزات لنگرگاه به بند( 15-3-4- بار برف) مراجعه کنید.
	3-2- باد


	روش استاندارد چنانچه در ادامه تصریح شده است به این صورت است که خصوصیات باد جهت تخمین موج و همچنین مشخصات باد بهعنوان علت یک نیروی خارجی وارد بر بندر و تجهیزات لنگرگاه مدنظر قرار گیرد.
	نکات فنی
	1) بادهای گرادیان
	الف) سرعت باد گرادیان میتواند با تابعی از گرادیان فشار، شعاع انحنای منحنیهای همفشار، عرض جغرافیایی و چگالی هوا بهصورت رابطه (3-5) بیان شود.
	که در آن:
	Vg: سرعت باد گرادیان (cm/s)، رابطه (3-5) برای گردباد متضاد مقدار منفی ارائه میکند و لذا مقدار قدر مطلق باید بکار رود.
	: گرادیان فشار (برای گردباد مثبت و برای گردباد متضاد منفی در نظر گرفته میشود) (g/cm2/s2)
	r: شعاع انحنای منحنیهای هم فشار (cm)
	: سرعت زاویهای چرخش زمین ( )؛
	: عرض جغرافیایی (درجه)
	: چگالی هوا (g/cm3)
	پیش از انجام محاسبات، واحد اندازهگیریها ابتدا باید به سیستم واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه که در بالا نوشته شده است تبدیل شود. باید توجه داشت که یک درجه عرض جغرافیایی با مسافتی در حدود 1.11(107 cm برابری  میکند و فشار هوای 1.0 hPa برابر 103 g/cm/s2 م...
	ب) یک باد گرادیان که منحنیهای همفشار آن خطوط مستقیم میباشد (شعاع انحنای آنها در رابطه (3-5) بینهایت است) باد ژئوستروفیک نامیده میشود. در این حالت سرعت باد   است.
	2) سرعت واقعی باد در سطح دریا عموما کمتر از مقدار بدست آمده از رابطه باد گرادیان است. علاوهبر این گرچه در تئوری، جهت باد گرادیان موازی منحنیهای همفشار است، چنانچه در شکل (2-11) نشان داده شده است باد سطح دریا با زاویه خاص   نسبت به منحنیهای همفشا...
	جدول 2-10- رابطه بین سرعت باد در سطح دریا و سرعت باد گرادیان

	3) هنگام انتخاب سرعت باد طراحی برای بادی که مستقیما بر بندر و تجهیزات لنگرگاه و شناورهای مهار شده اثر میکند، توزیع حدی سرعت باد باید بر اساس دادههای اندازهگیری واقعی انجام شده در یک بازه طولانی (دست کم 30 سال به عنوان یک قانون کلی) تخمین زده شود...
	متداول است که جهت و سرعت به عنوان پارامترهای باد درنظر گرفته شوند. در ایستگاههای باد سازمان هواشناسی ایران جهت باد با استفاده از سیستم جهتی شانزده نقطهای و سرعت باد با سرعت اندازهگیري شده در فواصل 3 ساعته ارائه میشوند.
	برای نواحی با شرایط توپوگرافی متفاوت نسبت به نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی فوقالذکر، باید مشاهداتی حداقل یک ساله صورت گرفته و آنگاه بررسی مقایسهای اثرات توپوگرافی بهمنظور امکان استفاده از نتایج تقریبی پیشگفته انجام گیرد.
	4) در خصوص سرعت باد مورد استفاده در تخمین خیزابهای ناشی از طوفان و امواج، مرسوم است از مقدار متناظر با ارتفاع 10 متری از سطح دریا استفاده شود. سرعتهای بهدست آمده از ادارات هواشناسی دولتی مقادیر متناظر با ارتفاع تقریبی 10 متری بالای سطح زمین هستند...
	4) در خصوص سرعت باد مورد استفاده در تخمین خیزابهای ناشی از طوفان و امواج، مرسوم است از مقدار متناظر با ارتفاع 10 متری از سطح دریا استفاده شود. سرعتهای بهدست آمده از ادارات هواشناسی دولتی مقادیر متناظر با ارتفاع تقریبی 10 متری بالای سطح زمین هستند...
	4) در خصوص سرعت باد مورد استفاده در تخمین خیزابهای ناشی از طوفان و امواج، مرسوم است از مقدار متناظر با ارتفاع 10 متری از سطح دریا استفاده شود. سرعتهای بهدست آمده از ادارات هواشناسی دولتی مقادیر متناظر با ارتفاع تقریبی 10 متری بالای سطح زمین هستند...
	که در آن:
	Uh: سرعت باد در ارتفاع h (m/s)
	U0: سرعت باد در ارتفاع h0 (m/s)
	مقدار توان بستهبه موقعیت با توجه به زبری نزدیک سطح زمین و پایداری اتمسفر تغییر میکند. در محاسبات سازهای بر روی زمین، مقدار n=1/10~1/4 مورد استفاده قرار میگیرد، و معمول است مقدار   بر روی دریا مورد استفاده قرار گیرد.
	شکل (2-12) روش جامعتر تصحیح ارتفاع را با درنظر گرفتن تاثیرات توام ارتفاع و پایداری لايه مرزی باد نشان میدهد. در این شکل نسبت سرعت باد در هر ارتفاعی به سرعت باد در ارتفاع 10 متر بر مبنای تابعی از ارتفاع اندازهگیری برای مقادیر منتخب اختلاف دمای هوا ...
	که در آن:
	T∆: اختلاف دمای هوا و دریا (درجه سانتیگراد)
	Ta: دمای هوا (درجه سانتیگراد)
	Ts: دمای آب (درجه سانتیگراد)
	اگر اختلاف درجه حرارت هوا و آب منفی باشد، لایه مرزی ناپایدار بوده و سرعت باد تاثیر بیشتری در نمو موج دارد. اگر T∆ مثبت باشد، لایه مرزی پایدار بوده و سرعت باد تاثیر کمتری دارد. اگر T∆ صفر باشد، لایه مرزی پایداری خنثی داشته و تصحیح سرعت باد لازم نیست. ه...
	دادههای آماری سرعت باد ایستگاههای هواشناسی معمولا در هر سه ساعت ارائه میشوند. با این وجود، برای بعضی از سازهها ممکن است سرعت باد در یک بازه زمانی کوتاهتر یا بیشینه لحظهای سرعت باد بکار رود، در این مورد لازم است تا درکی از رابطه بین سرعت میان...
	/
	/
	3-3- فشار باد



	فشار باد باید بهنحو مناسبی با درنظر گرفتن وضعیت و توجه به نوع سازهای تجهیزات و موقعیت آنها تعیین شود.
	نکات فنی
	1) بههنگام محاسبه فشار باد وارده بر یک شناور مهار شده باید به بند (2-2-3-3- بار باد وارد بر شناور) رجوع شود.
	2) در مواردیکه هیچ قانون مدونی در ارتباط با فشار باد اعمالی به سازه وجود نداشته باشد، فشار باد را میتوان با استفاده از رابطه (3-8) محاسبه نمود.
	که در آن:
	p: فشار باد (N/m2)
	q: فشار سرعت (N/m2)
	c: ضریب فشار باد
	رابطه (3-8) فشار باد را بیان میکند، یعنی نیروی ناشی از باد بهازای واحد سطحی که در معرض نیروی باد قرار دارد. بنابراین نیروی کل ناشی از باد وارده بر یک عضو یا سازه عبارت است از فشار باد ارائه شده در رابطه (3-8) ضرب در سطحی از آن عضو یا سازه که تحتتا...
	فشار سرعت q بهصورت رابطه (3-9) تعریف میشود.
	که در آن:
	q: فشار سرعت (N/m2)
	U: سرعت باد طرح (m/s)
	سرعت باد طرح باید حدود 2/1 تا 5/1 برابر سرعت باد استاندارد (سرعت میانگین ده دقیقهای باد در ارتفاع 10 متری) درنظر گرفته شود. این بدین جهت است که بیشینه سرعت لحظهای باد در حدود 2/1 تا 5/1 برابر سرعت میانگین ده دقیقهای باد میباشد.
	ضریب فشار باد بسته به شرایطی چون شکل اجزا یا سازه، جهت باد، و عدد رینولدز متغیر است. در خصوص جهت باد، در حالت کلی لازم است جهت بادی مد نظر قرار گیرد که بدترین شرایط را برای سازه ایجاد میکند، به جز در مواردی که وجود یک جهت باد عمده غالب تایید شده باشد.
	نمونه هایی از سرعت سالانه باد خلیج فارس و دریای عمان در پیوست الف ارائه شده است.
	حالت کلی لازم است جهت بادی مدنظرقرارگیرد که بدترین شرایط را برای سازه ایجادمیکند، بهجز در مواردیکه وجود یک جهت باد عمده غالب تاییدشدهباشد.
	نمونههایی از سرعت سالانه باد خلیج فارس و دریای عمان در پیوست این فصل ارائه شده است.
	4-1- کلیات
	4-1-1- روش تعیین امواج مورد استفاده در طراحی




	امواجیکه مشخصات آنها در تعیین پایداری تاسیسات حفاظتی لنگرگاه و دیگر تاسیسات لنگرگاه و بندر، و همچنین بررسی درجه آرامش کانالهای ناوبری و حوضچهها مورد استفاده قرار میگیرند، از اندازهگیری امواج واقعی یا پیشیابی امواج تعیین میشوند. خصوصیات امواج با...
	امواجیکه مشخصات آنها در تعیین پایداری تاسیسات حفاظتی لنگرگاه و دیگر تاسیسات لنگرگاه و بندر، و همچنین بررسی درجه آرامش کانالهای ناوبری و حوضچهها مورد استفاده قرار میگیرند، از اندازهگیری امواج واقعی یا پیشیابی امواج تعیین میشوند. خصوصیات امواج با...
	امواجیکه مشخصات آنها در تعیین پایداری تاسیسات حفاظتی لنگرگاه و دیگر تاسیسات لنگرگاه و بندر، و همچنین بررسی درجه آرامش کانالهای ناوبری و حوضچهها مورد استفاده قرار میگیرند، از اندازهگیری امواج واقعی یا پیشیابی امواج تعیین میشوند. خصوصیات امواج با...
	تفسیر
	اندازه و شکل سازهای تاسیسات بهکمک عواملی نظیر ارتفاع و دوره تناوب امواج موثر بر آنها تعیین میشوند. از این رو تعیین شرایط موجی که برای طراحی استفاده میشود باید با دقت انجام گیرد. تعیین شرایط امواج باید برای «امواج عادی» (یعنی امواجیکه در شرایط ع...
	امواج حاصل از پردازش آماری دادهها بر مبنای اندازهگیریهای واقعی یا پیشیابی معمولا امواج آب عمیق هستند که از توپوگرافی بستر دریا تاثیر نمیپذیرند. امواج آب عمیق بهسمت ساحل منتشر میشوند، و وقتی به عمق آبی تقریبا برابر نصف طول موج میرسند، اثرات توپ...
	در روند فوقالذکر بهمنظور تعیین شرایط موجیکه در طراحی مورد استفاده قرار میگیرد، لازم است نامنظمی امواج به اندازه کافی مدنظر قرار گیرد و تا حد امکان طبیعت اتفاقی آنها لحاظ گردد.

	نکات فنی
	یک نمونه از روش تعیین شرایط موج جهت استفاده در طراحی در شکل (2-13) آمده است.
	4-1-2- امواجی مورد استفاده در طراحی


	امواج مشخصه، مرتفعترین امواج، امواج آب عمیق، امواج آب عمیق معادل و غیره در طراحی بندر و تاسیسات لنگرگاه بهکار میروند.
	تفسیر
	امواجیکه در طراحی سازهها استفاده میشوند معمولا «امواج مشخصه» هستند. موج مشخصه موجی فرضی است که شاخصی آماری از یک مجموعه امواج نامنظم میباشد. امواج مشخصه ابعادی تقریبا برابر با مقادیر حاصل از مشاهدات بصری دارند و از این رو از آنها در پیشیابی امو...
	نکات فنی
	1) تعریف پارامترهای موج
	الف) موج مشخصه (ارتفاع موج مشخصه H1/3 و دوره تناوب موج مشخصه T1/3)
	امواج در یک گروه موج به ترتیب ارتفاع مرتب شده و / مرتفع ترین آنها انتخاب میگردند. آنگاه موج مشخصه موجی فرضی است که ارتفاع و دوره تناوب آن ارتفاع و دوره تناوب میانگین امواج برگزیده میباشد.
	ب) مرتفعترین موج (ارتفاع مرتفعترین موج Hmax و دوره تناوب مرتفعترین موج Tmax)
	مرتفعترین موج در یک گروه میباشد.
	پ) موج دهک اول مرتفعترین امواج (H1/10 و T1/10)
	موجیکه ارتفاع و دوره تناوب آن برابر با میانگین ارتفاع و دوره تناوب / مرتفعترین امواج در یک گروه موج میباشد.
	ت) موج میانگین (ارتفاع موج میانگین/، دوره تناوب موج میانگین/)
	موجیکه ارتفاع و دوره تناوب آن برابر با میانگین ارتفاع و دوره تناوب همه امواج در یک گروه موج است.
	ث) امواج آب عمیق (ارتفاع موج آب عمیق H0 و دوره تناوب موج آب عمیق T0)
	امواج در محلیکه عمق آب حداقل برابر نصف طول موج باشد؛ پارامترهای موج بهصورت پارامترهای موج مشخصه در آن محل نشان داده میشوند.
	ج) ارتفاع موج آب عمیق معادل (/)
	ارتفاع موجی فرضی استکه برای اثرات تغییرات سطحی توپوگرافی بستر، نظیر انکسار و تفرق موج، تصحیح شده باشد؛ این پارامتر با ارتفاع موج مشخصه نشان داده میشود.
	2) موج بیشینه
	بزرگترین موج مشخصه در یک مجموعه از دادههای موج مشخصه که در یک بازه زمانی خاص مشاهده شده است (مثلا یک روز، یک ماه یا یک سال) را «موج بیشینه» مینامند. برای مشخصکردن دقیق طول دوره مشاهداتی توصیه میشود که به موج بیشینه عبارتی نظیر «موج مشخصه ...
	3) اهمیت امواج آب عمیق معادل
	ارتفاع موج در یک موقعیت مشخص یا در نتیجه انتقال در اثر خزش و شکست تعیین میشود که به عمق آب در آن نقطه بستگی  دارد، و یا ناشی از تفرق و انکسار است که به شرایط سطحی توپوگرافی بستر در آن نقطه وابسته است. با این وجود، در آزمایشهای مدل هیدرولیکی برای ...
	ارتفاع موج آب عمیق معادل در محلیکه طراحی انجام میشود بهصورت زیر (رابطه (4-1)) حاصل میشود:
	که در آن:
	Kr: ضریب انکسار برای ناحیه موردنظر (به بند (4-5-2- انکسار موج) مراجعه شود)
	Kd: ضریب تفرق برای ناحیه موردنظر (به بند (4-5-3- تفرق موج) مراجعه شود)
	4-1-3- ویژگیهای امواج
	4-1-3-1- ویژگیهای اساسی امواج



	ویژگیهای اساسی امواج مانند طول موج و سرعت را میتوان با تئوری موج دامنه کوچک برآورد کرد. با این وجود، ارتفاع امواج شکنا و ارتفاع بالاروی با لحاظکردن اثرات دامنه محدود محاسبه میشوند.
	نکات فنی
	1) تئوری موج دامنه کوچک
	ویژگیهای اساسی امواج بهشکل تابعی از ارتفاع موج، دوره تناوب و عمق آب بیان میشوند . ویژگیهای گوناگون امواج آب کمعمق، که در تقریب اول از تئوری امواج دامنه کوچک بهدست میآیند در ادامه فهرست میشود. شایان ذکر است که با توجه به مختصات، جهت مثبت...
	الف) تراز سطح (تغییر مکان نسبتبه سطح آب ساکن) (m)
	که در آن:
	: تراز سطح (m)
	H: ارتفاع موج (m)
	L: طول موج (m)
	T: پریود (s)
	ب) طول موج (m)
	که در آن:
	h: عمق آب (m)
	g: شتاب گرانش (m/s2)
	پ) سرعت موج (m/s)
	ت) سرعت ذره آب (m/s)
	که در آن:
	u: مولفه سرعت ذره آب در راستای x (m/s)
	w: مولفه سرعت ذره آب در راستای z (m/s)
	ث) شتاب ذره آب (m/s)
	که در آن:
	: مولفه شتاب ذره آب در راستای x (m/s2)
	: مولفه شتاب ذره آب در راستای z (m/s2)
	ج) فشار در آب هنگامیکه موج عمل میکند (N/m2)
	که در آن:
	چ) متوسط انرژی موج در واحد سطح تراز آب (J)
	که در آن Ek و Ep به ترتیب چگالی انرژی جنبشی و پتانسیل، Ek=E=، هستند.
	ح) نرخ متوسط انرژی انتقالیافته در راستای حرکت موج در واحد زمان در واحد عرض موج (N.m/m/s)
	که در آن:
	CG: سرعت گروهی امواج (m/s)
	2) مشخصات امواج آب عمیق و طول موج
	الف) امواج آب عمیق
	امواج در آب با عمق بیش از نصف طول موج (h/L>1/2) امواج آب عمیق نامیده میشوند. خصوصیات گوناگون امواج آب عمیق را میتوان از روابط تئوری موج دامنه کوچک با فرض   استخراج نمود. طول موج L0 سرعت موج C0 و سرعت گروهی موج CG برای امواج آب عمیق بهصورتزیر می...
	چنانچه در رابطه (4-12) بیان شده است، طول موج، سرعت موج و سرعت گروهی در امواج آب عمیق تنها به دوره تناوب بستگی داشته و مستقل از عمق آب هستند.
	ب) طول موج امواج بلند
	امواجیکه طول موج آنها در مقایسه با عمق آب بسیار بلند است (h/L<1/25) امواج بلند نامیده میشوند. خصوصیات گوناگون امواج بلند میتواند از روابط تئوری امواج دامنه کوچک با فرض مقادیر بسیار کوچک h/L بهدست آید. به این ترتیب طول موج، سرعت موج و سرعت گرو...
	3) ملاحظات اثرات دامنه محدود
	روابط ارائه شده در بند (1) همیشه برای امواج آب کمعمق معمولی با ارتفاع زیاد دقیق نیستند، و از این رو گاهی لازم است روابط امواج دامنه محدود بهکار گرفته شود. میزان خطای محاسبات ناشی از بهکارگیری تئوری موج دامنه کوچک بستهبه تیزی موج H/L و نسبت عمق آب...
	یکی از اثرات دامنه محدود امواج بر روی تراز تاج   نسبتبه ارتفاع موج آشکارمیشود که این نسبت، با افزایش ارتفاع موج افزایش مییابد. تعریف تراز تاج   در بالای شکل (2-14)، که بر اساس دادههای محلی رسم شده، نشان داده شده است. این شکل نسبت مرتفعترین تراز...
	4) انواع تئوری موج دامنه محدود
	تئوریهای موج دامنه محدود تئوری موج استوکس، تئوری موج کنویدال و بعضی دیگر را در بر میگیرد. در مورد اول، تیزی موج نسبتا پایین درنظر گرفته شده، و پروفیل موج بهصورت سریهایی از توابع مثلثاتی ارائه میشود. تعدادی از محققین راهحلهای سریهای تقریبی مت...

	شكل2- 14- رابطه بین حداکثر تراز تاج و ارتفاع موج نسبی H1/3/h
	5) بهکارگیری تئوریهای امواج دامنه محدود در طراحیهای سازهای
	تئوریهای غیرخطی، که شامل تئوریهای موج دامنه محدود میشوند، اگرچه در محدوده وسیعی از زمینههای مهندسی سواحل بهکار میروند اما بهدلیل کثرت مجهولات موجود، در طراحیهای حالحاضر، فقط در زمینههای محدودی مانند موارد زیر بهکار میروند.
	الف) بیشینه سرعت افقی ذره آب umax در ترازهای پایینتر از تاج موج
	این اطلاعات در تخمین نیروی موج وارد بر اجزای سازهای دائم بسیار حیاتی است. روابط حاصل از تئوری موج استوکس هنگامیکه نسبت عمق آب به طول موج بزرگ باشد بهکار گرفته میشود، و روابط حاصل از تئوری موج منفرد زمانیکه نسبت عمق آب به طول موج کوچک است استفاده...
	که ضریب / در جدول (2-11) ارائه شده است.
	جدول 2-11- ضریب   برای محاسبه حداکثر سرعت افقی ذره آب

	ب) خزش موج
	خزش، که با کاهش عمق آب روی میدهد، را میتوان با استفاده از یک تئوری موج بلند که جملات غیرخطی را نیز دربر بگیرد محاسبه نمود، یعنی تئوری موج کنویدال یا تئوری موج هذلولوی ممکن است در این پدیده بهکار روند (بهبند (4-5-5- خزش موج) مراجعه شود).
	پ) افزایش و کاهش تراز متوسط آب
	تراز متوسط آب، همانگونهکه از تئوری تداخل غیرخطی امواج و جریانات قابل محاسبه میباشد، با نزدیک شدن موج به نقطه شکست بهتدریج کاهش و آنگاه در ناحیه شکست به طرف خط ساحلی افزایش مییابد. این تغییر تراز متوسط آب برای محاسبه تغییر ارتفاع موج ناشی از شکست ...
	ت) فاصله آزاد سازههای فراساحل
	هنگام تعیین میزان فاصله آزاد سازههای فراساحل بالای تراز آب ساکن، توصیه میشود افزایش نسبی تراز تاج موج ناشی از اثر دامنه محدود مانند آنچه در شکل (2-14) نشان داده شده است لحاظ شود.
	4-1-3-2- ویژگیهای آماری امواج

	تفسیر
	فرضیات نهفته در پس نظریه توزیع رایلی این پیشفرض است که انرژی موج در یک بازه بسیار باریک در حول یک فرکانس مشخص متمرکز میباشد. از این رو در زمینه بهکارگیری این توزیع برای امواج اقیانوسی که محدوده فرکانسی عریض دارند مشکلاتی وجود خواهد داشت. با این ه...
	نکات فنی
	1) رابطه توزیع رایلی
	توزیع رایلی با رابطه (4-15) تعریف میشود:
	که در آن:
	: تابع چگالی احتمال ارتفاع امواج
	: ارتفاع موج میانگین (m)

	طبق توزیع رایلی، ارتفاع موج دهک اول مرتفعترین امواج H1/10، ارتفاع موج مشخصه H1/3 و ارتفاع موج میانگین   با روابط (4-16) بهیکدیگر مرتبط میشوند:
	این روابط بهطور متوسط با نتایج مشاهدات موج در محل بهخوبی مطابقت دارند.
	تعیین دقیق ارتفاع موج بیشینه Hmax دشوار است که در ادامه در بند (2) بدان پرداخته خواهد شد، اما در کل میتوان آن را در محدوده رابطه (4-17) قرار داد:
	دورههای تناوب نیز به رابطه (4-18) مربوط میشوند:
	شایان ذکر است که بههرحال با نزدیکشدن امواج به ساحل، امواج دارای ارتفاع بیش از حد شکست شروع به شکستن میکنند و ارتفاع آنها کاهش مییابد. از این رو استفاده از توزیع رایلی برای ارتفاع امواج ناحیه شکست ممکن نیست.
	2) احتمال وقوع ارتفاع مرتفعترین موج
	ارتفاع مرتفعترین موج Hmax کمیتی آماری است که نمیتوان آنرا بهدقت تعیین نمود، بلکه تنها میتوان احتمال وقوع آنرا ارائهکرد. اگر فرض شود که ارتفاع موج از توزیع رایلی تبعیت میکند، مقدار مورد انتظار   از Hmax، هنگامیکه تعداد زیادی از نمونهها که هر ک...
	با این وجود، باید توجه داشت هنگامیکه Hmax برای تعداد نمونههای زیادی که هر یک N موج را شامل میشود تعیین میگردد، در موارد قابل توجهی Hmax از   تجاوز میکند و لذا صرفا استفاده از   بهعنوان موج طراحی ممکن است سازه را در معرض خطر قرار دهد. بنابرا...
	جدول (2-12) مقادیر حاصل از رابطه فوق را ارائه میکند. از آنجا که Hmax مقداری مشخص نبوده و بیشتر متغیری احتمالاتی است، مقدار Hmax/H1/3 بهشدت با N و   تغییر میکند. با این وجود، با توجه به اینکه ارتفاع موج تنها بهصورت تقریبی از توزیع رایلی پیروی  می...
	جدول 2-12- رابطه بین ارتفاع موج بیشینه Hmax و ارتفاع موج مشخصه H1/3
	4-1-3-3- طیف موج




	در طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه، توجه کامل به شکل اصلی طیف موج معطوف شده و شکل مناسبی از آن استفاده میشود.
	نکات فنی
	1) فرم کلی طیف موج
	فرم عمومی طیف موج اغلب با رابطه (4-21) ارائه میشود:
	که در آن:
	f: فرکانس
	: آزیموت از جهت اصلی موج
	: طیف جهتی
	در بالا،   تابعی است که توزیع انرژی موج را با توجه به فرکانس نشان میدهد و «طیف فرکانسی» نامیده میشود.   نیز تابعی است که توزیع انرژی موج را با توجه به جهت ارائه نموده و «تابع توزیع جهتی» نامیده میشود.
	توابع ارائه شده در روابط زیر را میتوان برای   و   بهکار برد. طیف فرکانسی رابطه (4-22) طیف Bretschneider-Mitsuyasu نامیده میشود و رابطه (4-23) تابع پراکندگی نوع Mitsuyasu نام دارد.
	که در آن G0 ضریبی از تناسب است که شرط نرمالسازی زیر را تامین  میکند: (رابطه (4-24))
	که در آن   و   بهترتیب حداکثر و حداقل زوایای انحراف از جهت اصلی میباشند.
	عبارت S در رابطه (4-23) ضریبی است که درجه پراکندگی جهتی انرژی موج را نشان میدهد. این کمیت با روابط  (4-25) تعریف میشود:
	که fm  فرکانسی است که در آن حداکثر طیف ظاهر میشود. این مقدار را میتوان بر مبنای دوره تناوب موج مشخصه T1/3 بهصورت رابطه (4-26) بیان نمود:
	اگر واحدهای H1/3 و T1/3 بهترتیب متر و ثانیه باشند، آنگاه واحد  ، m2s میباشد.

	2) مقدار پارامتر پراکندگی جهتی
	معمولا مقدار بیشینه مقدار Smax پارامتر پراکندگی جهتی در امواج ناشی از باد در آب عمیق برابر 10 درنظر گرفته شود. در امواج دورآ با توجه به فرآیند افت موج و غیره، مناسب است مقدار 20 یا بیشتر بهکار رود. شکل (2-15) نمودار مقادیر تقریبی Smax را در برابر تیز...
	3) تغییرات Smax در اثر انکسار
	شکل تابع پراکندگی جهتی در فرآیند انکسار امواج تغییر میکند. هنگام محاسبه تفرق بر روی امواج نامنظم با استفاده از امواجی که تحت تاثیر انکسار بوده اند، مدنظر قراردادن این تغییرات در تابع پراکندگی جهتی اهمیتی بهسزا دارد. شکل (2-16) مقادیر Smax را بعد از ...
	4) مدل بهبود یافته طیف فرکانس
	اگر امواج در آزمایشگاه بر اساس طیف Brestschneider-Mitsuyasu که با رابطه (4-22) بیان میشود تولید شوند، دوره تناوب موج مشخصه امواج تولید شده، اغلب از دوره تناوب موج مشخصه هدف انحراف دارد و علت آن این موضوع است که رابطه اصلی (4-22) برحسب فرکانس بیش...
	فرکانس بیشینه رابطه (4-27) در حدود 8% کمتر از مقدار حاصل از رابطه (4-22) و چگالی طیفی در نقطه بیشینه در حدود 18% بیشتر است و در کل طیف بهسمت فرکانس پائین تغییر مکان میدهد. دست کم توصیه میشود که شکل طیفی ارائه شده در رابطه (4-27) جهت طیف هدف آزمایش...
	5) رابطه بین طیف موج و مقادیر معمول خصوصیات موج
	الف) طیف موج و مقدار معمول ارتفاع موج
	اگر فرض شود که تابع چگالی احتمال وقوع ارتفاع موج H از توزیع رایلی تبعیت میکند، آنگاه رابطه بین ارتفاع موج میانگین   و ممان مرتبه صفر طیف موج m0 با رابطه (4-29) ارائه میشود که در آن ممان مرتبه n ام طیفموج از رابطه (4-28) تعیین میگردد.
	با استفاده از رابطه   میتوان به رابطه (4-30) مابین ارتفاع موج مشخصه و طیف دست یافت.
	با توجه به نتایج مشاهدات واقعی، در اغلب موارد بهترین رابطه   میباشد. در حالتیکه داده موج مربوط به آبهای کمعمق که ارتفاع موج بلند است باشد، امواج بهشدت غیرخطی بوده و بنابراین رابطه   ارضا میشود. در هریک از دو حالت،  ارتباطی بسیار قوی بین H1/3 و m...
	ب) طیف موج و مقدار معمول دوره تناوب
	هنگامیکه امواج با استفاده از روش قطع تراز صفر تعیین میشوند، دوره تناوب میانگین Tz بر مبنای تئوری Rice از رابطه (4-31) بهدست میآید
	محاسبه دوره تناوب میانگین با استفاده از طیف نوع Brestschneider-Mitsuyasu رابطه (4-32) را بهدست میدهد:
	شکل (2-17) مقایسه بین دوره تناوب میانگین  حاصل از پروفیلهای موج مشاهده شده واقعی و دوره تناوبهای میانگین Tz تخمین زده شده از محاسبات طیفی را نشان میدهد. مقادیر  در بازه 6/0 تا 0/1، با مقدار میانگین 83/0 توزیع میشوند. بهعبارتدیگر، مقادیر میانگ...
	6) طیف امواج دارای دوره تناوب بلند
	توضیحات فوق به طیف امواج ناشی از باد و مولفههای موج دورآ که دوره تناوب نسبتا کوتاهی دارند مرتبط میباشد. برای مولفههای امواج دارای دوره تناوب بلند که دورههای تناوب برابر دهها ثانیه یا بیشتر دارند، به بند (4-8- امواج با دوره تناوب بلند و نوسان آ...
	4-2- روش تعیین شرایط موج مورد استفاده در طراحی
	4-2-1- اصول تعیین امواج آب عمیق بهکار رفته در طراحی




	مدت زمان دادههای آماری موج بهکار رفته برای تنظیم شرایط امواج آب عمیق جهت دستیابی به پایداری سازههای تاسیسات بندر و لنگرگاه و دیگر موارد باید بهطور مناسبی با توجه به کاربری تاسیسات بندری و مشخصات سازهای تعیین گردد.
	تفسیر
	1) برای دادههای اندازهگیري شده واقعی، یک دوره نسبتا طولانی (10 ساله یا بیشتر) مطلوب میباشد. با این وجود درصورت فقدان چنین دادههای اندازهگیری واقعی، بهتر است از مقادیر پیشیابی شده بهدست آمده از دادههای حداقل حدود 30 ساله هواشناسی که با دادهه...
	2) وقتیکه مقادیر پیشیابی شده حاصل از دادههای هواشناسی با استفاده از دادههای اندازهگیری واقعی اصلاح میشوند، ضروري است که دادههای اندازهگیري شده حداقل یک دوره 3 ساله را تحتپوشش قرار داده و شامل تعداد قابل ملاحظهای از طوفانهای شدید باشد. با...
	3) درصورتیکه دادههای اندازهگیري شده حقیقی واقعا در محل موردنظر وجود نداشته و یا اینکه تنها دادههای اندازهگیري شده موجود در شرایط فوقالعاده محدودی باشد، میتوان دادههای اندازهگیري شده مجاور محل موردنظر با شرایط طبیعی مشابه را استفاده نمود.
	4) اگر مشخص شود که قبل از دورهای که امواج با استفاده از دادههای هواشناسی پیشیابی شده اند (بهعنوان مثال در دهه قبل) طوفانی فوقالعاده در محل اتفاق افتاده است، اطلاعات چنین پدیدهای باید مدنظر قرار گیرد.
	5) هنگامیکه مقادیر پیشیابی شده برای یک طوفان دریایی فرضی بهکار میروند، توصیه میشود که بررسی کافی از بزرگی طوفانهای دریایی گذشته و مسیر عبور آنها انجام گیرد و حتی این بررسی در برگیرنده احتمال وقوع چنین طوفانی نیز باشد.
	6) برای تخمین امواج آب عمیق با استفاده از دادههای اندازهگیري شده واقعی ضروری است به این موضوع توجه شود که ارتفاع موج اندازهگیري شده تحت اثر انکسار و خزش بوده است. بنابراین باید امواج آب عمیق با تقسیم ارتفاع اندازهگیري شده بر ضریب انکسار و ضریب خزش...
	7) اگر ارتفاع موج مشخصه بهدست آمده از دادههای اندازهگیري شده واقعی بیشتر از نصف عمق آب در محل اندازهگیری باشد، فرض میشود که این موج ثبت شده تحتتاثیر شکست موج میباشد. در چنین دادههای موجی پارامترهای امواج آب عمیق باید از پیشیابی امواج تخمین...
	8) توصیه میشود که برای تعیین امواج آب عمیقی که در طراحی استفاده میشود به احتمال وقوع بر پایه دوره بازگشت و طول عمر سازه موردنظر توجه شود. با این وجود روش تفسیر احتمالوقوع به کاربریها، اهمیت و برگشت سرمایه سازه و دیگر عوامل بستگی  دارد و بنابرا...
	9) در تعیین امواج آب عمیق مورد استفاده در طراحی ضروري است که بررسی نیروهای خارجی و خسارتهای گذشته بر روی سازههای موجود نزدیک سازه مورد طراحی انجام گیرد.
	10) متداول است که پارامترهای موج آب عمیق بهطور جداگانه برای هر جهت از 16 قطاع موج مشخص شود، اگرچه جهاتیکه ارتفاع امواج در آنها کوتاه بوده و اثرات آنها بر روی سازه ناچیز به نظر میآید را میتوان حذف کرد. جهت موج در اینجا جهت مولفه موج غیرمنظم دارا...
	4-2-2- روش بهدست آوردن پارامترهای امواج طراحی



	نخست امواج آب عمیق باید بر مبنای بند (4-2-1- اصول تعیین امواج آب عمیق بهکار رفته در طراحی) تعیین شود. سپس باید انتقال موج در نتیجه انکسار، تفرق، خزش و شکست محاسبه گردد. در نهایت باید امواجیکه بیشترین اثرات مخرب را بر روی سازه موردنظر و یا تاسیسات پ...
	نکات فنی
	پارامترهای امواج طراحی با توجه به شیوههای زیر تعیین میگردد:
	1) اثرات انتقال موج از قبیل انکسار، تفرق، خزش و شکست بر امواج آب عمیق با توجه به بند (4-2-1- اصول تعیین امواج آب عمیق بهکار رفته در طراحی) بهمنظور تعیین پارامترهای امواج طراحی در محل طراحی اعمال میشوند.
	2) اگر محل موردنظر تحت شرایط خاص (برای مثال تلاطمهای ناشی از امواج منعکس شده خارجی و یا افزایش ارتفاع موج درنتیجه گوشههای مقعر) باشد، این شرایط نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
	3) نیروی موج و دیگر اثرات ناشی از موج بر روی سازه موردنظر از قبیل روگذری برای امواج بهدست آمده در بالا تعیین میگردد.
	4) باتوجه به شرایط متغیر مربوط به اثرات موج، ممکن است در حالاتی نیروی موج هنگامیکه سطح آب پایین است حداکثر شود و بنابراین بررسیها باید برای تمام حالات ممکن سطح آب انجام گیرد.
	5) محاسبات بالا برای تمام جهاتی که ممکن است امواج آب عمیق از آن سمت بیایند انجام میگیرد. امواج آب عمیق برای حالتیکه اثر موج حداکثر است و یا حالتیکه اثرات آن بر روی سازه موردنظر و یا تاسیسات پسکرانه بیشترین اثر مخرب را دارد برای امواج طراحی انتخا...
	4-3- پیشیابی موج
	4-3-1- کلیات




	پیشیابی موج باید با استفاده از یک روش مناسب پیشیابی انجام گیرد.
	تفسیر
	1) پیشیابی باید در دو مرحله زیر انجام گیرد:
	الف) مشخصکردن میدان باد
	ب) محاسبه رشد و افت موج
	2) میدانی که در آن موج تولید و گسترش پیدامیکند را طول بادگیر (موجگاه) مینامند و با چهار پارامتر توصیف میشود: سرعت باد، جهت باد، طول بادگیر، زمان تداوم وزش باد. بعد از مشخصکردن میدان باد، رشد و افت موج باید با استفاده از مناسبترین روش پیشیابی ب...

	نکات فنی
	میدان باد با توجه به روند زیر مشخص میشود:
	الف) جمعآوری نمودارهای آب و هوای سطحی و دادههای هواشناسی.
	ب) تعیین مدتزمان پیشیابی برای هر حالت.
	پ) محاسبه گرادیان بادها از نمودارهای آب و هوای سطحی.
	ت) تخمین بادهای سطحی دریایی با استفاده از روابط تجربی و دادههای اندازهگیري شده.
	ث) آمادهسازی نمودار میدان باد.
	4-3-2- پیشیابی موج در ناحیه تولید موج



	برای پیشیابی امواج در ناحیه تولید موج، روشهای طیفی و روشهای موج مشخصه بهعنوان روشهای مرسوم پیشنهاد میشوند.
	تفسیر
	قابلیت اطمینان نتایج پیشیابی موج باید از طریق مقایسه با دادههای موج اندازهگیري شده کنترل شود.
	جهت غالب موج شکل گرفته از باد لزوما با جهت باد یکسان نیست. عدم تطابق این دو جهت بخصوص زمانی پیش میآید که طول بادگیر در جهاتیکه اندکی با جهت وزش باد زاویه دارد بهشدت افزایش مییابد. از این تفاوت برای تعدادی از جهات وزش باد در بعضی از نواحی دریای خز...
	قسمتهای شمالی دریای خزر کمعمق بوده و بهعلاوه سطح آن در زمستان بطور وسیع یخ میزند. کمعمقی این ناحیه در مدلهای عددی طیفی بطور طبیعی لحاظ میشود. اما در روشهای تحلیلی درصورت طولانی بودن مدت وزش باد باید در هنگام محاسبه طول بادگیر مورد توجه قرا...
	نکات فنی
	1) روشهای طیفی
	الف) کلیات
	روشهای طیفی را میتوان به دو روش طبقهبندی کرد، روشهای مولفه طیفی با فرضاینکه مولفههای طیف برای هر فرکانس و جهت تا رسیدن بهحالت تعادل مستقلا توسعه مییابند، و روشهای پارامتریک که مبتنی بر این ایده هستند که توسعه و زوال طیف موج را میتوان با تعدا...
	اگرچه دقت پیشیابی موج با استفاده از روشهای طیفی هنوز بهطورکافی بررسی نشده است، اما از آنجا که دقت پیشیابی موج بستگی زیادی به دقت تخمین بادهای اقیانوسی دارد، در حال حاضر منطقی است که دقت روشهای طیفی قابل قیاس با روشهای موج مشخصه فرض شود. با ای...
	روشهای طیفی مزایای زیر را نسبت به روشهای موج مشخصه دارند.
	(1) اثرات تغییرات سرعت باد و جهت آن در گسترش امواج بهخوبی بهصورت فیزیکی بیان میشوند.
	(2) نتایج تخمین زده شده مناسبی از دوره تناوب و ارتفاع بهدست میآید حتی هنگامیکه میدان باد با انتشار امواج حرکت میکند.
	(3) میتوان امواج ناشی از باد و شرایط امواج محلی مخلوط با امواج دورآ از دریا را در یک محاسبه تولید نمود.
	بنابراین اگر نتایج پیشیابی با استفاده از یکی از روشهای موج مشخصه مورد تردید واقع شود، پیشیابی مجدد با استفاده از یک روش طیفی ایده خوبی میباشد. درضمن تحقیق و گسترش روشهای طیفی  بهطور عمده در آبهای عمیق صورت گرفته و تنها مطالعات اندکی در ارتباط ...
	ب) جزئیات
	روشهای پیش بینی موج با استفاده از طیف موج از سال 1960 توسط محققان بسیاری  توسعه یافته است که مبنای این مدلها معادله تعادل انرژی زیر (رابطه (4-33)) میباشد:
	که در آن:
	E(f,θ,t,x): چگالی انرژی یک طیف موج دوبعدی
	α(f,U): ضریب تقویت خطی در تئوری تشدید Phillips
	β(f,U): فاکتور تقویت نمایی در تئوری Miles
	F3: اتلاف انرژی در نتیجه شکست موج
	F4: افت انرژی درنتیجه اصطکاک داخلی در حین انتشار موج و غیره
	F5: تبادل انرژی در نتیجه اندرکنش غیرخطی بین مولفههای موج
	f و θ: مولفه فرکانس موج و جهت
	t: زمان
	x: بردار موقعیت
	CG(f): بردار سرعت گروهی
	U: سرعت باد
	: عملگر دیفرانسیل

	2) روشهای موج مشخصه
	الف) روش S-M-B
	(1) کلیات
	روش S-M-B هنگامی استفاده میشود که میدان باد ساکن باشد. ارتفاع و دوره تناوب امواج مشخصه آب عمیق از مقادیر سرعت باد و مدت زمان تداوم باد در حوزه بادگیر و طول حوزه بادگیر با استفاده از شکل (2-18) تخمین زده میشوند. کمترین ارتفاع مابین ارتفاع موج ب...
	که در آنها:
	H1/3: ارتفاع موج مشخصه (m)
	T1/3: دوره تناوب موج مشخصه (s)
	U: سرعت باد در تراز 10متر بالاتر از سطح دریا (m/s)
	F: طول حوزه بادگیر (m)
	g: شتاب جاذبه زمین(m/s2) (9.81 m/s2=)
	t: حداقل مدت زمان تداوم (hr)
	(2) بهکار بردن طول حوزه بادگیر موثر
	زمانیکه عرض حوزه بادگیر نسبتبه طول آن کوچک باشد (برای مثال در یک خلیج طویل) طول حوزه بادگیر از فاصله تا ساحل مقابل تعیین میشود. اگر فاصله تا ساحل مقابل با تغییر جزئی جهت تغییر شدیدی داشته باشد، توصیه میشود که از طول موثر حاصل از رابطه (4-37) ب...
	که در آن:
	Feff: طول موثر حوزه (km)
	Fi: فاصله تا ساحل مقابل در جهت  iام (km)
	θi: زاویه بین جهت Fi و جهت غالب باد (درجه)
	ب) روش Wilson
	روش Wilson توسعه روش S-M-B میباشد. این روش دربر گیرنده اصلاحاتی است که حتی میتوان آن را در یک حوزه بادگیر متحرک، برای مثال در حالت یک طوفان، بهکار برد. با استفاده از نمودار H1/3-t-F-T1/3  که در شکل  (2-19) نشان داده شده است، انتشار امواج در صفحه F-...
	پ) پیشیابی برای امواج آب کمعمق
	روشهایی که تاثیر عمق آب بر روی گسترش امواج را بررسی میکنند (مثلا افت انرژی در نتیجه اصطکاک با بستر دریا) روش Sakamoto-Ijima را شامل میشود. تجربه نشان داده است که ارتفاع و دوره تناوب موج مشخصه در رابطه (4-38) صدق میکنند (توجه شود که این رابطه...
	که در آن:
	H1/3: ارتفاع موج مشخصه (m)
	T1/3: دوره تناوب موج مشخصه (s)
	در روش Sakamoto-Ijima، ایدههای روش Wilson در آب عمیق با وضعیت آبهای کمعمق ترکیب شده به نمودار H1/3-t-F-CG منتج میشود، نظیر آنچه در شکل (2-20) نشان داده شده است. با استفاده از چنین نموداری میتوان پیشیابی امواج آب کمعمق را در یک حوزه بادگیر متغ...
	در انتخاب عمق محاسباتی باید به این نکته توجه کرد که کمعمق بودن نسبی قسمت کوتاهی از انتهای طول بادگیر (انتهای دور از نقطه مورد محاسبه) تاثیر قابل توجهی در مشخصات موج ایجاد شونده نمیگذارد، زیرا موج شکل گرفته در آن ناحیه به هر حال کم ارتفاع است.
	4-3-3- پیشیابی امواج دورآ



	استفاده از روش Bretschneider هنگامیکه پیشیابی امواج دورآ ضروری میباشد متداول است.
	تفسیر
	روشهای پیشیابی امواج دورآ شامل روش Bretschneider، روش P-N-J و روشهای طیفی میباشد. در روش Bretschneider ارتفاع و دوره تناوب موج دورآ از پارامترهای موج مشخصه پیشیابی میشود. در روش P-N-J پارامترهای امواج دورآ با تخمین اثرات پخش سرعت و توزیع جهتی...
	سواحل ایرانی دریای عمان در بعضی از ماههای سال (دوره مونسون تابستانه) بهطور پیوسته تحتتاثیر امواج دورآ قرار دارند. این امواج در اقیانوس هند شکل میگیرند و پس از طی دریای عرب و دریای عمان به سواحل مکران میرسند.
	نکات فنی
	در روش Bretschneider پیشیابی امواج دورآ با استفاده از شکل (2-21) انجام میشود.
	عبارت Fmin در نمودار حداقل طول حوزه بادگیر، D فاصله زوال امواج دورآ، HF و TF بهترتیب ارتفاع و دوره تناوب موج مشخصه در انتهای حوزه بادگیر و HD و TD بهترتیب ارتفاع و دوره تناوب موج مشخصه در نقطه پیشیابی امواج دورآ میباشد. اگر ارتفاع و دوره تناوب...
	زمان لازم t برای انتشار امواج در طول زوال موج D از رابطه (4-39) محاسبه میشود:
	که در آن:
	CGD: سرعت گروهی متناظر با TD (m/s)
	4-4- فرآیند آماری دادههای مشاهداتی و پیشیابی شده موج


	تفسیر
	1) مشخصات توزیع موج در شرایط معمولی برای هر جهت موج بهصورت جداگانه بهشکل توزیع مشترک ارتفاع و دوره تناوب موج بیان میشود. دادههای مشاهداتی اغلب برای ارتفاع و دوره تناوب موج موجود هستند و بنابراین استفاده از این دادهها معمول است. اگر دادههای مش...
	2) در طراحی تاسیسات حفاظتی روش استاندارد بیان ارتفاع موج به شکل «ارتفاع موج بازگشتی» برای دوره بازگشت «امواج بیشینه» با استفاده از دادههایی با مدتزمانی طولانی (حداقل 30 سال بهعنوان قاعدهای عمومی) میباشد. از آنجاییکه دادههای مشاهداتی در چنین دور...
	3) امواج حداکثر، بهعنوان داده اصلی در تخمین ارتفاع موج بازگشتی، امواجی (معمولا موج مشخصه) هستند که در شرایط آبوهوایی مشخص ارتفاع امواج در طی مراحل توسعه و افت موج به مرتفعترین ارتفاع خود میرسد. عقیده بر این است که امواجبیشینه انتخاب شده متقابلا...
	4) در خصوص دوره تناوب متناظر با ارتفاع موج بازگشتی رابطه بین ارتفاع موج و دوره تناوب موج برای دادههای موج بیشینه (که در تخمین ارتفاع موج بازگشتی بهکار رفته است) رسم میشود و سپس دوره تناوب موج به شکل مناسب بر مبنای رابطه بین آن دو تعیین می...

	نکات فنی
	1) تخمین ارتفاع موج بازگشتی
	در حین تحلیل آماری ارتفاع امواج بهصورت نزولی مرتب شده و احتمال عدم تجاوز هر ارتفاع موج محاسبه میشود. اگر N داده وجودداشته و m-امین بزرگترین ارتفاع موج با xm,N نشان داده شود، احتمال P که ارتفاع موج از xm,N تجاوز نکند با استفاده از رابطه (4-40) مح...
	مقادیر مورد استفاده α و β در این رابطه به تابع توزیع بستگی دارد. بهطور خاص مقادیری نظیر آنچه در جدول (2-13) آمده است بهکار میرود. مقادیر بهکار رفته در توزیع Gumbel توسط Gringorten بهگونهای که اثرات پراکندگی آماری در دادهها را حداقل کند، تعیین ...
	نمودار Thomas که اغلب در هیدرولوژی استفاده میشود متناظر با حالت α=0 و β=1و نمودار Hazen متناظر با حالت  α=0.5و  β=0 تفسیر شدهاند.
	جدول 2-13- پارامترهای بهکار رفته در محاسبه احتمال عدم تجاوز از ارتفاع موج مشخص

	توابع توزیع بهکار رفته در هیدرولوژی توزیع  Gumbel(توزیع نمایی دوگانه)، توزیع مقدار نهایی لگاریتمی و توزیع نرمال (در مورد آخری دادهها اول باید بهطور مناسبی تغییر پیدا کنند) را شامل میشود. از آنجا که دادههای ارتفاع موج بیشینه در یک دوره زمانی طو...
	با پیروی ازPetruaskas  و  Aagaardروشی معرفی میشود که در آن انطباق هشت تابع توزیع که عبارت از تابع توزیع Gumbel (رابطه 4-41) و تابع توزیع Weibull (رابطه 4-42) با k برابر 75/0، 85/0، 0/1، 1/1، 25/1، 5/1 و 0/2 هستند کنترل شده و تابع توزیعی که بهترین س...
	بهمنظور انطباق دادهها به تابع توزیع، «احتمال عدم تجاوز» (احتمال عدمعبور از یک ارتفاع موج مشخص) P با استفاده از رابطه (4-43) یا (4-44) به متغیر   تغییر پیدا میکند.
	اگر دادهها کاملا با روابط (4-41) یا (4-42) انطباق داشته باشند، آنگاه رابطهای خطی بین x و rv  وجود خواهد داشت. لذا فرض میشود دادهها از رابطهخطی  نشان داده شده در رابطه (4-45) تبعیت میکنند. پارامتر A و B با استفاده از روش کمترین مربعات بهدست ...
	که در آن   و  مقادیر پارامترهای تخمین زده شده A و B در رابطه (4-41) یا (4-42) میباشند.
	دوره بازگشت RP ارتفاع موج H به احتمال عدم تجاوز P(H ≤ x) به شکل زیر (رابطه (4-46)) مربوط میشود:
	که در آن:
	K: تعداد سالها در دورهزمانی که تحلیل انجام میشود
	N: تعداد دادههای موج بیشینه
	2) توابع توزیع مطرح شده و معیارهای عدم پذیرش
	روش زیر را که تغییر یافته روش معرفی شده در بالا میباشد، Goda پیشنهاد نموده است.
	الف) اضافهکردن توزیع Fisher-Tippett نوع II به توزیعهای مطرح شده
	توزیع Fisher-Tippett نوع II در رابطه (4-47) آمده است.
	نُه تابع بهعنوان توابع مطرح شده برای بررسی انطباق بهکار گرفته میشوند: تابع توزیع Gumbel (رابطه (4-41)) و تابع توزیع Weibull (رابطه 4-42) با k برابر 75/0، 0/1، 4/1 و 0/2  و تابع توزیع Fisher-Tippett نوع II با k برابر 5/2، 33/3، 0/5 و 0/10 (چهار داد...
	به جای مقادیر فهرست شده در جدول (2-13) روابط زیر برای α و β در رابطه (4-40) استفاده میشود:
	برای توزیع Gumbel،
	برای توزیع Weibull،
	برای توزیع Fisher-Tippett نوع II،
	ب) انتخاب بهترین تابع با معرفی معیار عدمپذیرش
	توابع نامناسب به وسیله دو مجموعه معیار رد میشوند. اولی معیار REC میباشد. برای باقیمانده ضریب همبستگی در هر تابع توزیع، سطح احتمال عدم تجاوز 95% از قبل تعیین میگردد. اگر هنگام انطباق مقادیر دادههای نهایی به یک تابع توزیع، باقیمانده ضریب همبستگی ا...
	امواج طراحی موثر بر سواحل ایرانی دریای عمان بهعنوان نمونه در پیوست این فصل ارائه شده است.
	4-5- انتقال امواج
	4-5-1- کلیات




	بهعنوان یک قاعدهکلی امواجی که برای اعمال در تاسیسات بندر و لنگرگاه درنظر گرفته میشوند باید نامناسبترین امواج برای پایداری سازه و یا کاربری تاسیسات بندر و لنگرگاه باشند. بدینمنظور باید توجه مناسب درخصوص انتقال امواج در حین انتشار امواج از آب عمیق ...
	4-5-2- انکسار موج

	پدیده انکسار موج در آبهای با عمق متوسط تا کم رخ میدهد. این پدیده درنتیجه تغییر سرعت محلی موج ناشی از تغییر عمق آب میباشد و لازم است که تغییرات ارتفاع و جهت موج در انکسار مورد توجه قرار گیرد.
	نکات فنی
	1) محاسبه انکسار در امواج منظم
	الف) پدیده انکسار و ضریب انکسار (شکل (2-22))
	اگر امواج بهطور مایل به مرز مستقیمی که در آن عمق آب ازh1  به h2 تغییر میکند، عبور کنند، امواج در مرز بر اثر تغییر سرعت موج ناشی از تغییر عمق دچار انکسار میشوند. فرض شود که در اثر این پدیده فاصله بین شعاعهای موج ازb1  به b2 تغییر کند. اگر تغییر در ع...
	که در آن:
	CG1 و CG2: سرعتهای گروهی بهترتیب در اعماق آب h1 و h2 (m/s)
	b1 و b2: فاصله بین شعاعهای امواج بهترتیب در اعماق آب h1 و h2 (m)
	در رابطه،   بیانگر تغییرات ارتفاع موج در نتیجه انکسار میباشد درحالیکه   تغییر در ارتفاع موج در اثر تغییر عمق آب را نشان میدهد. استفاده از ضریب خزش (بند (4-5-5- خزش موج))   را میتوان با رابطه   نشان داد که در آن Ks1 و Ks2 بهترتیب ضرایب خزش در اعم...
	اگر فرض شود که عرض شعاع موج، که در آب عمیق برابر b0 میباشد، درنتیجه پدیده انکسار به b تغییر کند. نسبت ارتفاع موج بعد از تغییر به ارتفاع اولیه موج دراینحالت «ضریب انکسار» نامیده میشود. ضریب انکسار Kr در رابطه  (4-52) آمده است:
	ب) روشهای محاسبه انکسار
	روشهای محاسبه انکسار امواج منظم شامل روشهای شعاع موج که در آنها محاسبه با کامپیوتر امکانپذیر است و نیز روشهای تحلیل عددی انتشار موج که در آنها روابط امواج سطحی با استفاده از الگوی اجزا محدود در کامپیوتر حل میشود، میباشند. روش مناسب محاسبه به ...
	لازمبهذکراست که با این وجود برای خط ساحلی که منحنیهای همعمق آن مستقیم و موازی یکدیگر هستند، تغییر در جهت موج و ضریب انکسار را میتوان با استفاده از روابط (4-53) و (4-54) محاسبه نمود:
	که در اینجا L، α و 0α بهترتیب طولموج در عمق آب h، زاویه برخورد موج در عمق آب h و زاویه برخورد موج در آب عمیق میباشند. در شکلهای (2-23) و (2-24) بهترتیب ضریب انکسار و جهت موج محاسبه شده با استفاده از روابط  (4-54) و (4-53) نشان داده شده است.

	2) محدوده کاربرد محاسبات انکسار با استفاده از امواج منظم
	بر پایه اصول منتج به محاسبات امواج منظم، این محاسبات برای امواجی که گستردگی جهتی آنها کم و نوار فرکانسی آن باریک میباشد، برای مثال امواج دورآ و سونامی، کاربرد دارد. برای امواج ناشی از باد که گستردگی جهتی آن زیاد بوده و نوار فرکانسی آن وسیع میباشد، ض...
	3) محاسبه انکسار برای امواج نامنظم
	الف) روشهای محاسبه
	روشهای محاسبه انکسار برای امواج نامنظم شامل: 1) روش مولفه موج، که به وسیله آن طیف جهتدار موج به تعدادی از مولفههای موج تقسیم و محاسبه انکسار برای هر مولفه موج انجام شده و سپس ضریب انکسار برای موج نامنظم با میانگینگیری وزنی مولفههای انرژی موج مح...
	ب) اثرات تفرق
	وقتیکه امواج آب عمیق توسط یک جزیره یا دماغه متفرق میشوند، طیفموج معمولا با شکل طیف استاندارد فرض شده اولیه متفاوت میگردد و لذا ضروري است که در هنگام محاسبه انکسار شکل طیف بعد از تفرق درنظر گرفته شود.
	ج) نمودارهای ضریب انکسار و زاویه امواج نامنظم در ساحلی با منحنیهای همعمق مستقیم و موازی شکلهای  (2-25) و (2-26) بهترتیب ضریب انکسار Kr و جهت اصلی موج pα امواجنامنظم را در ساحلی با منحنیهای عمق مستقیم و موازی بر مبنای پارامتر جهت اصلی امواج آب عم...
	4) در محلهاییکه عمق آب کمتر از حدود نصف ارتفاع موج آب عمیق باشد، امواج بیشتر مشخصات یک جریان را نسبتبه حرکات نوسانی نشانمیدهند. این بدان معنا استکه محاسبات جهات موج و ضرایب انکسار فقط برای عمقی حداقل نصف ارتفاع موج آب عمیق میتواند بهکار رود.
	4-5-3- تفرق موج
	4-5-3-1- تفرق



	ارتفاع موج در مناطقی که انتظارمیرود امواج بهشدت تحتاثر پدیده تفرق ناشی از موانعی نظیر موجشکنها یا جزیرهها قرار گیرند، باید بهروش مناسبی محاسبه گردد.
	تفسیر
	تفرق پدیدهای استکه در آن موج به داخل ناحیهای که توسط سازهای مثل موجشکن جدا شده است میچرخد. در محاسبات تفرق که مهمترین پدیده درحین تعیین ارتفاع موج در داخل بندرگاه میباشد، نامنظمی امواج باید درنظر گرفته شود. شکل  (2-27) مقایسه تفرق ناشی از امو...
	برای لنگرگاههاییکه در آن عمق آب یکنواخت فرض میشود نمودارهای تفرق امواج نامنظم با توجه به یک موجشکن نیمهبینهایت یا موجشکنی مستقیم که فقط یک بازشو دارد تهیه شده است. نسبت ارتفاع موج بعد از تفرق به ارتفاع موج برخوردی ضریب تفرق Kd نامیده میشود...
	که در آن:
	Hi: ارتفاع موج برخوردی در بیرون از لنگرگاه
	Hd: ارتفاع موج در لنگرگاه بعد از تفرق
	نمودارها و روشهای محاسبه تفرق، عمق آب در لنگرگاه را یکنواخت درنظر میگیرند. اگر تغییر زیادی در عمق آب در درون بندرگاه وجود داشته باشد، خطا بزرگتر شده و در این حالت توصیه میشود که بررسی ارتفاع موج با استفاده از آزمایشهای مدلهای هیدرولیکی مقیاس ...

	نکات فنی
	1) نمودارهای تفرق برای امواج نامنظم
	اشکال (2-28-الف) تا (2-28-پ) نمودارهای تفرق ناشی از یک موجشکن نیمهبینهایت را برای امواج نامنظم با پارامتر گستردگی جهتی Smax  برابر 10، 25 و 75 نشان میدهد. محورهای افقی و دائم در این اشکال نسبت به طول موج (L) بیبعد شدهاند.
	شکلهای (2-29-الف) تا (2-29-ر) نمودارهای تفرق از داخل یک بازشو با B/L برابر 1، 2، 4 و 8 را برای امواج نامنظم با Smax  برابر 10، 25 و 75 نشان میدهد. باتوجه به اینکه محورهای افقی و دائم نسبتبه عرض ورودی بندر (B) بیبعد شدهاند، برای استفاده از این ...
	2) طرز عمل برای امواج برخوردی مایل
	هنگامیکه امواج بهصورت مایل به موجشکنی که دارای بازشو است برخورد میکنند، توصیه میشود که نمودار تفرق از طریق محاسبات عددی بهدست آید و در صورتیکه امکانپذیر نباشد و یا زمانیکه نمودار تفرق تنها بهعنوان یک راهنمای اولیه مورد نیاز است میتوان ر...
	الف) تعیین محور موج تفرق یافته
	وقتیکه امواج بهطورمایل به موجشکنی که دارای یک بازشو است برخوردمیکنند، جهت   محور امواج تفرق یافته (شکل (2-30)) تغییر اندکی نسبتبه جهت برخوردی θ پیدامیکند. جداول (2-13-الف تا پ) جهت محور امواج تفرق یافته را بهشکل تابعی از نسبت دهانه B/L و زاوی...
	/
	جدول 2-14- زاویه محور موج تفرق یافته

	ب) انطباق یک نمودار تفرق
	از بین نمودارهای تفرق برخورد دائم در اشکال (2-29-الف) تا (2-29-ر)، نموداریکه نسبت دهانه تقریبا برابر با نسبت مجازی دهانه دارد انتخاب و سپس دوران داده میشود تا جهت برخورد با جهت محور امواج تفرق یافته که از جدول (2-14) تعیین میشود متناظرگردد. آنگ...

	3) روش تعیین ضریبتفرق در یک بندرگاه
	ضریبتفرق در داخل شکل پیچیدهای از لنگرگاه عموما از طریق محاسباتعددی با کامپیوتر تخمین زده میشود. روشهای محاسبه تفرق شامل روش Takayama که به ترکیبخطی جوابهای تحلیلی موجشکنهای جدا مربوط میشود و روشهای محاسباتی با استفاده از توابع Green می...
	4) روش گستردگی جهتدار
	وقتیکه طول جزیره یا عرض ورودی یک خلیج حداقل 10 برابر طول موج برخوردی باشد، تفاوت زیادی بین ارتفاع موجتخمینی با محاسبه مستقیم تفرق و تخمین با استفاده از مقدار انرژی موج جهتدار که مستقیما به نقطه موردنظر در پشت جزیره یا داخل خلیج میرسد وجود ندارد و...
	5) مطالعات با استفاده از آزمایشهای مدل هیدرولیکی
	بهدلیل توسعه وسایل مولدهای امواج تصادفی چندجهته، امروزه ایجاد امواجی دارای گستردگی جهتدار در آزمایشگاه میسرشده و آزمایشهای تفرق را میتوان در آزمایشگاه انجام داد. درحین اجرای یک مدل آزمایشگاهی، بازشویی در مدل لنگرگاه در ناحیه موثر تولید موج قرارداد...
	4-5-3-2- ترکیب تفرق و انکسار


	زمانیکه محاسبات تفرقامواج در آبهایی که عمق آب تغییر زیادی دارد انجام میشود، انکسار موج نیز باید مدنظر قرار گیرد.
	تفسیر
	1) هنگامیکه عمق آب در داخل یک لنگرگاه بهدلیل لایروبی تقریبا یکنواختباشد (این وضعیت اغلب در لنگرگاههای بزرگ وجود دارد)، انکسار موج بعد از تفرق قابل صرفنظرمیباشد. دراینحالت برای تعیین ارتفاع موج داخل لنگرگاه مقبول است که ابتدا محاسبات فقط با درنظر...
	که در آن:
	Kd: ضریب تفرق در نقطه موردنظر در داخل لنگرگاه
	Kr: ضریب انکسار در ورودی لنگرگاه
	Ks: ضریب خزش در ورودی لنگرگاه (4-5-5- خزش موج)
	H0: ارتفاع موج آب عمیق
	روش رابطه تعادل انرژی یا روش رابطه تعادل انرژی  توسعه یافته که در آن جملهای برای  نشان دادن اتلاف ناشی از شکست موج اضافه شده است برای محاسبه انکسار در دریای آزاد مناسب است. روش محاسبه آرامش لنگرگاه Takayama، که در آن راهحلهای تفرق برای موجشکن...

	2) هنگامیکه تغییرات زیادی در عمق آب حتی درمحلیکه توسط موجشکن جداشده وجود داشته باشد (اینحالت غالبا در لنگرگاهها و نواحی ساحلی نسبتا کوچک دیده میشود و یا وضعیتی که قسمتی از حوضچهیبندر، که مربوط به توسعههای آتی است، لایروبی نشده باشد)، ضروری...
	روشهای محاسباتی که اجازه درنظر گرفتن همزمان انکسار و تفرق را در امواج نامنظم میدهد شامل روشی استکه از روابط موج نامنظم شیب ملایم وابسته به زمان استفاده  میکند که در آن رابطه بوسینسک با استفاده از روش اجزاء محدود و روش کوپل چندمولفه ایNadaoka  و ه...
	4-5-4- انعکاس موج
	4-5-4-1- کلیات



	در طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه، باید بررسیهایی در زمینه اثرات امواج منعکس شده از سازههای مجاور به تاسیسات موردنظر و همچنین اثرات امواج منعکس شده از تاسیسات موردنظر به نواحی مجاور انجام گیرد.
	تفسیر
	توجه به ایننکته ضروري استکه امواج منعکس شده از تاسیسات بندر و لنگرگاه میتواند تاثیر زیادی بر ناوبری کشتیها و تخلیه و بارگیری کالا داشته باشند. برای مثال امواج منعکس شده از موجشکنهای دائم میتواند سبب تلاطم در کانالهای ناوبری شود و انعکاس مضاع...
	نکات فنی
	1) ترکیب امواج منعکس شده و امواج برخوردی
	وقتیکه امواج برخوردی و امواج انعکاسیافته از تعدادی مرزهای انعکاسی همزمان وجود داشته باشد (یک قطار موج از امواج برخوردی و امواج انعکاسی از مرزهای انعکاسی را «گروههای موج» مینامند) ارتفاع موج مشخصه Hs از رابطه  (4-58) قابل محاسبه است.
	که در آن:
	Hs: ارتفاع موج مشخصه وقتیکه همه گروههای موج با هم درنظر گرفته میشوند
	H1، H2، ...، Hn: ارتفاع موج مشخصه گروههای موج
	با این وجود توجه شود که اگر اثر موج با جهت موج تغییر میکند، باید اختلافات جهات موج گروههای مختلف موج درنظر گرفته شود. ارتفاع موج محاسبه شده برای محلهاییکه حداقل حدود 7/0 طول موج دورتر از مرز انعکاسی هستند معتبر میباشد.
	در خصوص تفرق و یا انکسار امواجیکه جهت موج در آنها عامل مهمی بهشمار میرود، هنگامیکه جهتهای موج گروههای مختلف موج متفاوت است ارتفاع موج مشخصه برای هر گروه موج جداگانه با انجام هرنوع محاسبه ضروری برای آن گروه موج تعیین و سپس ارتفاع موج ترکیبی با ...
	2) ترکیب دوره تناوبها
	وقتیکه دو گروه موج با دوره تناوبهای متفاوت با هم ترکیب میشوند، ارتفاع موج مشخصی که برای محاسبه نیروی موج  بهکار میرود را ممکن است بتوان با روش ترکیب انرژی تعیین کرد (رابطه (4-58)). دوره تناوب موج مشخصه T1/3 را میتوان با استفاده از رابطه (4-5...
	که در آن:
	(H1/3)I و (H1/3)II: بهترتیب ارتفاعهای موج مشخصه گروه موجهای I و II قبل از ترکیب (m)
	(T1/3)I و (T1/3)II: بهترتیب دوره تناوبهای موج مشخصه گروه موجهای I و II قبل از ترکیب (s)
	توجه شودکه در رابطههای بالا اندیس I به گروه موج با دوره تناوب کمتر و اندیس II به گروه موج با دوره تناوب بیشتر اختصاص داده میشود.
	3) روشهای محاسبه اثرات موج منعکس شده
	روشهای محاسباتی برای بررسی محدوده اثرات امواج منعکس شده از یک سازه روش انعکاس جزیره چندضلعی و یک روش ساده با استفاده از نمودارهای تفرق را شامل میگردد.
	الف) روش انعکاس جزیره چندضلعی
	در این روش محاسباتی حل تئوری که انتقال موج در یک گوشه محدب را نشان میدهد بهترتیب به سه نوع امواج برخوردی، منعکس شده و پخش شده تقسیم میشود. امواج پخش شده بهصورت پیشرونده تا رسیدن به یک رابطه تقریبی توسعه مییابد و بنابراین این روش میتواند در...
	ب) روش ساده با استفاده از نمودارهای تفرق
	توضیحات این قسمت برای مثال  نشان داده شده در شکل (2-44) ارائه میشود. ارتفاع موج در نقطه A در دیواره جلویی یک موجشکن جدا از ساحل دائم هنگامیکه امواج با زاویه α به موجشکن جدا از ساحل برخورد میکنند، تخمین زده میشود. همانطورکه در شکل (2-44) با ...
	همچنین درحالت انعکاس موج توسط یک موجشکن نیمه بینهایت، موجشکن مجازی موجشکنی نیمهبینهایت درجهت مخالف میشود و بنابراین نمودار تفرق یک موجشکن نیمه بینهایت بهکار میرود. وقتیکه ضریب انعکاس در دیواره جلویی موجشکن مثلا درنتیجه جذب موج کمتر از 0/1...
	4-5-4-2- ضریب انعکاس



	ضرایب انعکاس باید بهشکل مناسبی بر پایه نتایج مشاهدات میدانی، آزمایشهای مدلهای هیدرولیکی و دادههای گذشته تعیین شود.
	نکات فنی
	1) مقادیر تقریبی ضریب انعکاس
	بهتر است مقدار ضریب انعکاس به وسیله مشاهدات میدانی تعیین گردد. با این وجود وقتیکه انجام مشاهدات میدانی مشکل بوده و یا هنگامیکه سازه موردنظر هنوز ساخته نشده باشد، متداول است که ضریب انعکاس با رجوعبه نتایج آزمایشهای مدل هیدرولیکی تخمین زده شود...
	در زیر فهرستی از مقادیر تقریبی ضرایب انعکاس چندین نوع سازه ارائه شده است.
	به استثنا دیواره دائم، کمترین حد در محدوده ضریب انعکاس متناظر با حالت امواج تیز و بالاترین حد متناظر با امواج دارای تیزی کم میباشند. با این وجود باید توجه شود که در سازه جاذب دائم ضریب انعکاس با طول موج، شکل و ابعاد سازه تغییر میکند.
	4-5-4-3- تغییرات امواج در گوشههای مقعر، نزدیک دماغههای موجشکنها و اطراف موجشکنهای جدا از ساحل


	در گوشههای مقعر سازهها، نزدیک دماغههای موجشکنها و اطراف موجشکنهای جدا از ساحل ارتفاع موج بهدلیل اثرات تفرق و انعکاس بیشتر از مقدار معمول امواج ایستا میشود که باید بطورکامل مورد بررسی قرار گیرد. علاوهبر این نامنظمی امواج نیز باید در تحلیل در...
	نکات فنی
	1) تاثیر نامنظمی امواج
	هنگام محاسبه توزیع ارتفاع موج در نزدیکی یک گوشه مقعر یا دماغه موجشکن برای امواج منظم، فرم توزیعی با نوسانات بزرگ بدست میآید. با این وجود اگر موج نامنظم در محاسبه وارد شود، به استثنای نواحی در فاصله یک طول موج از گوشه مقعر، فرم نوسانی توزیع ملایم...
	2) نمودارهایی برای محاسبه توزیع ارتفاع موج در اطراف یک گوشه مقعر
	توزیع ارتفاع موج امواج نامنظم در نزدیکی یک گوشه مقعر در شکل (2-33) نشان داده شده است. این شکل فرم توزیع مقدار حداکثر ارتفاع موج حاصل از محاسبات عددی برای هر جهت اصلی را نشان میدهد. فرض  شده است که امواج کاملا توسط موجشکن منعکس میشوند و Kd نسبت ...
	3) اثرات کاهش ارتفاع موج توسط جاذب موج
	وقتی جاذب موجی برای کمکردن افزایش ارتفاع موج اطراف یک گوشه مقعر نصب میشود، درصورتیکه عملکرد جاذب موج بهگونهای باشد که ضریب انعکاس موجشکن از 4/0 فراتر نرود صرفنظر نمودن از افزایش ارتفاع موج با وجود گوشه مقعر کاملا قابل قبول است. این فقط درحال...
	4) افزایش ارتفاع موج در دماغه موجشکن
	5) در نزدیکی دماغه یک موجشکن نیمه بینهایت یا موجشکنها در ورودی بندر (مخصوصا در فاصله یک طول موج از دماغه)، امواج تفرق یافته به وسیله موجشکنها در افزایش ارتفاع موج محلی بیش از ارتفاع امواج ایستا موثرند. از آنجا که توزیع ارتفاع موج حتی در دیواره ...
	6) افزایش ارتفاع موج در اطراف موجشکن جدا از ساحل
	در طول یک موجشکن جدا از ساحل امواجی با ارتفاع بلندتر از امواج ایستای معمولی تولیدمیشوند و توزیع ارتفاع موج حتی در پشت دیواره موجشکن فرم نوسانی پیدا میکند که این موضوع بهدلیل اثر تفرق موج در دو انتهای موجشکن است. نیروی موج همچنین در اثر اختلاف بی...
	4-5-5- خزش موج


	درحین انتشار امواج بهسمت آبهای کم عمق، علاوهبر انکسار و تفرق، خزش نیز باید درنظر گرفته شود. ضمنا متداول استکه در محاسبه ضریب خزش غیرخطی بودن امواج درنظر گرفته شود.
	تفسیر
	خزش یکی از عوامل مهم است که به تغییر ارتفاع موج در آبهای ساحلی منجرمیشود. این امر نشان میدهد که ارتفاع موج در آبهای کمعمق تحت اثر عمق آب و دوره تناوب موج نیز قرار میگیرد. شکل (2-36) بر پایه تئوری موج بلند غیرخطی Shuto رسم شده است. این شکل حل...
	محاسبه اثر خزش موج بر اساس روابط خطی یا غیرخطی منجربه نتایج مختلفی از نظر محل شکست موج و ارتفاع آن در محل شکست و اندکی قبل از آن میشود. در رابطه با این انتخاب باید به کاربرد موج محاسبه شونده و فرضیات بکار رفته در روابط مربوط به هر کاربرد خاص توجه ...
	4-5-6- شکست موج


	در محلهایی که عمق آب کمتر از حدود سه برابر ارتفاع معادل موج آب عمیق باشد، تغییر ارتفاع موج در نتیجه شکست موج درنظر گرفته میشود. متداول استکه نامنظمی امواج درهنگام محاسبه تغییر ارتفاع موج در اثر شکست موج لحاظ شود.
	تفسیر
	امواج پس از افزایش ارتفاع بهعلت خزش، در عمق آب مشخصیمیشکنند و ارتفاع آنها سریعا کاهش مییابد. این پدیده که شکست موج نام دارد عامل مهمی برای تعیین شرایط موج اعمال شده به سازههای دریایی بهشمار میرود. در امواج منظم، محل شکست امواج که همیشه یکسان ...
	نکات فنی
	1) تغییر ارتفاع موج در نتیجه شکست موج
	تغییر در ارتفاع موج درنتیجه شکست موج را میتوان با استفاده از شکلهای (2-37-الف) تا (2-37-ث) یا شکلهای  (2-38-الف)تا (2-38-ث) تعیین نمود. در این شکلها تغییر ارتفاع موج امواج نامنظم با محاسبه Goda و استفاده از مدل تئوری شکست موج نشان داده شده است. بر...
	2) دامنه کاربرد نمودارهای تغییر ارتفاع موج
	در محلهاییکه عمق آب کمتر از حدود نصف ارتفاع معادل آب عمیق است، بخش عمدهای از انرژی موج بیش از آنکه تبدیل به انرژی نوسانات تراز آب شود به انرژی جریانات نوسانی تبدیل میشود. بنابراین درهنگام محاسبه نیروی موج موثربه یک سازه در آب خیلی کمعمق، درصور...
	3) روابط محاسباتی تقریبی برای ارتفاع موج شکست
	محاسبه تغییرات ارتفاع موج برپایه مدل تئوری شکست موج معمولا به کامپیوتر نیاز دارد. با این وجود با توجه به تغییرپذیری پدیده و دقت کلی، استفاده از رابطه ساده (4-66) برای محاسبه تغییرات ارتفاع موج قابل قبول میباشد:
	که در آن:
	ضریب خزش Ks با استفاده از شکل (2-36) تعیین میگردد و عملگر min{} و max{} بهترتیب مقادیر حداقل و حداکثر کمیتهای داخل پرانتزها وtan θ  شیب بستر میباشد.
	بههمین طریق یک رابطه محاسباتی تقریبی برای ارتفاع مرتفعترین موج Hmax در زیر ارائه شده است: (رابطه (4-68))
	که در آن:
	4) نمودار محاسبه ارتفاع موج شکست
	اگر حداکثر مقدار ارتفاع موج مشخصه(H1/3)peak  در ناحیه شکست بهعنوان نماینده ارتفاع موج شکست درنظر گرفته شود، منحنی مشخصه شکست نظیر شکل (2-39) خواهد بود. اگر عمق آب (h1/3)peak درمحلیکه ارتفاع موج مشخصه حداکثر است بهعنوان نماینده عمق شکست درنظر گرفت...
	5) معیار ارتفاع موج شکست در امواج منظم
	شکل (2-41) معیار ارتفاع موج شکست را در امواج منظم نشان میدهد. این نمودار را میتوان برای محاسبه معیار ارتفاع موج شکست در آزمایشهای مدل هیدرولیکی امواج منظم بهکار برد. منحنیهای نمودار را میتوان با رابطه (4-70) تقریبزد:
	که tan θ  شیب بستر را نشان میدهد.
	شکل (2-42) ارتفاع موج حدی را در نقطه اولین شکست موج نشان میدهد. در محلهاییکه آب کمعمق است، عمق آب بهدلیل خیزاب موج ناشی از شکست موج افزایش مییابد. بنابراین ضروري است درتخمین ارتفاع موج حدی در ناحیه شکست افزایش تراز آب درنظر گرفته شود.
	6) تغییر ارتفاع موج در سواحل آبسنگی
	در سواحل آبسنگی که آب کمعمق و بستر مسطح در مسافتی طولانی امتداد دارد، تغییر ارتفاع موج را نمیتوان مستقیما از شکلهای (2-37) و (2-38) محاسبه نمود. در عوض میتوان از رابطه تجربی (4-71) استفاده کرد:
	که در آن:
	: ارتفاع معادل موج در آب عمیق
	Hx: ارتفاع موج مشخصه در فاصله x از لبه آبسنگ
	h: عمق آب روی آبسنگ
	: افزایش تراز متوسط آب در فاصله بهحدکافی دور از لبه آبسنگ
	ضرایب A و α با توجه به نتایج آزمایشهای مدل هیدرولیکی بهترتیب 05/0 و 33/0 میباشد. با این وجود توصیه میشود مقادیر زیر که از دادههای مشاهدات میدانی بهدست آمده، بهکار رود. (رابطه (4-72))
	ضریب B متناظر با شیب بستر در جلوی آبسنگ میباشد. با استفاده از شکل (2-37) این ضریب با استفاده از ارتفاع موج مشخصه Hx = 0 در عمق آب h بهشرح ذیل بدست میآید. (رابطه 4-73)
	عبارت   برابر است با رابطه (4-74)
	که در آن β=0.56 است. با استفاده از پیوستگی تراز آب متوسط در لبه آبسنگ (x=0)، C0 برابر است با رابطه (4-75)
	عبارت   بیانگر افزایش تراز میانگین آب در عمق آب h میباشد، که با شیب بستر در جلوی آبسنگ و تیزی موج کنترل میشود (به بند (4-7-1- خیزاب موج) مراجعه شود).
	روش محاسباتی فوق با فرض این که عمق آب h روی آبسنگ کم بوده و امواج بر روی آبسنگ میشکنند بهدست آمده است. بنابراین اینروش را هنگامیکه آب عمیق بوده و شکست موج رخ نمیدهد نمیتوان بهکار برد.
	با درنظر گرفتن معیار ارتفاع موج شکست یک موج منفرد، ارتفاع مرتفعترین موج Hmax,x در فاصله x از لبه آبسنگ را میتوان از رابطه (4-76) بهدست آورد.
	که در آن min{a, b} مقدار کمتر a یا b بوده و   افزایش تراز متوسط آب در فاصله x بوده که در رابطه زیر ارائه شده است:
	4-6- بالاروی، روگذری و انتقال موج
	4-6-1- بالاروی موج




	بالاروی موج باید بهشکل مناسب با توجه به وضعیت و محل دیواره ساحلی و توپوگرافی بستر دریا محاسبه شود.
	تفسیر
	پدیده بالاروی موج به مجموعه عوامل متنوعی از قبیل مشخصات موج، وضعیت و محل دیواره ساحلی و توپوگرافی بستر دریا بستگی داشته و بنابراین ارتفاع بالاروی بهشکل پیچیدهای تغییر میکند. نمودارهایی محاسباتی و روابطی برپایه نتایج تحقیقات گذشته وجود دارند که می...
	نکات فنی
	توصیفی از روشهای محاسبه بالاروی موج برروی شیبهای غیر قابل نفوذ صاف در زیر آمده است:
	1) مقطع عرضی ساده
	«یک مقطع عرضی ساده» به وضعیتی گفته میشود که یک دیواره ساحلی (شامل یک دیواره دائم) با شیب جلویی یکنواخت α در یک موقعیت مشخص (با عمق آب h) در بستر دریا با شیب تقریبا یکنواخت θ قرار داشته باشد.
	الف) ناحیه امواج ایستا
	برای تعیین ارتفاع بالاروی، Takada رابطه زیر را وقتی عمق آب h در پای خاکریز در محدودهایکه امواج ایستا وجود دارند (جایی عمیقتر از عمق خط شکست) قرار دارد، پیشنهاد کرده است. او دو حالت را جداگانه درنظر گرفت، حالتیکه در شیب جلویی شکست موج اتفاق نمیا...
	در مرحله اول، با توجه به رابطه Miche، حداقل زاویه تمایل شیب cα که شکست موج بر روی شیب روی نمیدهد با پیروی از شرط زیر مشخص میگردد: (رابطه 4-78)
	بنابراین وقتیکه زاویه شیب از cα بزرگتر است شکست موج برروی شیب اتفاق نمیافتد، در این حالت ارتفاع بالاروی موج با رابطه (4-79) ارائه میشود:
	که   ارتفاع موج آب عمیق معادل، Ks ضریبخزش، H1 ارتفاع موج در عمق آب پایشیب،   تراز تاج و R ارتفاع بالاروی است.
	با فرض اینکه تطابق خوبی بین مقدار حاصل از تئوری امواج ایستای Miche و داده آزمایشگاهی وجود دارد، Takada از رابطه (4-80) برای   استفاده کرد.
	وقتیکه زاویه تمایل شیب از cα کوچکتر باشد، شکست موج در جلوی شیب اتفاق میافتد. در این حالت ارتفاع بالاروی متناسب با tan2/3α فرض میگردد که به رابطه (4-81) منتهي میشود:
	وقتی عمق آب بهاندازهای باشد که امواج ایستا ایجاد شود، ارتفاع بالاروی را میتوان بهصورت فوق محاسبه کرد. حداکثر ارتفاع بالاروی زمانی اتفاق میافتد که   باشد و ارتفاع بالاروی درهر دو حالتیکه شیب تندتر و یا ملایمتر از این باشد کاهش مییابد.
	ب) ناحیهایکه در آن عمق آب کمتر از عمق شکست باشد
	Takada ارتفاع بالاروی را در ناحیههاییکه عمق آب برای وقوع شکست موج به اندازه کافی کم باشد بهشکل زیر ارائهکرده است: (رابطه 4-82)
	که در آن R0 ارتفاع بالاروی بر روی بدنه خاکریز در خط ساحل (h=0) میباشد.
	برپایه نتایج آزمایشگاهی بهشکل زیر ارائه میشود: (رابطه 4-83)
	عبارت hR در رابطه (4-82) عمق آب در پای خاکریز درحالتی استکه بیشترین ارتفاع بالاروی ایجاد میشود و با استفاده از شکل (2-42) ، که ارتفاع بالاروی را برای یک دیوار دائم نشان میدهد، تخمین زده میشود. جمله LR در شکل طول موج در عمق آب hR میباشد درحا...
	2) مقطع عرضی پیچیده
	مقطع عرضی پیچیده بهحالتی گفته میشود که توپوگرافی بستر دریا و شکل و موقعیت دیواره ساحلی (درحالت کلی) نظیر آنچه در شکل (2-43) نشان داده شده است باشد.
	الف) وقتیکه مقطع عرضی را بتوان پیچیده درنظر گرفت، ارتفاع بالاروی در دیواره ساحلی بهشرحذیل بهدست میآید (به شکل (2-43) مراجعه شود).
	(1) نقطه شکست موج B از مشخصات آب عمیق بهدست میآید.
	(2) سپس ارتفاع بالاروی R فرض  شده و نقطه A بهعنوان حداکثر نقطه بالاروی درنظر گرفته میشود. آنگاه نقاط A و B با یک خط مستقیم بههم وصل شده و شیب این خط به شیب مجازی cot α منجرمیشود.
	(3) ارتفاع بالاروی برای شیب مجازی با استفاده از شکل (2-44) محاسبه میشود و ارتفاع محاسبه شده با مقدار ارتفاع بالاروی اولیه فرض  شده مقایسه میشود. درصورت عدمتطابق باید مقدار بالاروی جدیدی فرض و این تقریب تکرار شود (یعنی ارتفاع بالاروی جدید برای ...
	(4) مقدار بهدست آمده بهعنوان ارتفاع بالاروی برای مقطع عرضی پیچیده مساله درنظر گرفته میشود.
	ب) وقتی نتایج بهدست آمده از اینروش با نتایج واقعی آزمایشگاهی برای یک مقطع عرضی پیچیده مقایسه میشود، عموما تطابق خوبی بین ایندو وجود دارد و خطا معمولا کمتر از 10% است. با این وجود اگر شیب بستر خیلی ملایم باشد تطابق بین این دو کم شده و بنابرای...
	پ) شکل (2-45) نتایج آزمایشگاهی بهدست آمده در شیب بستری برابر 1:70 را نشان میدهد. این شکل مرجع مفیدی را در تخمین ارتفاع بالاروی یک مقطع عرضی پیچیده با شیب بستر ملایم فراهم نموده است.
	3) برخورد موج مایل
	شکل (2-46) رابطه ضریب زاویه برخورد Kβ و زاویه β را نشان میدهد. دراینجا β زاویه بین خط تاج امواج برخوردی و خط مرکزی دیواره ساحلی بوده و ضریب زاویه برخورد Kβ نیز نسبت ارتفاع بالاروی متناظر زاویه β به ارتفاع بالاروی هنگامیکه امواج بهصورت عمودی برخورد...
	4) اثرات جاذب موج
	هنگامیکه وجه مقابل دیوار ساحلی کاملا از بلوکهای بتنی جاذب موج پوشیدهباشد ارتفاع بالاروی ممکن است بهطور قابلتوجهی کاهش یابد که شکل (2-47) نمونهای از آن را نشان میدهد. با این وجود اثر بلوکهای بتنی تا حد زیادی  بر اساس نحوه قرارگیری آنها تغییر...
	5) برآورد خطا
	شایانتوجه استکه منحنیهای تعیین ارتفاع بالاروی با میانگینگیری از دادههایی آزمایشگاهی و دارای پراکندگی زیاد بهدست آمدهاند. همچنین باید توجه کردکه اگر ارتفاع تاج دیواره ساحلی در برابر امواج مشخصه طراحی شده باشد، بالاروی واقعی موج غالبا بهدل...
	4-6-2- روگذری موج



	برای سازههایی که مقدار روگذری در آنها عامل طراحی مهمی تلقی میشود، مقدار روگذری با انجام آزمایشهای مدل هیدرولیکی و یا با استفاده از دادههای آزمایشهای مدل هیدرولیکی که درگذشته انجام شده محاسبه میشود که دراینحالت نامنظمی امواج درنظر گرفته می...
	تفسیر
	«مقدار روگذری» حجم کل آب روگذری میباشد. ازطرفدیگر «نرخ روگذری» میانگین حجم آب روگذری در واحد زمان میباشد که با تقسیم مقدار روگذری بر مدت زمان اندازهگیری بهدست میآید. مقدار روگذری و نرخ روگذری معمولا در واحد عرض بیان میشوند.
	اگر مقدار روگذری زیادباشد نهتنها بهبدنه دیواره ساحلی خسارت وارد میشود بلکه بر اثر آبگرفتگی به جادهها، خانهها و تاسیسات بندر و لنگرگاه پشت خاکریز یا دیواره ساحلی نیز آسیب میرسد اگرچه خاکریز یا دیواره ساحلی به هدف محافظت از آنها ساخته شده است...
	نکات فنی
	1) نمودارهایی برای محاسبه نرخ روگذری
	برای یک دیوارهساحلی دائم یا جاذب موج با شکلی ساده (یعنی بدون هرگونه سنگریزه حفاظتی پاشنه یا حفاظ تاج یا موارد مشابه) نرخ روگذری را میتوان با استفاده از نمودارهای شکلهای (2-48) تا (2-51) که بر اساس آزمایشهای با امواج نامنظم رسم شدهاند، تخمین زد....
	جدول 2-15- محدوده تقریبی نسبت نرخ واقعی روگذری به مقدار تخمین زده شده

	درهنگام تخمینکلی مقادیر نرخ روگذری در امواج نامنظم با استفاده از اشکال (2-69) و (2-72) موارد زیر را باید مدنظر قرارداد:
	الف) اگر مقادیر واقعی شیب بستر و تیزی موج آب عمیق با هیچیک از مقادیر موجود در نمودارها تطابق ندارد، نموداری باید بهکار رود که بیشترین تطابق بین مقادیر را نشان دهد، یا اینکه بهعنوان روشی دیگر باید درونیابی انجام گیرد.
	ب) در نمودارها بلوکهای جاذب موج از دو لایه تتراپاد تشکیل شدهاند. اگر نوع دیگری از بلوک جاذب موج استفاده شود یا اگر از همین نوع بلوک استفاده شود ولی تفاوتهایی در عرض تاج، نحوه قرارگیری تتراپادها و یا شکل پاشنه وجود داشته باشد این خطر وجود دارد که...
	پ) با افزایش تعداد ردیفهای بلوکهای بتنی در تاج تمایلبه کاهش مقدار روگذری وجود دارد.
	ت) اگر در کاربرد نمودارها برای تخمین نرخ روگذری مشکلاتی وجود داشته باشد، رابطه تخمینی Takayama  و همکاران را میتوان بهکار برد.
	2) نرخ مجاز روگذری
	نرخ مجاز روگذری بهعواملی همچون نوع سازه دیواره ساحلی، موقعیت با توجه به کاربری زمین پشت دیواره و ظرفیت تاسیسات زهکشی بستگی  دارد که این باید متناسب با وضعیت اتخاذ شود. اگرچه بدین جهت ارائه مقداری استاندارد برای نرخ روگذری مجاز غیرممکن است، Goda مقاد...
	جدول 2-16- مرز خسارت نرخ روگذری
	جدول 2-16- نرخ مجاز روگذری (m3/m.s) بهشکل تابعی از درجه اهمیت زمین پشت ساحل

	3) ضریب ارتفاع تاج معادل
	ضریب ارتفاع تاج معادل را میتوان بهعنوان یک راهنما هنگام تعیین مقدار روگذری برای یک دیواره ساحلی که روی آن بلوکهای بتنی جاذب موج قرار گرفته و یا برای دیواره ساحلی از نوع جاذب موج با درزهای دائم بهکار برد. ضریب ارتفاع معادل تاج برابر با نسبت ارتفاع ...
	(θ: زاویه برخورد امواج، زمانیکه امواج بهصورت عمودی برخورد کنند برابر صفر میباشد)
	4) اثر باد بر مقدار روگذری
	درکل اگر روگذری کمباشد، باد تاثیر نسبتا زیادی در مقدار روگذری دارد، اگرچه تغییرات زیادی در این رابطه وجود دارد. با این وجود تاثیر نسبی باد با افزایش مقدار روگذری کاهش مییابد. در شکل (2-52) نتایج یک تحقیق برروی اثر باد بر مقدار روگذری برمبنای مشاهد...
	5) روگذری امواج تصادفی چند جهته
	در آبيکه چند جهتی بودن امواج بهخوبی مشخص است، نرخ روگذری را میتوان همراستا با Smax تصحیح نمود.
	4-6-3- عبور موج



	متداول استکه ارتفاع موج عبور کننده در پشت یک موجشکن در اثر روگذری و یا نفوذ از میان هسته یا توده پی موجشکن را با مراجعه بهنتایج آزمایشهای مدل هیدرولیکی یا دادههای گذشته محاسبه نمود.
	تفسیر
	ضروري استکه ارتفاع موج عبوری پس از روگذری و یا عبور ازمیان موجشکن محاسبه گردد، زیرا موج عبوری بر توزیع ارتفاع موج پشت موجشکن تاثیر دارد. امواج عبوری شامل امواج روگذر شده و یا سرریز شده و نیز امواج نفوذ کرده ازمیان موجشکن سنگریزهای یا تودهپی م...
	نکات فنی
	1) ضریب عبوری یک موجشکن مرکب
	میتوان از شکل (2-53) برای محاسبه ارتفاع امواج عبوری بهداخل یک لنگرگاه پساز گذشتن از روی موجشکن مرکب یا نفوذ از میان تودهپی نفوذ استفاده کرد. ضریب عبور حتی وقتیکه امواج نامنظم هستند بهخوبی باآنچه در شکل (2-53) نشان داده شده تطابق دارد. شکل (2-5...
	2) دوره تناوب موج عبوری برای یک موجشکن مرکب
	دوره تناوب موج عبوری حدود 50 تا 80 درصد دوره تناوب موج برخوردی متناظر خواهد بود (اینامر برای هر دو دوره تناوب موج مشخصه و دوره تناوب میانگین صدق  میکند).
	3) دادههای آزمایشگاهی برای دیگر انواع موجشکن
	آزمایشهایی برروی ارتفاع موج عبوری در موجشکنهای مرکب پوشیده از بلوکهای بتنی جاذب موج، موجشکنهای سنگریزهای با بلوکهای بتنی جاذب موج و دیگر موجشکنهای مشابه انجام شده است.
	4) ضریب انتقال برای سازههایی غیراز موجشکنهای ترکیبی
	الف) برای یک سازه متخلخل نفوذپذیر مانند موجشکن سنگریزهای یا موجشکن بلوک بتنی جاذب موج میتوان به تحلیل تئوری Kondo مراجعه کرد. میتوان رابطه تجربی (4-84) را برای بهدست آوردن ضریب عبوری از یک سازه تیپ بهکار برد.
	که در آن kt=1.26 (B/d)0.67، B عرض تاج سازه، d عمق از سطح آب تا سطح کف سازه، H ارتفاع امواج برخوردی و L طول موج امواج عبوری میباشد.
	ب) در یک موجشکن دیواره پردهای میتوان راهحلهای تجربیMorihira  و همکاران را استفاده نمود (به بخش(7)، بند (3-3-1- موجشکن دیواره غشایی) مراجعه شود).
	پ) برای ضریب عبور یک موجشکن دائم نفوذپذیر که دارای درزهایی در هردو دیوارهای جلو و عقب است، نتایج آزمایشگاهی موجود میباشد.
	ت) انواع موجشکنهاییکه با هدف افزایش تبادل آب دریا بهکارمیروند ازجمله موجشکنهای نفوذپذیر چندباله، موجشکنهای چنداستوانهای دائم، موجشکنهای نفوذپذیر صفحه افقی و موجشکنهای نوع لولهای میباشند. ضرایب عبور این نوع موجشکنها توسط آزمایشهای مد...
	5) ضریب عبور یک موجشکن مستغرق
	یک موجشکن مستغرق معمولا با انباشتن سنگهای طبیعی یا قطعهسنگهای شکسته شده بهشکل یک توده و سپس پوشاندن سطح آنها با بلوکهای بتنی برای محافظت از لایههای زیرین ساخته میشوند. در یک موجشکن مستغرق ساخته شده از قطعه سنگهای شکسته، نموداری نشاندهنده...
	4-7- خیزاب موج و نوسان خیزاب
	4-7-1- خیزاب موج




	هنگام طراحی سازههایی که در منطقه شکست قرار میگیرند، مناسب است پدیده خیزاب موج که در منطقه شکست درنتیجه شکست امواجی که بهسمت ساحل نزدیک میشوند روی میدهد، بهمیزانلازم مورد توجه قرار گیرد.
	نکات فنی
	1) نمودارهای تخمین مقدار خیزاب موج
	تغییرات تراز متوسط آب در اثر شکست امواج تصادفی در شیب بستر 1:100 و 1:10 که توسط Goda محاسبه شده در شکلهای (2-54) و (2-55) نشان داده شده است. هرچه تیزی موج کمتر باشد (H'0/L0، که H'0 ارتفاع موج آب عمیق معادل و L0 طول موج در آب عمیق میباشد)، بالاروی ت...
	2) درنظر گرفتن بالاروی تراز متوسط آب در طراحی
	بالاروی تراز متوسط آب باعث میشود نقطه شکست بهسمت ساحل تغییر مکان داده و ارتفاع موج شکست افزایش یابد. بنابراین، برای محاسبه دقیق ارتفاع موج طرح در آب کمعمق، بالاروی تراز متوسط آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
	4-7-2- نوسان خیزاب



	در آب کمعمق درصورت لزوم نوسان خیزاب با دوره تناوب یک تا چندین دقیقه بررسی میشود.
	نکات فنی
	رابطه Goda برای تخمین دامنه نوسان خیزاب
	برپایه نتایج مشاهدات میدانی نوسان خیزاب، Goda رابطه (4-85) را پیشنهاد کرده است:
	که در آن   دامنه جذر میانگین مربعات پروفیل موج نوسان خیزاب ،   دامنه جذر میانگین مربعات پروفیل موج آب عمیق،   ارتفاع موج آب عمیق معادل، L0 طول موج در آب عمیق و h عمق آب میباشد.
	این رابطه نشان میدهد که دامنه نوسان خیزاب با ارتفاع موج آب عمیق متناسب است، با افزایش عمق آب کاهش و با کمشدن تیزی موج   در آب عمیق افزایش مییابد.
	4-8- امواج با دوره تناوب بلند و نوسان آزاد


	با توجه به امواج با دوره تناوب بلند و امواج نوسان آزاد در لنگرگاهها، مشاهدات میدانی باید تا حدممکن انجام گرفته و راهکارهای مقتضی برای کنترل آنها برپایه نتایج این مشاهدات اعمال شود.
	تفسیر
	نوسانات تراز آب با دوره تناوب بین یک تا چندیندقیقه دربعضیمواقع در نقاط مشاهداتی در لنگرگاه و مقابل ساحل ظاهر میشود که بهاین نوسانات امواج با دوره تناوب بلند گفته میشود. اگر دوره تناوب این امواج با دوره تناوب بلند به دوره تناوب طبیعی نوسان...
	هنگامیکه نوسانات آشکار تراز آب با دوره تناوب چندیندقیقهای یا بیشتر در نقطهای مشاهداتی در لنگرگاه ظاهر شود، میتوان فرض کرد که پدیده «نوسان آزاد» اتفاق افتاده است. این پدیده وقتی اتفاق میافتد که تلاطمی اندک در تراز آب در اثر تغییرات فشار هوای ...
	نکات فنی
	1) ارتفاع آستانه امواج با دوره تناوب بلند برای عملیات تخلیه و بارگیری کالا
	ضروري استبه اینواقعیت توجه شودکه امواج با دوره تناوب بلند درجلوی یک اسکله میتواند در اثر تشدید باعث حرکت کشتی با دامنهای برابر چندینمتر شود. ارتفاع آستانه امواج با دوره تناوب بلند برای عملیات روان تخلیه و بارگیری کالا بهعواملی همچون دوره تناو...
	2) محاسبه انتشار امواج با دوره تناوب بلند
	مطلوب است انتشار امواج با دوره تناوب بلند در داخل یک لنگرگاه با قراردادن مرز موج برخوردی در بیرون لنگرگاه در دریا و سپس استفاده از رابطه Boussinesq یا روشی محاسباتی با استفاده از روابط موج بلند خطی محاسبه شود.
	3) طیف استاندارد امواج با دوره تناوب بلند
	وقتی دادههای مشاهدات میدانی امواج با دوره تناوب بلند در آبهای بیرون لنگرگاه ناکافیبوده و شرایط امواج با دوره تناوب بلند که نیروهای خارجی طراحی را تعیین میکنند مشخص نشده باشد، طیف استاندارد نشان داده شده در مراجع یا روابط تقریبی آنرا میتوان ب...
	4) روش محاسبه نوسان آزاد
	به منظور محاسبه نوسان آزاد به بند (6-5- نوسان آزاد) مراجعه شود.
	4-9- امواج درون لنگرگاهها
	4-9-1- آرامش و تلاطم



	درهنگام ارزیابی آرامش لنگرگاه، باید عوامل افزایشدهنده تلاطم در لنگرگاه را بهطور مناسبی تنظیم نمود.
	تفسیر
	آرامش لنگرگاه مسالهای فوقالعاده پیچیده میباشد که نهفقط عوامل فیزیکی از قبیل امواج، بادها، حرکات کشتی و مقاومت ماشینآلات فعال در برابر باد و موج بلکه عواملیکه به قضاوت فردی نیازدارد ازجمله سهولت ورود و خروج کشتیها، پناهکشتیها در آبوهوای طوفان...
	الف) امواج نفوذی از ورودی لنگرگاه
	ب) عبور امواج به درون لنگرگاه از روی موجشکنها
	پ) امواج منعکس شده
	ت) امواج با دوره تناوب بلند
	ث) نوسان آزاد

	در لنگرگاههای بزرگ ممکن است توجه به امواج تولیدشده توسط باد در لنگرگاه نیز مورد نیاز باشد و امواج تولیدشده توسط شناورهای بزرگ ممکن است سبب مشکلاتی برای شناورهای کوچکتر شود.
	4-9-2- ارزیابی آرامش لنگرگاه


	آرامش لنگرگاه با توجه به تخمین جداگانه مولفههای مستقل موج برای عوامل مرتبطی که سبب ایجاد تلاطم در لنگرگاه میشود ارزیابی میگردد.
	نکات فنی
	روش زیر را میتوان برای ارزیابی آرامش لنگرگاه بهکار برد:
	1) برای تخمین امواج در لنگرگاه، ابتدا باید توزیع مشترک ارتفاع و جهت امواج آب عمیق ایجادشود.
	2) سپس انتقال موج ناشی از انکسار و شکست که بین نقطه مشاهده موج و یا پیشیابی موج و ورودی لنگرگاه اتفاق میافتد با استفاده از، مثلا، روش رابطه تعادل انرژی محاسبه شده، و بدینترتیب شرایط موج در ورودی لنگرگاه بهدست میآید.
	3) ارتفاع موج در لنگرگاه با تمرکز اصلی برروی تفرق و انعکاس بهدست آورده شود. درصورتلزوم مطالعهای برروی عبور موج در این زمان انجام پذیرد.
	4) ارتفاع موج در لنگرگاه را میتوان با جمع مجذور ارتفاع موج تفرق یافته، ارتفاع موج منعکس شده و ارتفاع موج عبوری و تعیین جذر حاصلجمع تخمین زد. در لنگرگاههاییکه اثرات امواج عبوری نسبتا ناچیز باشند، دوره تناوب موج در لنگرگاه را میتوان مشابه دوره ت...
	5) مرسوم است نرخ وقوع امواج در یک لنگرگاه را بر اساس درصد اوقات و یا تعداد شبانهروزهایی که ارتفاع امواج یا میزان تلاطم از یک حدمعین بیشترمیشود بیانکنند. مقدار حداکثر ارتفاع مجاز موج، که مقادیر بیشازآن ناآرامی محسوب میشود، و همچنین حداکثر درصد...
	4-10- امواج کشتی



	در آبراهها و کانالهای ناوبری، مناسب است تاثیر امواج تولیدشده از حرکت کشتیها مورد بررسی قرار گیرد.
	تفسیر
	اگر امواج ناشی از حرکت شناورها در یک بندر یا آبراهه مشکلساز باشند، مدیریت حداکثر سرعت حرکت شناورها در آن محدوده را میتوان بهعنوان یکیاز راههای کاهش مشکل موردبررسی قرارداد. وجود دیوارههای متعدد انعکاسدهنده موج یا اشتباه در طراحی جانمایی آنها می...
	نکات فنی
	1) الگوی امواج کشتی که از بالا دیده میشوند
	اگر امواج کشتی از بالا دیده شوند، مطابق شکل (2-59) بهنظرمیرسند. بهطور خاص این امواج از دو گروه موج تشکیل میشوند. یک گروه امواج به شکل / (عدد 8) از نقطهای کمی جلوتر از دماغه کشتی پخش میشوند و گروه دیگر امواج در پشت کشتی هستند بهگونهایکه تاج ...
	2) طول موج و دوره تناوب امواج کشتی
	طولموج و دوره تناوب امواج کشتی در امواج واگرا و امواج عرضی متفاوت است و امواج عرضی طول موج بیشتر و دوره تناوب بلندتری دارند. در امواج واگرا طول موج و دوره تناوب هر دو در اولین موج بلندترین بوده و سپس بهطور پیشرونده کاهشمییابند.
	الف) طول موج امواج عرضی با حل عددی رابطه (4-86) بهدست میآید. این رابطه از این شرط ناشی شده است که سرعت امواج عرضی و سرعت سیر رو به جلو کشتی باید یکسان باشد.
	که در آن:
	Lt: طول موج امواج عرضی (m)
	h: عمق آب (m)
	V: سرعت سیر کشتی (m/s)
	توجه شود که وقتی آب بهاندازهکافی عمیق است، طول موج امواج عرضی در رابطه (4-87) ارائه شده است:
	که در آن:
	L0: طول موج امواج عرضی درمحلیکه آب بهاندازهکافی عمیق است (m)
	Vk: سرعت سیر کشتی (kt):  Vk = 1.946V (m/s)
	ب) دوره تناوب امواج عرضی برابر با دوره تناوب امواج پیشرونده با طول موج Lt   (یا L0) در آب با عمق h میباشد. دوره تناوب در رابطه (4-88) یا (4-89) ارائه شده است.
	که در آنها:
	Tt: دوره تناوب امواج عرضی در آب با عمق h (s)
	T0: دوره تناوب امواج عرضی درمحلیکه آب بهاندازهکافی عمیق است (s)
	پ) طول موج و دوره تناوب امواج واگرا با رابطههای (4-90) و (4-91) ارائه شده است، که با شرط لزوم تساوی مولفه سرعت کشتی درجهت حرکت امواج واگرا با سرعت امواج واگرا تعیین شدهاند.
	که در آنها:
	Ld: طول موج امواج واگرا که درجهت حرکت اندازهگیري شدهاند (m)
	Td: دوره تناوب امواج واگرا (s)
	θ: زاویه بین جهت حرکت امواج واگرا و خطسیر (درجه)
	با توجه به تئوری Kelvin درمورد تولید موج درجاییکه آب بهاندازهکافی عمیق است، زاویه حرکت θ امواج واگرا را میتوان بهعنوان تابعی از موقعیت محل مورد مطالعه نسبتبه کشتی از شکل (2-60) بهدست آورد. با این وجود توجه شود که در کشتیهای واقعی مقدار حداقل ...

	3) اثرات خزش بر روی امواج کشتی
	همانطوریکه در حالت کلی برای امواج آب معمول است، امواج کشتی تحتتاثیر عمق آب قرار میگیرند و مشخصات آنها با کاهش عمق آب نسبتبه طول موج امواج کشتی تغییر میکند. از این اثر خزش برروی امواج کشتی در صورتیکه شرط زیر (رابطه 4-92) برقرار باشد میتوان صرفن...
	عمق آب بحرانی که بیشتر از آن میتوان امواج کشتی را با توجه به امواج آب عمیق محاسبه کرد از رابطه (4-92) ارائه شده در جدول (2-18) محاسبه میشود. همانطورکه در این جدول دیده میشود، امواج تولید شده توسط کشتی در شرایط معمولی را میتوان بهعنوان امواج آ...
	جدول 2-18- شرایطی که امواج کشتی را میتوان امواج آب عمیق درنظر گرفت

	4) ارتفاع امواج کشتی
	رابطه (4-93) برای تخمینی کلی از ارتفاع امواج کشتی ارائه شده است:
	که در آن:
	H0: ارتفاع موج مشخصه امواج کشتی (m)، یا حداکثر ارتفاع موج مشاهده شده در فاصله 100 متری از خطسیر هنگامیکه کشتی با سرعت عملیاتی با تمام بار خود حرکت میکند.
	Ls: طول کشتی (m)
	Vk: سرعت عملیاتی با تمام بار
	EHPW: توان تولید موج (W)
	توان مولد موج EHPW  بهشرحذیل محاسبه میشود.
	که در آنها:
	SHPm: توان محور حداکثر پیوسته (W)
	0ρ: چگالی آب دریا (kg/m3) ؛=1030(kg/m3)  0ρ
	V0: سرعت عملیاتی با تمام بار (m/s)؛ V0 = 0.514VK
	CF: ضریب مقاومت اصطکاکی
	v: ضریب لزجت سینماتیکی آب (m2/s)؛ v = 1.2 × 10-6 (m2/s)
	: آب جابجاشده توسط کشتی تحت بار کامل (m3)
	رابطه (4-93) بااینفرض بهدست آمده که انرژی مصرف شده برای مقاومت دربرابر تولید موج با انتشار انرژی امواج کشتی برابر است، درحالیکه مقادیر ضرایب با میانگینگیری از دادههای آزمایشهای مخزن یدککشی کشتی تعیین شدهاند. ارتفاع موج مشخصه H0 در هر کشتی م...
	افت ارتفاع موج به شکل s-1/3 درنظر گرفته میشود که s فاصله نقطه مشاهداتی از خط سیر میباشد. همچنین ارتفاع موج متناسب با توان 3 سرعت عملیاتی کشتی درنظر گرفته میشود. بنابراین:
	که در آن:
	Hmax: حداکثر ارتفاع امواج کشتی در هر نقطه مشاهداتی انتخابی (m)
	s: فاصله نقطه مشاهداتی تا خطسیر (m)
	Vk: سرعت عملیاتی واقعی کشتی (kt)
	درحالتیکه s خیلی کمباشد نمیتوان رابطه (4-99) را بهکار برد. بهطور خاص، مقدار تقریبی حداقل s که بتوان رابطه  (4-99) را بهکار برد بهاندازه مقدار کوچکتر طول کشتی Ls یا 100 متر میباشد.
	حد بالای ارتفاع موج کشتی زمانیکه معیار شکست برقرار است روی میدهد که این معیار با تساوی تیزی Hmax/Lt مرتفعترین موج واگرا با 14/0 بیان میشود. اگر زاویه بین جهت موج و خطسیر در نقطهای برروی امواج واگرا که ارتفاع موج مرتفعترین مقدار است θ = 50º ف...
	که در آن:
	Hlimit: حد بالای ارتفاع امواج کشتی که با شرایط شکست موج تعیین میگردد (m)
	5) انتشار امواج کشتی
	الف) دربین دو گروه امواج کشتی، امواج عرضی درجهت خطسیر کشتی منتشرشده و حتی اگر کشتی مسیر خود را تغییر دهد و یا متوقف شود انتشار ادامه مییابد. دراینحالت امواج دارای طبیعت معمولی امواج منظم (با دوره تناوبی که در رابطه (4-88) ارائه شده) میباشند و ب...
	ب) جهت انتشار امواج واگرا در تاج موج از نقطهای به نقطه دیگر تغییر میکند. با توجه به تئوری تولید موج Kelvin، زاویه بین جهت انتشار و خطسیر در لبه بیرونی امواج واگرا θ=35.3º میباشد و با حرکت بهسمت داخل در طول تاج موج مقدار θ به 90 درجه نزدیک میشود.
	پ) اولین موج که به هر نقطه مشخص میرسد زاویه θ=35.3º دارد، درحالیکه θ برای امواج بعدی بهتدریج بزرگتر میشود. این تغییر مکان جهت انتشار امواج واگرا را میتوان با استفاده از شكل (2-60) برآورد کرد.
	ت) سرعت انتشار یک موج واگرا در هر نقطه از تاج موج سرعت گروهی متناظر با دوره تناوب Td در آن نقطه است (به رابطه (4-91) رجوع شود). همانطورکه در شکل(2-60) مشاهده میشود، زمان مورد نیاز برایاینکه یک مولفه موج با سرعت گروهی از نقطه Q در مبدا موج به نقط...
	6) تولید امواج منفرد
	اگر هنگام حرکت یک شناور در آبهای کمعمق سرعت عملیاتی Vk (m/s) به   نزدیک شود، امواج منفرد در جلوی شناور تولیدمیشوند. درنزدیکی دهانه رودخانهها، احتمال اینکه شناورهای کوچک تحتتاثیر این امواج منفرد تولیدشده توسط شناورهای بزرگتر قرار گیرند وجود دارد.
	5-1- کلیات


	نیرویموج وارد بر یک سازه باید با استفاده از آزمایشهای مدل هیدرولیکی و یا روشهای طراحی تشریح شده در بند (5-2- نیروی موج وارد بر دیواره دائم) و با استفاده از امواج طراحی معین که از فرآیندهای تشریح شده در فصل  (4- امواج) بهدست میآید، تعیین گردد.
	تفسیر
	1) نوع سازه و نیروهای موج
	نیروهای موج را بطورکلی میتوان بر اساس نوع سازه به انواع زیر تقسیمبندی نمود:
	الف) نیروی موج وارد بر سازه از نوع دیوارهای
	ب) نیروی موج وارد بر سنگهای آرمور یا بلوکهای بتنی
	پ) نیروی موج وارد بر قسمتهای مستغرق
	ت) نیروی موج وارد بر سازههای نزدیک سطح آب
	نیروی موج برای هرکدام از انواع سازهها متفاوتبوده و لازم است بر اساس نوع سازه، از روش محاسباتی مناسب استفاده نمود. برای بعضیاز انواع سازههاییکه تجربه ساخت آنها کم است، نیروهای موج کاملا واضح نبوده، درنتیجه لازم است برای چنین سازههایی مطالعاتی...

	2) نامنظمی موج و نیروی موج
	امواج دریا نامنظمبوده و ارتفاع و پریود امواج مختلف، متفاوتمیباشند و همچنین بستهبه عمق آب و توپوگرافی بستر دریا، ممکن است امواج نشکسته، امواج درحالشکست و یا امواج شکسته مشاهده شود. هنگام محاسبه نیروی موج، باید توجه نمودکه حتما امواج دارای شدیدت...
	بهطور کلی، ممکن است اینگونه بهنظرآید که هرچه ارتفاع موج بیشترباشد، نیروی موج نیز بیشترمیگردد. بنابراین توجه به نیروی موج مرتفعترین موج درمیان انبوه امواج نامنظم برخوردکننده به سازه روشی قابل قبول میباشد، گرچه با توجه به پایداری سازههای شناور ...

	3) محاسبه نیروی موج با استفاده از آزمایشهای مدل هیدرولیکی
	هنگام مطالعه نیروی موج با استفاده از آزمایشهای مدل هیدرولیکی، لازم استکه توجهکافی به فرایند تخریب سازه صورت گرفته و از روش اندازهگیری مناسبی استفاده شود. همچنین لازم است که به نامنظمی امواج توجهکافی شود. اصولا، وقتی ارزیابی با امواج منظم انج...
	5-2- نیروی موج وارد بر دیواره دائم
	5-2-1- ملاحظات کلی




	نیروی موج وارد بر دیواره دائم متناسب با شرایط موج، تراز جزرومد، عمق آب، توپوگرافی بستر دریا، سطح مقطع سازه و وضعیت قرارگیری سازه بستگی دارد و نیروی موج باید با توجه به این موارد محاسبه گردد.
	دیواره دائم برروی بستر با شیب زیاد و یا برآمدگی بلند اغلب درمعرض ضربات سنگین نیروی شکست موج میباشد، درنتیجه هنگام محاسبه نیروی موج باید بهشرایط بستریکه موج روی آن تولیدمیشود توجهکافی شود.
	تفسیر
	1) عوامل موثربر نیروی موج وارد بر دیواره دائم
	اصلیترین عوامل موثربر نیروی موج وارد بر دیواره دائم عبارتنداز پریود موج، ارتفاع موج، جهت موج، تراز آب، عمق آب، شیب بستر، عمق آب و عرض سکوی افقی پشته، ارتفاع تاج دیواره دائم و عمق آب درمحل پایه دیواره دائم میباشد. همچنین لازم است اثرات قوس دیوار هم ...
	2)  انواع نیروی موج
	نیروی موج وارد بر دیواره دائم را بر اساس انواع موج میتوان به نیروی موج ایستا، نیروی موج در حال شکست یا نیروی موج ناشی از موج شکسته تقسیمبندی نمود. معمولا فرض میشودکه نیروی موج با تغییرات ارتفاع موج آب عمیق مرتبا تغییر شکل میدهد. نیروی موج ایستا...
	5-2-2- نیروهای امواج ایستا و امواج در حال شکست
	5-2-2-1- نیروی موج زیر تاج موج


	1) فشار موج برروی وجه جلویی دیواره دائم
	با فرض توزیع خطی فشار موج با حداکثر مقدار p1 در تراز آب ساکن، فشار صفر در ارتفاع η* بالای تراز آب ساکن و مقدار فشار p2 در بستر دریا، فشار موج از زیر تا تاج دیواره دائم از روابط (5-1) تا (5-4) بهدست میآید.
	که در آنها:
	η*: ارتفاع بالای تراز آب ساکن که در آن ارتفاع شدت فشار موج صفر است (m)
	p1: شدت فشار موج در تراز آب ساکن (kN/m2)
	p2: شدت فشار موج در بستر دریا (kN/m2)
	p3: شدت فشار موج در پنجه (جلوی) دیواره دائم (kN/m2)
	(0: چگالی آب (t/m3)
	g: شتاب گرانش (m/s2)
	(: زاویه بین خطعمود بر دیواره دائم و جهت حرکت موج. این زاویه باید 15درجه کاهش یابد ولی نباید کمتر از صفر درجه شود. این اصلاح برای ایجاد حاشیه امنیت درمقابل عدم قطعیت در جهت موج میباشد.
	λ1 و λ2: ضرایب اصلاح فشار موج (معمولا 0/1 میباشد)
	h: عمق آب جلوی دیواره دائم (m)
	L: طول موج در عمق آب h مورد استفاده در محاسبات تشریح شده در بند (3) در ادامه (m)
	HD: ارتفاع موج مورد استفاده در محاسبات تشریح شده در بند (3) در ادامه (m)
	که در آنها:
	hb: عمق آب در فاصله 5 برابر ارتفاع موج مشخصه از دیواره دائم بهسمت دریا (m)
	d: عمق آب در محل تاج سازه حفاظ پایه یا تاج پشتههای حفاظ، هرکدامکه بیشتر باشد (m)
	h': عمق آب در پنجه جلویی دیواره دائم (m)
	min{a,b}: مقدار کوچکتر از بین a یا b
	2) نیروی بالابرنده زیر دیواره دائم
	نیروی بالابرنده وارد بر کف دیواره دائم با یک توزیع مثلثی بیان میشود که شدت فشار در پنجه جلویی pu از رابطه (5-8) بهدست میآید و شدت فشار در پاشنه عقبی برابر صفر میباشد.
	که در آن:
	pu: فشار بالابرنده وارد بر پنجه جلویی دیواره دائم (kN/m2)
	λ3: ضریب اصلاح فشار بالابرنده (معمولا 0/1 میباشد)

	3) ارتفاع موج و طول موج مورد استفاده در محاسبه فشار موج
	ارتفاع موج HD و طول موج L، ارتفاع و طول موج مربوط به مرتفعترین موج میباشند. طول موج مرتفعترین موج، طول موج متناظر با پریود موج مشخصه میباشد ولی ارتفاع مرتفعترین موج بهشکل زیر است: (رابطه 5-9)
	الف) وقتی دیواره دائم بیرون منطقه شکست قرار دارد:
	که در آن:
	Hmax: ارتفاع مرتفعترین موج امواج تابشی در عمق آب پای دیواره دائم (m)
	H1/3: ارتفاع موج مشخصه امواج تابشی در عمق آب پای دیواره دائم (m)
	ب) وقتی دیواره دائم داخل منطقه شکست قرار دارد:
	HD حداکثر ارتفاع موج درنظر گرفته شده درحالت شکست امواج نامنظم میباشد.

	تفسیر
	برای محاسبه حداکثر نیروی موج افقی وارد بر دیواره دائم و فشار بالابرنده همزمان، استفاده از رابطه تعمیمیافته Goda متداول است.
	رابطه تعمیمیافته فشار Goda توسط وی پیشنهاد و برای درنظر گرفتن اثرات جهت موج و سایر موارد اصلاح گردید. رابطه تکجملهای آن برای محاسبه نیروی موج از شرایط موج ایستا تا موج در حال شکست بدون تغییر ناگهانی میباشد. اگر دیواره دائم روی بستر با شیب زیاد یا...
	در رابطه Goda فشار موج بهعنوان فشار هیدرواستاتیک در شرایط آب ساکن بهعنوان مقدار مبنا درنظر گرفته میشود. هرگونه اختلاف فشار بین وجوه دیوار طرف ساحل و دریا باید جداگانه درنظر گرفته شود. علاوهبر آن، رابطه مذکور برای ارزیابی پایداری کل بدنه دیواره دا...
	نکات فنی
	1) فشار موج برروی وجه جلویی طبق رابطه تعمیمیافته Goda
	شکل (2-61) نشاندهنده توزیع فشار موج وارد بر مقطع دائم یک موجشکن میباشد. نمونهای از اصلاح زاویه موج تابشی ( در شکل (2-62) نشان داده شده است.
	2) مرتفعترین موج
	معمولا در طراحی موجشکن، لازم است بزرگترین نیروی موج حاصل، از قراردادن مرتفعترین موج در رابطه Goda، تعیین شود. وقوع مرتفعترین موج در گروه موج نامنظم پدیدهای احتمالی است و بنابراین تعیین قطعی مرتفعترین موج غیرممکن میباشد. گذشته از آن، بعد از ارز...
	برای مشخص نمودن این موضوع که آیا مرتفعترین موج در معرض شکست قرار دارد یا خیر، باید از نمودارهایی برای تعیین ارتفاع مرتفعترین موج با مراجعه بهمحل ارتفاع موج بیشینه در منطقه در طرف ساحل خط زوال 2% استفاده نمود (شکل 4-36) در بند (4-5-5- خزش موج)). و...
	اگر از ضریبی بهجز 8/1 در سمت راست رابطه (5-9) استفاده میشود، لازم است مطالعات کافی برای وقوع مرتفعترین موج انجام گیرد و سپس مقدار ضریب مناسب انتخاب گردد (به بند (4-1-3-2- ویژگیهای آماری امواج) مراجعه گردد).
	3) ضرایب تصحیح 1λ و 2λ و 3λ
	روابط (5-1) تا (5-8) رابطه تعمیمیافته Goda میباشد. این رابطه دارای سه ضریب اصلاح بوده، بنابراین میتوان آنرا برای دیوارهایی با شرایط و اشکال مختلف بهکار برد. برای دیواره دائم، مقدار ضریب اصلاح 0/1 میباشد. فشار موج وارد بر سایر انواع دیوار مانند ص...
	4) استفاده از سایر روابط تئوری و محاسباتی
	وقتی نسبت ارتفاع موج به عمق آب کم باشد و نیروی موج ایستا بر دیواره دائم وارد شود، میتوان از تئوری موج ایستا با دقت بالایی استفاده نمود. در این حالت لازم است به نامنظمی امواج موجود و محاسبه نیروی ناشی از مرتفعترین موج توجه کافی نمود. همچنین وقتی ...
	5) خصوصیات و محدودیتهای رابطه Goda
	اولین ویژگی رابطه Goda این استکه میتوان نیروی موج از امواج ایستا تا امواج در حال شکست را بهطور پیوسته و با اثر پریود محاسبه نمود. ضریب α1 در رابطه (5-5) بیانکننده اثر پریود (یعنی h/L) بوده و برای امواج در آب کمعمق برابر 1/1 و برای امواج در آب عم...
	ویژگی دیگر رابطه Goda، درنظر گرفتن اثرات ارتفاع پشته و شیب بستر در تغییرات نیروی موج به وسیله ضریب α2 میباشد. همانطورکه در رابطه (5-6) دیده میشود، با افزایش تدریجی ارتفاع پشته از صفر (مثلا d=h)، α2 نیز بهطور تدریجی از صفر تا حداکثر مقدار خود تغیی...
	با توجه به اثر شیب بستر، hb در رابطه مربوط به α2 بهعنوان عمق آب در فاصله 5 برابر ارتفاع موج مشخصه طراحی از دیواره دائم درنظر گرفته میشود و بهدلیل این راهکار، بستر با شیب زیاد اثری شبیه پشته مرتفع خواهد داشت. اثر شیب بستر همزمانی پدیدار میشود...
	همانطورکه ذکرشد، رابطه Goda اثرات ارتفاع پشته و شیب بستر بر فشار موج را درنظرمیگیرد. بااینحال، برای دیواره دائم روی پشته مرتفع یا بستر دارای شیب زیاد، ممکن است نیروی بزرگ ضربه موج در حال شکست ایجادگردد که درچنینشرایطی ممکن است رابطه Goda نیروی مو...
	از دیگر مشکلات رابطه Goda، کاربرد آن در آبهای بسیار کمعمق، مثلا نزدیک خط ساحلی، میباشد. از رابطه Goda نمیتوان با دقت مناسب برای امواج شکسته استفاده نمود. البته تعیین دقیق محدوده کاربرد این رابطه کار دشواری است. در حالاتیکه نیروی موج بر دیواره دا...
	6) اصلاح رابطه اصلی Goda برای جهت موج
	باوجوداینکه نتایج چند آزمایش برای بررسی اثر جهت موج بر نیروی موج موجود میباشد، هنوز نکات مبهم زیادی در این رابطه وجود دارد. بهطور متعارف برای امواج ایستا، اصلاح نیروی موج ناشی از اثر جهت موج انجام نمیشود. اثر جهت موج فقط برای امواج در حال شکست و...
	7) نیروی موج و پریود موج مشخصه برای امواج ترکیبی دو گروه موج با پریودهای متفاوت
	برهمنهی گروه امواجیکه از دریا وارد یک خلیج میشوند و گروه امواجیکه بهطور محلی توسط باد داخل خلیج ایجاد میگردند، نمونهای از دو گروه موج با پریودهای متفاوت میباشد که باهم ترکیب شدهاند. حالتی دیگر، برهمنهی امواج تفرق یافته ورودی بندر و امواج ...
	8) نیروی موج وارد بر دیواره دائم کوتاه
	بر اساس نتایج آزمایشهای مدل، هرچه ارتفاع تاج دیوار کمترشود، پایداری دیواره دائم بیشترمیگردد. روشی برای محاسبه نیروی موج وارد بر موجشکن با ارتفاع تاج کم توسط Nakata و Terauchi پیشنهاد شده است. دراینروش، فشار افقی موج و فشار بالابرنده بهدست آمده ...
	9) نیروی موج وارد بر دیواره دائم بلند
	وقتی ارتفاع تاج دیواره دائم بطورقابلتوجهی بیشتر از ارتفاع تاج موجشکن معمولی باشد، هیچگونه روگذری موج وجودندارد، در نتیجه ممکن است نیروی موج بیشتر از مقدار بهدست آمده از رابطه Goda باشد.
	10) نیروی موج وارد بر دیوارهای شیبدار
	وقتی دیوار دارای شیب ملایم باشد، نیروی افقی موج، کم و بیش برابر نیروی وارد بر دیواره دائم میباشد. البته درنظر گرفتن مولفه دائم نیروی موج وارد بر سطح شیبدار بهعلت کاهش فشار بالابرنده و سایر موارد، ضروري است. Tanimoto و Kimura آزمایشهایی برروی نیروی ...
	11) نیروی بالابرنده وارد بر صندوقه دارای پایه
	وقتی یک صندوقه دارای پایه باشد، نیروی موج برروی سطح فوقانی پایه در سمت دریا در جهت پایین و فشار بالابرنده p′u بر پنجه جلویی وارد شود و فشار بالابرنده در پاشنه عقبی برابر صفر میباشد. با این وجود، بهطور کلی نیروی برآیند تفاوت چندانی با حالت صندوقه بد...
	12) سکوی افقی عریض جلوی دیواره دائم
	نیروی موج وارد بر دیواره دائم موجشکن مرکب نهتنها با ارتفاع پشته بلکه با عرض سکوی افقی و شیب جلویی پشته، تغییر میکند (به بند (5-2-3- فشار ضربه ناشی از شکست امواج) مراجعه شود). همانطورکه بیانشد، رابطه Goda از این سه عامل فقط ارتفاع پشته را درنظر م...
	13) نیروی موج وارد بر دیواره دائم متشکل از یک ردیف استوانه (شمع) دائم
	مطالعاتی برروی نیروی موج وارد بر دیواره دائم متشکل از یک ردیف استوانه (موجشکن شمعی) توسط Nagai و همکاران و Hayashi و همکاران انجام شده است. آنها درخلال این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که نیروی موج دراینحالت تفاوت زیادی با نیروی موج وارد بر دیواره دا...
	5-2-2-2- نیروی موج زیر قعر موج



	نیروی منفی موج وقتی قعر موج روی دیوار عمل میکند، باید با استفاده از آزمایشهای مدل هیدرولیکی یا رابطه محاسباتی مناسب، برآورد گردد.
	تفسیر
	وقتیکه قعر موج روی دیوار عمل میکند، نیروی منفی موج، ناشی از عمق سطح آب قعر موج، نسبتبه تراز آب ساکن اعمال میگردد. نیروی منفی موج، نیرویی استکه بهسمت دریا میباشد. لازم بهذکر است که ممکن است نیروی منفی موج در آب عمیق و با طول موج کوتاه، قابل...
	نکات فنی
	1) توزیع فشار منفی موج
	فشار منفی موج وارد بر دیواره دائم در حالت قعر موج را میتوان بهطور تقریبی همانند شکل (2-64) برآورد نمود. میتوان فرض کرد که فشار موج بهسمت دریا و با بزرگی صفر در تراز آب ساکن و مقدار ثابت pn از عمق 0.5HD زیر تراز آب ساکن تا پنجه دیوار میباشد. مقدا...
	که در آن:
	pn: شدت فشار موج در ناحیه فشار ثابت (kN/m2)
	(0: چگالی آب دریا (معمولا برابر 03/1 t/m3)
	g: شتاب گرانش (81/9 m/s2)
	HD: ارتفاع موج مورد استفاده در محاسبات طراحی (m)
	همچنین، فشار منفی بالابرنده وارد بر کف دیواره دائم را میتوان همانند شکل (2-64) فرض نمود. مشخصا میتوان فرض کرد که فشار بالابرنده بهسمت پایین و با شدت pn (طبق رابطه (5-10)) در پنجه جلویی و مقدار صفر در پاشنه عقبی و با توزیع مثلثی میباشد. درضمن، لا...
	2) محاسبه نیروی منفی موج با استفاده از نظریه دامنه محدود موج
	محاسبات نیروی موج بر اساس حل نظریه دامنه محدود موج ایستا با تقریب مرتبه چهار توسط Goda و Kakizaki انجام شده و نمودارهای محاسباتی برای فشار منفی موج ارائه و همچنین تطابق نتایج محاسبات آنها و نتایج آزمایشها تایید شده است. وقتی آب عمیق باشد و امواج ا...
	5-2-3- فشار ضربه ناشی از شکست امواج


	تفسیر
	فشار ضربه زمانی ایجاد میشود که جبهه موج در حال شکست به سطح دیوار برخورد کند. در آزمایشهای مدل دیده شده که تحت شرایط خاص، ممکن است حداکثر فشار موج دهها برابر فشار هیدرواستاتیک مربوط به ارتفاع موج گردد ( ). البته چنین فشار موجی تنها بهصورت موضعی...
	نکات فنی
	1) شرایط فشار ضربه ناشی از شکست امواج
	عوامل مختلفی در تشکیل فشار ضربه ناشی از شکست امواج دخالتدارند، بنابراین تشریح شرایط بهصورتکلی دشوار میباشد. با این وجود، بر اساس نتایج آزمایشهای مختلف، میتوان گفتکه احتمال بهوجودآمدن فشار ضربه در شرایط زیر و هنگامیکه زاویه ( کمتر از 20درجه ا...
	الف) بستر با شیب زیاد
	وقتی سه شرط (شیب بستر بیشتر از حدود 1:30، وجود امواجیکه کمی قبل از دیواره دائم میشکنند و تیزی معادل موج آب عمیق کمتر از 03/0) همزمان برقرارباشد، احتمال ایجاد فشار ضربه وجود دارد.
	ب) پشته مرتفع
	حتی اگر شیب بستر ملایم باشد، ممکن است شکل پشته سنگی باعث ایجاد فشار ضربه شود. دراینحالت، علاوهبر شرایط موج، ارتفاع تاج، عرض سکوی افقی و تغییرات شیب پشته همگی در ایجاد فشار ضربه نقش دارند و لذا تعیین شرایط ایجاد کننده فشار ضربه دشوار میباشد. اصول...

	2) تمهیدات لازم
	اگر فشار ضربه بزرگ ناشی از شکست امواج بر دیواره دائم وارد میگردد، میتوان نیروی موج را با پوشش کامل وجه جلویی توسط توده بلوک بتنی مستهلککننده موج بهمقدار زیادی کاهشداد. بویژهاینکه استفاده از پشته بلند و پوشش کافی توسط بلوکهای بتنی مستهلککننده ...
	3) ارزیابی نیروی موج با آزمایشهای مدل
	وقتی ارزیابی نیروی موج درحالت وجود فشار ضربه ناشی از شکست موج توسط آزمایشهای مدل هیدرولیکی انجام میگیرد، لازم است به مشخصات پاسخ سازه به نیروی ضربهای توجه کافی شود. بهتر است مطالعاتی دررابطهبا پایداری کل دیواره دائم با آزمایش لغزش و مقاومت اعضای...
	4) فشار ضربه ناشی از شکست امواج وارد بر دیواره دائم روی بستر با شیب زیاد
	الف) محققان زیادی مطالعاتی بر روی فشار ضربه ناشی از شکست امواج وارد بر دیواره دائم روی بستر دریا با شیب زیاد انجام دادهاند. بهویژه Mitsuyasu آزمایشهای گستردهای با استفاده از امواج منظم انجام داده که بهموجب آن مطالعاتی برروی نیروی شکست امواج وار...
	که در آن:
	H0: ارتفاع موج در آب عمیق (m)
	L0: طول موج در آب عمیق (m)
	: تغییرات شیب یکنواخت
	مقادیر متفاوتتری برای CM توسط Hom-ma، Horikawa و Hase بر اساس نتایج آزمایشهایی با شیب 1:15 و نیز دیگر دادهها، پیشنهاد شده است. در هر حالت، فشار ضربه موج زمانی حداکثر میباشد که سازه نسبتبه محل شکست امواج پیشرونده کمی به ساحل نزدیکتر باشد.
	شکل (2-65) نیروی موج کل را هنگامیکه نیروی ضربه موج حداکثر است، برای چند شیب متفاوت بر اساس نتایج آزمایشهای Mitsuyasu نشان میدهد. در این شکل، شدت متوسط فشار موج p بهدست آمده، برای بیبعدسازی، بر تقسیم شده و سپس نمودار آن در برابر تیزی موج در آب ...

	(ب) شرایط ایجاد فشار ضربه موج در حال شکست
	شرایط وقوع فشار ضربه روی بستر با شیب زیاد، همانطورکه در بند (1)(الف) شرح دادهشد، بهعنوان یک راهنمایی کلی، با استفاده از شکل (2-65) بهدست میآید. برای امواج نامنظم دریا، تیزی موج را میتوان نسبت ارتفاع موج معادل در آب عمیق مربوط به ارتفاع مرتفعتر...
	میتوان موجشکن را درمحلی نصب نمود که خطر ایجاد فشار ضربه امواج طراحی چندان زیاد نباشد. البته وقتی دیواره دائم نسبتبه محل اثر امواج در حال شکست، به ساحل نزدیکتر نصب شود، ارزیابی امواج با ارتفاع کمتر از ارتفاع امواج اهمیت مییابد.
	پ) نیروی ضربه موج وارد بر دیواره دائم روی بستر افقی مجاور بستر با شیب زیاد
	مطالعاتی بر روی فشار ضربه موج وارد بر دیواره دائم روی بستر افقی که مجاور بستر با شیب زیاد میباشد توسط Takahashi و همکاران انجام شده است. در این مطالعات از یک سکوی افقی متصل به شیب 1:10 یا 3:100 در کانال موج استفاده شده و سپس فشار موج وارد بر دیواره ...

	5) فشار ضربه موج وارد بر موجشکن مرکب
	الف) تاثیر شکل پشته (ضریب فشار ضربه شکست موج)
	ضریب فشار ضربه شکست موج αI توسط Takahashi و همکاران بر اساس نتایج آزمایشهای لغزش، پیشنهاد شده است که نمایانگر مقدار فشار ضربه ناشی شکست امواج برای پشتههای مرتفع میباشد. این ضریب بهصورت تابعی از نسبت ارتفاع موج به عمق آب روی پشته جلوی صندوقه H/d، ن...
	ضریب فشار ضربه شکست موج αI بهصورت ضرب αI0 در αI1 بیان میشود: (روابط (5-13) و (5-14))
	شکل (2-66) نشاندهنده توزیع αI1 میباشد. αI1 وقتی d/h برابر 4/0 و BM/L برابر 12/0 باشد، به حداکثر مقدار خود یعنی 1 میرسد. ضریب فشار ضربه شکست موج αI دارای مقادیری بین 0 تا 2 میباشد و هرچه مقدار αI بیشتر شود، نیروی ضربه شکست موج هم افزایش مییابد. وق...

	ب) تاثیر ارتفاع تاج دیواره دائم
	بهدلیلاینکه جبهه شیبدار موج در حال شکست اغلب بهصورت جبهه دائم آب بالای سطح آب ساکن میباشد، هرچه ارتفاع تاج بیشتر باشد، خطر ایجاد نیروی ضربه شکست موج بیشترمیشود و اگر دراینمحل دیواره دائم موجودباشد، ضربه جبهه آب منجربه ایجاد نیروی ضربهای میگر...

	پ) تاثیر جهت موج
	بر اساس نتایج آزمایشهای لغزش Tanimoto و همکاران، حتی اگر شرایط بهگونهای باشد که فشار ضربهای بزرگی در هنگام صفر بودن زاویه ( ایجادشود، کاهش شدیدی در اندازه نیروی موج هنگامیکه ( به 30 درجه یا 45 درجه افزایشیابد، ایجاد میگردد. با توجه به نوسانات ...

	ت) پاسخ دینامیکی مقطع دائم به نیروی ضربهای و لغزش مقطع دائم
	وقتی فشار ضربه ناشی از شکست موج بر مقطع دائم وارد میشود، اگرچه طول مدت فشار ضربهای بسیار کوتاه است اما فشار موضعی لحظهای ممکن است تا دهها برابر فشار هیدرواستاتیک مربوط به ارتفاع موج برسد. فشارهای حداکثر ضربهای دارای نوسان شدیدی هستند اما نوسان...
	5-2-4- نیروی موج وارد بر دیواره دائم پوشیده شده از بلوکهای بتنی مستهلککننده موج



	نیروی موج وارد بر دیواره دائم پوشیده شده با توده بلوکهای بتنی مستهلککننده موج باید بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی یا رابطه محاسباتی مناسب و با توجه به ارتفاع تاج و عرض مستهلککننده موج و مشخصات بلوکهای بتنی مستهلککننده موج تعیین گردد.
	تفسیر
	اگر جبهه جلویی دیواره دائم با توده بلوکهای بتنی پیشساخته مستهلککننده موج پوشیده شده باشد، مشخصات نیروی موج وارد بر دیوار تغییر میکند که مقدار این تغییرات به مشخصات امواج تابشی، ارتفاع تاج و عرض مستهلککننده موج، نوع بلوکهای بتنی مستهلککننده مو...
	نکات فنی
	1) رابطه محاسبه نیروی موج برای دیواره دائم پوشیده شده با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج
	نیروی موج وارد بر دیواره دائم پوشیده شده با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج بهنحوه ترکیب تمهیدات مستهلککننده موج بستگی  دارد و بنابراین نحوه ترکیب باید با استفاده از نتایج آزمایشهای مدل مرتبط با شرایط طراحی تعیین گردد. البته، اگر تراز تاج تمهیدات م...
	2) ضرایب اصلاحی رابطه تعمیمیافته Goda
	روش مورد استفاده در رابطه تعمیمیافته Goda را میتوان با تعیین مقادیر مناسب برای ضرایب اصلاحی λ1، λ2 و  λ3بهکار گرفت. مطالعاتی توسط Tanimoto و همکاران، Takahashi و همکاران، Sekino و Kakuno، و Tanaka و Abe انجام شده و نتایج زیر بهدست آمده است.
	الف) بلوکهای بتنی مستهلککننده موج باعث کاهش قابلتوجه در فشار شکست موج میگردند و بنابراین معمولا قراردادن ضریب اصلاح فشار شکست موج λ2 برابر صفر قابل قبول میباشد.
	ب) هرچه ارتفاع موج بیشتر باشد، ضریب اصلاح λ1 برای فشار موج ایستا و ضریب اصلاح λ3 برای فشار بالابرنده کمتر میگردند.
	پ) هرچه نسبت عرض توده بلوک به طول موج بیشتر گردد، ضرایب اصلاح λ1 و  λ3کمتر میگردد.
	ت) اگر حتی بخش کوچکی از قسمت بالایی مقطع دائم پوشیدهنباشد، خطر اینکه نیروی موج این بخش به نیروی ضربه شکست تبدیل شود، وجود دارد.
	بر اساس نتایج این آزمایشها، Takahashi و همکاران بهطورکلی بیانکردهاند که وقتی دیواره دائم با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج پوشیده شده باشد، ضریب کاهش فشار موج λ2 را میتوان برابر صفر قرار داد، درحالیکه مقادیر λ1 و λ3 عمدتا به ارتفاع موج H (ارتفا...
	در ناحیه شکست، که معمولا موجشکنهای پوشیده شده با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج استفاده میشوند، رابطه بالا، مقدار λ1 و λ3 را برابر 8/0 نتیجه میدهد.
	5-2-5- تاثیر راستای موجشکن بر نیروی موج



	درحالتیکه توزیع ارتفاع امواج در طول خط جلویی موجشکن یکنواخت نباشد، نیروی موج را باید باتوجهکافی به اینجنبه توزیع ارتفاع موج محاسبه نمود.
	تفسیر
	وقتی امتداد موجشکن طویل نباشد، توزیع ارتفاع موج در طول خط جلویی موجشکن بهعلت اثرات انعکاس و تفرق موج، یکنواخت نخواهد بود. Ito و Tanimoto اشاره نمودهاند که در اکثر موجشکنهای آسیبدیده درمعرض امواج طوفانی معادل امواج طراحی، الگویی از توزیع منحنی...
	ممکن است تغییرات در ارتفاع امواج در طول راستای موجشکن در مجاورت پوزه موجشکن اتفاق افتد. بویژه در موجشکن جدا از ساحل که طول کوتاهی دارد، ممکن است امواج تفرق یافته از دو انتها، باعث تغییرات زیاد در ارتفاع امواج گردند.
	نکات فنی
	روشهای محاسبه نیروی موج که اثرات شکل راستای موجشکن را درنظرمیگیرند، هنوز به سطح اطمینان قابل قبول نرسیدهاند. بنابراین توصیه میشود بررسی توسط آزمایشهای مدل هیدرولیکی انجام گیرد. با این حال، ارتباط مناسبی بین افزایش ارتفاع موج ناشی از شکل راس...
	که در آن:
	H′D: ارتفاع موج مورد استفاده در محاسبه نیروی موج با توجه به تاثیر شکل راستای موجشکن (m)
	Kc: ضریب برای افزایش ارتفاع موج ناشی از تاثیر شکل راستای موجشکن؛ Kc ≥ 1.0
	Kcb: مقدار حدی ضریب افزایش ارتفاع برای حد شکست امواج؛ Kcb ≈ 1.4
	HD: ارتفاع موج مورد استفاده در محاسبه نیروی موج بدون توجه به تاثیر شکل راستای موجشکن (m)
	Hb: ارتفاع موج در حال شکست در محلی با فاصله 5 برابر ارتفاع مشخصه امواج پیشرونده از دیواره دائم بهسمت دریا (m)
	ضریب افزایش ارتفاع Kc در رابطه (5-18) بهطورکلی در رابطه (5-19) بیان شده است. این ضریب باید بر اساس توزیع ارتفاع موج ایستا (به بند (4-5-4-3- تغییرات امواج در گوشههای مقعر، نزدیک دماغههای موجشکنها و اطراف موجشکنهای جدا از ساحل) مراجعه شود) در ط...
	که در آن:
	HS: ارتفاع موج ایستا در طول دیواره جلویی موجشکن (m)
	HI: ارتفاع موج تابشی (m)
	KR: ضریب انعکاس موجشکن موردنظر
	اگر امواج منظم و متوالی باشند، ضریب افزایش ارتفاع موج در طول موجشکن بهطور قابلتوجهی تغییر میکند. بهعلاوه، ضریب افزایش ارتفاع به پریود امواج تابشی و جهت تابش بسیار حساس میباشد. بنابراین درنظر گرفتن نامنظمی پریود و جهت موج تابیده، منطقی بهنظر م...
	جزئیات مقدار حدی ضریب افزایش ارتفاع برای امواج در حال شکست Kcb مشخصنشده است. با این وجود، میتوان بر اساس نتایج آزمایشگاهی موجود، آنرا حدود 4/1 درنظر گرفت.
	5-2-6- تاثیر تغییر ناگهانی در عمق آب بر نیروی موج



	برای دیواره دائم واقع درمحلیکه عمق آب بهطورناگهانی بهعلتوجود تپه دریایی و سایر موارد، تغییر میکند، توصیه میشود نیروی موج وارد بر دیواره دائم بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی و با توجه به انتقال سریع امواج، محاسبه شود.
	5-2-7- نیروی موج وارد بر دیواره دائم نزدیک خط ساحلی یا روی ساحل
	5-2-7-1- نیروی موج خط ساحلی در سمت دریا


	توصیه میشود نیروی موج وارد بر دیواره دائم در آب کمعمق نزدیک ساحل بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی و با توجه به اثرات تغییرات تراز آب ناشی از نوسان خیزاب و غیره و فرآیندهای پیچیده و تصادفی شکست موج، محاسبه گردد.
	نکات فنی
	روابط مختلفی برای نیروی موج دیوارهای دائم نزدیک خط ساحلی و در ساحل پیشنهاد شده و لازم است محاسبه نیروی موج مطابق شرایط طراحی انجام شود. رابطه متداول در بند (5-2-2- نیروهای امواج ایستا و امواج در حال شکست) در مناطقیکه شیب بستر دریا ملایم و آب نسبتا ...
	وقتی از رابطه متداول فشار موج برای مناطقیکه عمق آب کمتر از نصف ارتفاع معادل موج در آب عمیق باشد، استفاده شود، شاید بهترباشد در محاسبات از طول موج و ارتفاع موج در عمق آب برابر نصف ارتفاع معادل موج در آب عمیق استفاده گردد.
	5-2-7-2- نیروی موج در خط ساحلی به سمت خشکی



	توصیه میشود نیروی موج وارد بر دیواره دائم واقعدر سمت خشکی خط ساحلی بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی و با توجه به افزایش تراز آب ناشی از نوسان خیزاب، خیزاب موج و بالاروی آب روی شیب ناشی از باد یا موج محاسبه گردد.
	نکات فنی
	برای دیواره دائم واقعبر سمت خشکی خط ساحلی، روابط مرکز تحقیقات مهندسی سواحل ارتش آمریکا (CERC) موجودمیباشد. علاوهبر آن، میتوان به تحقیقات Tominaga و Kutsumi در رابطه با نیروی موج وارد بر دیواره دائم واقعبر سمت خشکی خط ساحلی مراجعه نمود.
	5-2-8- نیروی موج وارد بر صندوقه دائم جاذب موج


	نیروی موج وارد بر صندوقه دائم جاذب موج باید بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی یا روابط محاسباتی مناسب و با توجه به تغییرات نیروی موج ناشی از سازه بخش جاذب موج محاسبه گردد.
	تفسیر
	نیروی موج وارد بر صندوقه دائم جاذب موج (صندوقه با دیواره سوراخسوراخ و غیره) بهطور پیچیدهای متغیر میباشد و بویژه در مقایسه با صندوقه دائم متعارف، این نیرو متناسب با مشخصات موج، تراز آب، عمق آب، توپوگرافی بستر دریا و شکل پشته زیر خود و همچنین متناسب...
	نکات فنی
	1) نیروی موج درحالت صندوقه بدون دال سقف
	نیروی موج وارد بر صندوقه دائم جاذب موج با تغییرات شرایط سازهای قسمت جاذب موج (داخل صندوقه) تغییر میکند و بنابراین محاسبه نیروی موج برای کلیه حالات ممکن نمیباشد. با این وجود، برای حالات معمولی که صندوقه بدون دال سقف میباشد، میتوان از رابطه تعمی...
	2) نیروی موج در حالت صندوقه دارای دال سقف
	وقتی بالای صندوقه توسط دال سقف پوشیده شده باشد، فشار ضربهای در لحظهایکه لایه هوای قسمت فوقانی صندوقه با بالاآمدن سطح آب محبوس شود، ایجاد میگردد. بنابراین توجه به این فشار ضربهای بویژه با توجه به فشار موج مورد استفاده در طراحی اعضای سازهای لا...
	5-3- جرم سنگهای آرمور و بلوکهای بتنی
	5-3-1- قطعات آرمور روی سطح شیبدار



	محاسبه جرم قطعات سنگها یا بلوکهای بتنی لازم برای پوشش سطح شیبدار جلویی سازه شیبدار درمعرض نیروهای موج، باید به وسیله آزمایشهای مدل هیدرولیکی یا رابطه (5-20) انجام شود:
	تفسیر
	لایه آرمور سطح شیبدار در موجشکن تودهسنگی، محافظ تودهسنگهای داخلی میباشد و باید برای اطمینان از اینکه قطعه آرمور در برابر اثرات موج پایدار بوده و خود جابجانمیشود، دارای جرم کافی باشد.جرم لازم برای تامین چنین پایداری را میتوان با استفاده از رابط...
	نکات فنی
	1) رابطه Hudson
	جرم لازم قطعات آرمور روی سطح شیبدار را میتوان با رابطه Husdon و با عدد پایداری (مربوط به رابطه تعمیمیافته Hudson) بیان نمود (به رابطه (5-20) مراجعه شود).
	2) عدد پایداری و قطر اسمی
	عدد پایداری مستقیما با اندازه لازم (قطر اسمی) سنگهای آرمور یا بلوکهای بتنی برای ارتفاع موج مدنظر ارتباط دارد. بهعبارتدیگر، با معرفی قطر اسمی بهصورت   و عبارت   و جایگزینی آنها در رابطه  (5-20)، رابطه نسبتا ساده زیر بهدست میآید:
	ملاحظه میشود که قطر اسمی متناسب با ارتفاع موج با ثابت تناسب   میباشد.

	3) ارتفاع موج طراحی
	رابطه Hudson بر اساس نتایج آزمایشهایی با موج منظم ارائه شده است. بنابراین وقتی از آن برای موجهای واقعی (غیر منظم) استفاده میشود، مشکل انتخاب ارتفاع موج وجود دارد. البته در سازههاییکه از قطعات سنگ یا بلوکهای بتنی ساخته شدهاند، تمایل به خرابی ...
	4) عوامل موثر بر عدد پایداری
	همانطورکه در رابطه (5-20) نشان داده شد، جرم لازم سنگهای آرمور یا بلوکهای بتنی با تغییر ارتفاع موج و چگالی قطعات آرمور و همچنین عدد پایداری NS تغییر میکند. عدد NS ضریبی استکه بیانگر اثرات مشخصات سازه، مشخصات قطعات آرمور، مشخصات موج و سایر عوامل ...
	الف) مشخصات سازه
	(1) نوع سازه (موجشکن قلوهسنگی، موجشکن پوشیده شده با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج، موجشکن مرکب و غیره)
	(2) شیب لایه پوشیده شده با آرمور
	(3) محل قطعات آرمور (پوزه موجشکن، بدنه موجشکن، محل نسبتبه تراز آب ساکن، وجه جلویی و بالای سطح شیبدار، وجه پشتی، سکوی افقی و غیره)
	(4) ارتفاع و عرض تاج و شکل عرشه
	(5) لایه داخلی (ضریب نفوذپذیری، ضخامت و درجه زبری سطح)
	ب) مشخصات قطعات آرمور
	(1) شکل قطعات آرمور (شکل سنگهای آرمور یا بلوکهای بتنی؛ توزیع قطر سنگهای آرمور)
	(2) نحوه چیدمان قطعات آرمور (تعداد لایهها، چیدن منظم یا قراردهی تصادفی و غیره)
	(3) مقاومت مصالح آرمور
	(پ) مشخصات موج
	(1) تعداد موجهاییکه بر لایههای آرمور اثر میکند.
	(2) تیزی موج
	(3) شکل بستر دریا (شیب بستر، وجود تپه دریایی و غیره)
	(4) نسبت ارتفاع موج به عمق آب (شاخصهای شکست یا عدمشکست موج، نوع شکست و غیره)
	(5) جهت موج، طیف موج و مشخصات گروه موج
	(ت) دامنه آسیب (سرعت آسیب، سطح آسیب، آسیب نسبی)
	عدد NS که در طراحی مورد استفاده است، باید بهطور مناسبی بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی همراستا با شرایط طراحی مربوطه تعیین گردد. مقایسه نتایج آزمایشهای موج منظم با آزمایشهای موج نامنظم نشان میدهد که نسبت ارتفاع امواج منظم به ارتفاع مشخصه امواج...
	5) عدد پایداری NS و عدد KD
	در سال 1959، رابطه Hudson منتشر و جایگزین رابطه Iribarren-Hudson گردید. رابطه (5-21) توسط خود Hudson با استفاده از KDcotα بهجای NS بسط داده شد
	که در آن:
	α: زاویه سطح شیبدار نسبتبه خط افق (درجه)
	KD: ثابتیکه عمدتا به وسیله شکل قطعات آرمور و نسبت آسیب تعیین میگردد
	رابطه Hudson بر اساس نتایج دامنه وسیعی از آزمایشهای روی مدل بوده و کارایی آن در طراحی موجشکنهای واقعی به اثبات رسیده است. درگذشته، از این رابطه (رابطهای که از عدد KD استفاده  میکند) برای محاسبه جرم لازم قطعات آرمور روی شیب استفاده میشده است.
	البته مدتی استکه رابطه تعمیمیافته Hudson که از عدد پایداری استفاده میکند (رابطه (5-20)) برای محاسبه جرم لازم قطعات آرمور روی پشته موجشکن مرکب بهکار رفته (قبلا بررسی شد) و کماکان برای قطعات آرمور سازههای دیگر نظیر موجشکنهای مستغرق استفاده می...
	عدد پایداری NS را میتوان از عدد KD و زاویه α سطح شیبدار با خط افق و رابطه (5-21) بهدست آورد. اگر عدد KD مورد تایید بوده و زاویه شیب در محدوده طراحی رایج باشد، مشکلی در این روند محاسبه وجود نخواهد داشت. البته، اکثر اعداد KD بهدست آمده تا امروز ارت...
	6) رابطه Van der Meer برای سنگهای آرمور
	در سال 1987، Van der Meer آزمایشهای قاعدهمندی در رابطه با سنگهای آرمور روی سطح شیبدار موجشکن قلوهسنگی با تاج مرتفع انجام داد. وی روابط محاسباتی (5-22)، (5-23) و (5-24) را برای عدد پایداری با توجه به مقدار شیب و نیز تیزی موج، تعداد امواج و سطح آس...
	که در آن:
	Nspl: عدد پایداری برای شکست فروریز موج
	Nssr: عدد پایداری برای شکست خیزشی موج
	Ir: عدد Iribarren ( ) (پارامتر نوع شکست)
	Som: تیزی موج (H1/3/L0)
	L0: طول موج در آب عمیق ( )
	T1/3: پریود موج مشخصه
	CH: ضریب اصلاح ناشی از شکست موج [ ] (جاییکه شکست موج اتفاقنمیافتد برابر 0/1 است)
	H1/3: ارتفاع موج مشخصه
	H1/20: ارتفاع موج یکبیستم مرتفعترین امواج (شکل (2-67))
	α: زاویه سطح شیبدار با خط افق (درجه)
	Dn50: قطر اسمی سنگ آرمور
	M50: مقدار 50% منحنی توزیع جرم سنگ آرمور (جرم لازم یک سنگ آرمور)
	P: ضریب نفوذپذیری لایه داخلی (شکل (2-68))
	S: سطح تغییر شکل ( ) (جدول (2-19))
	A: مساحت فرسایش سطح مقطع (شکل (2-69))
	N: تعداد امواج (حین طوفان)
	ارتفاع موج H1/20 در شکل (2-67) برای نقطهای در فاصله 5H1/3 از موجشکن و H′0 ارتفاع موج معادل در آب عمیق میباشد.
	سطح تغییر شکل S شاخصی استکه بیانگر مقدار تغییر شکل سنگهای آرمور بوده و نوعی نسبت آسیب میباشد. سطح تغییر شکل از تقسیم سطح فرسایشی A توسط امواج (شکل (2-69)) بر مجذور قطر اسمی Dn50 سنگهای آرمور حاصل میگردد. مطابق جدول (2-19)، سهمرحله با توجه به ...
	جدول 2-19- سطح تغییر شکل S برای هر رده خرابی برای آرمور دو لایه

	7) عدد پایداری برای قطعات بتنی آرمور موجشکن قلوهسنگی
	آزمایشهای مدل برروی انواع بلوکهای بتنی پیشساخته توسط Van der Meer انجام شده و روابطی برای محاسبه عدد پایداری NS پیشنهاد شده است. بهعلاوه، افراد دیگری نیز تحقیقاتی برای ارائه روابط محاسباتی برای بلوکهای بتنی پیشساخته انجام دادهاند که در این م...
	8) عدد پایداری برای قطعات بتنی پشته مستهلککننده موج جلوی دیواره دائم (موجشکن افقی- مرکب)
	توده بلوک بتنی مستهلککننده موج در موجشکن افقی- مرکب میتواند سطح مقطعهای مختلفی داشته باشد. وقتی تمام وجه جلویی دیواره دائم با بلوکهای بتنی مستهلککننده موج پوشیده شده باشد، بهدلیل نفوذپذیری زیاد پایداری بیشتر از حالت عادی که قطعات آرمور بتنی،...
	که در آن:
	N0: آسیب نسبی (نوعی نسبت آسیب که بیانگر دامنه خرابی است: تعداد بلوکهای بتنی که درراستای موجشکن و در عرضی برابر Dn جابجاشدهاند، Dn قطر اسمی بلوکهای بتنی است:  ، که M جرم بلوک بتنی است)
	CH: ضریب اصلاح ناشی از شکست موج؛   (درمحلیکه شکست موج وجود ندارد:   و بنابراین  )
	a و b: ضرایب وابستهبه شکل بلوکهای بتنی و زاویه شیب (برای بلوکهای بتنی که KD=8.3، اگر cotα=4/3 باشد، a=2.32 و b=1.33، و اگر cotα=1.5 باشد، a=2.32 و b=1.42)
	روش دیگری برای محاسبه خرابی نسبی تجمعی (خرابی نسبی مورد انتظار) در انتهای طول عمر موجشکن، توسط Takahashi و همکاران ارائه شده است. درآینده، روشهای طراحی مبتنیبر قابلیت اعتماد که آسیبنسبی محتمل را درنظرمیگیرند در روش طراحی پیشرفته اهمیت خواهند داشت.
	درمناطقیکه شکست موج وجود ندارد، اگر تعداد امواج 1000 و آسیب نسبی N0 برابر 3/0 باشد، جرم طراحی محاسبه شده با روش Takahashi و همکاران، کموبیش مشابه روش قبلی با استفاده از عدد KD خواهد بود. مقدار N0=0.3 مربوط به نسبت آسیب متداول 1% میباشد.
	9) پوزه موجشکن
	وقتی امواج ازجهات مختلف به پوزه موجشکن برخورد میکنند، خطر سقوط قطعات آرمور بالای شیب بهطرف پشت، بیشتر از طرف جلو میباشد. بنابراین سنگها یا بلوکهای بتنی مورد استفاده در پوزه موجشکن باید جرم بیشتری نسبتبه مقدار بهدست آمده از رابطه 5-3-1 داشته...
	10) قطعات آرمور مستغرق
	ازآنجاکه اثر امواج بر موجشکن قلوهسنگی در تراز میانه آب ضعیفتر از تراز سطح آب میباشد، لذا سنگها یا بلوکهای بتنی با جرم کمتر ممکن است در اعماقی بیشاز 1.5H1/3 زیر تراز آب ساکن بهکار رود.
	11) تاثیر جهت موج
	اگرچه گستره تاثیرات زاویه تابش موج بر پایداری سنگهای آرمور بهطور کامل ارزیابی نشده است، طبق نتایج آزمایشهای انجام شده توسط Van de Kreeke با زوایای صفر درجه (زاویه تابش موج عمودبه راستای موجشکن)، 30درجه، 45درجه، 60درجه و 90درجه، نسبت آسیب برای م...
	12) سلامت بلوکهای بتنی
	برای بلوک بتنی پیشساخته نهتنها لازم است جرم کافی برای پایداری دربرابر امواج طراحی تامین گردد، بلکه بلوک باید دارای مقاومت سازهای کافی هم باشد.
	13) قطعات آرمور در تپههای دریایی
	معمولا تپه دریایی روی سطح شیبدار با شیب زیاد در دریای تقریبا عمیق ایجادشده و بستر کمعمق و نسبتا تختی را تشکیل میدهد. درنتیجه وقتی موج بزرگی بهچنین تپه دریایی برسد، اطراف نوک تپه میشکند و سپس امواج ایجادشده بالای تپه بهشکل خیزشی پخشمیگردند. مشخ...
	14) قطعات آرمور موجشکن با تاج کوتاه
	درمورد موجشکن سنگی با تاج کوتاه، باید توجه نمود که بلوکهای بتنی اطراف تاج موجشکن (بویژه درسمت ساحل) بهراحتی آسیب میبینند. برای مثال، برای موجشکن جدا از ساحل تشکیل شده از بلوکهای بتنی مستهلککننده موج، برخلاف موجشکن صندوقهای پوشیده شده با ...
	15) تاثیر بستر با شیب زیاد
	وقتی بستر دارای شیب زیاد بوده و امواج بهشکل فروریز میشکنند، ممکن است نیروی موج بزرگی به بلوکهای بتنی با توجه به شکل بلوکها وارد شود. بنابراین لازم است بررسیهای لازم با درنظر گرفتن امکان نیروی موج بزرگ انجام گیرد.
	16) بلوکهای با چگالی زیاد
	حداقل جرم بلوکهاییکه با سنگدانههای سنگین ساخته میشوند را میتوان با استفاده از رابطه Hudson و عدد پایداری (رابطه (5-20)) تعیین نمود. همانطورکه در رابطه نیز دیده میشود، بلوکهای با چگالی زیاد دارای پایداری زیاد بوده و درنتیجه با استفاده از این ب...
	17) تاثیر نحوهچیدمان
	پایداری بلوکهای بتنی مستهلککننده موج با نحوه چیدمان بلوکها (قراردهی تصادفی یا منظم و غیره) نیز تغییر میکند. بر اساس نتایج آزمایشهای انجام شده برای مقایسه بین نحوه چیدمان تصادفی بلوکها روی کل سطح مقطع و نحوه چیدمان منظم دو لایه روی هسته سنگی، پا...
	18) روش متداول آزمایشهای مدل هیدرولیکی
	پایداری بلوکهای بتنی متاثر از عوامل زیادی میباشد، بنابراین هنوز این مساله بهطور کامل روشن نشده و مطالعاتی با استفاده از آزمایشهای مدل برای طراحی موجشکنهای در مقیاس واقعی لازم و نیاز به جمع آوری نتایج این آزمایشها میباشد. توجه به نکات زیر حین ...
	الف) معمولا آزمایشها با استفاده از امواج نامنظم انجام میشود.
	ب) برای هر دسته از شرایط خاص، هر آزمایش باید حداقل سهبار (با سه دسته موج متفاوت) تکرار شود. البته وقتی آزمایشها با تغییرات اصولی جرم و عوامل دیگر و دادههای زیاد انجام گیرد، انجام یک آزمایش برای هر دسته شرایط کافی خواهد بود.
	پ) مطالعه تاثیر 1000موج در مجموع سهدسته موج برای هر تراز ارتفاع موج معمول میباشد. حتی برای آزمایشهای متداول قاعدهمند، استفاده از 500 موج یا بیشتر توصیه میگردد.
	ت) برای توصیف دامنه آسیب دیدگی، علاوهبر نسبت آسیب که معمولا  بهکار میرود، میتوان از رده تغییر شکل یا درجه آسیبدیدگی نیز استفاده نمود. رده تغییر شکل زمانی مناسب است که شمردن تعداد سنگهای آرمور یا بلوکهای بتنی جابجاشده مشکلباشد، درحالیکه، درجه...
	5-3-2- قطعات آرمور روی پشته پی موجشکن مرکب


	تفسیر
	جرم مورد نیاز برای قطعه آرمور پوشش پشته پی موجشکن مرکب با تغییرات مشخصات موج، عمق آب، شکل پشته (ضخامت، عرض سکوی افقی، زاویه شیب و غیره)، نوع قطعه آرمور، روش چیدمان آرمور و محل آرمور (پوزه موجشکن، بدنه موجشکن و غیره) تغییر میکند. بهویژه به اثرات م...
	بههرحال توجه شود که پایداری قطعاتآرمور پوشش پشته پی موجشکن مرکب لزوما فقط از طریق اندازه این قطعات تعیین نمیگردد. با توجه به سازه و جانمایی قطعات آرمور، ممکن است بتوان حتی با قطعات نسبتا کوچک آرمور پایداری را تامین نمود.
	نکات فنی
	1) رابطه تعمیمیافته Hudson برای محاسبه جرم مورد نیاز
	همانند جرم پایداری قطعات آرمور روی سطح شیبدار، میتوان جرم لازم قطعات آرمور پوشش پشته پی موجشکن مرکب را از رابطه تعمیمیافته Hudson (رابطه همراه عدد پایداری) یعنی رابطه (5-20) محاسبه نمود. بعد از اینکه Brebner و Donnelly از اینرابطه بهعنوان رابطه پ...
	2) عدد پایداری سنگهای آرمور
	عدد پایداری NS را میتوان با استفاده از روش Inagaki و Katayama که بر اساس کارهای Brebner و Donnelly و تجربیات آسیبدیدگی قبلی میباشد، محاسبه نمود. البته روابط (5-27)، (5-28)، (5-29) و (5-30) که توسط Tanimoto و همکاران ارائه شده است بر اساس سرعت جریا...
	الف) روابط تعمیمیافته Tanimoto
	که در آن:
	h': عمق آب بالای پی تودهسنگی (بهجز لایه آرمور) (m) (شکل (2-70))
	l: درحالت تابش موج عمودی، عرض سکوی افقی BM (m)
	درحالت تابش موج مایل، BM یا BM'، هرکدام مقدار   بزرگتری نتیجه دهد (شکل (2-70))
	L: طول موج مربوط به پریود موج مشخصه طراحی در محل عمق آب h' (m)
	αs: ضریب اصلاح برای وقتیکه لایه آرمور افقی باشد (=45/0)
	(: زاویه تابش موج (شکل (2-71))
	H1/3: ارتفاع موج مشخصه طراحی (m)
	اعتبار روابط بالا برای بدنه موجشکن و برای امواج با تابش مایل با زاویه تابش تا 60 درجه بررسی شده است.
	ب) عدد پایداری درحالتیکه مقدار آسیب معینی، مجاز باشد
	آزمایشهای پایداری برای موارد خاص مانند وجود پشته کوتاه و موج نشکسته توسط Sudo و همکاران انجام شده است. آنها ارتباط بین تعداد امواج N و نسبت آسیب را بررسی نموده و رابطه (5-31) را برای عدد پایداری NS* برای هر تعداد موج N و هر نسبت آسیب DN (%) پیشنهاد ...
	که در آن NS عدد پایداری در رابطه Tanimoto وقتی N=500 و نسبت آسیب برابر 1% است، میباشد. در طراحی لازم است مقدار N با توجه به پیشرفت آسیب برابر 1000 درنظر گرفته شود، حالآنکه برای آرمور دولایه میتوان نسبت آسیب برابر 3% تا 5% را مجاز دانست. اگر N=1000...

	3) عدد پایداری برای قطعات بتنی
	عدد پایداری NS برای بلوکهای بتنی بر اساس شکل بلوک و روش چیدمان آن تغییر میکند و بنابراین ارزیابی عدد پایداری به وسیله آزمایشهای مدل هیدرولیکی توصیه میشود. وقتی چنین آزمایشهایی انجام میگیرد، بهتراست از امواج نامنظم استفاده گردد.
	4) شرایط کاربرد عدد پایداری برای سنگهای آرمور روی پشته پی
	وقتی آب بالای قطعات آرمور پوشش پشته کمعمق باشد، شکست موج اغلب باعث ناپایداری سنگهای آرمور میشود. بنابراین بهتراست زمانی از عدد پایداری برای سنگهای آرمور روی پشته استفاده نمود که   برقرار باشد. وقتی   باشد، بهتراست از عدد پایداری برای سنگهای آرمو...
	5) ضخامت لایه آرمور
	معمولا از دولایه سنگهای آرمور استفاده میگردد. البته درصورتیکه به تجربیات قبلی موجشکنها توجه گردد، استفادهاز یکلایه هم قابل قبول است و در این مورد میتوان استفاده از یکلایه را به وسیله قرار دادن نسبت آسیب در رابطه  (5-31) برابر مقدار کم DN=...
	6) قطعات آرمور برای پوزه موجشکن
	جریانهای شدیدی در پوزه موجشکن بهطور موضعی نزدیک لبه مقطع دائم بهوجودآمده و باعث افزایش احتمال حرکت قطعات آرمور میگردد. بنابراین بررسی مقدار افزایش جرم مورد نیاز قطعات آرمور پوزه موجشکن به وسیله انجام آزمایشهای مدل هیدرولیکی لازم میباشد. اگر ...
	جرم سنگهای آرمور پوزه موجشکن را میتوان با استفاده از رابطه تعمیمیافته Tanimoto محاسبه نمود. بهطور خاص برای پوزه موجشکن، پارامتر سرعت جریان κ در رابطه (5-28) بهصورت زیر بازنویسی میشود:
	توجه شودکه اگر جرم محاسبه شده کمتر از 5/1برابر جرم قطعات بدنه موجشکن شود، توصیه میگردد به 5/1 برابر جرم قطعات بدنه موجشکن افزایشیابد.
	5-4- نیروهای موج وارد بر اعضای استوانهای و سازههای منفرد حجیم
	5-4-1- نیروی موج وارد بر اعضای استوانه ای



	نیروی موج وارد بر عضو استوانهای را میتوان از مجموع نیروی پسا که متناسببا مجذور سرعت ذرات آب زیر امواج است و نیروی اینرسی متناسب با شتاب ذرات آب، محاسبه نمود.
	تفسیر
	اعضای سازهای مانند شمعها که دارای قطر کم نسبتبه طول موج هستند، نمیتوانند بر انتشار موج اثرگذار باشند. نیروی موج وارد بر چنین اعضایی را میتوان از رابطه Morison که نیروی موج طبق آن مجموع نیروی پسا متناسببا مجذور سرعت ذرات آب و نیروی اینرسی متناسب...
	نکات فنی
	1) رابطه Morison
	نیروی موج وارد بر عضو سازهای طبق رابطه (5-34) محاسبه میگردد:
	که در آن:
	: نیرویی که روی طول کوتاه  (m) درراستای محور عضو وارد میشود و جهت این نیرو در صفحه محور عضو و جهت حرکت ذرات آب قرار دارد و عمودبه محور عضو میباشد (kN)
	: مولفههای سرعت (m/s) و شتاب (m/s2) ذرات آب درجهت عمودبر محور عضو داخل صفحهای شامل محور عضو و جهت حرکت ذرات آب (هم جهت  ) (این مولفهها برای امواج تابشی هستند که عضو بر آنها اثرگذار نیست)
	: قدر مطلق   (m/s)
	CD: ضریب پسا
	CM: ضریب اینرسی (ضریب جرم)
	D: عرض عضو درجهت عمودبر محور عضو همانطور که از جهت   دیده میشود (m)
	A: مساحت سطح مقطع عضو درجهت صفحه عمودبر محور عضو (m2)
	(0: چگالی آب دریا (معمولا t/m3 03/1)
	رابطه (5-34) شکل تعمیم یافته رابطه ارائه شده توسط Morison و همکاران بوده و بیانکننده نیروی موج وارد بر مقطع طول بسیار کوچک  یک عضو در هرجهت داده شده، میباشد. پیکانهای بالای حروف نشان میدهد که نیرو، سرعت و شتاب، مولفههایی در جهت عمودبر عضو هستن...

	2) مولفههای سرعت و شتاب ذرات آب
	مولفههای سرعت و شتاب ذرات آب   و   در رابطه (5-34) نشاندهنده سرعت و شتاب حرکت ذرات آب در مرکز عضو هستند. این مولفهها درجهت عمودبر محور عضو میباشند و بافرضاینکه امواج تحتتاثیر وجود سازه موردنظر نیستند، محاسبه میشوند. برای محاسبه نیروی موج لازم ...
	3) ضریب پسا
	اصولا ضریب پسای جریان پایدار را میتوان بهعنوان ضریب پسای CD نیروی موج استفاده نمود. توجه شود که ضریب پسا با شکل عضو، زبری سطح، عدد رینولدز (Re) و فاصله بین اعضای مجاور و همچنین بهدلیل طبیعت نوسانی جریان، با عدد Keulegan-Carpenter (عدد KC) نیز تغییر...
	4) ضریب اینرسی
	مقدار محاسبه شده توسط تئوری دامنه کوچک موج را میتوان برای ضریب اینرسی CM استفاده نمود. البته توجه شود که ضریب اینرسی به شکل عضو، و سایر عوامل نظیر عدد Reynolds، عدد KC، زبری سطح و فاصله بین اعضای مجاور بستگی دارد. بنابراین تعیین مقدار مناسب برای ضری...
	5) نیروی برآ
	علاوهبر نیروهای پسا و اینرسی در رابطه (5-34)، نیروی برآ بر عضو زیر آب درجهت عمودبر صفحه شامل محور عضو و جهت حرکت ذرات آب اثر میکند. اساسا نادیدهگرفتن نیروی برآ قابل قبول است اما باید توجه کرد که ممکن است نیروی برآ برای اعضای افقی نزدیک بستر دریا ...
	6) مقدار مناسب ضریب پسا
	وقتی بتوان سرعت ذرات آب را دقیقا محاسبه نمود، میتوان برای مقدار ضریب پسای جریان پایدار از مقادیر جدول  (2-30) در بند (7-2- نیروهای جریان وارد بر سازهها و اعضای مستغرق) استفاده کرد.
	7) مقدار مناسب ضریب اینرسی
	وقتی قطر عضو موردنظر بیشتر از یکدهم طول موج نباشد، استفادهاز مقادیر جدول (2-20) برای ضریب اینرسی CM مناسب میباشد. البته وقتی برآورد شتاب ذرات آب به وسیله رابطه تقریبی انجام گیرد، لازم است خطای تخمین شتاب ذرات آب در مقدار CM اصلاح گردد. مقدار ضری...
	8) مقادیر آزمایشگاهی برای ضرایب پسا و اینرسی استوانه مدور
	مقادیر آزمایشگاهی زیادی برای ضریب پسا و ضریب اینرسی برای استوانه مدور دائم وجود دارد که برای نمونه میتوان به نتایج آزمایشهای Keulegan و Carpenter، Sarpkaya، Goda، Yamaguchi، Nakamura، Chakrabarti، و Koderayama و Tashiro اشاره نمود. اختلافات زیادی ب...
	5-4-2- نیروی موج وارد بر سازه منفرد حجیم


	نیروی موج وارد بر سازه منفرد حجیم در دریا باید با استفاده از محاسبه عددی مناسب یا آزمایشهای مدل هیدرولیکی و با توجه به اندازه سازه و شکل سطح مقطع محاسبه گردد.
	تفسیر
	نیروی موج وارد بر سازه منفرد حجیم که ابعاد آن قابلمقایسه با طول موج میباشد را میتوان با استفاده از پتانسیل سرعت محاسبه نمود زیرا عموما میتوان نیروی پسا را نادیده گرفت. بهویژه برای سازهای با شکل ساده، راهحلهای تحلیلی به وسیله تئوری تفرق موجود ...
	جدول 2-20- ضریب اینرسی

	نکات فنی
	1) تئوری تفرق
	پتانسیل سرعت امواج اطراف استوانه مدور دائم با قطر زیاد با استفاده از تئوری تفرق توسط MacCamy و Fuchs تعیین شده و نیروی موج حاصل از توزیع فشار آب در سطح استوانه محاسبه شده است. تئوری تفرق توسط Goda و Yoshimura بر استوانه بیضوی اعمال شده و نتایج آن ...
	2) سازه منفرد با شکل اختیاری
	برای سازهای با شکل پیچیده، بهدست آوردن نیروی موج بهصورت تحلیلی دشوار و بنابراین انجام محاسبات عددی لازم میباشد. روشهای مختلفی نظیر روشهای روابط انتگرالی موجود میباشد.
	5-5- نیروی موج وارد بر سازه نزدیک تراز آب ساکن
	5-5-1- نیروی بالابرنده وارد بر صفحه افقی نزدیک تراز آب ساکن



	برای یک صفحه افقی واقعدر نزدیک تراز آب ساکن، ممکن است بر اساس شرایط موج و شکل سازهای صفحه، نیروی ضربه موج بر وجه زیرین صفحه واردشود (این نیروی موج از اینبهبعد نیروی بالابرنده نامیده میشود). وقتی چنین خطری وجود دارد، نیروی ضربه بالابرنده باید ب...
	نکات فنی
	1) مشخصات نیروی ضربه بالابرنده
	نیروی ضربه بالابرنده وارد بر صفحه افقی نزدیک تراز آب ساکن با وجه زیرین تخت، با تغییرات سرعت ضربه (رو به بالا) سطح موج و زاویه بین سطح موج و صفحه تغییر میکند. همانطورکه در شکل (2-72-الف) مشاهده میشود، وقتی زاویهای بین سطح موج و صفحه وجود داشته باش...
	درمورد یک اسکله با صفحه عرشه روی تیرهای افقی، سطح موج تحتتاثیر تیرها قرار میگیرد و نیروی بالابرنده ماهیت پیچیدهای پیدامیکند. غالبا لایه هوای بهدام افتادهای درمحل تیرها ایجادشده و توسط سطح بالارونده موج متراکم میگردد. بنابراین توجه به تغییرات...
	شکل سطح موج ضربهزننده، طبق شرایط ایستا و یا پیشروندهبودن طبیعت موج تغییرات زیادی خواهد داشت. وقتی امواج ایستا باشند، شکل جبهه موج ضربهزننده با تغییر فاصله بین محل بازتاب موج و صفحه افقی تغییر میکند و بنابراین لازم است بهچنین تفاوتهایی توجه شود.
	2) نیروی بالابرنده وارد بر صفحه افقی با وجه زیرین تخت (با امواج ایستا)
	تفکر اینکه نیروی بالابرنده وارد بر صفحه افقی بهعنوان نیرویی ناشی از تغییرات ناگهانی در مومنتوم روبهبالای سطح موج در برخورد با صفحه میباشد توسط Goda مطرحشد. با استفاده از نظریه von Karman، وی روابط (5-35) و (5-36) را برای محاسبه نیروی بالابرنده نا...
	که در آن:
	P: نیروی بالابرنده کل (kN)
	: ضریب اصلاح
	: چگالی آب دریا (t/m3 03/1)
	g: شتاب گرانش (m/s2 81/9)
	H: ارتفاع موج امواج پیشرونده (m) (عموما ارتفاع مرتفعترین موج Hmax)
	L: طول موج امواج پیشرونده (m)
	B: عرض اضافی صفحه عمودبر موج تابشی (m)
	h: عمق آب (m)
	s: ارتفاع صفحه بالای تراز آب ساکن (m)
	s': ارتفاع صفحه بالای تراز متوسط بین تاج و قعر موج (m)
	باید توجه شود که نیروی بالابرنده در روابط بالا به طول صفحه افقی بستگی ندارد.
	اندازه نیروی ضربه از روابط بالا بهدست آمده و حالت یک پالس را بهمدت ( (رابطه (5-37)) از لحظه ضربه خواهد داشت:
	که در آن T پریود موج و l طول صفحه افقی میباشد. اگر طول صفحه افقی بهمیزانکافی نسبتبه طول موج L کوچک و وجه زیرین صفحه افقی تخت باشد، رابطه (5-35) بهخوبی نشاندهنده ویژگیهای نیروی بالابرنده خواهد بود (اگرچه رابطه ساده میباشد). مقایسه مقادیر محاسبه...
	روش دیگری توسط Tanimoto و همکاران برای محاسبه نیروی بالابرنده وارد بر صفحه افقی بر اساس نظریه Wagner پیشنهاد شده است. در این روش محاسباتی، زاویه برخورد ( بین سطح موج و صفحه افقی و همچنین سرعت ضربه Vn از نظریه مرتبه سه موج Stokes حاصل میشود و بهدست...

	3) نیروی بالابرنده وارد بر اسکله شمع و عرشه موازی ساحل (با امواج ایستا)
	آزمایشهای مدل مقیاس شده اسکله شمع و عرشه توسط Ito و Takeda برای بهدست آوردن نیروی بالابرنده وارد بر پل دسترسی و تعیین حداقل وزن آن برای جلوگیری از حرکت و افتادن، انجام شده است. در شرایط آزمایشگاهی ارتفاع موج تا 40سانتیمتر، پریود 0/1 و 4/2 ثانیه و ع...
	که در آن:
	p: متوسط مقادیر حداکثر شدت نیروی بالابرنده (kN/m2)
	: چگالی آب دریا (t/m3 03/1)
	g: شتاب گرانش (m/s2 81/9)
	H: ارتفاع موج تابشی (m) (Hmax)
	s: فاصله تراز آب تا سطح زیرین پل دسترسی (m)
	به هرحال توجه شود که مقدار حداکثر شدت نیروی بالابرنده رابطه (5-38) فقط برای مدت کمی اعمال میشود، و فاز این نیروی بالابرنده در محلهای مختلف، متفاوت میباشد. این بدین معنا است که حتی اگر شدت نیروی بالابرنده p بیشتر از وزن مرده q (بویژه وزن واحد سطح (...
	وزن حدی منجربه حرکت در رابطه (5-39) برابر یکپنجم شدت نیروی بالابرنده رابطه (5-38) میباشد. وزن حدی منجربه ریزش نیز حدود نصف تا یکسوم وزن حدی منجربه حرکت میباشد.
	در این آزمایشهای پل دسترسی، Ito و Takeda همچنین آزمایشهایی برروی پل دسترسی دارای سوراخ یا شکاف با اندازههای متفاوت انجام داده و نحوه تغییرات وزنحدی درهنگام تغییر نسبت تخلخل را بررسی نمودهاند. اصولا تغییر در وزن حدی منجربه حرکت با نسبت تخلخل، کم...
	علاوهبر آن، Ito و Takeda کرنشسنجی را به دال عرشه مدل اسکله شمع و عرشه وصلکرده و تنش را اندازه گرفتند که  بر اساس نتایج، رابطه زیر برای بار استاتیکی معادل (kN/m2) با فرض توزیع یکنواخت بر دال عرشه پیشنهاد شده است.
	بههرحال توجه گردد که مقدار حاصل از این رابطه حد بالایی مقادیر آزمایشگاهی میباشد و بنابراین باید مربوط به حالتی درنظر گرفته شود که فاصله s از تراز آب تا سطح زیرین پل تقریبا صفر میباشد. بار استاتیکی معادل حاصل از رابطه  (5-40) اصولا کمتر از نیروی ب...

	4) نیروی بالابرنده وارد بر صفحه افقی با وجه زیرین تخت (با امواج پیشرونده)
	نیروی ضربه بالابرنده زمانیکه امواج پیشرونده بر صفحه افقی نصب شده نزدیک تراز آب ساکن، اعمال میشوند نیز اثر میکند. روشی برای محاسبه نیروی ضربه بالابرنده توسط Tanimoto و همکاران بر اساس نظریه مشابه Wagner که برای نیروی ضربه بالابرنده امواج ایستا می...

	5) نیروی بالابرنده وارد بر عرشه اسکله جدا از ساحل (با امواج پیشرونده)
	مطالعاتی نیز برروی نیروی بالابرنده امواج پیشرونده وارد بر اسکله جدا از ساحل توسط Ito و Takeda انجام شده است که بهطور خاص تنش ایجاد شده در دالهای عرشه مدل اسکله جدا از ساحل را اندازهگیری نمودهاند. بر اساس حدود بالایی نتایج آزمایشگاهی آنها، رابطه ...
	6-1- تراز آب طراحی



	تراز آب مورد استفاده در طراحی سازهای و تحلیل پایداری تاسیسات بندر و لنگرگاه باید بر اساس مقادیر اندازهگیري شده یا مقادیر پسیابی شده کشندهای نجومی، کشندهای هواشناختی و همچنین ترازهای آب غیرعادی ناشی از سونامی و دیگر عوامل تعیین شود. با این حال، د...
	تفسیر
	1) تراز آب طراحی
	بهعنوان یک قانون کلی، تراز آبی که بیشترین خطر را برای ایمنی سازه موردنظر ایجادمیکند، بهعنوان تراز آب طراحی درنظر گرفته میشود.
	2) وقوع همزمان برکشند (خیزاب) طوفان، سونامیها، و نوسان آزاد
	برکشند طوفان و سونامی بهندرت رخ میدهد، و به همین دلیل میتوان اینگونه فرض کرد که بهطورهمزمان رخ نمیدهند. بااینحال، نوسان آزاد بهطور مستقل از برکشند طوفان یا سونامی رخ میدهد و بهطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
	نکات فنی
	1) بالا آمدن تراز میانگین دریا
	علاوهبر کشندهای نجومی (جزرومد) و برکشند طوفان که در تعیین تراز آب طراحی نقشی اساسی دارند، مطالعاتی نیز درباره بالاآمدن تراز آب دریا در بلندمدت صورت گرفته است. طبق گزارش ارزیابی ثانویه IPCC، برآورد شده است که تراز آب میانگین دریاها بین سالهای 199...
	ازآنجاییکه گستره کمّی بالاآمدن تراز میانگین دریا بهطور دقیق و قطعی معلوم نیست، در عمل بهحساب آوردن آن در مرحله طراحی دشوار بوده و بنابراین، بهکارگیری اقدامات پیشگیرانه مناسبی همچون بالاآوردن تراز تاج سازهها، در پاسخ به بالاآمدن تراز میانگین دریا...
	6-2- کشند نجومی


	پارامترهای کشند نجومی زیر باید مورد توجه قرار گیرند: تراز مبنای کشند، تراز متوسط آب، تراز میانگین مد ماهیانه، و تراز میانگین جزر ماهیانه. بهعنوان یک قانون کلی، این پارامترها باید با توجه به دادههای مشاهداتی مربوط به یک بازهزمانی یکساله یا بیشتر، ...
	تفسیر
	1) تعاریف
	تعاریف انواع گوناگون تراز آب بهصورت زیر میباشد:
	الف) تراز میانگین دریا (MSL)
	متوسط ارتفاع تراز دریا در یک بازهزمانی ویژه، بهعنوان متوسط تراز دریا در آن بازهزمانی درنظر گرفته میشود. برای مقاصد عملی، تراز آب در یک بازه یکساله بهعنوان تراز متوسط دریا درنظر گرفته میشود.
	ب) تراز مبنای نقشه (CDL)
	در این مورد به بخش (1)، فصل (2- تراز مبنا برای کارهای اجرایی) مراجعه شود.
	پ) تراز میانگین مد ماهیانه (HWL)
	متوسط تراز مد ماهیانه، بهگونهایکه بیشترین تراز آب رخدهنده در بازه 2 روز پیش از روز «جفت متقارن قمری» (روز ماه کامل یا ماه نو) تا 4 روز پس از روز جفت متقارن قمری بهعنوان تراز مد ماهیانه برای یک ماه ویژه درنظر گرفته میشود.
	ت) تراز میانگین جزر ماهیانه (LWL)
	متوسط جزر ماهیانه، بهگونهایکه کمترین تراز آب رخدهنده در بازه 2 روز پیش از روز «جفت متقارن قمری» (روز ماه کامل یا ماه نو) تا 4 روز پس از روز جفت متقارن قمری بهعنوان تراز جزر ماهیانه برای یک ماه ویژه درنظر گرفته میشود.
	ث) تراز میانگین مد (MHWL)
	مقدار متوسط تمام ترازهای مد، شامل مهکشند و کهکشند.
	ج) تراز میانگین جزر (MLWL)
	مقدار متوسط تمام ترازهای جزر، شامل مهکشند و کهکشند.
	چ) بیشترین تراز آب بالای تقریبی (NHHWL)
	تراز آبی استکه از برهمنهی مجموع دامنههای چهار مولفه اصلی کشندی (M2، S2، K1 و O1) بر تراز میانگین دریا بهدست آمدهباشد (مولفههای اصلی کشندی از تحلیلهارمونیک دادههای مشاهداتی کشندی بدستمیآیند که M2 کشند نیمروزانه قمری اصلی، S2 کشند نیمروزان...

	نکات فنی
	1) افزونبر تعاریف بالا برای تراز آب، میتوان به دو اصطلاح تراز بالای مهکشندهای معمولی (HWOST) و تراز پایین مهکشندهای معمولی (LWOST) اشاره کرد. این اصطلاحات بیانگر ترازهای آبی میباشد که بهترتیب در ارتفاع h بالاتر و پایینتر از تراز متوسط دریا قرارد...
	نمونهای از رابطه بین این ترازهای آب برای یک ایستگاه اندازهگیری کشند، بههمراه تراز مبنای کشندی (CDL)، تراز میانگین دریا و دیگر ترازهای آب معروف، در شکل (2-74) نشان داده شده است.
	6-3- برکشند طوفان


	پارامترهای برکشند طوفان باید با مراجعهبه کشندهای ثبت شده در طول یک بازهزمانی تا حدممکن طولانی، دادههای ثبت شده سیلابهای گذشته، و مقادیر پسبینی شده شرایط هواشناختی غیرعادی، تعیین شوند.
	تفسیر
	1) تعریف برکشند طوفان
	نوسانات تراز آب دریا درنتیجه ترکیبی از کشند نجومی، کشند هواشناختی و نوسان آزاد، بههمراه تاثیر عواملی همچون جریانهای اقیانوسی، دمای آب دریا، نوسانات فصلی فشار جوی، تراز آب رودخانهها، و امواج ساحلی، رخ میدهد. از میان این عوامل، نوسان تراز دریا ناشی...
	2) بازهزمانی مشاهداتی (دوره آماری اندازهگیری)
	بهتراست گستره زمانی مطالعه دادههای ثبت شده برکشند طوفان تاحدممکن بزرگباشد؛ حداقل بازهزمانی مشاهداتی ضروری 30سال درنظر گرفته میشود. با این حال، تعداد ایستگاههای مشاهداتی که دادههای ثبت شده برکشند طوفان آنها چندین دهه را پوشش دهد، نسبتا کم م...
	نکات فنی
	1) کشند هواشناختی
	الف) کلیات
	پارامترهای کشند هواشناختی که باید بهآنها توجه شود عبارتند از کشند طوفان و زمان تداوم آن.
	ب) خیزاب ناشی از باد
	هنگامیکه بادی قوی برای مدت طولانی در خلیجی کوچک و کمعمق بوزد، آب دریا توسط نیروی برشی باد کشیده میشود. در صورتیکه جهت حرکت باد روبه ساحل باشد، آب دریا در نواحی ساحلی انباشته شده و سبب بالاآمدن تراز آب دریا میشوند. درصورتیکه زاویه بین جهت باد...
	که در آن:
	F: طول سطح بادگیر (موجگاه) (km)
	U: سرعت باد ثابت (m/s)
	h: عمق آب متوسط (m)
	پارامتر k ضریبی استکه بستهبه مشخصات خلیج تغییر میکند و با استفاده از دادههای مشاهداتی بهدست میآید.
	پ) بالاآمدن استاتیک تراز آب دریا بهعلت کاهش فشار جوی
	در صورتیکه فشار جو دچار افتی بهاندازه   شود، تراز آب دریا در ناحیهایکه فشار جو دچار افت شده، نسبتبه نواحی پیرامونی که در آنها فشار جو کاهش نیافته، بالا میآید که علت آن اختلاف فشار ایجاد شده میباشد. میزان بالا آمدگی تراز آب   با رابطه (6-2) مح...
	که در آن:
	: اختلاف فشار (hPa)
	: میزان بالاآمدگی تراز آب (cm)
	پ) رابطه برآورد کشند طوفان
	برای مکانهاییکه برکشند موج بهطور عددی محاسبهنشده است، میتوان مقدار حداکثر کشند طوفان را توسط رابطه (6-3) تخمین زد. در این رابطه عوامل مکش ناشی از افت فشار جو و خیزاب ناشی از باد ترکیب شدهاند:
	که در آن:
	: حداکثر کشند طوفان (cm)
	P: فشار جوی حداقل (hPa)
	U: حداکثر سرعت باد (m/s)
	: زاویه بین جهت باد غالب که سبب ایجاد بزرگترین کشند طوفان میشود و زاویه باد در زمان حداکثر سرعت باد U (درجه)
	ضرایب a، b و c توسط رابطهایکه بین کشند طوفان، فشار جو، و دادههای باد مشاهداتی مربوط به منطقه مورد مطالعه برقرار میشود، تعیین میشوند.

	2) محاسبه عددی برکشند طوفان
	بهمنظور تحلیل دقیق و جزیی پدیده برکشند طوفان از محاسبات عددی استفاده میشود. در این روش، بالاآمدگی سطح دریا ناشی از افت فشار جوی (به (1) (ج) مراجعه شود)، بههمراه تنش مماسی ناشی از باد وارد بر سطح دریا و تنش مماسی ناشی از لزجت وارد بر بستر دریا، ...
	3) تراز آب طراحی تاسیسات محافظ در برابر برکشند طوفان
	چهار روش زیر برای تعیین تراز آب طراحی تاسیسات محافظ در برابر برکشند طوفان وجود دارد.
	الف) کاربرد بیشترین تراز آب مشاهده شده درگذشته یا مقدار مشابه دیگر بهعلاوه مقداری رواداری مازاد.
	ب) کاربرد ترازی بالاتر از تراز میانگین مد ماهیانه بهاندازه بیشترین کشند طوفان مشاهداتی یا کشند طوفان پیشبینی شده توسط یک مدل طوفان اقیانوسی.
	پ) بهدست آوردن منحنی احتمال وقوع برای ترازهای برکشند طوفان گذشته، و سپس برآورد تراز آبی که انتظارمیرود تراز آب فقط یکبار در یک دوره بازگشت مشخص (برای نمونه 50 یا 100 سال) از آن فراتر رود. این تراز آب با استفاده از برونیابی منحنی احتمال بهدست میآید.
	ت) تعیین تراز آب طراحی بر اساس عوامل اقتصادی، با درنظر گرفتن احتمال وقوع ترازهای برکشند طوفان مختلف و تعیین میزان صدمات وارد بر پسکرانه برای هر تراز آب، بههمراه هزینه اجرای تاسیسات محافظ دربرابر برکشند طوفان.

	4) بالاآمدگی تراز متوسط دریا ناشی از امواج (خیزاب موج)
	بالاآمدگی تراز متوسط دریا ناشی از امواج را میتوان با استفاده از شکل (2-55) در بند (4-7-1- خیزاب موج) برآورد نمود. در نزدیکی خط ساحلی، میزان این بالا آمدگی 10% ارتفاع موج مشخصه آب عمیق یا بیشتر بوده و بنابراین هنگامیکه ارتفاع امواج زیاد باشد نمیت...
	6-4- سونامی


	پارامترهای سونامی که باید درنظر گرفته شوند عبارت استاز: بیشترین تراز آب، کمترین تراز آب، تغییرات تراز آب (بالاآمدگی تراز آب بالاتر از کشند نجومی توسط سونامی)، ارتفاع موج سونامی و پریود سونامی. این پارامترها را باید با استفاده از یک روش مناسب بامراجع...
	تفسیر
	1) سونامی امواجی با پریود بسیار بزرگ میباشد که عمدتا بهدلیل پایینافتادن و یا بالاآمدن بستر دریا بهدلیل وقوع زلزله ایجاد میشود. ارتفاع موج سونامی با نزدیک شدن آن بهسمت ساحل، بهدلیل پدیده خزش و اثر تمرکز توپوگرافی بستر دریا بهسرعت افزایش مییا...
	2) ارتفاع موج یک سونامی در نواحی دورازساحل عموما بسیار کوچک میباشد، با این وجود با ثبت پیوسته تراز سطح آب توسط اندازهگیر موج در نواحی فرا ساحلی میتوان وقوع سونامی را شناسایی کرد. ارتفاع موج سونامی هنگام ورود به یک خلیج کوچک، بهطور چشمگیری افزایش...
	نکات فنی
	1) تعاریف اصطلاحات مرتبط با سونامی
	تعاریف اصطلاحات گوناگون مرتبط با سونامیها در شکل (2-75) نشان داده شده است.
	الف) تراز کشند برآورد شده
	به تراز کشندی گفته میشود که از برازش تراز کشند بر دادههای کشند مشاهداتی، پس از حذف مولفههاییکه تصور میشده مربوط به سونامی بودهاند و هرگونه مولفه نوسانی با پریود کوچکتر مربوط به «نوسان آزاد»، بهدست میآید. تراز کشند برآورد شده نسبتبه تراز ...
	ب) ارتفاع بالاروی و ارتفاع تحتتاثیر سونامی
	تراز مرتفعترین نقطهایکه سونامی در ساحل یا روی یک سازه بالا رفته است، ارتفاع بالاروی نسبتبه تراز مبنا (CDL) نامیده میشود. توجه شودکه ارتفاع پیشروی اغلب توسط بررسی ناحیه تحتتاثیر سونامی در ساحل منطقه موردمطالعه، تعیین میشود. ترازی از زمین یا ...
	پ) انحراف
	اختلاف بین تراز کشند واقعی و تراز کشند برآوردشده در قسمت (الف) میباشد. حداکثر مقدار انحراف هنگامیکه تراز کشند واقعی بزرگتر از تراز کشند برآوردشدهباشد، معمولا با انحراف حداکثر یا ارتفاع سونامی شناخته میشود.
	ت) بیشترین تراز آب
	بیشترین مقدار تراز کشند واقعی نسبتبه تراز مبنا (CDL) است.
	ث) ارتفاع موج سونامی
	همانند امواج ناشی از باد، ارتفاع موج سونامی را میتوان با استفاده از روش قطع تراز صفر روبه بالا بدستآورد. در این حالت، قسمت قرارگرفته در حدفاصل نقطهایکه پروفیل موج سونامی، تراز کشند برآورد شده را روبه بالا از جهت منفی به مثبت قطع  میکند و نقطه ...
	ج) حرکت اولیه
	این اصطلاح به لحظهای گفته میشود که یک سونامی به نقطه اندازهگیری میرسد و تراز آب برای اولین بار شروع به انحراف از تراز کشند برآورد شده میکند. اگر اولین انحراف مشاهده شده در تراز آب ناشی از سونامی نسبتبه تراز کشند برآورد شده از نوع بالاآمدگی با...

	2) پریود سونامی
	پریود سونامیهای مشاهده شده در خلیجهای کوچک بستهبه مقیاس زلزله، فاصله از مرکز زلزله، مشخصههای تشدید مربوط به خلیج کوچک و دیگر عوامل تغییر میکند. ارتفاع موج سونامی درون یک لنگرگاه بهصورت چشمگیری تحتتاثیر پریود سونامی میباشد. بنابراین، بهتر است...
	3) تغییر شکل سونامی درون یک خلیج کوچک
	مهمترین انواع تغییر شکل یک سونامی درون یک خلیج کوچک شامل افزایش ارتفاع موج و سرعت جریان بهواسطه کاهش سطح مقطع بهسمت انتهای خلیج، و افزایش ارتفاع موج بهواسطه نوسان آزاد درون خلیج میباشد.
	با فرض امواج دامنهکوتاه، میتوان تاثیر تغییر در سطح مقطع را با استفاده از رابطه Green بهطورتقریبی محاسبه کرد: (رابطه (6-4))
	که در آن:
	H: ارتفاع امواج بلند برای مقطعی با عرض B و عمق آب h (m)
	H0: ارتفاع امواج بلند برای مقطعی با عرض B0 و عمق آب h0 (m)
	با این حال، توجه شود که رابطه (6-4) درشرایطی کاراییدارند که تغییرات عرض و عمق آب بسیار ملایم بوده و امواج بازتابی روبه فراساحل تولید نشود. علاوهبر این، رابطه بالا افت انرژی ناشی از زبری را درنظر نمیگیرد. بنابراین، نمیتوان این رابطه را برای شرایط...

	4) ثبت اطلاعات سونامی
	ایستگاههای اندازهگیری کشند، منبع بسیار مفیدی برای دادههای سونامی میباشد. با این حال، هنگام کار با چنین دادههایی ضرورت  دارد به این واقعیت توجه شود که اگر ایستگاه اندازهگیری کشند درون یک لنگرگاه قرار داشته باشد، احتمال متفاوتبودن دادههای ثبت...
	5) سونامی با شیب تند
	ویژگیهای قابلتوجه سونامی که پس از زلزله Nihonkai-Chubu (1983) در ساحل Akita Prefecture رخ داد، تغییر شکل چشمگیر پروفیل موج هنگام انتشار سونامی بود، بهگونهایکه سبب تشکیل چندین جبهه موج شده و تراز سطح آب دچار نوسانات سریعی با پریود تقریبی 5 تا 10 ...
	6) شبیهسازی سونامی
	شبیهسازی عددی سونامی متناظر با حالتی میباشد که پارامتر آشفتگی هواشناختی (که بیانگر یک نیروی خارجی میباشد) از روش محاسبه عددی برکشند طوفان حذف شود. پروفیل موج اولیه از پیش معرفی شده و یا آنکه فرض میشود تغییرات اولیه تراز سطح آب با تغییرات بستر د...
	در شبیهسازیهای سونامی که از آزمایشهای مدل هیدرولیکی استفاده میکنند، یک پروفیل موج سونامی که پیشتر توسط یک شبیهسازی عددی باز تولیدشده است، در مرز مدل تولیدمیشود تا کارایی موجشکنها و تاثیر توپوگرافی زمین بازیابی شده موردبررسی قرار گیرد.
	میتوان برای تعیین ارتفاع بالاروی یک سونامی از روش عددی Iwasaki و Mano استفاده کرد. هنگامیکه در ناحیه محاسباتی، تراز آب از تراز تاج یک موجشکن یا بند ساحلی فراتر رفت، میتوان میزان روگذری در واحد عرض را با استفاده از رابطه Hom-ma بهدست آورد.
	هنگام ارزیابی کارایی تاسیسات مستهلکسازی سونامی، افت مومنتوم سونامی عامل مهمی میباشد. درارتباطبا افت مومنتوم که با سرعت متوسط جریان متناسب میباشد، به زبری بستر دریا پرداخته میشود که میتوان توسط رابطه زبری مانینیگ و یا در مواردیکه با یک مانع س...
	7) نیروی موج سونامی
	نیروی موج سونامی برحسب نیروی یک موج بلند بیان میشود و آنرا میتوان مطابق با شکل (2-76) درنظر گرفت. هنگامیکه h/L<0.04 و شکست موج وجودندارد، نیروی موج در ارتفاع   بالاتر از تراز آب ساکن برابر با صفر و در تراز آب ساکن برابر با   درنظر گرفته شده که د...
	جهت موج تصحیحنشده و ارتفاع موج H مربوط به سونامی پیشرونده میباشد. بااینحال، توجه شودکه طبق نتایج شبیهسازیهای عددی، درصورت وجود یک موجشکن، ارتفاع موج سونامی در جلوی موجشکن بهواسطه بازتاب امواج به دو برابر حالت بدون موجشکن میرسد که دراینحالت...
	6-5- نوسان آزاد


	در مورد لنگرگاههاییکه حرکت نوسان آزاد وجود دارد، ضرورت دارد هنگام تعیین تراز آب طراحی یا بررسی آرامش حوضچههای مهاربندی، مساله نوسان آزاد مورد توجه قرار گیرد.
	تفسیر
	نوسان آزاد پدیدهای استکه طی آن تراز آب با پریود درحدود چندیندقیقه تا چند دهدقیقه، دچار نوسانات غیرعادی میشود. این پدیده هنگامی رخ میدهد که بهواسطه تغییرات کوچک مقیاس فشار جوی یک جبهه هوا، تغییرات کوچکی در تراز سطح آب ایجاد شود و مولفههای ای...
	نکات فنی
	1) پریودهای طبیعی
	پریودهای طبیعی یک خلیج کوچک که همانند شکل (2-77) دارای شکل مستطیلی کشیده و باریک میباشد را میتوان بهطورتقریبی توسط رابطه (6-5) بهدست آورد.
	که در آن:
	T: پریود طبیعی (s)
	l: طول خلیج کوچک (m)
	m: تعداد گرههای درون خلیج کوچک (0، 1، 2، ...)
	h: عمق متوسط آب درون خلیج کوچک (m)
	g: شتاب جاذبه (m/s2) (m/s2 81/9)
	عملا در یک خلیج کوچک، نهفقط آب موجود در خلیج با یک پریود ویژه نوسان میکند، بلکه آب دریای باز پیرامون دهانه ورودی خلیج نیز تا حدی بهنوسان درمیآید و بههمیندلیل، ضرورت دارد یک ضریب تصحیحی بهصورت زیر برای رابطه پریود طبیعی درنظر گرفته شود: (رابطه (...
	که در آن:
	h: عمق متوسط آب در خلیج کوچک
	: ضریب اصلاحی دهانه خلیج کوچک، که توسط رابطه (6-7) بهدست میآید:
	که در آن:
	l: طول خلیج کوچک (m)
	b: عرض خلیج کوچک (m)
	فهرستی از مقادیر ضریب اصلاحی دهانه خلیج کوچک  بهازای مقادیر مختلف b/l در جدول (2-21) ارائه شده است.
	جدول 2-21- ضریب اصلاحی دهانه خلیج کوچک

	پریودهای طبیعی یک لنگرگاه مستطیلی که همانند شکل (2-77-ب) دارای دهانه ورودی باریکی میباشد را میتوان با استفاده از رابطه (6-8) بهطورتقریبی محاسبهکرد:
	که در آن:
	b: عرض لنگرگاه (m)
	m: تعداد گرههای درون بندر در راستای طولی (0، 1، 2، ...)
	n: تعداد گرههای درون بندر در راستای عرضی (0، 1، 2، ...)
	بااینحال، توجه شودکه بهدلیل اثر دهانه ورودی لنگرگاه، پریودهای طبیعی یک لنگرگاه درعمل قدری کمتر از مقادیر محاسبه شده توسط رابطه بالا میباشند.

	2) دامنه
	مقدار ضریب افزایش مربوط به نوسانات تشدیدشده توسط نوسان آزاد در یک لنگرگاه توسط عوامل زیر محدودمیشود: انرژی منتقل شده توسط امواج متلاطمیکه پس از برخورد به دهانه لنگرگاه بازتابش شدهاند، افت انرژی ناشی از تشکیل گردابهها در دهانه ورودی لنگرگاه و ...
	ضریب افزایش دامنه R مربوط به گوشههای کاو (مقعر) قرارگرفته درانتهای یک لنگرگاه مستطیلی شکل را میتوان با فرض نادیدهگرفتن افت دهانه ورودی مطابق شکل (2-78) و شکل (2-79) بهعنوان تابعی از نسبت طول لنگرگاه به طول موج بهدست آورد. مطابق شکل (2-78) در لن...
	3) اقدامات پیشگیرانه در برابر نوسان آزاد
	نوسان آزاد فرآیندی استکه طی آن امواج با طول موج بزرگ به درون یک لنگرگاه نفوذکرده، بهطور مکرر بازتاب کامل نموده و دامنه آنها افزایش مییابد. بنابراین ضرورت داردکه برای پاییننگهداشتن دامنه نوسان آزاد، از بازتاب کامل پیرامون کنارههای درونی لنگرگاه...
	6-6- تراز آب زیرزمینی و تراوش


	هنگامیکه انتظارمیرود مشکلی از دیدگاه تغییرات تراز آب زیرزمینی بهوجودآید، باید تراز آب زیرزمینی در آبخوانهای سواحل ماسهای موردبررسی قرار گیرد.
	درصورتنیاز و وجود احتمال ایجاد مشکل، باید سرعت جریان و نرخ تراوش از میان سازهها یا زمینهای تراوا موردبررسی قرار گیرد.
	نکات فنی
	1) تراز آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی
	تراز آب زیرزمینی شور جاری در یک آبخوان ساحلی را میتوان توسط رابطه (6-10) برآورد نمود (به شکل (2-80) مراجعه شود):
	که در آن:
	و
	h: عمق زیر سطح دریا مربوط به سطح مشترک آب شیرین و آب شور در فاصله x (m)
	h0: عمق زیر سطح دریا مربوط به سطح مشترک آب شیرین و آب شور در فاصله x = 0 (m)
	hl: عمق زیر سطح دریا مربوط به سطح مشترک آب شیرین و آب شور در فاصله x = L (m)
	: چگالی آب شیرین (g/cm3)
	: چگالی آب شور (g/cm3)
	: تراز آب شیرین نسبتبه سطح دریا در ساحل (x = 0) (m)
	: تراز آب شیرین نسبتبه سطح دریا در (x = L) (m)
	L: فاصله از ساحل (x = 0) تا نقطه مرجع (m)
	x: فاصله خشکی از خط ساحل (m)
	درصورتیکه لایه ناتراوایی نزدیک سطح زمین در آبخوان وجود داشته باشد، نمیتوان از رابطه (6-10) استفاده کرد. برای کسب اطلاعات در زمینه رابطه بین بالاآمدگی تراز آب زیرزمینی بهواسطه بالاروی موج و تغییرات توپوگرافی ساحلی به بند 8 نکات فنی در بند (10-1- کلی...

	2) تراوش به درون پی و سازهها
	الف) تراوش از میان یک دیواره سپری
	نرخ جریان تراوش ازمیان یک دیواره سپری فقط توسط تراوایی دیواره تعیین نمیشود؛ بلکه تراوایی خاک پشت دیواره نقش اساسی را دارا میباشد. Shoji و همکاران این مساله را موردبررسی قرارداده و آزمایشهای جامعی را درزمینه تراوش بهانجام رساندند که طی آن نهتنه...
	که در آن:
	q: نرخ جریان تراوش از میان درز دیواره سپری در واحد طول درراستای عمودی (cm3/s/cm)
	K: ضریب تراوش درزها (cm2-n/s)
	h: اختلاف هد فشار بین جلو و عقب یک درز (cm)
	n: ضریبیکه بهوضعیت درزها بستگی دارد (برای حالتیکه درزها توسط ماسه پرنشدهباشد 5/0 ، و برای حالتیکه درزها توسط ماسه پرشده باشد 1/0 ).
	در آزمایشهاییکه توسط Shoji و همکاران انجام شد، هنگامیکه در هر دوطرف دیواره سپری ماسه وجود داشته و درزها تحتکشش بود، مقدار cm/s 4-10×0/7 برای K بهدستآمد. بااینحال، آنها همچنین اشاره نمودندکه اگر جریان تراوش با این مقدار تخمین زده شود، نرخ ج...
	ب) تراوش ازمیان سنگریز
	نرخ جریان تراوش ازمیان پی سنگریزهای مربوط به یک سازه وزنی را میتوان توسط رابطه (6-12) تخمین زد:
	که در آن:
	q: نرخ جریان تراوش در واحد عرض (m3/s/m)
	U: سرعت تراوش متوسط برای کل مقطع سنگریز (m/s)
	H: ارتفاع لایه تراوا (m)
	d: اندازه قطعات سنگ (m)
	g: شتاب جاذبه (m/s2 81/9)
	: گرادیان هیدرولیکی
	: ضریب مقاومت
	رابطه (6-12) بر اساس نتایج آزمایشگاهی ارائه شده است که در آنها از 8 نوع مختلف سنگ با اندازه یکنواخت درمحدوده 5 تا 100 میلیمتر استفاده شده است. طول جریان مجازی   را میتوان 70% تا 80% ارتفاع لایه تراوا و عرض کف صندوقه درنظر گرفت. ضریب مقاومت در شک...
	7-1- کلیات


	تفسیر
	در مورد سازههاییکه تحتاثر جریانهای قوی همچون جریانهای کشندی (جزرومدی) یا جریان رودخانهای قرار دارند، ضرورت دارد بررسیهایی درارتباط با نیروهای ناشی از جریانهایی با بیشترین سرعت از بحرانیترین جهت انجام شود و شاید لازم باشد بستهبه نوع سازه...
	نکات فنی
	1) جریانهای اقیانوسی
	جریانهای اقیانوسی به پدیده چرخش کلی آب دریا پیرامون اقیانوس گفته میشود. این جریانها نتیجه ترکیبی از جریانهای زیر میباشد: الف) جریان چگالی که بر اساس اختلاف موضعی در چگالی آب دریا بهوجود میآید، ب) جریان ناشی از باد که توسط باد ایجاد میشوند،...
	2) جریانهای کشندی (جزرومدی)
	الف) ماهیت و قدرت جریانهای کشندی بستهبه شرایط جغرافیایی دریای موردنظر و حرکات نجومی تغییر میکند. بهمنظور تحلیل مولفههایهارمونیک جریان کشندی، ضرورت دارد برای مدت دست کم 25ساعت یا توصیه میشود برای 15روز کامل، بهطورپیوسته اندازهگیری صورت گیرد...
	ب) جریان کشندی به جریان افقی آب دریا گفته میشود که همراه با تغییرات کشندی تراز آب دریا بهوجود میآید. این تغییرات شامل مولفههای کشندی (کشند روزانه، کشند نیمروزانه و غیره) تراز آب بوده و درنتیجه ماهیت پریودیک (متناوب) دارند.

	3) جریانهای ناشی از باد
	هنگامیکه باد برروی سطح دریا میوزد، زبری موجود در لایهمرزی بین هوا و سطح دریا سبب تولید یک تنش برشی میشود که بهایجاد جریان برروی سطح دریا میانجامد. هنگامیکه این جریان ایجاد میشود، ویسکوزیته گردابی آشفته آب دریا سبب کشیده شدن و حرکت دادن لای...
	4) جریانهای نزدیک ساحل
	در ناحیه شکست امواج، جریان ویژهای بهنام جریان نزدیک ساحل ناشی از امواج وجود دارند. از آنجا که جریانهای نزدیک ساحل درون ناحیه شکست امواج ایجاد میگردد، رسوبات معلق را با خود حملکرده و سبب تغییر توپوگرافی سواحل میشود. بنابراین درک الگوی جریان نز...
	7-2- نیروهای وارد بر سازهها و اعضای مستغرق


	رویه استاندارد در محاسبه نیروهای پسا و برآ ناشی از جریانهای وارد بر یک عضو یا یک سازه مستغرق یا درنزدیکی سطح آب، استفادهاز روابط (7-1) و (7-2) میباشد:
	تفسیر
	نیروی سیال ناشی از جریان وارد بر اعضای یک سازه حمایت شده توسط شمع همچون اسکله، خط لوله، یا قطعات آرمور یک سنگریز، با مربع سرعت جریان متناسب میباشد. این نیرو را میتوان به دو بخش نیروی پسا که درجهت جریان وارد میشود و نیروی برآ که درجهت عمودبر جری...
	نکات فنی
	جدول 2-22- مقدار ضریب پسا برای شکلهای مختلف
	7-3- وزن سنگهای آرمور و بلوکهای بتنی مورد نیاز دربرابر جریان


	رویکرد استاندارد در محاسبه وزن قطعات آرمور مورد نیاز (قطعات سنگی و غیره) برای یک سنگریز که قرار است دربرابر جریان پایدار بماند، بهکارگیری آزمایشهای مدل هیدرولیکی مناسب یا استفاده از رابطه (7-3) میباشد:
	نکات فنی
	1) رابطه Isbash
	در رابطه با وزن قطعات سنگی که دربرابر جریان پایدار بمانند، مرکز پژوهش مهندسی سواحل ارتش آمریکا(CERC)1F  رابطه (7-3) را برای میزان وزن مورد نیاز یک قطعهسنگ برایآنکه از آبشستگی ناشی از جریانهای کشندی (جزرومدی) پیشگیری کند، ارائه کرده است.
	2) ثابت Isbash
	رابطه (7-3) بافرض برقراری تعادل بین پسای ناشی از جریان وارد بر یک جسم کروی واقعبر یک سطح شیبدار و مقاومت زبری جسم، بهدست آمده است. ضریب y ثابت Isbash نامیده میشود. بهنظرمیرسد که Isbash مقادیر 20/1 و 86/0 را بهترتیب برای قطعات سنگی مدفون و قط...
	3) قطعات آرمور مورد استفاده برای سنگریز درموقعیت دهانه موجشکنهای محافظ دربرابر سونامی
	Iwasaki و همکاران آزمایشهای جریان ماندگار دوبعدی را انجامدادند که درآنها از بلوکهای بتنی پیشساخته بهعنوان قطعات آرمور سنگریز در دهانه موجشکنهای طراحی شده بهمنظور محافظت لنگرگاهها و نواحی ساحلی دربرابر سونامی، استفاده شده بود. آنها میزان 08/...
	8-1- کلیات


	هنگام طراحی یک جسم شناور و تاسیسات مرتبط با آن باید به حرکات ناشی از نیروهای خارجی که بهواسطه بادها، جریانها، امواج و همچنین نیروی مهاربندی درجسم شناور ایجاد میشوند، توجه نمود.
	هنگام طراحی یک جسم شناور و تاسیسات مرتبط با آن باید به حرکات ناشی از نیروهای خارجی که بهواسطه بادها، جریانها، امواج و همچنین نیروی مهاربندی درجسم شناور ایجاد میشوند، توجه نمود.
	هنگام طراحی یک جسم شناور و تاسیسات مرتبط با آن باید به حرکات ناشی از نیروهای خارجی که بهواسطه بادها، جریانها، امواج و همچنین نیروی مهاربندی درجسم شناور ایجاد میشوند، توجه نمود.
	تفسیر
	1) جسم شناور
	درحالتکلی، جسم شناور به سازهای گفته میشودکه در سطح آب، بهصورت شناور بوده و حرکات آن درحین کاربری درمحدوده ویژهای مجاز میباشد. هنگام طراحی یک جسم شناور، ضرورت دارد که کارکردهای موردانتظار از آن و همچنین ایمنی آن موردبررسی قرار گیرد. این درحالی...
	2) تجهیزات مهاربندی
	تجهیزات مهاربندی دارای انواع گوناگونی بوده و عموما شامل ترکیبی از طنابهای مهاربندی، لنگرهای مهاربندی، لنگر وزنی، وزنههای میانی، بویههای میانی، میلههای مهاربندی، بستهای اتصالی، و ضربهگیرها (فندرها) میباشند. تجهیزات مهاربندی تاثیر بسیار زیادی بر ...
	نکات فنی
	1) طبقه بندی اجسام شناور
	اجسام شناوریکه بهعنوان تاسیسات بندر و لنگرگاه بهکار میروند را میتوان بهمواردی همچون پایانههای شناور، سکوهای فراساحلی شناور نفت، موجشکنهای شناور، بویههای مهاری و پلهای شناور تقسیمبندی کرد. علاوهبر این، هماکنون پژوهشهایی در زمینه ساخت سا...
	2) طبقهبندی روشهای مهاربندی و جنبههای ویژه هر روش
	اجسام شناور را میتوان از نظر نوع روش مهاربندی نیز طبقهبندیکرد. همانگونهکه در زیر توصیف شده است، روشهای مهاربندی شامل مهاربندی خمیده (مهاربندی سست)، مهاربندی محکم و مهاربندی دلفینی میباشد.
	الف) مهاربندی خمیده (شکل (2-82- الف))
	مهاربندی خمیده رایجترین روش مهاربندی میباشد. در این روش طول زنجیر یا هر چیز دیگری که برای مهاربندی استفاده شده است را آنقدر طولانی میکنند که دچار شکمدادگی شده و سست شود. این بدانمعناستکه نیروی مهارکننده حرکات جسم شناور، کوچک میباشد، با این ح...
	ب) مهاربندی محکم (شکل (2-82-ب))
	در این روش مهاربندی، حرکات جسم شناور تا حدزیادی کاهشداده میشود. سکوی شناور پایه کششی (TLP) نمونهایاز این نوع مهاربندی میباشد. در این روش طنابهای مهاربندی تحت کشش اولیه بزرگی قرار میگیرند بهگونهایکه حتی وقتی جسم شناور حرکت میکند، شکم نداد...
	پ) مهاربندی دلفینی (شکل (2-82-ج))
	در این روش، مهاربندی توسط یک دلفین شمعی یا یک دلفین وزنی فراهم میشود. عموما این روش برای مهار کردن حرکات یک جسم شناور درجهت افقی، مناسببوده ولی درعینحال نیروی مهاری بزرگی به دلفین وارد میشود. اینروش برای مهاربندی قطعات شناور سکوهای فراساحلی ن...
	ت) روش مهاربندی با استفاده از یک اتصال سرتاسری (شکل (2-82-د))
	سیستم مهاربندی  نشان داده شده در شکل (2-82-د) نمونهایاز یک روش مهاربندی میباشد که میتواند برای مهارکردن یک جسم شناور بزرگ فراساحلی بهکار برد. نمونههایی از سیستمهای مهاربندی که در آنها از یک اتصال سرتاسری در بستر دریا استفاده میشود عبارت است...
	8-2- نیروهای خارجی وارد بر جسم شناور



	وقتی تاسیسات بندر و لنگرگاه از سازه شناور ساخته شود، رویه استاندارد آن استکه نیروهای زیر در محاسبات طراحی تعیین شوند: نیروی پسای باد، نیروی پسای جریان، نیروی برانگیزنده موج، نیروی رانش موج، نیروی مقاوم تولید موج، نیروی بازیابی و نیروی مهاربندی. این...
	نکات فنی
	1) نیروی پسای باد
	باد به سازه شناوری که بخشی از آن برروی آب قرار دارد، نیرو وارد میکند که این نیرو را نیروی پسای باد (یا فشار باد) مینامند و متشکل از پسای فشاری و پسای زبری میباشد. اگر اندازه جسم شناور نسبتا کوچک باشد، پسای فشاری بخش غالب نیروی پسای باد را تشکیل می...
	که در آن:
	Fw: نیروی پسای باد (N)
	: چگالی هوا (kg/m3 23/1)
	AW: مساحت تصویر شده بخشیاز جسم شناور که بالای سطح آب دریا قرار دارد نسبتبه جهتیکه بادمیوزد (m2)
	UW: سرعت باد (m/s)
	CDW: ضریب پسای باد
	ضریب پسای باد یک ثابت تناسب است و با اصطلاح ضریب فشاری باد نیز شناخته میشود و آنرا میتوان با استفاده از آزمایشهای تونل باد یا روشهای مشابه تعیین کرد و نیز میتوان از مقداری استفاده نمود که در آزمایشهای پیشین برای سازهای با شکل مشابه سازه مورد...
	درمورد اجسامیکه درجریان یکنواخت قراردارند، مقادیر پیشنهادی ضریب پسای باد در جدول (2-23) ارائه شده است. همانگونهکه در این جدول مشاهده میشود ضریب پسای باد بستهبه شکل جسم شناور تغییر میکند، اما بهجهت وزش باد و عدد رینولدز نیز بستگی  دارد. توجه ش...

	2) نیروی پسای جریان
	وقتی جریانی همچون جریانهای کشندی وجود داشته باشد، بهنوبهخود نیرویی را بهبخش غوطهور جسم شناور واردمیکند که این نیرو را فشار جریان یا نیروی پسای جریان مینامند. مشابه نیروی پسای باد، این نیرو نیز با مجذور سرعت جریان متناسب است. با این حال توجه ش...
	جدول 2-23- ضریب فشار باد

	که در آن:
	FC: نیروی پسای جریان (N)
	: چگالی سیال (مربوط به آب دریا، kg/m3 1030)
	AC: مساحت تصویر شده قسمت غوطه ور جسم شناور درجهت حرکت جریان (m2)
	UC: سرعت جریان (m/s)
	U: سرعت جریان جسم شناور (m/s)
	CDC: ضریب پسای مربوط به جریان
	ضریب پسا CDC، تابعی از عدد رینولدز است و درعینحال هنگامیکه عدد رینولدز بزرگ باشد، میتوان از مقادیر ارائه شده برای جریان یکنواخت در جدول (2-20) در بند (7-2- نیروهای جریان وارد بر سازهها و اعضای مستغرق) استفاده کرد. ضریب پسای جریان، بستهبه شکل جسم ...

	3) نیروی برانگیزنده موج
	بافرضآنکه موقعیت جسم شناور در آب ثابت فرض شود، نیروی برانگیزنده موج نیرویی خواهد بود که توسط امواج برخوردکننده به جسم شناور وارد میشود. این نیرو از دو مولفه تشکیل شده است یکی نیرویی خطی میباشد که با دامنه امواج برخوردکننده متناسب است و دیگری نی...
	4) نیروی رانش موج
	هنگامیکه امواج به یک جسم شناور برخورد کنند، مرکز حرکات جسم شناور بهتدریج درجهت انتشار موج، تغییرجهت خواهد داد. نیروییکه سبب این تغییر جهت میشود، نیروی رانش موج نامیده میشود. اگر فرض شودکه جسم شناور، دوبعدی بوده و انرژی موج هنوز پراکنده نشده ...
	که در آن:
	: چگالی آب دریا (kg/m3)
	Fd: نیروی رانش موج در واحد عرض (N/m)
	Hi: ارتفاع موج برخورد کننده (m)
	KR: ضریب بازتاب
	R: ضریب نیروی رانش
	اگر ابعاد جسم شناور درمقایسهبا طول موج، بسیار کوچک باشد، میتوان از نیروی رانش موج، چشمپوشی کرد زیرا در این حالت مقدار آن بسیار کوچکتر از نیروی برانگیزنده موج خواهد شد. بااینحال، با بزرگتر شدن جسم شناور، نیروی رانش موج، غالب خواهد شد. وقتی امواج...

	5) نیروی مقاوم تولید موج
	وقتی یک جسم شناور در آب ساکن حرکت کند، به آب پیرامونی نیرو وارد کرده و همزمان نیروی واکنشی از طرف آب به جسم شناور وارد میشود که این نیروی واکنشی را نیروی مقاوم تولید موج مینامند. این نیرو را میتوان با حرکت دادن جسم شناور در آب شناور و اندازهگیری...
	6) نیروی بازیابی
	وقتی جسم شناور در آب ساکن حرکت میکند، به نیروییکه سبب بازگرداندن جسم شناور به موقعیتاولیه خود میگردد، نیروی بازیابی استاتیکی گفته میشود. این نیرو توسط شناوری و گرانش، هنگام بالا و پایین رفتن، غلتش عرضی یا غلتش طولی جسم شناور، ایجاد میشود. عم...
	7) نیروی مهاربندی
	نیروی مهاربندی (نیروی نگهدارنده) به نیرویی گفته میشود که برای مهارکردن حرکت جسم شناور، ایجاد شده است. اندازه این نیرو تا حد زیادی به ویژگیهای جابجایی-بازیابی سیستم مهاربندی بستگی دارد.
	8) روش تعیین نیروی برانگیزنده موج و نیروی مقاوم ایجاد موج با استفاده از پتانسیل سرعت
	روش بهکار رفته برای تعیین نیروی برانگیزنده موج و نیروی مقاوم ایجاد موج، شامل مشتقگیری از پتانسیل سرعت که بیانگر حرکت سیال است، و سپس تعیین دو نیروی یاد شده از پتانسیل میباشد. روش تحلیل با استفاده از پتانسیل سرعت، برای تعیین نیروی برانگیزنده موج و ن...
	9) نیروی موج وارد بر جسم شناور ثابت با مقطع مستطیلی
	وقتی موقعیت یک جسم شناور ثابتباشد، از پتانسیل سرعتیکه شرایط مرزی بستر دریا و پیرامون جسم شناور را ارضا کند، میتوان نیروی موج را بهدست آورد. نیروی وارد بر یک جسم شناور که دارای مقطع مستطیلی طویلی باشد، برای نمونه یک موجشکن شناور را میتوان با استف...
	10) جنس تجهیزات مهاربندی
	برای کسب اطلاعات در زمینه جنس تجهیزات مهاربندی و ویژگیهای هرکدام، باید به منابع و مراجع مناسب مراجعه شود.
	11) نیروهای وارد بر سازه شناور بسیار بزرگ
	درمورد یک سازه شناور بسیار بزرگ (کلان شناور)، نیروهای خارجی توصیف شده در بندهای 1 تا 10 فوق، با آنچه برای یک جسم شناور کوچک بهدست میآید، تفاوت  دارد که دلیلآن اندازه بزرگ سازه و ویژگیهای پاسخ ارتجاعی مربوط به سازه شناور میباشد. بنابراین، ضرورت...
	8-3- حرکات جسم شناور و نیروی مهاربندی


	حرکات یک جسم شناور و نیروی مهاربندی را باید با استفاده از یک روش تحلیلی مناسب یا آزمایشهای مدل هیدرولیکی مطابق با شکل جسم شناور و ویژگیهای نیروهای خارجی و سیستم مهاربندی، بهدست آورد.
	تفسیر
	درصورتیکه نیروهای خارجی شامل نیروهای ناشی از باد و امواج، نیروی بازیابی جسم شناور، نیروهای واکنشی طنابهای مهاربندی و ضربهگیرها درنظر گرفته شوند، میتوان حرکات یک جسم شناور را از حل رابطه دینامیکی تعیین کرد. اگر بتوان جسم شناور را یک جسم صلب فرض ک...
	از این بین، حالتهاییکه بیانگر حرکات در صفحه افقی میباشند یعنی پسوپیشرفتن، پهلوبهپهلو شدن و زیگزاگی رفتن، ممکن است دارای نوسانات بلندمدت درحدود چند دقیقه یا بیشتر باشند. چنین نوسانات بلند مدتی، تاثیر زیادی بر طراحی سیستم مهاربندی و نیز مساحت ا...
	اگر جسم شناور خیلی طویل باشد ممکن است حرکات جسم شناور با تغییر شکل الاستیک جسم همراه شود که باید درصورت ضرورت بررسی شود.

	نکات فنی
	1) روشهای حل روابط حرکت
	الف) روش حل روابط حالت پایدار برای روابط غیرخطی حرکت
	روابط حرکت مربوط به یک جسم شناور از نوع غیرخطی بوده و حل آنها ساده نیست. با این وجود، اگر فرض شود که دامنه حرکات کوچک است، میتوان با بهکارگیری تقریبخطی بهجای مولفههای غیرخطی، روابط حرکت را خطیکرده و آنگاه با روشهای نسبتا ساده آنها را حلکرد...
	ب) شبیهسازی عددی حرکات غیرخطی
	عموما نیروی پسای باد و نیروی پسای جریان غیرخطی و نیروهای مهاری مربوط به تجهیزات مهاربندی نیز اغلب غیرخطی میباشد. در این صورت یک راهحل موثر شامل بکارگیری شبیهسازی عددی خواهد بود که در آن روابط حرکت برای تعدادی گام زمانی بهطورپیشرونده حل میشوند...
	برای تحلیل حرکات همه انواع اجسام شناور از شبیهسازیهای عددی استفاده میشود. توجه شودکه معمولا موارد گفته شده در زیر بهعنوان پیششرطهای یک شبیهسازی عددی درنظر گرفته میشوند: 1) سیال ایدهآل میباشد، 2) دامنه حرکات جسم شناور، کوچک میباشند و 3) ام...

	2) آزمایش مدل هیدرولیکی
	آزمایش مدل هیدرولیکی بهعنوان راهکاری مطمئن برای تعیین حرکات یک جسم شناور و نیروی مهاربندی، مطرح است و تاکنون، برای بسیاری از انواع اجسام شناور از آزمایشهای مدل هیدرولیکی استفاده شده است.
	3) قانون شباهت برای سیستمهای مهاربندی
	بستهبه روش مهاربندی بهکار رفته، ویژگیهای حرکتی یک جسم شناور، تاحدزیادی تغییر میکند. بنابراین هنگام انجام آزمایش مدل هیدرولیکی برای یک جسم شناور، درنظر گرفتن قوانین شباهت برای مشخصات نیروی واکنشی و جابجایی تجهیزات مهاربندی اهمیت بهسزایی دارد. برای...
	9-1- کلیات


	هنگام برنامهریزی و طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه در یک خور، یعنی جاییکه رودخانه به دریا جریان مییابد، باید برآورد مناسبی از پدیدههای هیدرولیک خور از قبیل وضعیت جریان در زمانهای آب بالا و آب پایین در رودخانه، بار بستر، تغییرات کشندی و جریانهای چگ...
	تفسیر
	خور علاوهبر اثر جریان خروجی آب شیرین حین سیلابی شدن و خشک شدن، و انتقال رسوب رودخانهای، تحتتاثیر تغییرات تراز کشندی، امواج، جریانهای کشندی، جریانهای کرانهای و انتقال رسوبات کرانهای قراردارند. درنتیجه پدیدههای هیدرولیکی گوناگونی همچون تغییرات...
	نکات فنی
	1) کشندهای رودخانه
	تراز سطح آب در یک کانال رودخانهای را میتوان با استفاده از رابطه (9-1) یا رابطه (9-2) محاسبهکرد.
	الف) وقتی میزان کشندها ناچیز باشد (به شکل (2-84) نگاه شود)
	ب) وقتی کشندها درنظر گرفته شوند
	که در آن:
	: اختلاف عمق آب در دو مقطع از کانال (m)
	h1: عمق آب در مقطع 1 (m)
	h2: عمق آب در مقطع 2 (m)
	z1: ارتفاع بستر رودخانه نسبتبه یک تراز مبنای دلخواه در مقطع 1 (m)
	z2: ارتفاع بستر رودخانه نسبتبه یک تراز مبنای دلخواه در مقطع 2 (m)
	z: ارتفاع بستر رودخانه نسبتبه یک تراز مبنای دلخواه (m)
	: ضریب سرعت (0/1 )
	Q: نرخ (دبی) جریان (m3/s)
	A: سطح مقطع (m2)
	K: ظرفیت عبور جریان مقطع (m3/s)،
	R: شعاع هیدرولیکی (m)
	n: ضریب زبری مانینگ (s/m1/3)
	: فاصله بین دو مقطع (m)
	t: زمان (s)
	B: عرض رودخانه (m)
	H: تراز سطح آب از یک تراز مبنای دلخواه (m)، H=h+z
	i: شیب بستر کانال
	g: شتاب گرانش (g=9.81 m/s2)
	رابطه (9-1) شکل اصلاح شده رابطه اساسی جریان غیریکنواخت در یک کانال با مقطع دلخواه میباشد. بههمیندلیل، نمیتوان این رابطه را برای یک خور که در آن اثرات کشندی قوی و یک جریان معکوس روبهبالادست حینمد رخ میدهد، بکارگرفت. بااینحال، درصورتیکه محدود...
	روابط (9-2) بیانگر روابط حرکت و پیوستگی میباشند که با توجه به روابط اساسی جریان غیریکنواخت در یک رودخانه اصلاح شده است و در آن نرخ جریان و تراز آب، متغیرمیباشد. بهمنظور تخمین تراز سطح آب و نرخ جریان ناشی از اثرات کشند و گسترش سونامی بهدرون یک خو...

	2) امواج واردشونده به یک خور
	امواج هنگام ورودبه درون دهانه یک رودخانه، توسط جریانها دچار تغییر شکل میشوند. افزونبر انکسار ناشی از عمق آب، انکسار ناشی از اختلاف بین جهتهای امواج و جریانها نیز سبب استهلاک و کاهش ارتفاع موج میشود. بااینحال، وقتی جهت امواج دقیقا مخالف جریان ...
	الف) تغییر شکل امواج بهواسطه جریانها (امواج آب عمیق)
	همانگونهکه در شکل (2-85) مشاهده میشود، وقتی امواج با زاویه   نسبتبه یک مرز مستقیم منتشر میشوند که بین دو ناحیه I (که آب در آن ساکن است) و ناحیه II (که آب در آن با سرعت یکنواخت در جریان میباشد) قرارگرفته است، در محل مرز بین دو ناحیه انکسار رخ م...
	تغییر شکل امواج آب عمیق، هنگامیکه دقیقا درجهت مخالف جریانها منتشرشوند، توسط رابطه (9-5) ارائه میشود:
	که در آن:
	: زاویه بین خطمرزی و قله موج (درجه)
	u: سرعت جریان یکنواخت در ناحیه II (m/s) (مثبت هنگامیکه جریان درجهت انتشار امواج باشد و منفی هنگامیکه برخلاف آن باشد)
	L: طول موج (m)
	C: سرعت موج (m/s)
	H: ارتفاع موج (m)
	توجه شودکه اندیس 1 بیانگر ناحیه I (آب ساکن) و اندیس 2 بیانگر ناحیه II (آب دارای جریان) میباشد. روابط (9-3) توسط Johnson و رابطه (9-4) توسط  Longuest-Higginsو Srewart ارائه شده است. روابط (9-5) نیز توسط Yu بهدست آمده است. طبق رابطه (9-5)، ارتفاع ...
	ب) تغییر شکل امواج توسط جریانها (عمق آب محدود)
	پیرامون دهانه یک رودخانه، یعنی جاییکه عمق آب در مقایسه با طول موج مربوط به امواج پیشرویکننده، کم است، تغییر شکل امواج بهویژگیهای امواج و جریان رودخانه و همچنین اندرکنش غیرخطی بین آنها بستگی  دارد و لذا تخمین ارتفاع موج، کار چندانسادهای نمیباشد.
	Arthur محاسباتی را انجامداده و از آنطریق عمقسنجی بستر دریا و توزیع سرعت جریان را مشخصساخته است. وی امواجرا بلند خطی فرض نمود، بهگونهایکه سرعت فاز امواج نسبتبه جریان رودخانه توسط رابطه   بیان شود و تحتتاثیر جریان رودخانه قرار نداشته باشد....
	درمورد تغییر شکل موج پیرامون دهانه یک رودخانه، Iwagaki و همکاران روشیرا برای محاسبه انکسار موج در یک میدان جریان واقعبر بستر ناهموار، ارائهکردند. بااینحال، از آنجا که نمیتوان سرعت فاز و سرعت گروهی امواج نسبتبه جریانها را از پیش مشخصساخت، هیچگ...
	Sakai و همکاران یک روش عددی را برای تعیین طیف جهتی امواج نامنظم پیرامون یک ساحل، درشرایطیکه عمق آب تغییر میکند و با حضور جریان، پیشنهاد کرده و محاسباتی را برای چندین حالت انجام دادند. برای نمونه این تصور وجود داردکه تغییر در جهتهای اصلی موج بیشتر...
	درمورد ماهیت امواج، بلافاصله پس از ورود به یک خور و قرارگیری درمقابل جریان رودخانه، Hamada تغییراتیکه امواج آب کمعمق ماندگار هنگام پیشروی در خور بهآن دچار میشوند را برای دوحالت توزیع جریان عمودی، شامل یکنواخت و سهموی، تعیین کرد. بر اساس محاسبات Ha...

	3) نگهداری کانال و رسوبگذاری
	الف) رسوبگذاری
	هنگام ساخت یک لنگرگاه، اغلب ضرورت داردکه لایروبی انجام شود، بهعبارتدیگر لازم است تا بستر رودخانه توسط حفاری عمیقترشود تا امکان ایجاد کانالهای ناوبری، حوضچههای مهاربندی و حوضچههای شناورهای کوچک، فراهم شود. حتی درمورد یک لنگرگاه موجود، اگر قرارب...
	رسوبات در قسمت خور یک خلیج کوچک، اغلب از ذرات ریزی همچون رس و لای (که ازاینپس لجن نامیده میشوند) تشکیل میشود. بهپدیدهایکه طی آن رسوبات ریزدانه از بستر جداشده، انتقال و سپس در بستر دریا تجمع مییابند را «رسوبگذاری» مینامند. لنگرگاههای بسیا...
	اختلاف اصلی بین فرآیند رسوبگذاری و رانه ساحلی (بیشتر از نوع ماسه) در اندازه مختلف دانههای رسوبی، نهفته است. بهواسطه ترکیب آب رودخانه با آب دریا در یک خور، لجنیکه منجربه رسوبگذاری میشود، گرایشبه لختهایشدن دارد. پدیده لختهایشدن سبب تغییرات ...
	درنزدیکی بستر دریا، چگالی لجن عموما برحسب عمق تغییر میکند. در لنگرگاههاییکه دچار رسوبگذاری شدید هستند، تلاش بسیاری برای اندازهگیری، نگهداری و کنترل عمق آب، در حوضچه لنگرگاه و نیز کانالهای ناوبری آن صورت گرفته است. در مکانهاییکه مشکل رسوبگذاری...
	در بیشتر لنگرگاههای جهان که دچار رسوبگذاری هستند، بستر دریا در کانالهای دسترسی توسط لجن سیالی با چگالی  g/cm33/1 تا 05/1 پوشانده شده است. درچنین حالتی، تعریف عمق آب تضمینکننده ناوبری ایمن بهدلیل اثرگذاری مستقیم بر زمانبندی و میزان لایروبی اهمی...
	افزونبر این شرط چگالی، دومعیار زیر نیز باید ارضاشوند:
	(1) حتی اگر آبخور شناور بهعمق دریانوردی نزدیک شود، نباید بهجسم شناور صدمهای واردشود.
	(2) پسای لزج ایجادشده توسط بدنه زیرین یک شناور درحالحرکت (بهعبارتی مشخصههای رئولوژی) و امواج درونی تولیدشده در مرز لجن و آب، سبب تغییر در عمق آب نشوند.
	با توجه به معیارهای بالا میتوان دریافتکه عمق آب از دیدگاهی فیزیکی، تعیین شده است. اگرچه مطلوبترین حالت، اندازهگیری مستقیم عمق آب توسط یک لزجتسنج میباشد، میتوان اینگونه درنظر گرفت که با فنآوری کنونی، عمق آب با استفاده از معیار چگالی تعیین شد...
	ب) تشکیل لجن سیال
	لایه لجن سیال اغلب در خور یا روی فلات قاره نزدیکساحل، یافت میشود. این لایه دارای غلظت بسیار بالایی از لجن سیال بوده که بهآسانی قابلحرکت است. غلظت لجن در لایه لجن سیال دارای مرتبه mg/l300000 ~ 10000 میباشد. در واقع، Kronel یک لایه لجن سیال را ای...
	پ) شبیهسازی عددی
	بهمنظور پیشبینی رسوبگذاری، ضرورت داردکه نیروهای خارجی همچون جریان و موج پیشبینی شده، و مدلهایی محاسباتی تولید شود که درآنها پدیدههایی همچون لختهشدن، تهنشینی و مکانیزمهای فرسایش لحاظ شود. همچنین لازم است مدل لجن سیالی ایجاد شود که بهتوصیف...
	10-1- کلیات



	وقتی تاسیسات بندر و لنگرگاه تحتتاثیر پدیده رانهساحلی باشند، مقادیر مشخصات رانهساحلی باید بهنحومناسبی درمورد اندازه ذرات رسوب، محدوده عمق حرکت رسوبات، نرخ انتقال رسوب موازی ساحل و امتداد غالب حرکت موازی ساحل مشخص گردد.
	تفسیر
	1) منظور از رانهساحلی، یا پدیدهای استکه بهموجب آن رسوبات تشکیلدهنده ساحل دریا و یا دریاچه دراثر نیرویی مانند موج یا جریان انتقال مییابد و یا منظور مصالحی میباشد که توسط فرآیند مذکور منتقل میشود.
	2) رانهساحلی دارای ماسههای بادآورده یعنی ماسهایکه در سواحل توسط باد جابهجا شده است میباشد.
	3) رسوبات تشکیلدهنده ساحل از رودخانههای مجاور، صخرههای ساحلی و خط ساحلی مجاور تامین میشود. رسوبات، طی مراحل رسیدنبه ساحل یا بعد از تجمیع در ساحل، درمعرض اثرات موج یا جریان قرار میگیرد و بههمیندلیل رسوبات از خود مشخصاتی نشانمیدهندکه بازتاب...
	4) ازآنجاکه ساحل طبیعی هنگام حملات امواج طوفانی مرتبا درمعرض فرسایش و در دورههای امواج آرام درمعرض تجمع رسوبات میباشد، شکل ساحل، در طولانیمدت نسبتا متوازن میباشد. این توازن ممکن است دراثر عواملی نظیر کاهش منابع ماسه ناشی از بهسازی رودخانه، تغییر...
	5) وقتی امواج از آب عمیق بهسمت ساحل حرکت میکنند، حرکات ذرات آب نزدیک بستر دریا در محلیکه عمق آب بهاندازهکافی زیادباشد، قدرت جابجایی رسوبات را نداشته و در عمق خاصی رسوبات شروعبه حرکت میکنند که این عمق، عمق آستانه حرکت رسوب نامیده میشود. حرکت ...
	6) نرخ انتقال رسوب موازی ساحل عبارتاز نرخ رانهساحلی درجهت موازی ساحل است که ناشی از امواج مایل برخوردکننده به ساحل میباشد.
	7) رسوب ساحلی با توجه به جهت امواج تابشی ممکن است بهسمت راست یا چپ ساحل انجام گیرد. جهتیکه در طول سال حجم جابجایی بیشتری ایجادکند، جهت غالب نام دارد.
	8) رانهساحلی درجهت موازی خط ساحلی به انتقال رسوب موازی ساحل معروفبوده و در تورفتگی و پیشروی ساحل نقش موثردارد. از آنجا که این روال معمولا برگشتناپذیر میباشد، درطولانیمدت اغلب با فرسایش یا پیشروی ساحل همراه میباشد.

	نکات فنی
	1) توپوگرافی ساحل
	الف) نامگذاری بخشهای مختلف مقطع عرضی ساحل
	بخشهای مختلف ساحل ماسهای در شکل (2-86) نامگذاری شده است. ناحیه دور از ساحل منطقهای از دریا میباشد که معمولا موج در آن منطقه نمیشکند و در بسیاری موارد شیب بستر آن نسبتا ملایم میباشد. ناحیه نزدیک ساحل منطقهای بین ناحیه دورازساحل و خط ساحلی در...
	ب) ساحل نوع پلهای (ساحل معمولی) و ساحل نوع پشتهای (ساحل طوفانی)
	وقتی یکنمونه ساحل با ماسه طبیعی در کانال موج ساخته شده و برای مدت زیادی درمعرض امواج قرار گیرد، مقطع عرضی ساحل با توجه به اثرات موج برآن بهشرایط تعادل میرسد که این شرایط تعادل ساحل به دودسته کلی طبق شکل (2-87-الف و ب) به نامهای ساحل نوع پلهای و ...

	2) مشخصات رسوب
	مشخصات اندازه ذرات رسوب معمولا با شاخصهای زیر تعریف میشود.
	(1) قطر متوسط (d50): قطر مربوط به درصد تجمعی p=50% روی منحنی توزیع اندازه ذرات
	(2) قطر میانگین ذرات (dm):
	(3) ضریب طبقه بندی (S0):
	(4) پارامتر چولگی (Sk):
	که در آن:
	p: درصد تجمعی (%)
	: افزایش درصد تجمعی
	d25: اندازه ذرات مربوط به درصد تجمعی 25%
	d75: اندازه ذرات مربوط به درصد تجمعی 75%

	3) نحوه حرکت رانهساحلی
	رانهساحلی بر اساس نحوه حرکت رسوبات بهدو دسته بار بستر و رسوبات معلق تقسیم میشود. بار بستر شامل جریان بستر میباشد.
	الف) بار بستر: رانهساحلی که توسط غلتیدن، سرخوردن یا جهیدن درطول سطح بستر دریا در مسیر اثرات موج و جریان جابجامیشوند.
	ب) رسوبات معلق: رانهساحلی که در آب دریا و دراثر تلاطم شکست امواج و سایر موارد معلق شده و توسط جریان منتقل میشود.
	پ) جریان بستر: رانهساحلی که بهصورت لایهای با چگالی زیاد نزدیک سطح بستر جابجامیشود.
	نواحی کمعمق را میتوان بر اساس مشخصات فیزیکی امواج تولیدکننده نیروهای خارجی پدیده رانهساحلی به سهمنطقه طبق شکل (2-88) تقسیم نمود. نحوه حرکت غالب رانهساحلی هر منطقه بهصورت زیر میباشد.
	(1) ناحیه دور از ساحل
	برای حرکت ماسه توسط جریان سیال (حرکت نوسانی)، سرعت جریان سیال باید از مقدار مشخصی فراتر رود که این شرایط بهطورکلی آستانه حرکت نام دارد. برای رانهساحلی، آستانه حرکت با عمق آب (عمق آستانه حرکت رسوب) تعریف میگردد و وقتی عمق آب کمتر از عمق آستانه حرک...
	(2) ناحیه شکست
	در داخل ناحیه شکست، در تلاطم شدید و اثر گردابههای بزرگ مقیاس ایجادشده توسط موجهایشکننده، رسوبات با غلظت زیاد با آب دریا مخلوط میشود و حجم ماسه نزدیک بستر دریا که بهصورت بار بستر حرکت میکند نیز افزایش مییابد. حرکت ماسه داخل ناحیه شکست را میتو...
	(3) ناحیه آبشستگی
	حرکت ماسه در ناحیه آبشستگی برای حالات بالاروی و پایینرفتن موج متفاوت است بهطوریکه درطی بالاروی موج، ماسه بهدلیل تلاطم ایجا شده، درجلوی موج با آب بالارونده مخلوط شده و جابجامیشود درحالیکه هنگام پایینرفتن موج، ماسه درحالت بار بستر حمل میشود.

	4) معنای فیزیکی عمق آستانه حرکت رسوب و روابط برآورد آن
	برای تعیین طول پیشروی موجشکن (عمق آب در پوزه موجشکن) و عمق آستانه مورد نیاز حرکت رسوب بهمنظور بهدست آوردن مرز دور از ساحل مرتبط با تغییر شکل ساحل، آزمایشهای میدانی متعددی با استفاده از شیشه رادیواکتیو بهمنظور ردیابی انجام گرفته که بر اساس نتایج...
	الف) حرکت لایهسطحی:
	همانطورکه در شکل (2-89-الف) مشاهده میشود، امتداد خطوط همتعداد که نشاندهنده توزیع ماسههای شیشهای رادیواکتیو بعد از اثر موج برآن در بستر دریا میباشد، نمایانگر این مطلب است که همه ماسهها درجهت امواج حرکتکردهاند. اما محل بیشترین تعداد درهمان م...
	ب) جابجایی کلی:
	مطابق شکل (2-89-ب) ، این شرایط بهوضعیتی دلالت دارد که درآن هم خطوط هم تعداد و هم بخش دارای بیشترین تعداد، درجهت موج حرکت میکند و بهحالتی مربوط میشود که جابجایی زیاد ماسه و متعاقبا تغییر زیاد در عمق آب رخ میدهد. عمق استانه جابجاییکلی رسوب اغل...
	بر اساس دادههای میدانی، دو رابطه برای تخمین عمق آستانه حرکت رسوبات لایهسطحی و عمق آستانه حرکت کلی رسوب پیشنهاد شده است. (روابط (10-4) و (10-5))
	پ) عمق آستانه حرکت رسوبات لایهسطحی
	د) عمق آستانه حرکت کلی رسوبات
	که در آن:
	L0: طول موج در آب عمیق (m)
	H0: ارتفاع معادل موج در آب عمیق (m)
	L: طول موج در عمق آب hi (m)
	H: ارتفاع موج در عمق آب hi (m)
	d: اندازه ذرات رسوب (میانگین اندازه ذرات یا قطر متوسط)(m)
	hi: عمق آستانه حرکت رسوب (m)
	برای تخمین عمق آب آستانه بهمحاسبات تکراری با استفاده از روابط (10-4) و (10-5) نیازاست و نمودارهای محاسباتی مانند شکل (2-90-الف و ب) نیز برای تخمین سادهتر موجودمیباشد. با تعیین d/L0 و H0/L0 میتوان hi/L0 را بهدست آورد.

	5) انتقال رسوب موازی ساحل
	جهت غالب انتقال رسوب موازی ساحل با استفاده از اطلاعات زیر تعیین میگردد:
	الف) توپوگرافی ساحل طبیعی و مجاورت سازههای ساحلی (شکل (2-91))
	ب) توزیع مشخصات رسوب در طول ساحل (قطر میانگین، ترکیبات معدنی و غیره)
	پ) جهت حرکت ردیابهای ماسه فلورسنت
	ت) جهت شار انرژی موج تابشی
	برای تخمین نرخ انتقال رسوب موازی ساحل، باید اطلاعات متنوع زیر بهدست آمده و بهطورمناسبی بررسی شود:
	الف) اطلاعات مشاهداتی مستمر از تغییرات حجم رسوب اطراف سازه ساحلی
	ب) اطلاعات از مولفه موازی ساحل شار انرژی موج
	پ) اطلاعات مربوط به نرخ رانهساحلی سواحل اطراف
	ت) اطلاعات مقادیر لایروبی پیشین
	ث) اطلاعات مشاهداتی مستمر مربوط به حجم انباشته شده درمحل لایروبی آزمایشی
	ج) اطلاعات حجم ردیاب ماسه فلورسنت جابجاشده درناحیه شکست
	برای تخمین مقدارتقریبی نرخ انتقالرسوب موازی ساحل میتوان از روابط مختلفی استفاده نمود. روابط تخمین رسوب موازی ساحل معمولا شبیه رابطه(10-6) میباشد که ضریب a برای روابط مختلف از جدول (2-24) بهدست میآید.
	که در آن:
	Qx: نرخ انتقال رسوب موازی ساحل (m3/s)
	Ex: مولفه موازی ساحل شار انرژی موج (kN.m/m/s)
	Kr: ضریب انکسار بین نقطه بررسی موج و نقطه شکست
	nA: نسبت سرعت گروه بهسرعت موج درنقطه بررسی موج
	w0: برابر
	: چگالی آب دریا (t/m3) (kg/m3 1030)
	g: شتاب گرانش (m/s2) (m/s2 81/9)
	HA: ارتفاع موج درنقطه بررسی موج (m)
	LA: طول موج درنقطه بررسی موج (m)
	T: پریود موج (s)
	: زاویه تابش موج درنقطه شکست (درجه)
	جدول 2-24- ضریب a برای رابطه نرخ انتقال رسوب موازی ساحل


	6) پدیده رانه ساحلی در ناحیه شکست
	در داخل ناحیه شکست، بهعلت افزایش سرعت ذرات آب نزدیک بستر، تلاطم ناشی از شکست موج و وجود جریانات نزدیک ساحل، مقادیر زیادی از ماسه بهحرکت درمیآید. وقتی رسوب معلق غالبباشد، حرکت رسوب را میتوان با تقسیمبه دونوع، بررسی نمود:
	الف) مرحله تعلیق رسوب در اثر گردابههای منظم تشکیل شده دراثر شکست موج
	ب) فرآیند تهنشینی که درحینآن دراثر تجزیه گردابههای تشکیل شده به گردابهای کوچکتر، نیروهای خارجی بهرسوبات ناشی ضربات تصادفی واردمینماید.
	نتایج مشاهدات مستمر تجمع رسوبات معلق و سرعت جریان افقی که توسط Katoh و همکاران در داخل ناحیه شکست در میدان موردبررسی انجام شده است، در شکل (2-92) ملاحظه میگردد. پیکانهای سفید داخل شکل نشاندهنده امواجی استکه درسمت دور از ساحل نقطه بررسی، شکستها...

	7) تغییر شکل توپوگرافی (خط ساحلی) درناحیه آبشستگی
	پیشروی و پسروی خط ساحلی دراثر حرکت ماسه درناحیه آبشستگی توسط Horikawa و همکاران بررسی و رابطه  (10-7) بر اساس آزمایشهای آزمایشگاهی برای شرایط میدانی پیشنهاد شده است.
	که در آن:
	H0: ارتفاع موج در آب عمیق (m)
	L0: طول موج در آب عمیق (m)
	: میانگین شیب بستر از خط ساحلی تا عمق آب 20متر
	d: اندازه ذرات رسوب (m)
	Cs: ضریب
	بر اساس رابطه (10-7)، وقتی   باشد، خط ساحلی پسروی میکند (شکل (2-93)).
	رابطه (10-7) توسط Katoh و همکاران با استفاده از شار انرژی موج در آب عمیق اصلاح و مدلی برای محاسبه تغییرات روزانه محل خط ساحلی ارائه شده است. شکل (2-94) مقایسه نتایج محل خط ساحلی محاسبه شده و نتایج اندازهگیري شده واقعی را نشان میدهد.

	8) رابطه بین تغییرات در توپوگرافی ساحل جلویی و تراز آب زیرزمینی
	تغییرات توپوگرافی دراثر تغییر در تراز جزرومد ساحل جلویی را میتوان بهصورت زیر و با استفاده از شکل (2-95) بیان نمود. تغییر تراز جزرومد منجربه تغییر تراز آب زیرزمینی ساحل نیز خواهدشد، اما بهعلت تاخیر در زمان پاسخ، تراز آب زیرزمینی با تراز جزروم...
	وقتی درشرایط طوفانی، موج تا تراز بالایی برروی ساحل بالامیآید، شرایط تراز آب زیرزمینی بالا در طول مدت طوفان بهدلیل نفوذ آب دریای بالاآمده روی ساحل در زمین ادامه مییابد و شرایطی مانند شکل (2-95-ب) ایجاد میشود. وقوع فرسایش سریع ساحل جلویی هنگام چنی...
	در بعضیاز روشهای حفاظت ساحل از قبیل کاهش تراز آب زیرزمینی بهروش تحمیلی یا ثقلی، از رابطه بین تراز آب زیرزمینی ساحل جلویی و حرکت ماسه، استفاده شده و فرسایش بهتعویق میافتد. در روشهای ثقلی، یکلایه با نفوذپذیری بالا در ماسه ساحل جلویی نصب و باعث ه...
	10-2- آبشستگی اطراف سازهها

	تفسیر
	مشخصات موجیکه برسواحل طبیعی وارد میشود را میتوان در دورههای طولانیمدت، ثابتفرض نمود. همچنین توپوگرافی ناشی از این مشخصات نیز تقریبا پایدارمیباشد. آبشستگی زمانی انجام میشود که سازه، نصب شده و تعادل بین نیروهای خارجی و توپوگرافی بهصورت م...
	نکات فنی
	1) آبشستگی ساحل جلوی یک سنگچین ساحلی
	رابطه نزدیک بین آبشستگی ساحل جلوی یک سنگچین ساحلی با بازتاب موج، کاملا مشخص میباشد. برایمثال شکل (2-96) تعیین میزان آبشستگی یا انباشت به وسیله ضریب انعکاس K و پارامتر   را نشان میدهد که با   تیزی موج، d50 قطر میانگین رسوب،   زاویه شیب سنگچین ...
	2) آبشستگی موضعی اطراف موجشکنها
	الف) آبشستگی در منطقه شکست
	(1) آبشستگی موضعی در پوزه موجشکن
	شکل (2-97) نشاندهنده شرایط آبشستگی موضعی اطراف پوزه موجشکن طبق تحلیلهای Tanaka میباشد. حداکثر عمق آبشستگی تقریبا برابر حداکثر ارتفاع موج مشخصه  طی دوره 15روزه قبلاز اندازهگیری عمق میباشد. بهعلاوه شکل (2-98) رابطه بین عمق آب اطراف پوزه موجش...
	(2) آبشستگی درامتداد خطجلویی موجشکنها
	شکل (2-99) رابطه بین عمق آبشستگی درامتداد خطجلویی موجشکن و عمق آب را نشان میدهد که حاصلاز اطلاعات میدانی یک بندر بزرگ میباشد. دایرههای توپر در شکل نشاندهنده عمق آبشستگی در بخش موجشکن جنوبی که نسبتبه خط ساحلی مایل است، میباشد. راستای موج...
	ب) آبشستگی درحالت موج ایستا
	عمق آبشستگی جلوی دیوار دائم با افزایش عمق آب اولیه جلوی دیوار و نزدیکتر بودن شرایط موج بهحالت موج ایستا، کمتر میگردد. درحالت موجشکنهای مرکب، که پنجه جلویی خاکریز سنگی تاحدودی دور از سطح بازتاب موج مقطع دائم میباشد، آبشستگی پنجهجلویی خاکریز ...
	(1) پارامتر اصلی نسبت حداکثر سرعت افقی ذرات آب در بستر ناشی از موج برخوردکننده (تابشی) Ub بهسرعت تهنشینی رسوب   باشد. وقتی   میباشد، رسوب از محل گره امواج ایستا بهمحل شکم موج حرکتکرده و بنابراین آبشستگی در گره، و انباشت در شکم اتفاق میافتد (...
	(2) در عمل، نمونههای زیادی برای حالت   وجود دارد و عموما آبشستگی در گره امواجایستا، غالب میباشد. معمولا بهعلت اینکه پنجهجلویی خاکریز سنگی درفاصله حدود یک چهارم طول موج از مقطع دائم قرار میگیرد، آبشستگی و نشست خاکریز سنگی موجشکن در پنجهجلویی...
	10-3- پیش بینی تغییر شکل ساحل



	برای پیش بینی تغییر شکل ساحل باید تمامی عوامل مرتبط با توجه به مواردی مانند نتایج پیشبینی شده با روش پیشیابی مناسب و اطلاعات تغییر شکل گذشته محل موردنظر، کاملا بررسی شوند.
	تفسیر
	روشهای مختلفی برای مراحل پیشبینی تغییر شکل ساحل از قبیل روشهای پیشبینی تجربی، تخمین بر اساس آزمایشهای مدل هیدرولیکی (بویژه آزمایشهای مدل بستر متحرک) و شبیه سازیهای عددی وجود دارد. از آنجا که تغییر شکل ساحل شدیدا تحتتاثیر مشخصات منطقه موردنظر م...
	نکات فنی
	1) روشهای پیشبینی تجربی
	روش تجربی عبارت است ازاینکه بر اساس جمعآوری و تحلیل موارد قبلی تغییر شکل ساحل، جانمایی و مشخصات سازهای سازههای موردنظر با موارد مشابه دارای طبیعت یکسان مورد مقایسه قرار گیرد و بر اساس تشابهات، پتانسیل تغییر شکل ساحل ناشی از ساخت سازهها بررسی گ...
	2) آزمایش مدل هیدرولیکی (مخصوصا آزمایشهای مدل بستر متحرک)
	توانایی پیشبینی تغییر شکل ساحل برمبنای آزمایشهای مدل هیدرولیکی، بویژه آزمایشهای مدل بستر متحرک، بهعلت حلنشدهباقیماندن مشکل تشابه، محدودمیباشد. اما مزیت آزمایشهای مدل این استکه میتوان در حوضچه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی خاصی را ایجادکرده ...
	3) پیشبینی بر اساس شبیهسازیهای عددی
	در زمان حاضر، شبیهسازیهای عددی بهدونوع تقسیم میشود: نوعیکه تغییرات محل خط ساحلی را پیشبینی میکند و نوعیکه تغییرات سهبعدی در عمق آب مانند تغییرات توپوگرافی ساحل را پیشبینی میکند. نوع اول تئوری تکخطی نامیده شده است و کلیات آن در ادامه ...
	رسوبات ساحل توسط امواج و جریان، هم بهسمت ساحل و هم بهسمت دریا و همچنین در راستای موازی ساحل جابجا میشوند. از آنجا که رانهساحلی عمدتا ناشی از اثر مستقیم امواج میباشد، رانهساحلی زمان طوفان غالبا بهسمت دریا خواهد بود و ساحل فرسایش پیدا کرده و خط...
	شکل (2-102) اصول محاسبه مدل پیشبینی تغییر خط ساحلی را نشان میدهد. همانگونه که در شکل دیده میشود، خط ساحلی باید درراستای ساحل به قسمتهایی با عرض   تقسیم شود و جریان ورودی و خروجی توده رسوب بین این عرضها، مدنظر قرار گیرد. وقتی جریان ورودی تو...
	که در آن:
	xs: محل خط ساحلی (m)
	t: زمان (s)
	y: مختصات در امتدادساحل (m)
	Ds: عرض ناحیه انتقال رسوبساحلی (m)
	Q: نرخ انتقال رسوبساحلی (m3/s)
	q: جریان ورودی (q>0) یا خروجی (q<0) عمودبهساحل مربوط به نرخ انتقال رسوبساحلی روی مرز دور از ساحل در واحد عرض درراستای ساحل (m3/m/s)
	برای بهدست آوردن نرخ انتقالرسوب موازی ساحل Q، باید از رابطه نرخ انتقال رسوبساحلی مربوط به مولفه شار انرژی موج برخوردکننده در نقطه شکست جریان موازی ساحل استفاده نمود. با استفاده از اینرابطه میتوان نرخ انتقال رسوب موازی ساحل را تنها با استفاده از ...
	که در آن:
	HB: ارتفاع موج در حال شکست (m)
	CgB: سرعت گروه امواج درنقطه شکست (m/s)
	: زاویه جبهه موج هنگام شکست با خط ساحلی (درجه)
	: شیب ساحل تعادلی
	s: از رابطه   بهدست میآید
	: چگالی رسوب (g/cm3)
	: چگالی آب دریا (g/cm3)
	: نسبت تخلخل رسوب
	K1 و K2: ضریب
	عرض ناحیه حرکت رسوب Ds فاصلهای عمودبر خط ساحلی از نقطه بالاروی موج روی ساحل تا مرز دور از ساحل، که انتقالرسوب موازی ساحل غالبنیست، میباشد. فاصله Ds اصولا با بررسی تغییرات حجم پروفیل ساحل، حاصل از اطلاعات عمقسنجی ساحل موردبررسی، تعیین میگردد. و...
	ازآنجاکه رابطه (10-9) را بهجز درموارد بسیار ساده، نمیتوان بهصورت تحلیلی حل نمود، برای محاسبات عددی این رابطه احتیاج به رایانه میباشد. در محاسبات عددی، Q را باید روی هر خط اندازهگیری تعیین نمود. برای اینمنظور ارتفاع موج در حال شکست، زاویه تابش ن...
	مدلهای متنوعی (تغییر پروفیل، تغییر خط ساحلی، تغییر سهبعدی) برای پیشبینی تغییرات توپوگرافی مختلف پیشنهادشده و نمونه مدلهای زیادی برای مقایسه دوطرفه آزمایش شدهاند. نتایج آزمایشهای مقایسهای نشان میدهد که وقتی از مدلهای مختلف برای یک منطقه اس...
	11-1- روش تعیین شرایط ژئوتکنیکی
	11-1-1- اصول




	پارامترهای ژئوتکنیکی باید بطورمناسبی از طریق مطالعات میدانی و آزمایشهای خاک، تعیین گردد.
	تفسیر
	شرایط ژئوتکنیکی برای ساخت، شامل عمق لایهباربر، ضخامت لایههای نرم، وضعیت چگالی، خواص برشی، مشخصات تغییر شکل، مشخصات تحکیم، نفوذپذیری، تراز آب زیرزمینی (تراز آب باقیمانده) و غیره میباشد.
	مشخصات ژئوتکنیکی خاک بستر بشدت با تحکیم خاک در زمان یا تغییر فشار بارگذاری، تغییر میکند و بنابراین وقتی از اطلاعات قدیمی محل موردنظر استفاده میشود، تایید عدمتغییر شرایط زمین ناشی از تغییرات فشار بارگذاری یا درجه تحکیم، اهمیت دارد.

	نکات فنی
	موقعیت، فواصل و عمق شناسایی خاک باید با توجه به اندازه سازه، توزیع تنش در خاک بستر در اثر وزن سازه و یکنواختی شرایط خاک بستر تعیین گردد. تعیین تعداد نقاط شناسایی یا عمق آنها بهدلیلاینکه به هزینه ساخت و اهمیت سازه بستگیدارند، از قبل مشکل است و یکن...
	جدول 2-25- راهنمایی برای فواصل نقاط گمانه و عمقشناسی
	جدول 2-25- ادامه - (ب) وقتی وضعیت لایه بندی پیچیدهباشد (واحدها برحسب متر)

	عمق شناسایی باید آنقدر زیاد باشد تا وجود لایهایکه ظرفیت باربری کافی دارد، تاییدگردد. درمورد سازه نسبتا کوچک یا سازهای بهغیراز پی شمعی، عمق موردشناسایی زمانی کافی تشخیصداده میشود که چندینمتر از لایه دارای N مساوی 30 یا بزرگتر تاییدشود. درمورد...
	11-1-2- انتخاب روشهای شناسایی خاک


	روشهای شناسایی خاک باید بهگونهای تعیین شود که بتوان پارامترهای مورد نیاز خاک برای طراحی و ساخت سازه را با توجه به نوع، اندازه و اهمیت سازه و همچنین مشخصات خاک مناطق اطراف تامین نمود.
	تفسیر
	روشهای شناسایی خاک باید متناسببا هدف روش و با لحاظ هزینه و وسعت شناسایی و اهمیت سازه انتخاب گردد.
	نکات فنی
	روشهای شناسایی خاک بر اساس هدف شناسایی و پارامترهای خاک موردنظر در جدول (2-26) دستهبندی میشود.
	جدول 2-26- روشهای شناسایی خاک و پارامترهای خاک
	جدول 2-26- ادامه - روشهای شناسایی خاک و پارامترهای خاک
	11-1-3- آزمایش نفوذ استاندارد



	عدد N در آزمایش نفوذ استاندارد خاک باید بر اساس روش آزمایش ISIRI 8446 یا ASTM D1586 تعیین گردد.
	تفسیر
	عدد N بهدست آمده از آزمایش نفوذ استاندارد، بهطورگسترده استفادهای مورد استفاده قرار میگیرد. آزمایش نفوذ استاندارد را میتوان برای خاکهای مختلف بهجز مواردی مانند سنگ بستر، قلوهسنگها و سنگدانه درشت بهکار برد و برای لایه رس نرم یا لایه دارای سنگ...
	11-2- مشخصات فیزیکی خاکها
	11-2-1- وزن حجمی خاک



	وزن حجمی خاک باید با استفاده از نمونههای دستنخورده خاک یا مستقیما درمحل اندازهگیری و تعیین گردد.
	11-2-2- طبقهبندی خاکها

	طبقهبندی خاک باید با دانه بندی برای خاک درشتدانه و با مشخصات خمیری برای خاکهایریز انجام گیرد.
	تفسیر
	مشخصات مکانیکی خاک نظیر مقاومت یا تغییر شکلپذیری، رابطه نزدیکی با دانهبندی خاک برای خاکهای درشتدانه، و با مشخصات خمیری برای خاکهای ریزدانه، دارد.
	نکات فنی
	روش طبقهبندی مهندسی برای مصالح خاک بستر (سیستم متحد طبقهبندی خاک):
	روش طبقهبندی خاک و سنگ و اصطلاحات آنها باید بر اساس روش طبقهبندی مهندسی برای مصالح خاک ISIRI 7827 یا ASTM D2487 باشد. طبقهبندی اندازه دانهها و نام آنها در شکل (2-103) دیده میشود. منظور از خاک درشتدانه، خاکی استکه عمدتا از ذرات درشتدانه با ...
	برای تقسیمبندی و نامگذاری دقیقتر خاکها طبق روش متحد طبقهبندی خاک میتوان به ISIRI 7827 یا ASTM D2487 باشد.
	11-2-3- ضریب نفوذپذیری خاک


	وقتی جریان آب در زمین کاملا اشباع یکنواخت و آرام میباشد، ضریب نفوذپذیری را میتوان با استفاده از رابطه Darcy تخمینزد.
	تفسیر
	ضریب نفوذپذیری k از رابطه (11-1) محاسبه میشود.
	که در آن:
	k: ضریب نفوذپذیری (cm/s)
	q: دبی جریان آب در خاک (cm3/s)
	i: شیب هیدرولیکی، i=h/L
	h: افت هد (cm)
	L: طول مسیر جریان (cm)
	A: مساحت سطح مقطع (cm2)
	اندازهگیری k را میتوان برروی نمونه خاک در آزمایشگاه یا توسط آزمایش میدانی نفوذپذیری انجام داد.

	نکات فنی
	مقدار تقریبی ضریب نفوذپذیری را میتوان بهطریق زیر بهدست آورد. Hazen نشان داده است که اندازه ذرات موثر D10 و نفوذپذیری ماسه k با هم در ارتباط هستند و رابطه (11-2) را برای محاسبه ضریب نفوذپذیری k ماسه نسبتا یکنواخت با ضریب یکنواختی Uc کمتر از 5 و ان...
	که در آن:
	Uc: ضریب یکنواختی خاک
	D60: اندازه ذرات مربوط به 60درصد عبوری روی منحنی دانهبندی (cm)
	D10: اندازه ذرات مربوط به 10درصد عبوری روی منحنی دانهبندی (اندازه ذرات موثر) (cm)
	k: ضریب نفوذپذیری (cm/s)
	C: عدد ثابت (C=100 (1/cm/s))
	همچنین Terzaghi برای استفادهاز رابطه (11-2) برای خاکهای چسبنده مقدار C=2 را پیشنهاد نموده است. مقادیر تقریبی ضریب نفوذپذیری در جدول (2-27) ارائه شده است.
	جدول 2-27- مقادیر تقریبی ضریب نفوذپذیری
	11-3- مشخصات مکانیکی خاکها
	11-3-1- ثابتهای ارتجاعی




	وقتی زمین بهعنوان بستر ارتجاعی تحلیل میشود، ثابتهای ارتجاعی باید با توجه به غیرخطی بودن رابطه تنش-کرنش خاک تعیین شود.
	تفسیر
	هنگام تحلیل زمین بهعنوان بستری ارتجاعی، معمولا از ضریب تغییر شکل و نسبت پواسون بهعنوان ثابتهای ارتجاعی استفاده میشود. بهعلت غیرخطیبودن رابطه تنش-کرنش خاک، ثابتهای ارتجاعی در طراحی باید با توجه به میزان کرنش زمین مورد تحلیل، تعیین شوند.
	نکات فنی
	1) وابستگی ضریب تغییر شکل به کرنش
	رابطه تنش-کرنش خاک معمولا غیرخطی میباشد. وقتی میزان کرنش حدود 5-10 یا کمتر است، ضریب تغییر شکل حداکثر و تقریبا ثابت میشود که اینمقدار حداکثر Emax ضریب ارتجاعی دینامیکی نامیده میشود زیرا این ضریب با روشهای آزمایش دینامیکی همانند شناسایی امواج ...
	2) رابطه بین مقاومت برشی زهکشینشده و ضریب تغییر شکل
	برای خاکهای چسبنده، مقادیر تقریبی ضریب ارتجاعی مماسی اولیه Ei که میتوان آن را بهعنوان ضریب تغییر شکل مربوط به کرنش 2/0 تا 5/0% درنظر گرفت و همینطور ضریب ارتجاعی وتری E50 را میتوان توسط روابط (11-3) و  (11-4) تعیین نمود.
	که در آن:
	Ei: ضریب ارتجاعی مماسی اولیه (kN/m2)
	E50: ضریب ارتجاعی وتری (kN/m2)
	cu: مقاومت برشی زهکشینشده (kN/m2)
	رابطه (11-3) فقط برای رس دریایی با ساختیافتگی بالا و خمیری زیاد کاربرددارد.

	3) نسبت پواسون
	در حال حاضر اگرچه روشهای متعددی برای تعیین نسبت پواسون خاک پیشنهاد شده است، روش موردتاییدی وجودندارد و عملا برای شرایط خاک اشباع زهکشینشده از   و برای حالات دیگر از   استفاده میشود.
	11-3-2- مشخصات تحکیم


	ضریب تغییر حجم و سایر پارامترهاییکه برای پیشبینی نشست تحکیمی زمین نرم بر اساس نظریه تحکیم استفاده میشوند باید ازطریق آزمایشهای تحکیم یکبعدی آزمایشگاهی برروی نمونههای دستنخورده طبق ISIRI 6932 یا ASTM D2435 بدستآورده شود.
	نکات فنی
	نشست تحکیمی شامل تحکیم اولیه و تحکیم ثانویه (تاخیری) میباشد. تحکیم اولیه، نشستی استکه بهعلت ازبینرفتن فشار آب اضافی حفرات ناشی از افزایش فشار سربار بهوجود میآید. تحکیم ثانویه، نشستی میباشد که درپی از بین رفتن فشار آب اضافی حفرات ایجاد میگر...
	1) محاسبه نشست نهایی تحکیم
	با ترسیم خطفشار تحکیم p و نسبت تخلخل e بعد از تکمیل تحکیم بر روی مختصات نیمه لگاریتمی، منحنی  e-log p مطابق شکل (2-104) بهدست میآید.
	رابطه بین نسبت تخلخل e بخش abc در شکل (2-104) و فشار p توسط رابطه (11-5) بیان میشود.
	که در آن Cc زاویه شیب بخش abc بوده و شاخص تراکم نام دارد. مطابق رابطه (11-5)، وقتی فشار تحکیم از p1 به p2 افزایش مییابد کاهش در نسبت تخلخل   از رابطه (11-6) محاسبه میگردد.
	وقتی فشار تحکیم به زمین نرم وارد میشود، نشست نهایی تحکیم را میتوان با استفاده از سهروش منحنی e-log p، روش mv (ضریب تغییر حجم) و روش Cc محاسبه نمود. در روش منحنی e-log p،  از رابطه (11-6) محاسبه میشود و نشست S از رابطه (11-7) بهدست میآید:
	در روش mv، S از رابطه (11-8) محاسبه میگردد:
	که در آن:
	S: نشست تحکیم نهایی (m)
	mv: ضریب تغییر حجم وقتی فشار تحکیم برابر   باشد (m2/kN)
	e0: نسبت تخلخل خاک در محل
	p0: فشار سربار در محل (kN/m2)
	: افزایش در فشار تحکیم (kN/m2)
	h: ضخامت لایه (m)
	وقتی خاک عادی تحکیم یافتهباشد، مقدار mv با افزایش فشار تحکیم، کاهشیافته و بر روی مختصات لگاریتمی خطی تقریبا مستقیم ایجاد میکند. روش mv درعمل متداول است زیرا تعیین mv وقتی خاک بستر رس عادی تحکیم یافته باشد، ساده است. البته درمورد لایه رس دورهچها...
	در روش Cc، S با استفاده از رابطه (11-9) محاسبه میگردد:
	که در آن:
	Cc: شاخص تراکم
	2) سرعت نشست
	تحکیم یک پدیده نشست وابستهبه زمان میباشد. سرعت تحکیم برای کل یکلایه رس با پارامتر U بهعنوان درجه تحکیم متوسط بیان میگردد. رابطه بین U و فاکتور بیبعد زمان Tv از نظریه تحکیم بهدست میآید. رابطه بین فاکتور بیبعد زمان Tv و زمان واقعی t بهصورت ر...
	که در آن:
	Tv: فاکتور زمان
	cv: ضریب تحکیم (cm2/d)
	t: زمان پس از شروع تحکیم (d یا روز)
	H*: حداکثر فاصله زهکشی (cm)
	وقتی دوطرف لایه رسی، لایه نفوذپذیر قرار دارد، حداکثر فاصله زهکشی H* برابر H (نصف ضخامت لایه) میباشد. وقتی لایه نفوذپذیر فقط در یکطرف موجود باشد، H* برابر 2H (ضخامت لایه) میگردد. درجه تحکیم درهر عمقی در شکل  (2-105) توسط خطوط همزمان تحکیم نشان داد...
	3) تحکیم ثانویه
	پیشرفت تحکیم با گذشت زمان در شکل (2-107) نشان داده شده است. در موارد زیر، تحکیم ثانویه باید در طراحی مدنظر قرار گیرد.
	الف) بعد از اتمام تحکیم اولیه، نشست زمین ممکن است تاثیر شدیدی در طولانی مدت بر سازه بگذارد.
	ب) فشار تحکیم از تنش تسلیم تحکیم لایه خاک کمی بیشتر شده (مثلا نشست رس دوره چهارم زمینشناسی در لایههای عمیق) و سهم تحکیم ثانویه قابل اغماض نباشد.
	4) نشست تحکیمی در رس بسیار نرم
	وقتی خاکریز متشکل از مصالح لایروبی یا لجن انباشته شده باشد، پیشبینی نشست تحکیمی این توده بسیار نرم ضروری میباشد. نظریه تحکیم Mikasa را میتوان برای حل این مشکل استفاده نمود زیرا این نظریه اثر وزن مرده لایه رس و تغییرات ضخامت لایه را که در نظریه ...
	11-3-3- خواص برشی



	برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک، خاک بهصورت خاک ماسهای و خاک چسبنده طبقهبندی میشود. مقاومت برشی خاک ماسهای درشرایط زهکشی شده و مقاومت برشی خاک چسبنده در شرایط زهکشی نشده تعیین میگردد.
	تفسیر
	اصولا ضریب نفوذپذیری خاک ماسهای 103 تا 105 برابر خاک چسبنده میباشد. برای لایه خاک ماسهای، فرض میشود آب اضافی حفرات حین ساخت، کاملا زهکشی میشود. ازطرفدیگر، برای لایه خاک چسبنده حین ساخت، تقریبا هیچ زهکشی انتظارنمیرود زیرا نفوذپذیری آن بسیار ...
	درحالت لایه خاک چسبنده اشباع، مقاومت برشی لایه، قبل و بعد از ساخت تقریبا دچار هیچ تغییری نمیشود زیرا حینساخت زهکشی صورت نمیگیرد. بنابراین از مقاومت برشی زهکشینشده قبل از ساخت میتوان بهعنوان پارامتر مقاومتی استفاده نمود.
	برای خاک واسطه که نفوذپذیری آن بین نفوذپذیری خاک ماسهای و چسبنده قرار دارد، خاک را باید با توجه به ضریب نفوذپذیری و شرایط ساخت بهعنوان یکی از خاکهای ماسهای یا چسبنده دانست و مقاومت برشی آنرا نیز با روش آزمایش مناسب تعیین نمود.
	نکات فنی
	1) مقاومت برشی
	مقاومت برشی خاک، بستگی زیادی بهاینکه آیا تغییر حجم خاک (درحالت خاک اشباع، مکش یا زهکشی آب حفرهای) هنگام برش رخ میدهد یا نه دارد. شرایط زهکشی به سهدسته زیر تقسیم میشود و پارامترهای مقاومتی مختلفی برای هرحالت بهکار میرود:
	(1) حالت تحکیمنیافته زهکشینشده (UU)
	(2) حالت تحکیمیافته زهکشینشده (CU)
	(3) حالت تحکیمیافته زهکشی شده (CD)

	مقاومت برشی مورد استفاده برای طراحی زمین باید برای حالت خطرناکترین شرایط زهکشی مورد انتظار تحت بار داده شده باشد. شرایط زهکشی و مقاومت برشی به شکل زیر میباشد:
	الف) وقتی بارگذاری سریع بر زمین با خاک چسبنده اعمال میشود:
	ازآنجاکه تحکیم و مقاومت برشی با گذشت زمان بهترتیب پیشرفتکرده و افزایش مییابد، خطرناکترین زمان بلافاصله بعد از بارگذاری و زمانیکه هنوز زهکشی انجام نشده است، میباشد (این شرایط مساله پایداری کوتاهمدت نامیده میشود). مقاومت برشی   دراینلحظه، مقا...
	ب) وقتی نفوذپذیری زمین زیادباشد یا وقتی زهکشی لایه تحکیمی حین ساخت بهعلت بارگذاری با سرعت کم، کامل شدهباشد:
	بهعلتاینکه زهکشی لایه، همزمان با بارگذاری اتفاق میافتد و همراه بارگذاری انتظار افزایش مقاومت لایه میرود، طراحی سازه باید با استفاده از cd و   که درشرایط تحکیمیافته زهکشی شده (CD) بهدست آمده، انجام گیرد. ساخت دیواره دریایی یا موجشکن (بدون حفار...
	پ) وقتی نفوذپذیری زمین کمباشد و برای کاهش تنش   عمودبر صفحه برش، بار حذف گردد:
	در این حالت، خطرناکترین وضعیت، بعد از گذشت زمان طولانی میباشد. زمانیکه خاک آب جذب  میکند، متورم میشود و مقاومت برشی خود را از دست میدهد (این شرایط مساله پایداری طولانی مدت نام دارد). دربین سه دسته، مقاومت برشی تحکیمیافته زهکشینشده بعد ا...
	تقریبا درتمامی حالات شرایط ساخت معمولی سازههای بندر و لنگرگاه، برای خاکهای چسبنده از مقاومت زهکشینشده در شرایط UU بند (الف) و برای خاکهای ماسهای از پارامتر مقاومتی در شرایط CD بند (ب) استفاده میشود. روابط (11-11) و (11-12) بهترتیب روشهای محاس...
	برای خاک چسبنده (مقدار ماسه کمتر از 50%)
	که در آن:
	: مقاومت برشی (kN/m2)
	cu: مقاومت برشی زهکشینشده (kN/m2)
	برای خاک ماسهای (مقدار ماسه بیش از 80%)
	که در آن:
	: مقاومت برشی (kN/m2)
	: تنش عمودبر صفحه برش (kN/m2)
	u: فشار آب پایدار در محل (kN/m2)
	: زاویه مقاومت برشی برای شرایط زهکشی شده (درجه)
	علاوهبر آن، بهعلتاینکه خاک با درصد ماسه حدود 50 تا 80% دارای مشخصات متوسطی بین خاک ماسهای و چسبنده میباشد، به آن خاک واسطه میگویند. تعیین مقاومت برشی خاک واسطه درمقایسهبا خاک ماسهای یا چسبنده، مشکل است و به همین علت مقاومت برشی چنین خاکی با...

	2) مقاومت برشی ماسه
	ازآنجاکه خاک ماسهای نفوذپذیری بالا و شرایط کاملا زهکشی شده دارد، مقاومت برشی ماسه از رابطه (11-12) محاسبه میگردد.
	زاویه مقاومت برشی  برای شرایط زهکشی شده را میتوان با استفاده از آزمایش سهمحوری CD (تحکیم یافته زهکشی شده) تعیین نمود. از آنجا که مقدار   با کاهش نسبت تخلخل و افزایش چگالی بیشتر میشود، نسبت تخلخل در محل e0 باید با دقت تعیین گردد. بنابراین بهتر ا...
	درمقایسهبا حالت خاک چسبنده، نمونهگیری ماسه دستنخورده از نظر فنی سخت و همچنین بسیار هزینهبر میباشد. بههمینعلت در تعیین مقاومت برشی خاک ماسهای معمولا استفاده از عدد N آزمایش نفوذ استاندارد بر آزمایش خاک آزمایشگاهی ترجیح دارد. برای تعیین   از عدد...
	3) مقاومت برشی خاک چسبنده
	خاکیکه درصد رس و لای آن بیش از 50% باشد، خاک چسبنده درنظر گرفته میشود. روشهای مختلفی برای تعیین مقاومت برشی زهکشینشده cu خاک چسبنده وجود دارد که در ادامه میآید. روش مناسب باید با توجه به عواملی نظیر تجربیات قبلی، مشخصات خاک بستر، اهمیت سازه و غی...
	الف) روش qu
	در این روش از مقدار میانگین مقاومت فشاری تک محوری qu که از نمونههای دستنخورده بهدست میآید، استفاده میشود. مقاومت برشی زهکشینشده که در طراحی از آن استفاده میگردد از رابطه (11-13) بهدست میآید:
	که در آن   مقدار میانگین مقاومت فشاری تکمحوری (kN/m2) میباشد.
	ب) روشهای ترکیبی آزمایشهای مقاومت فشاری تکمحوری و مقاومت فشاری سهمحوری
	یکی از مشکلات روش qu این استکه اعتبار آزمایش به مهارت آزمایشگر بستگی دارد زیرا آزمایش درمعرض اثرات منفی اختلال هنگام نمونهگیری میباشد. برای حل این مشکل، میتوان روشی ترکیبی را برای تعیین مقاومت با مقایسه qu نمونههای دستنخورده و مقاومت حاصل از آز...
	پ) روش مقاومت حاصل از آزمایش برش جعبه
	این روش از مقاومت   (kN/m2) حاصل از آزمایش برش جعبه استفاده میکند. نمونه مورد استفاده دستنخورده بوده و تحت فشار سربار موثر در محل بهصورت تکمحوری تحکیم یافته است. این آزمایش طبق روش ASTM D3080 انجام میشود. مقاومت برشی زهکشینشده cu مورد نیاز د...
	دراینرابطه، عدد 85/0 ضریب اصلاح مربوط به اثر سرعت برش میباشد.
	ت) روش تعیین مقاومت برشی زهکشینشده توسط آزمایش میدانی برش پره
	آزمایش برش پره در بند (11-5- کاربرد روشهای عمقشناسی بهجز SPT) بیان شده است. مقدار میانگین مقاومت برشی cu(v) بهدست آمده را میتوان در طراحی بهعنوان مقاومت برشی زهکشینشده cu استفاده نمود. آزمایش میدانی برش پره را میتوان بهعلت جابجایی نسبتا آس...

	4) افزایش مقاومت خاک چسبنده ناشی از تحکیم
	مقاومت زهکشینشده خاک چسبنده با پیشرفت تحکیم، افزایش مییابد. برای روشهای اصلاح خاک نظیر روش زهکش دائم یا روش شمع تراکم ماسه، نرخ افزایش مقاومت cu/p ناشی از تحکیم پارامتر مهمی است زیرا مقاومت با زهکشی آب حفرهای ناشی از تحکیم افزایش مییابد (شكل 2...
	5) مقاومت خاک واسطه
	خاک دارای 50 تا 80% ماسه، خاک واسطه نام دارد که بین خاک ماسهای و خاک چسبنده قرار دارد. برای این نوع خاک، ماسهای یا چسبندهبودن با توجه به ضریب نفوذپذیری و شرایط طراحی مشخص و سپس مطابق آن، مقاومت برشی تعیین میگردد.
	برای خاک واسطه با درصد ماسه زیاد یا سنگدانه مرجانی، ضریب نفوذپذیری حاصلاز آزمایش تحکیم استاندارد بهعلت محدودیتهای شرایط آزمایش معمولا مقدار دستپایین میباشد. بهتر است علاوهبر اصلاح مراحل آزمایش، از آزمایش نفوذپذیری میدانی یا آزمایش مخروط الکتریکی...
	وقتی ضریب نفوذپذیری حاصل از این آزمایشها بیشتر از cm/s 4-10 باشد، زمین نفوذپذیر میباشد. بنابراین مقدار   حاصل از مقاومت نفوذ مخروط الکتریکی یا آزمایش سهمحوری CD را میتوان با فرض cd=0، بهعنوان پارامتر طراحی درنظر گرفت.
	وقتی ضریب نفوذپذیری کمتر از cm/s 4-10 باشد، خاک واسطه شبیه خاک چسبنده درنظر گرفته میشود. بهعلت تاثیر بیشتر آزاد شدن تنش هنگام نمونهگیری بر خاک واسطه نسبتبه خاک چسبنده، مقاومت برشی حاصل از روش qu، دستپایین میباشد. یکروش اصلاح مقاومت چنین خاک وا...
	11-4- زاویه اصطکاک داخلی توسط عدد N


	زاویه اصطکاک داخلی برای خاک ماسهای با استفاده از رابطه (11-15) از عدد حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد بهدست میآید.
	تفسیر
	روابط بین عدد N و بسیاریاز پارامترهای خاک توسط اطلاعات کارگاههای مختلف ارائه شده است. وقتی از این روابط استفاده میشود، لازم استکه پیشزمینه این نتیجهگیریها و شرایط زمینی که اطلاعات از آن استخراج شده است درنظر گرفته شود تا محدوده کاربرد آن ر...
	مقدار  مستقیما از عددN و بدونتوجه به فشار سربار موثر  ، همانند رابطه Dunham، بهدست میآید. همانند شکل  (2-109)، چگالی نسبی Dr به   وابسته است، پس در تعیین  به وسیله عدد N، باید   مدنظر قرار گیرد.
	11-5- کاربرد روشهای عمقشناسی بهجز SPT


	وقتی عمقشناسی از روشهایی بهغیراز آزمایش نفوذ استاندارد انجام میشود، باید روشی مناسب با توجه به مشخصات خاک بستر و میزان دقت انتخاب شود.
	نکات فنی
	1) انواع عمقشناسی
	همانطورکه در جدول (2-28) آورده شده است، انواع مختلفی عمقشناسی وجود دارد. هنگام تهیه نقشه بررسی زمین، ترکیبی از آزمایشهای آزمایشگاهی و عمقشناسی باید با توجه به مشخصات خاک بستر زمین، پارامترهای خاک مورد نیاز و میزان دقت لازم برای طراحی یا ساخت، مور...
	2) آزمایش برش پره
	در این آزمایش، پرهای بهشکل علامت ضرب داخل زمین وارد میشود و به وسیله گشتاور پیچشی پره، مقاومت برشی زهکشینشده خاک بستر تعیین میگردد. این آزمایش برای تعیین مقاومت خاک بستر درحالتیکه نمیتوان نمونهای بدون حفاظ تهیه نمود، مانند خاک چسبنده نرم، م...
	3) آزمایش نفوذ مخروط استاتیک الکتریکی
	ویژگی قابلتوجه این آزمایش، کاربرد آن برای اندازهگیری پارامترهای خاک درراستای دائم و بهصورت پیوسته میباشد، بنابراین با استفاده از آن شرایط خاک بستر را میتوان بهطور دقیقتری تخمین زد. این روش بررسی زمین بیشتر برای حالتیکه لایههای ماسهای و لایه...
	رابطه (11-16) برای تعیین مقاومت برشی زهکشینشده cu رس از آزمایش نفوذ مخروط استفاده میشود.
	که در آن:
	cu: مقاومت برشی زهکشینشده (kN/m2)
	qt: مقاومت نفوذ مخروط (kN/m2)
	: فشار سربار به شکل تنش کل (kN/m2)
	Nkt: ضریب مخروط
	از نتایج آزمایشهای قبلی بهخوبی فهمیده میشود که مقدار Nkt بستهبه عوامل زیادی تغییر میکند. پس از تعیین cu از آزمایش مخروط، برای تعیین مقدار Nkt باید حداقل در یکنقطه، آزمایش آزمایشگاهی و یک آزمایش نفوذ مخروط استاتیکی الکتریکی انجام شود.
	11-6- مشخصات دینامیکی خاکها
	11-6-1- ضریب تغییر شکل دینامیکی




	جدول 2- 28- مشخصات و خاكهاي قابل آزمايش توسط روشهاي عمق شناسي
	برای تحلیل پاسخ لرزهای، باید ضریب تغییر شکل دینامیکی مناسبی برای تعیین رابطه تنش برشی و کرنش برشی خاک تعریف شود.
	تفسیر
	روشهای طراحی لرزهای را میتوان بهروشهای طراحی استاتیکی و دینامیکی دستهبندی نمود. یک نمونه از روشهای طراحی استاتیکی روش ضریب زلزله میباشد. دراینروش فرض میشود نیروی لرزهای بر زمین یا سازه به شکل نیروی اینرسی استاتیکی واردگردد و پایداری از تع...
	معمولا رابطه تنش و کرنش برشی در زمین درمعرض بارگذاری دینامیکی به وسیله منحنی اصلی و منحنی پسماند توصیف میشود (شکل (2-110) ). منحنی اصلی، با افزایش اندازه کرنش برشی حالت غیرخطی قابلتوجهی را نشان میدهد. از آنجا که ضریب تغییر شکل دینامیکی رابطه بین ...
	نکات فنی
	1) رابطه بین تنش برشی دینامیکی و کرنش برشی خاک
	مدلهای مختلفی برای نمودارهای تنش و کرنش برشی در تحلیلها وجود دارد که میتوان به مدل خطی معادل، مدل دوخطی، مدل هذلولی (مدل Hardin-Dornevich) و مدل Ramberg-Osgood اشاره نمود. از بین این مدلها، مدل محاسباتی خطی معادل در تحلیلهای پاسخ لرزهای بهعلت ...
	2) مدلسازی مشخصات تغییر شکل در مدل خطی معادل
	برای تخمین رفتار زمین هنگام زلزله، برای محدوده گستردهای از اندازه کرنش برشی، باید غیرخطیبودن رابطه بین تنش و کرنش دینامیکی خاک ارزیابی و مدل گردد. رابطه تنش و کرنش دینامیکی خاک با دو پارامتر، مدول برشی و ثابت میرایی در مدل خطی معادل بیان میشود. م...
	که در آن:
	G: مدول برشی (kN/m2)
	: اندازه تنش برشی (kN/m2)
	: اندازه کرنش برشی
	h: ثابت میرایی
	W: انرژی کرنش (kN/m2)
	: انرژی میرایی (kN/m2)
	ازآنجاکه مقادیر مدول برشی G و ثابت میرایی h بهصورت غیرخطی و وابستهبه مقدار  تغییر میکند، منحنی G/G0-  و منحنی h-  بهصورت شکل (2-112) رسم میشود که G0 مدول برشی در   میباشد.

	3) اندازهگیری مدول برشی و ثابت میرایی
	مدول برشی و ثابت میرایی را باید توسط آزمایشهای آزمایشگاهی همانند آزمایش تشدید یا آزمایش سهمحوری چرخهای (سیکلیک)، یا آزمایشهای میدانی با استفاده از امواج ارتجاعی همانند روش ثبتکننده PS یا روش سوراخ متقاطع تعیین نمود. آزمایشهای آزمایشگاهی را میتو...
	که در آن:
	: اندازه تنش محوری (kN/m2)
	: اندازه کرنش محوری
	برای  معمولا از مقدار 33/0 برای شرایط زهکشی شده و از مقدار 45/0 برای شرایط زهکشینشده استفاده میگردد.
	ثابت میرایی از رابطه (11-18) توسط W و  بهدست آمده از منحنی تنش-کرنش نظیر شکل (2-111) محاسبه میگردد.
	آزمایشهای میدانی به اندازهگیری مدول برشی متناظر با کرنش برشی از مرتبه 6-10 محدودمیشوند. چنین آزمایشهایی درعمل برای اندازهگیری مدول برشی و ثابت میرایی متناظر با کرنش برشی با اندازه بزرگ بهکار برده نمیشود. البته مزیت این آزمایشها اندازهگیری م...
	که در آن:
	Vp: سرعت موج طولی (m/s)
	Vs: سرعت موج عرضی (m/s)
	G0: مدول برشی (kN/m2)
	E0: ضریب ارتجاعی (kN/m2)
	: نسبت پواسون
	: چگالی (t/m3)
	: جرم حجمی مرطوب (kN/m2)
	g: شتاب ثقل (m/s2)
	11-6-2- مشخصات مقاومت دینامیکی



	مقاومت خاک دربرابر نیروهای خارجی دینامیکی باید ازطریق آزمایشهای آزمایشگاهی تعیین شود. در چنین آزمایشهایی مشخصات نیروهای خارجی و شرایط خاک بستر باید بهطور مناسبی وارد گردد.
	تفسیر
	نیروهای خارجی دینامیکی معمول که در بنادر و لنگرگاهها مشاهده میشود، نیروی لرزهای و نیروی موج میباشد. نیروهای لرزهای دارای پریود کوتاه و تکرار چرخهای کم و نیروهای موج دارای پریود طولانی و تکرار چرخهای زیاد میباشد. تحت چنین شرایطی این نیروهای خ...
	12-1- کلیات


	در طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه باید بهدقت اثر زلزله را لحاظ نمود، بهگونهایکه مقاومت لرزهای تاسیسات در سطح مناسبی حفظ شود.
	تفسیر
	1) موضوعات زیر درهنگام برآورد مقاومت لرزهای سازهها باید لحاظ گردد:
	الف) سطح لرزهخیزی منطقه، زلزلههاییکه باید در تحلیل درنظر گرفته شود، حرکت زمین در زلزله و غیره
	ب) شرایط زمین درمحل احداث تاسیسات
	پ) اهمیت تاسیسات ( برپایه ارزیابیهای جامع اهمیت اقتصادی و اجتماعی)
	ت) میزان مقاومت تاسیسات دربرابر زلزله

	2) بررسیهای مربوط به تحلیل مقاومت لرزهای بهشرح ذیل میباشد:
	الف) پایداری کل سازه
	ب) پایداری دربرابر لغزش خاک بستر
	پ) تاثیر روانگرایی بر پایداری خاک بستر و سازه
	ت) تنشهای ایجادشده در اجزای سازه ای
	ث) از دیدگاه قابلیت بهرهبرداری، جابجایی نسبی ایجاد شده در قسمتهای مختلف یک سازه و یا جابجاییهای نسبی ایجاد شده بین خاک بستر یا سازههای مجاور

	3) بهتراست هنگام انتخاب نوع سازهها و تجهیزات بندر، سازهها و تجهیزات بندری گوناگونی پیشبینی شود تا در هنگام وقوع زلزله مشخصات پاسخ لرزهای متفاوتی در سازهها و تجهیزات بندری رخداده و از خرابیهای گسترده جلوگیری شود.
	نکات فنی
	مقاومت لرزهای تاسیسات بندر و لنگرگاه باید بر اساس مشخصات دینامیکی سازهها با استفاده از روشهای ارائه شده در بندهای (12-3- روش ضریب زلزله)، (12-5- تحلیل پاسخ لرزهای) و (12-6- روش تغییر شکل لرزهای) یا ترکیبی از آنها برآورد گردد.
	برای برآورد مقاومت لرزهای سازههایی نظیر اسکلههای وزنی، بهعلت صلبیت نسبی بالا و دامنه ارتعاش کوچک در مقایسه با حرکت زمین هنگام وقوع زلزله، باید از روش ارائه شده در بند( 12-3- روش ضریب زلزله) استفاده نمود. ضمنا جهت تعیین ضریب زلزله باید به بند (12-...
	برآورد مقاومت لرزهای سازههاییکه دارای مشخصات میرایی کوچکبوده و پریود طبیعی آنها به پریود غالب زلزله نزدیک میباشد یا اینکه دارای پریود طبیعی نسبتا بزرگی میباشند باید با لحاظکردن مشخصات پاسخ دینامیکی اینگونه سازهها، بر اساس روش ضریب زلزله اصلاح...
	مقاومت لرزهای سازههاییکه پایداری آنها درمعرض تغییر شکل زمین احاطهکننده آن قرار دارد مانند تونلهای مغروق، خطوط لوله و سایر سازههای از نوع لولهای مدفون در خاک باید بر اساس روش ارائه شده در بند (12-6- روش تغییر شکل لرزهای) انجام شود.
	برای سازههای بسیار مهم و یا سازههاییکه شناخت کافی پیشینهای از نحوه خرابی لرزهای آن وجودندارد، علاوهبر بهرهگیری از روش ضریب زلزله، روش ضریب زلزله اصلاح شده یا روش تغییر شکل لرزهای باید شرایط سازهای، ژئوتکنیکی و لرزهای آنها بهنحوه شایستهای...
	12-2- مقاومت لرزهای تاسیسات بندر و لنگرگاه در طراحی

	تفسیر
	برای طراحی لرزهای تاسیسات بندر و لنگرگاه، زلزلهای با دوره بازگشت 75 سال بهعنوان زلزله سطح 1 تعیین میگردد. حرکت زلزله ناشی از زلزلههای بینصفحهای یا زلزلههای صفحهای نزدیک سواحل، بهعنوان زلزله سطح 2 باید مورد استفاده قرار گیرد که دوره بازگشت ...
	سازههای با مقاومت لرزهای بالا همانند اسکله دیواری با مقاومت لرزهای بالا، به سازهها و تاسیساتی اطلاق میگردد که حفظ عملکرد آنها پساز وقوع زلزله بهمنظور بارگیری و تخلیه کالاهای ضروری و فوری بهجهت ابقا فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی منطقه از جایگاه...
	جدول 2-29- حرکت زمینلرزه و مقاومت لرزهای برای سازهها و تاسیسات بندری که باید در طراحی لحاظ گردد

	نکات فنی
	1) حصول اطمینان از قابلیت لرزهای سازههای با مقاومت لرزهای بالا در حفظ سطح عملکردی موردانتظار آنها دربرابر زلزله سطح 2 با برآورد تغییر شکلهای سازهای و سایر پارامترهای پاسخلرزهای سازه از طریق یک تحلیل لرزهای مناسب بهدست میآید. علت اینموضوع ای...
	2) قضاوت مهندسی در زمینه بازگشت بهعملکرد موردانتظار سازههای با مقاومت لرزهای بالا باید بر اساس درک جامع پایداری سازهای و عملکردی و نیز سختی و آسانی بازیابی سریع آسیبهای وارده صورت پذیرد. بدینمنظور باید مقدار مجاز تغییر شکلهای سازهای اسکله دیو...
	جدول 2-30- میزان تغییر شکل اسکلههای دیواری از نقطه نظر بهرهبرداری موقت پساز وقوع زلزله
	جدول 2-31- میزان تغییر شکل اسکلههای دیواری از نقطهنظر عملکردی
	12-3- روش ضریب زلزله

	تفسیر
	درنظر گرفتن مولفه دائم نیروی زلزله با توجه به تلفیق شدن با مولفه افقی و نوع سازه، عملا تحلیل لرزهای سازه را پیچیدهترمیکند. بههرحال، درعمل برای طراحی لرزهای و درراستای کاهش پیچیدگی محاسبات، از درنظر گرفتن مولفه دائم نیروی زلزله صرفنظر میشود زی...
	12-4- ضریب زلزله طراحی
	جدول 2-32- پهنه بندی خطر زلزله و ضرایب زلزله مربوط
	جدول 2-33- ضریب شرایط خاک بستر
	جدول 2-34- طبقهبندی نوع خاک
	جدول 2-35- ضریب اهمیت سازه


	تفسیر
	1) کلیاتی درخصوص تاسیسات بندر و لنگرگاه
	الف) عوامل موثردر تعیین ضریب زلزله طراحی سازهها عبارتاز مشخصات لرزهخیزی منطقه، شرایط خاک بستر، مشخصات دینامیکی سازه و اهمیت سازه میباشد. بهعلتاینکه اکثر تاسیسات بندر و لنگرگاه دارای پریود طبیعی نسبتا کوچک و ضریب میرایی بزرگی هستند، لذا مشخصات دی...
	ب) در مواردیکه بهدلیل انجام مطالعات و بررسیهای بیشتر، ضرایبی نظیر لرزهخیزی منطقه، مشخصات حرکت زمین و تشدید حرکت زمین بهواسطه پاسخ خاک بستر، با دقت بهتری تعیین گردد، میتوان از آن مقادیر در تعیین ضریب زلزله طراحی استفاده نمود. بهعنوانمثال، هنگام...
	پ) عوامل موثر بر ضریب اهمیت سازه فقط عواملی نظیر کاربری، نوع و یا اندازه سازه نمیباشد بلکه باید به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی سازه و همچنین موارد زیر نیز در تعیین این ضریب توجه داشت:
	(1) مقاومت لازم دربرابر زلزله با توجه به عملکرد تاسیسات
	(2) میزان آسیبهای وارده به تاسیسات دراثر وقوع زلزله، دشواریهای موجود درراستای بازیابی آسیبهای وارده و میزان مقاومت سازهای باقیمانده تاسیسات پس از وقوعزلزله و آسیبهای احتمالی.
	(3) تعیین میزان ظرفیت بارگیری و تخلیهبار تاسیسات پس از آسیبدیدگی
	ت) درتعیین نیروی زلزله بهروش بند (12-3- روش ضریب زلزله)، ضریب زلزله طراحی باید در وزن مرده خالص (بدون درنظر گرفتن حالت شناوری) ضرب شود. البته در محاسبه فشار خاک باید از ضریب زلزله ظاهری استفاده شود زیرا دراینحالت وزن مخصوص اشباع، حالت شناوری را لح...

	2) سازههای با مقاومت لرزهای بالا
	الف) مشخصات زلزله موردنظر باید بر اساس زمینلرزه بالقوه درمحل احداث پروژه تعیین گردد. زمینلرزه بالقوه نیز  بر اساس توصیههای صورت گرفته در پهنهبندی محل پروژه باید مشخص شود.
	ب) حداکثر شتاب زمین برای محاسبه ضریب زلزله طراحی باید بر اساس مدل و روش ارائه شده در بند (2) نکات فنی در بند (12-5- تحلیل پاسخ لرزهای) محاسبه گردد.
	پ) هنگامیکه سازههای با مقاومت لرزهای بالا در نزدیکی گسلهای فعال احداث میشوند، باید ضریب زلزله را حداقل 25/0 لحاظ نمود (هنگامیکه سازه در ناحیه مرکزی وقوعزلزله مستقرباشد).
	ت) هردو روش ضریب زلزله و تحلیل پاسخ لرزهای باید بهنحو مناسبی برای ارزیابی تاسیسات بندر و لنگرگاه با اهمیت بالا تحتاثر زلزله سطح 2 و بر اساس ارزیابی جامع و کامل از نوع سازه، حرکت زمین و مشخصات خاک محل پروژه بهکار گرفته شود. در هردو روش فوقالذکر، ت...

	نکات فنی
	1) زلزله سطح 1 برای کلیه تاسیسات بندر و لنگرگاه
	الف) ضرایب زلزله ارائه شده در جدول (2-33) بر اساس حداکثر شتاب موردانتظار زلزلههای با دوره بازگشت 75 سال در سواحل تنظیم شده است. منظور از زلزله با دوره بازگشت 75 سال بر پایه تئوری احتمالات بدان معنا نیستکه اگر زلزلهای با دوره بازگشت 75 سال رخبده...
	ب) حداکثر شتاب موردانتظار در سنگ بستر با دوره بازگشت 75 سال در جدول (2-36) و با توجه به طبقهبندی ناحیهای ارائه شده است. ضرایب زلزله ناحیهای در جدول (2-37) بر اساس حداکثرشتاب مورد انتظار حاصلاز مقادیر میانگین شکل (2-113) بدستآمدهاند. منظور از سن...
	جدول 2-36- ضریب زلزله منطقه و حداکثر شتاب سنگ بستر با دوره بازگشت 75 سال برای پهنهبندی خطر زلزله


	2) زلزله سطح 2 برای تاسیسات با مقاومت لرزهای بالا
	الف) وقتی یک زلزله بالقوه در پهنهبندی موجود تصریحنشدهباشد یا وقتی لازم باشد یک زلزله خاص در طراحی بکار گرفته شود، دراینحالت زلزلهای با بیشترین احتمالخطر در محل پروژه ازمیان زلزلههای بالقوه محل بهعنوان زلزله طرح انتخاب میشود. زلزلههاییکه...
	در راستای دسترسیبه اطلاعات موردنظر اخیر میباید بهمنابع و مآخذ علمی و اطلاعاتی دردسترس و معتبر رجوع نمود. بزرگی یکزلزله M ناشی از یکگسل فعال را میتوان از رابطه (12-2) تخمین زد:
	که در آن:
	L: طول گسل زلزله (km)
	M: بزرگی زلزله
	ب) در تاسیساتی با مقاومت لرزهای بالا بهمنظور تعیین ضریب زلزله طراحی از طریق تحلیل پاسخ لرزهای زمین، مقدار شتاب سنگبستر را میتوان از رابطه (12-3) تعیین نمود:
	که در آن:
	ASMAC: حداکثر شتاب سنگ بستر که به وسیله لرزهنگار نوع SMAC اندازهگیري شده است (Gal)
	M: بزرگی زلزله
	X: فاصلهاز گسل (km)
	منظور از فاصلهاز گسل، کمترین فاصله بین صفحه گسل و محل پروژه است. نتایج حاصلاز رابطه (12-3) در شکل  (2-114) نشان داده شده است. درصورتیکه صفحه گسل ناشناختهباشد، فاصلهاز گسل برابر با حداقل فاصله بین سطح گسل و محل پروژه میباشد.
	منظور از سنگ بستر عبارتاز تودهسنگ، لایه ماسهای با مقدار N آزمایش SPT برابر با 50 یا بیشتر، لایه رسی با مقاومت فشاری تکمحوری qu برابر با 650 کیلونیوتن بر مترمربع یا بیشتر یا خاک بستری با سرعت برشی بیشاز 300 متر بر ثانیه یا بیشتر میباشد.
	پ) بهمنظور قضاوت درخصوص اینکه سازهای در نزدیک گسل زلزله قرارگرفته یا خیر، میتوان از شکل (2-115) بهره برد. چنانچه محل پروژه در ناحیه لرزهای A نمودار قرار گرفته باشد، دراینصورت سازه نزدیکبه صفحه گسل (واقع در ناحیه مرکزی زلزله) لحاظ میشود.
	12-5- تحلیل پاسخ لرزهای



	مقاومت لرزهای تاسیسات بندر و لنگرگاه بهخصوص سازههای با اهمیت بالا و یا سازههاییکه مشاهدات لرزهای چندانی از رفتار آنها طی زلزلههای اخیر وجودندارد، علاوهبر استفادهاز روشهای ارائه شده در بخش (12-3- روش ضریب زلزله) و (12-6- روش تغییر شکل لرزهای...
	تفسیر
	1) کلیات
	طی سالهای اخیر تعداد زیادی تاسیسات بندر و لنگرگاه متنوع و متفاوت چه ازنظر نوع و چه از نظر اندازه در مقایسه با تاسیسات گذشته ساخته و اجراشده است. ضعف ناشی از عدم دردسترسبودن اطلاعات کافی از نحوه رفتار لرزهای اینگونه سازهها تحت اثر زلزلههاییک...
	2) تحلیل پاسخ لرزهای
	برای انجام تحلیل پاسخ لرزهای باید ابتدا یک روش مناسب تحلیل انتخاب گردد و بر اساس روش انتخاب شده باید سازه مدل شده و مشخصات مورد نیاز مصالح ورودی برای مدل تعیین گردد. سپس حرکات زلزله ورودی (منحنی امواج زلزله، حداکثر دامنه) انتخاب و محاسبات لازم جهت...
	نکات فنی
	1) حرکات زمین زلزله ورودی
	الف) حرکت زمینلرزه ورودی برای تحلیل پاسخ لرزهای باید بر پایه نتایج مشاهدات پیشین یا محاسبه پاسخ لرزهای زمین مشخص گردد.
	ب) در انتخاب حرکت زمین ورودی عواملی نظیر بزرگی زلزله، مکانیزم گسل، فاصلهاز صفحه گسل و مشخصات پاسخ لرزهای زمین باید لحاظ گردد.
	پ) اگر شرایط زمین درمحلیکه حرکت زمین ثبتگردیده است با محل احداث سازه متفاوتباشد، ابتدا باید حرکت زمین ثبت شده در سطح را بهحرکت زمین ناشی از سنگ بستر تبدیل نمود. سپس با توجه به مشخصات زمین درمحل احداث پروژه، حرکت زمین ناشی از سنگ بستر به حرکت ...
	ت) مواردیکه در بند (ب) بهآنها اشاره شد باید در تعیین حداکثر دامنه حرکت زمینلرزه طراحی مدنظرقرارگیرد. بهطورکلی حداکثر دامنه حرکت زمینلرزه تابع بزرگی زلزله و فاصله از گسل بوده و بر پایه روابط (12-4) تا (12-7) تعیین میگردد:
	که در روابط بالا:
	ACOR: حداکثر شتاب سنگ بستر (Gal)
	ASMAC: حداکثر شتاب سنگ بستر که به وسیله لرزهنگار نوع SMAC اندازهگیري شده است (Gal)
	V: حداکثر سرعت امواج زلزله (cm/s)
	D: حداکثر تغییرمکان امواج زلزله (cm)
	M: بزرگی زلزله
	X: فاصلهاز صفحه گسل (km)

	2) روشهای تحلیل پاسخ لرزهای
	بهطور کلی روشهای تحلیل پاسخ لرزهای به دو حالت تقسیم میگردد. روش محاسبات عددی که بهکمک کامپیوتر انجام میشود و روش آزمایشهای لرزهای که بهکمک تجهیزات مرتبط با این موضوع همانند میزلرزه انجام میشود.
	الف) تحلیل پاسخ لرزهای بر پایه محاسبات عددی
	تحلیل پاسخ لرزهای بر پایه محاسبات عددی بهمواردیکه در جدول (2-37) آورده شده است میتواند طبقهبندی گردد. در ادامه بهتشریح مختصر آنها پرداخته میشود.
	جدول 2-37- روشهای عددی تحلیل پاسخ لرزهای

	(1) روش تحلیل تنش موثر و تنش کل
	تحلیل پاسخ لرزهای میتواند بهدو روش تحلیل تنش موثر و تحلیل تنش کل تقسیم شود. هنگامیکه خاک روانگرا میشود، تنش آب حفرهای در آن افزایش مییابد و میزان تنش موثر کاهش پیدا میکند. درنتیجه دراینحالت، میزان باربری خاک و مشخصات میرایی خاک و بهطورکلی...
	(2) مدلها برای تحلیل
	(الف) مدل انعکاس مضاعف
	در محاسبات این مدل، زمین بهصورت لایههای افقی خاک درنظر گرفته میشود. هنگامیکه امواج برشی بهصورت عمودبر سنگبستر منتشر میشوند، مکررا در مرز بین لایههای خاک منتقل و منعکس میشوند. در این روش رابطه بین تنش خاک و کرنش آن بهصورت خطی فرض میشود. با...
	(ب) مدل جرم و فنر
	در این مدل زمین بهصورت ترکیبات متعددی از جرمها، فنرها و میراگرها جایگزین میشود. در این روش روند محاسبات بسیار سادهبوده و امکان استفادهاز روابط غیرخطی بین جابجایی و نیروی باربری خاک وجود دارد.
	(پ) مدلهای اجزا محدود
	این مدلها محدودبه تحلیل حرکت زمینلرزه نمیگردد و زمینه استفاده بسیاروسیعی دارند. در این روشها زمین بهتعدادی اجزای محدود تقسیم میگردد. مدلهای اجزا محدود به واسطه برخورداری از توانایی بالا در تحلیل، امکان استفادهاز تغییرات دوبعدی ضخامت خاک و ...
	(ت) مدل پیوسته
	در این روش سازه (و یا زمین) بهصورت یک تیر طره با مشخصات یکنواخت یا متغیر بهصورت همگن فرض میگردد. معمولا تیر برشی برای مدلسازی انتخاب میگردد. مقادیر مورد نیاز برای محاسبات عبارتاز ابعاد سازه، وزن مخصوص هر قسمت، مدول برشی و نحوه تغییرات آن در ...
	ث) آزمایشها لرزهای با استفاده از میزلرزه
	این روش برای شبیهسازی رفتار دینامیکی سازه و اعمال لرزه به سازه استفاده میشود. این روش، وسیله مناسبی برای شناخت رفتارکلی سازه و زمین میباشد. در این روش بهجهت شبیهسازی صحیح نتایج روی مدل با مشخصات دینامیکی سازه واقعی، به تکنیکهای تجربی پیشرفتهای...
	(1) آزمایشهای لرزهای بهکمک میزلرزه
	در این آزمایش یک مدل جهت شبیهسازی مناسب، هم ازنظر هندسی و هم ازنظر مشخصات دینامیکی سازه موردنظر و زمین آماده میشود. سپس زلزله فرضی بهکمک میزلرزه به سازه اعمال میگردد.
	(2) آزمایشهای لرزهای بهکمک سانتریفوژ
	در این روش از سانتریفیوژ جهت تولید شرایط تنش مدل، مشابه تنشهای ایجاد شده در سازه درحالتواقعی بهره گرفته میشود. سپس زمین لرزه فرضی بهکمک وسایل آزمایش لرزهای به مدل اعمال میگردد تا شرایط دینامیکی واقعی بر روی مدل شبیهسازی گردد.
	12-6- روش تغییر شکل لرزهای



	تغییر شکلها و تنشهای ایجادشده ناشی از زلزله در سازههای لولهای که در زمین مدفون شدهاند باید با استفاده از روش تغییر شکل لرزهای ارزیابیشوند زیرا تغییرمکانهای این نوع سازهها تابع تغییر شکل زمین اطراف آنها هستند.
	تفسیر
	برای ارزیابی مقاومت لرزهای سازههای لولهای مدفون در زمین مانند تونلهای مغروق یا خطوط لوله نفت که طول آنها درمقایسهبا سطح مقطع آنها بسیار بزرگ میباشد، بسیار حائز  اهمیت استکه تغییر شکلهای نسبی خاک محصورکننده سازه که به وسیله تغییر شکل زمین ناشی...
	13-1- کلیات


	درحین وقوعزلزله لایههای ماسهای غیرمتراکم اشباع تمایلبه روانگرایی دارند که این عامل خود باعث ایجاد خسارت به سازهها میشود. درهنگام طراحی سازهها، تاثیر روانگرایی درمحدوده و وسعت مورد نیاز باید لحاظ شود.
	13-2- پیشبینی روانگرایی

	اصولا در پیشبینی روانگرایی در لایههای خاک زیرین باید بهموارد زیر توجه شود:
	تفسیر
	1) روشهای پیشبینی و قضاوت درخصوص روانگرایی
	دو روش جهت پیشبینی و قضاوت درخصوص روانگرایی وجود دارد. یکروش مبتنیبر دانهبندی و مقادیر عدد N حاصلاز نتایج آزمایشهای SPT است و روش دیگر از نتایج آزمایش سهمحوری چرخهای استفاده میکند. روشیکه بر اساس دانهبندی و مقادیر N حاصل از نتایج آزمایشها...
	2) عمق موردبررسی
	خاک بستر که تا عمق 20 متری زیر تراز سطح زمین (یا زیر تراز کف دریا برای سازههاییکه در دریا واقع هستند) قراردارند، باید جهت پیشبینی روانگرایی بررسیشوند. با این حال، چنانچه آسیب جدی سازه در اثر روانگرایی در اعماق بیش از 20 متر پیشبینی میشود یا...
	نکات فنی
	1) پیشبینی روانگرایی با استفاده از دانهبندی و مقدار N حاصلاز نتایج آزمایشهای SPT
	الف) قضاوت بر اساس دانهبندی
	خاک بستر باید بر اساس دانهبندی و با توجه به شکلهای (2-116-الف) و (2-116-ب) و مقدار ضریب یکنواختی طبقهبندیشوند. ضریب یکنواختی از رابطه (Uc=D60/D10) بهدست میآید.
	در رابطه فوق Uc ضریب یکنواختی خاک، D60 معرف قطر دانه خاکی استکه 60 درصد و D10 معرف قطردانه خاکی استکه 10 درصد دانههای خاک از آن کوچکتر بوده و از الک عبورمیکند. مقدار ضریب یکنواختی درآستانه وقوع روانگرایی برابر 5/3 میباشد. هنگامیکه منحنی توزیع ...
	هنگامیکه منحنی توزیع اندازه دانههای خاک درمحدوده «احتمال وقوع روانگرایی» قرار گیرد، روش مناسبی جهت ارزیابی امکان روانگرایی مورد نیاز خواهد بود. برای خاکهاییکه منحنی دانهبندی آنها شامل بخش بزرگی از ریزدانه است، آزمایش سهمحوری چرخهای باید انجام ش...
	ب) پیشبینی روانگرایی با استفاده از مقدار N معادل و شتاب معادل
	برای خاک بستر که بر اساس دانهبندی درمحدوده «احتمال وقوع روانگرایی»  نشان داده شده در شکل(2-116) واقع شود، ملاحظات و بررسیهای بیشتری باید بر اساس توضیحات زیر انجام گیرد.
	(1) مقدار N معادل
	مقدار N معادل باید بر اساس رابطه (13-1) محاسبه شود.
	در رابطه فوق:
	(N)65: مقدار N معادل
	N: مقدار N خاک بستر
	: تنش موثر خاک بستر (kN/m2) (تنش موثر خاک که در رابطه اخیر استفاده شده است، باید با توجه به تراز زمین در زمان اجرای آزمایش SPT محاسبه گردد)
	مقدار N معادل بهمقدار N اصلاح شده برای فشار موثر  kN/m265 اطلاق میگردد. اصلاحیکه بر روی مقدار N صورت میگیرد بهایندلیل استکه درگذشته پیشبینی روانگرایی بر اساس مقدار N لایهخاکی که نزدیک به تراز سطح آب زیرزمینی بود، انجاممیگرفت.
	البته درحالتیکه رابطه (13-3) در بند (ج) در ذیل، مورد استفاده واقع میشود، مقدار N معادل همان مقدار N لایه خاک بدوناصلاح میباشد.
	(2) شتاب معادل
	شتاب معادل باید بر اساس رابطه (13-2) محاسبه گردد. برای تعیین شتاب معادل در هر لایه خاک، حداکثر تنش برشی مشخص شده از تحلیل پاسخ لرزهای استفاده میشود.
	در رابطه فوق:
	eqα: شتاب معادل (بر حسب Gal = 1cm/s2)
	maxτ: حداکثر تنش برشی (kN/m2)
	: تنش موثر لایه خاک (kN/m2) (تنش موثر خاک باید بر اساس تراز زمین درهنگام وقوعزلزله محاسبه گردد)
	g: شتاب ثقل زمین (Gal 980)
	(3) پیشبینی روانگرایی با استفاده از مقدار N معادل و شتاب معادل
	لایه خاک باید با توجه به چهار محدوده که باعناوین I تا IV در شکل (2-117) نشان داده شده است و با استفاده از مقدار N معادل و شتاب معادل طبقهبندی گردد. چهار محدوده I تا IV در جدول (2-38) توضیح داده شدهاند.
	شكل2- 117- طبقهبندی لایهخاک با استفاده از مقدار N معادل و شتاب معادل
	جدول 2-38- پیشبینی و قضاوت درخصوص روانگرایی برای لایهخاک طبق محدوده I-IV


	پ) اصلاح مقدار N و پیشبینی روانگرایی هنگامیکه مقدار ریزدانه نسبتا زیادباشد.
	هنگامیکه مقدار ریزدانه خاک (ذرات مساوی و یا کوچکتر از 75 میکرون) برابر یا بیش از 5 درصد باشد، مقدار N معادل باید قبلاز استفادهاز شکل (2-117) اصلاح شود. اصلاح مقدار N معادل به سه صورت انجام میشود که در ادامه ارائه شده است.
	(1) روش اول: هنگامیکه نشانه خمیری خاک کمتر از 10 باشد یا نتوان آنرا مشخص کرد و یا وقتیکه مقدار ریزدانه خاک کمتر از 15 درصد باشد.
	مقدار N معادل (بعد از اصلاح) باید برابر مقدار (N)65/CN باشد. ضریب اصلاح CN در شکل (2-118) ارائه شده است. با استفاده از شکل (2-118) مقدار N معادل (بعد از اصلاح) و شتاب معادل محدوده مربوط به روانگرایی مشخص میشود.
	(2) روش دوم: هنگامیکه نشانه خمیری خاک IP بیشتر از 10 و کمتر از 20 باشد و مقدار ریزدانه خاک برابر یا بیشتر  از 15 درصد باشد.
	مقدار N معادل (بعد از اصلاح) باید برابر هردو مقدار (N)65/0.5 و N+ΔN باشد و مشخصکردن محدوده احتمال روانگرایی از طریق شکل (2-117) و بر اساس حالات زیر انجام گیرد. مقدار ΔN بر اساس رابطه زیر تعیین میشود.
	(1) هنگامیکه مقدار N+ΔN درمحدوده I قرار میگیرد، ازمحدوده I استفاده گردد
	(2) هنگامیکه مقدار N+ΔN درمحدوده II قرار میگیرد، ازمحدوده II استفاده گردد
	(3) هنگامیکه مقدار N+ΔN درمحدوده III یا IV و مقدار (N)65/0.5 درمحدوده I، II یا III قرار میگیرد، از محدوده III استفاده گردد
	(4) هنگامیکه مقدار N+ΔN درمحدوده III یا IV و مقدار (N)65/0.5 در محدوده IV قرار میگیرد، ازمحدوده IV استفاده گردد
	دراینجا برای بند (3)، محدوده III استفاده میشود، حتی زمانیکه مقدار N معادل (بعد از اصلاح) با مقدار (N)65/0.5 درمحدوده I یا II قرارگرفتهباشد. علت اینامر این استکه اصلاح درصد مقدار ریزدانه بیشازحد محافظهکارانه خواهد بود.
	علتاینکه برای بند (3) حتی زمانیکه با مقدار اصلاح شده N+ΔN درمحدوده IV باشد، محدوده IV استفاده نمیشود، این استکه قابلیت اعتمادبه نشانه خمیری در رابطه فوق وقتیکه درمحدوده 10 تا 20 قرار میگیرد، اندک است. بنابراین قضاوت درخصوص خاک بستر که درمحدوده...
	(3) روش سوم: هنگامیکه نشانه خمیری خاک برابر یا بیشتر از 20 باشد و مقدار ریزدانه خاک برابر یا بیشتر  از 15 درصد باشد.
	مقدار N معادل (بعد از اصلاح) باید برابر مقدار N+ΔN باشد. محدوده احتمال روانگرایی با توجه به مقدار N معادل (بعد از اصلاح) و شتاب معادل مشخص میشود.
	شکل (2-119) محدوده کاربرد روش اول تا سوم را نشان میدهد.
	ت) پیشبینی روانگرایی
	ازآنجاکه پیشبینی روانگرایی باید با توجه به عوامل دیگری بهجز پدیدههای فیزیکی، از قبیل اینکه چه درجهای از ایمنی باید برای سازهها حفظ شود نیز صورتگیرد، لذا ایجاد بیقیدوشرط هرمعیاری برای قضاوت بر اساس نتایج متنوع پیشبینی شده امکانپذیر نمیباشد...
	در این جدول، عبارت «احتمال وقوع روانگرایی» بهاحتمالزیاد یا اندک وقوع روانگرایی بهعنوان یک پدیده فیزیکی اشاره دارد. درمقابل، عبارت «قضاوت درخصوص روانگرایی» بهلحاظ احتمال زیاد یا اندکبودن وقوع روانگرایی و قضاوت در این خصوص که آیا زمین روانگرا خو...

	2) پیشبینی و قضاوت بر اساس نتایج آزمایش سهمحوری چرخهای (سیکلیک)
	دربرخیموارد، پیشبینی و قضاوت درخصوص احتمالوقوع پدیده روانگرایی در خاک بستر با استفاده از نتایج دانهبندی و مقدار N دشوارمیباشد. دراینموارد پیشبینی و قضاوت درخصوص وقوع پدیده روانگرایی در خاک بستر باید با استفاده از نتایج تحلیل پاسخ لرزهای و آزما...
	3) قضاوت درخصوص روانگرایی کلی خاک
	برای قضاوت پیرامون وقوع روانگرایی کلی خاک بستر درمحلیکه متشکلاز چندینلایه باشد، تصمیمات باید بر اساس قضاوت بر روی هریک از لایههای خاک بستر اتخاذ شود.
	13-3- مقابله با روانگرایی


	هنگام اعمال روشهای مقابلهبا روانگرایی، باید اقدامات مقابلهای مناسبی انتخاب شود تا عملکرد سازه بعد از زلزله حفظ شود.
	تفسیر
	1) هنگام طراحی روشهای مقابلهبا روانگرایی، تصمیمات مناسبی باید با توجه به نکات زیر اخذ گردد.
	الف) روشهای اجرای اقدامات مقابله با روانگرایی
	ب) ابعاد و اندازههای اقدامات مقابلهای (مساحت و عمق)
	پ) طراحی ویژه و خاص اقدامات مقابلهبا روانگرایی

	2) موارد (الف) تا (ج) که در زیر آورده شده از اقدامات مقابله با روانگرایی محسوب میشود:
	الف) جلوگیری از بروز فشار آب حفرهای بیش از حد
	(1) تراکم
	(2) استحکام
	(3) جایگزینکردن (جایگزینی با ماسهای که بهسادگی متراکم میشود)
	ب) کاهش فشار آب حفرهای بیشازحد
	(1) قراردادن زهکش
	(2) جایگزینکردن (جایگزینی با ماسه درشت، شن و مانند آنها)
	پ) ترکیب موارد (الف) و (ب)
	(1) ترکیبهای ساده از روشهای ارائه شده در موارد (الف) و (ب)
	(2) ترکیبهایی از روشهای ارائه شده در موارد (الف) و (ب) پساز توجه به ارتباط آنها با سازههای مجاور

	3) گستره ابعاد و بهسازی خاک که اقدامی برای مقابلهبا روانگرایی محسوب میشود، باید با توجه به حفظ عملکرد سازهها تعیین شود.
	4) هنگامیکه از تراکم بهعنوان روش مقابلهبا روانگرایی استفاده میشود، خاک بستر باید تا اندازهای متراکم شود که مقدار N بعد از تراکم بهحدیبرسد که بتوان قضاوتکرد که روانگرایی اتفاقنمیافتد (به بند 13-2- پیشبینی روانگرایی مراجعه شود). هنگامیکه خ...
	5) اقدامات مقابلهای دربرابر روانگرایی باید با توجه به اهداف طراحی مربوط به بهسازی خاک بستر و تاثیرآن بر روی سازههای موجود و نواحی مجاور انجام گیرد.
	14-1- فشار خاک


	فشار خاکیکه برسازه وارد میشود باید متناسببا شرایط مختلف ازقبیل خواص خاکهای ماسهای و خاکهای چسبنده، حالت فعال (محرک) و غیرفعال (مقاوم) فشار خاک ناشی از مود تغییر شکل سازه، موقعیت در شرایط عادی یا شرایط زلزله، محاسبه گردد.
	تفسیر
	فشار خاک نیرویی استکه از تودهخاک ناشی شده و بهسازههایی مانند دیوار ساحلی وارد میگردد. مقدار فشار خاک بهطور قابلملاحظهای با تغییر شکل سازه و مشخصات طبیعی خاک ازقبیل دانهبندی، تخلخل، مقدار آب و الگوی تنش تغییر میکند. فشار خاک موردبحث در این...
	پدیده واقعی فشار خاک در طول مدت زلزله بهعلت اندرکنش دینامیک بین خاک پشتریز، سازه و آب ایجاد میشود و با فشار خاک مورد بحث قرار گرفته در این فصل متفاوت است. در عینحال تحلیلهای متعدد آسیبهای گذشته ناشی از فشار خاک درطی وقوعزلزله این امکان را فر...
	14-2- فشار خاک تحت شرایط عادی
	14-2-1- فشار خاک ماسهای تحت شرایط عادی



	فشار خاک ماسهای وارد بر وجه پشتی دیواره سازه (شكل 2-120) و همینطور زاویه سطح لغزش خاک، باید بر اساس روابط (14-1)، (14-2)، (14-3) و (14-4) محاسبه شوند:
	تفسیر
	1) زاویه اصطکاک داخلی خاک
	زاویه اصطکاک داخلی خاکریز معمولا برابر 30 درجه است. در موارد خاصیکه مصالح خوب خاکریزی شده باشد مقدار زاویه اصطکاک داخلی به 40 درجه میرسد.
	2) زاویه اصطکاک بین مصالح خاکریز و پشت دیوار
	زاویه اصطکاک بین مصالح خاکریز و پشت دیوار معمولا برابر 20 ~ 15± درجه است. این مقدار را میتوان نصف زاویه اصطکاک داخلی مصالح خاکریز برآورد نمود.
	3) وزن مخصوص خاک
	معمولا برای خاک غیراشباع مانند خاکیکه در بالای تراز آب باقیمانده قرار دارد، وزن مخصوص خاک برابر 18 کیلونیوتن بر مترمکعب و برای خاک اشباعی که در زیر تراز مذکور واقع باشد، برابر 10 کیلونیوتن بر مترمکعب است.
	14-2-2- فشار خاک ناشی از خاک چسبنده تحت شرایط عادی


	فشار خاک ناشی از خاک چسبنده واردشونده بروجه پشتی دیواره سازه و زاویه سطح شکست خاک (گوهگسیختگی) باید بر اساس روابط (14-5) و (14-6) محاسبه شوند:
	تفسیر
	1) فشار خاک محرک با استفاده از رابطه (14-5) محاسبه میشود. اگر فشار خاک در محاسبات، منفی بهدست آید، برابر صفر درنظر گرفته شود.
	2) چسبندگی خاک باید با استفاده از روشهای مناسبی تعیین شود(به بند (11-3-3- خواص برشی) مراجعه شود).
	3) در خصوص خاکهای چسبنده، باید از چسبندگی بین مصالح خاکریز و پشت دیوار چشمپوشی شود.
	4) وزن مخصوص خاک چسبنده باید به وسیله آزمایش خاک تعیین شود. وزن مخصوص مرطوب   باید برای خاک واقعدر بالای تراز آب باقیمانده درنظر گرفته شود و وزن مخصوص غوطهور   برای خاک پایین تراز آب باقیمانده استفاده شود.
	14-3- فشار خاک در هنگام زلزله
	14-3-1- فشار خاک لایه ماسهای درهنگام زلزله




	فشار خاک لایه ماسهای واردشونده بروجه پشتی دیواره سازه درهنگام زلزله و زاویه سطح شکست (گوهگسیختگی) خاک باید بر اساس روابط (14-6) تا (14-9) محاسبه شوند:
	تفسیر
	1) فشار خاک هنگام زلزله بر اساس تئوریهای پیشنهادشده توسط Mononobe(1917) و Okabe(1924) میباشد.
	2) معمولا زاویه اصطکاک بین مصالح خاکریز و پشت دیوار برابر 20 ~ 15± درجه میباشد. این مقدار را میتوان نصف زاویه اصطکاک داخلی مصالح خاکریز تخمین زد.
	3) زاویه لرزهای مرکب k برای خاکهای بالای تراز آب باقیمانده و k' برای خاکهای زیر این تراز استفاده میشود.
	4) ضریب فشار خاک و زاویه سطح شکست (گوهگسیختگی) بهصورت مصور در نمودارهای شکل (2-121) ارائه شده است.
	5) در تئوری فشار خاک فرض میشود که خاک و آب حفرهای بهصورت مظروف در یک واحد رفتار میکنند. بنابراین روابط فوقالذکر را نمیتوان برای خاکهای روانگرا استفاده نمود. درخصوص خاکهای روانگرا ضروري استکه موارد را با کمک تحلیل تنش موثر دینامیکی یا از طریق...
	14-3-2- فشار خاک ناشی از خاک چسبنده درهنگام زلزله



	فشار خاک ناشی از خاک چسبنده که بروجه پشتی دیواره سازه درهنگام زلزله وارد میشود باید بر اساس موارد زیر محاسبه شود:
	تفسیر
	1) فشار خاک محرک واردشونده بروجه پشتی دیواره سازه درهنگام زلزله و زاویه سطح لغزش (زاویه گوهگسیختگی) باید  بر اساس روابط (14-10) و (14-11) محاسبه شود:
	که در آن:
	pa: فشار خاک محرک که در تراز پایینی خاک لایه i-ام وارد میشود (kN/m2)
	: وزن مخصوص خاک لایه i-ام (kN/m2)
	hi: ضخامت خاک لایه i-ام (m)
	: زاویه سطح شکست (گوهگسیختگی) خاک لایه i-ام (درجه)
	w: سربار با توزیع یکنواخت (kN/m2)
	c: چسبندگی خاک در لایه i-ام (kN/m2)
	: زاویه لرزهای مرکب (  یا  )
	k: ضریب زلزله
	k': ضریب زلزله ظاهری
	2) موارد ناشناخته زیادی در ارتباط با روش تعیین فشار خاک مقاوم خاک چسبنده در هنگام زلزله وجود دارد. از دیدگاه کاربردی، فشار خاک مقاوم تحت شرایط معمولی که در بند (14-2-2- فشار خاک ناشی از خاک چسبنده تحت شرایط عادی) تشریح شد را میتوان بهعنوان فشار خ...
	3) ضریب زلزله ظاهری باید برای محاسبه فشار خاک ناشی از خاک چسبندهایکه پایینتر از بستر دریا قرار گرفته است، درهنگام زلزله استفاده شود. هنگام محاسبه فشار خاک در عمق 10 متر پایینتر از بستر دریا و یا بیشتر، ضریب زلزله ظاهری باید صفر لحاظ گردد. فشار ...
	14-3-3- ضریب زلزله ظاهری



	محاسبه فشار خاک وارده زیر تراز آب باقیمانده هنگام زلزله، باید طبق فرآیند ارائه شده در بند (14-3-1- فشار خاک لایه ماسهای درهنگام زلزله) و بند (14-3-2- فشار خاک ناشی از خاک چسبنده درهنگام زلزله) و با بهرهگیری از ضریب زلزله ظاهری که بهکمک رابطه (14-1...
	تفسیر
	1) درخصوص تحلیل پایداری اسکلههای دیواری با استفاده از رابطه (14-12)، فشار دینامیکی آب در هنگام زلزله باید برروی دیوار و درجهت روبهدریا اعمال گردد.
	2) مفهوم ضریب زلزله ظاهری   با استفاده از رابطه  بیان شده است.
	3) حاصل ضرب وزن مخصوص لایه خاک (در هوا) و ضریب زلزله برابر حاصل ضرب وزن مخصوص غوطهور لایه خاک و ضریب زلزله ظاهری برای خاک واقعدر زیر تراز سطح آب میباشد. (شكل 2-122)
	14-4- فشار آب
	14-4-1- فشار آب باقیمانده




	فشار آب باقیمانده بهعلت تاخیر در تغییر تراز بین سطح دریا و سطح آب باقیمانده هنگام جزرومد بوده و باید با استفاده از رابطه (14-13) یا (14-14) محاسبه شود:
	تفسیر
	در طراحی کاربردی، فشار آب باقیمانده به وسیله رابطه (14-13) یا (14-14) محاسبه شده و باید بهعنوان فشار آب بر پشت دیوار اعمال گردد (شکل (2-123)). تراز آب باقیمانده متاثر از عواملمتعددی نظیر نفوذپذیری مصالح خاکریز و محدوده جزرومدی میباشد.
	4-4-2- فشار دینامیک آب درهنگام زلزله

	تفسیر
	رابطه (14-15) برای فشار آب دینامیکی ناشی از نوسان ایستا آب استخراج گردیده است. در مواردیکه سازهای مانند یک موجشکن دارای سطح آزاد آب در دوطرف میباشد، مقدار فشار آب دینامیکی باید دوبرابر آنچهکه از روابط فوق محاسبه میشود، لحاظ گردد.
	15-1- کلیات


	هنگام طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه، طبق نیاز باید بار لازم را مدنظر قرار داد.
	نکات فنی
	برای طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه، بارها به دودسته وزن مرده و سربار تقسیم میگردند.
	1) وزن مرده: وزن خود سازه
	2) سربار: وزن وارد بر روی سازه که بهدودسته بار ایستا و بار زنده تقسیم میشود.
	الف) بار ایستا
	بارهایی نظیر توده کالا روی بارانداز، اتاقک و انبار عبور کالا و غیره، بار ایستا بهحساب میآیند. در مناطق دارای بارش برف سنگین، بار برف نیز بار ایستا میباشد.
	ب) بار زنده
	هنگام طراحی تاسیسات بندر و لنگرگاه، موارد زیر بهعنوان بار زنده درنظر گرفته میشود.
	(1) بار قطار
	(2) بار خودرو
	(3) بار تجهیزات حمل و نقل کالا
	(4) بار زنده پیاده رو
	15-2- وزن مرده و سربار
	جدول 2-39- وزن مخصوص مصالح

	15-3- بار ایستا
	15-3-1- بار ایستا در شرایط عادی




	بار ایستا در شرایط عادی باید باتوجهکافی بهعواملی نظیر نوع، شکل و حجم بار حمل شده، روش حمل و دوره بارگذاری تعیین گردد.
	نکات فنی
	1) بار ایستای بارانداز دربسیاریازموارد برابر 10 تا 30 کیلونیوتن بر مترمربع است. در باراندازهاییکه کالاهای سنگین نظیر مصالح فولادی حمل میگردد، مقدار بار ایستا باید بعد از بررسی شرایط حمل کالا تعیین گردد.
	جدول 2-40- وزن مخصوص تودهای مصالح
	15-3-2- بار ایستا هنگام زلزله



	بار ایستا هنگام زلزله باید با توجه به شرایط بار ایستا هنگام اعمال زلزله در طراحی، تعیین گردد.
	نکات فنی
	شرایط بار ایستا هنگام زلزله باید بهطورجداگانه برای انواع تجهیزات مربوط نظیر اتاقک عبور کالا، انبار، محوطه نگهداری روباز و بارانداز بررسی شود. بار ایستای مورد استفاده در طراحی هنگام زلزله باید طبق شرایط استفاده آن تعیین گردد.
	ازطرفدیگر، برای تاسیساتی نظیر بارانداز که بهعنوان تاسیسات جابجایی کالا با قرارگیری موقت کالا کاربرد دارد، بار ایستا چههنگام عملیات جابجایی و چه غیرازآن، بسیار متغیرمیباشد. بههمینعلت در طراحی اسکله دیواری، بار ایستای وارد بر بارانداز هنگام زلزله ...
	15-3-3- بار با توزیع نامتقارن


	هنگام محاسبه پایداری کلی سازه، بار با توزیع نامتقارن را میتوان به بار یکنواخت در ناحیهای از بارانداز، اتاقک عبور یا انبار تبدیل نمود. البته اگر امکان اثر بار متمرکز بزرگی بر سازه وجود داشته باشد، این بار متمرکز را باید بدون تبدیل به بار یکنواخت در...
	15-3-4- بار برف

	برای نواحی دارای بارش برف زیاد، بار برف با توجه به شرایط منطقه تعیین میگردد. اصولا اینبار برای سواحل جنوب کشور مطرح نمیباشد.
	نکات فنی
	1) برای اسکله دیواری که بر روی آن عملیات برف روبی انجام میشود، تعیین بار برف غالبا با وزن تجمعی برف یکشب کافی میباشد. دراینحالت بار برف باید با توجه به روند بارش برف، کیفیت برف و عملیات برفروبی و بر اساس تمامی بارشهای قبلی برف تعیین گردد.
	2) دربیشترموارد بار برف برابر 1 کیلونیوتن بر مترمربع منظور میگردد که تقریبا برابر ضخامت 70 تا 100 سانتیمتر برف پودری تازه و خشک میباشد.
	3) رابطه بین شرایط برف معمولی و وزن مخصوص برف در جدول (2-41) مشاهده میگردد.
	جدول 2-41- شرایط برف معمولی و وزن مخصوص برف
	15-4- بار زنده
	15-4-1- بار قطار




	بار قطار باید بهگونهای اعمال شودکه حداکثر اثر بر سازه و اعضای آن با توجه به وزن خالص واگن، وزن بار آن و نحوه قرارگیری چرخها، ایجادگردد. اصولا بار قطار باید بهطور کامل و بدون تقسیم به دویاچند بخش اعمال گردد.
	15-4-2- بار خودرو

	بار خودرو باید طبق آییننامه بارگذاری پلها (نشریه شماره 139 معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی) تعیین گردد.
	نکات فنی
	مقررات مربوط به ابعاد و حداکثر جرم کل کانتینرهای حمل و نقل دریایی مطابق ISO در جدول (2-42) ارائه شده است.
	15-4-3- بار تجهیزات جابجایی کالا


	بار تجهیزات جابجایی کالا باید بهصورت زیر باشد:
	15-4-4- بار زنده پیادهرو

	بار زنده پیادهرو برابر 5 کیلونیوتن بر مترمربع منظور میشود. برای تجهیزات خاص میتوان این مقادیر را با توجه به شرایط بهرهبرداری تجهیزات کاهشداد.
	جدول 2-42- ابعاد استاندارد کانتینر
	16-1- کلیات

	ضریب اصطکاک مصالح مورد استفاده در محاسبات نیروی مقاوم اصطکاکی باید ضریب اصطکاک ایستایی بوده و بادرنظر گرفتن مشخصات سازه و مصالح بهطور مناسبی تعیین گردد.
	نکات فنی
	برای استفادهاز ضریب اصطکاک ایستایی در محاسبات پایداری میتوان از مقادیر جدول (2-43) استفاده نمود.
	جدول 2-43- ضریب اصطکاک ایستایی
	الف-1- مقدمه


	این پیوست برای آشنایی طراحان با وضعیت عمومی طوفانهای خلیج فارس و دریای عمان تنظیم شده است.
	الف-2- بادهای خلیج فارس

	شکل (2-124) موقعیت 32 ایستگاه سینوپتیک پیرامون خلیج فارس و تنگه هرمز را نشان میدهد (مطالعات فاز 2 مونیتورینگ و مدلینگ سواحل ایران- 1388). شماره 6 مربوط به مدل جهانی NCEP بوده و صرفا جهت مقایسه ارائه شده است. اگرچه اغلب ایستگاهها در اواسط دهه 1980 ...
	شکل (2-125) گلباد متناظر ایستگاهها را نشان میدهد. همانگونهکه مشاهده میشود گلبادهای بخش غربی خلیج فارس مشابه یکدیگربوده و به استثنای ایستگاه ظهران باد شمالغرب در آنها غالب میباشد درحالیکه الگوی گلبادهای ایستگاههای بخش شرقی پیچیدهتر است....
	شکل (2-127) بیشترین سرعتهای سالانهٔ باد اندازهگیری (یا محاسبه)شده در قطاع غربشمالغربی را درقسمتیاز خلیج فارس بر اساس آمار تعدادی از منابع موجود نشان میدهد (مطالعات طرح مدیریت نوارساحلی جزیره هندورابی- 1387).
	الف-3- بادهای دریای عمان

	ایستگاههای سینوپتیک کشور در دریای عمان به سهایستگاه جاسک، چابهار و کنارک منحصر میشوند. دادههای ایستگاه چابهار از سال 1963 میلادی و ایستگاه کنارک از 1984 میلادی دردسترس است. شکل (2-128) گلبادهای ایستگاههای سینوپتیک این دو ایستگاه را نشان میدهد.
	سواحل جنوبی ایران در کرانه دریای عمان بهصورت اتفاقی و غیرمعمول تحتتاثیر طوفانهای استوایی نیز قرار دارند. بامدنظر قرار دادن یک فاصله تاثیر شعاعی 1000 کیلومتری از انتهای شرقی خطوط ساحلی ایران در دریای عمان (خلیج گواتر) ، شکل (2-129) مجموعه داد...
	در بررسی طوفانهای قبل از سال 1945، سازمان هواشناسی هند (1979) طوفانهای تاریخی متعددی را در سالهای پایانی سده 1800 و سال ابتدایی سده 1900 نشان میدهد که اثرات مستقیمی بر دریای عمان و  خطوط ساحلی ایران اعمال کردهاند (شكل 2-130). سازمان هواشناسی ه...
	اگرچه اطمینان کافی بهدقت این دادهها وجودندارد اما وقوع طوفان گونو که در فاصله 1 ام تا 7 ام ژوئن سال 2007 میلادی روی داد نشان میدهدکه احتمال نزدیکشدن طوفانهای استوایی به سواحل دریای عمان کاملا منتفی نمیباشد. طوفان گونو شدیدترین رویداد ثبت ش...
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