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خالصه

هايجابجایییاوواژگونیبنابراین. باشدمیبندرگاهیامکاناتوتسهیالتبرايکلیديهايالمانازیکی) Quay wall(حلیسادیوارهاي

دراین. باشدداشتههمراهبهراالمللیبینحتیملیسطحدراجتماعیواقتصادزمینهدرناپذیريجبرانخساراتتواندمیزلزلهطیدرناگهانی

اسکلهنوعاینکهشودمیپرداختهزلزلهدرگوژپشتیبلوکیدیوارساحلییافتهبهبودخاکریزعرضوبسترشرایطومقطعبررسیبهبتداادرمقاله

سستونرمبسترشرایطدرکهاستآنازحاکینتایج.  باشدمیبوشهرعسلویهدرواقعپارسپتروشیمیبندربهمربوطخاصصورتبه

خاكدرتوجهیقابلشکلتغییردارايوباشندمیدریاسمتبهچرخشوانتقالیحرکتوزیادبسیارنشستدارايوزنیساحلیدیوارهاي

  .باشدداشتهراجابجاییکمترینتاآوردبدستشدهارائههاينمودارتوسطرابهینهمقطعتوانمیهمچنین. باشدمیفونداسیون

.شدهنرمالیزجابجایی،محدوداجزاروش ،انتقالیحرکت،عدديزآنالی،بلوکیاسکله: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

کشورهايبینبزرگمبادالتبرايبندراین. بودساختحالدرپیشسال4000حدودوگرفتهقرارهندنزدیکدرشدهشناختهبندرترینقدیمی

ایندرنقلوحملاصلیمرکزمیالدازقبلدورهسهاسکندر. شدتأسیسنقلوحملبرايهاییلنگرگاه،مدیترانهدرهمچنین. شدتأسیسآسیایی

استفادهدیوارساحلیساختمانبرايبتوننوعیازکهبودندکسانیاولینهارومی. یافتتوسعههادورهایندرهالنگرگاهساختمانهمچنین. بودمنطقه

  .کردند

درآنهالنگرگاهوبندرنوعوموقعیت. کنندمیبازينشینساحلیجوامعفرهنگیواقتصاديعهتوسرادرمهمینقشهالنگرگاهوبندرها

هايشیبیاباوشودساختهطبیعینرمموادویاخاکریزوموادرويبرلنگرگاهوبندراگر. سازدمیپذیرآسیبخطراتاززیاديگسترهمقابل

ممکنشهربزرگیککناردربزرگلرزهزمینیکاحتمالمشاهده. ببیندآسیبزمینرانشوتسونامیهلرززمینازتواندمیشوداحاطهانحرافی

سازهعنوانبهبندرهاکههاستقرنچهاگر.  باشدکنندهویرانبسیارتواندمیطبیعیواقعهایناجتماعیواقتصاديتأثیرولیباشدنادراتفاقیکاست

استگرفتهقرارقبولموردطراحیدربندرساختمانبرايارتعاشیمالحظاتکهاستبیستمقرناواسطازتنها. شوندیمشناختهمعماريحساسهاي

زمینبرابرکهدهدمیرانشانDerinceبندرو  vilaبندر  oaklanبندر  Kushiroبندرقبیلازبندرهااززیاديتعدادتاریخیهايدادهحالبهر. 

  .]5[دیدندخسارتديجبطورلرزه

هاي بتونی و یا سنگ طبیعی می شود روي یکدیگر قرار می گیرند  اسکله بلوکی ساده ترین نوع دیوار اسکله وزنی می باشد که شامل بلوك

اید با در نظر طراحی دیوارهاي اسکله بلوکی ب. ها استحکام خود را از طریق اصطکاك بین خودشان و بلوك زیري و بستر دریا حفظ می کنند بلوك
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ها از دیرباز به عنوان یک روش متداول در ساخت پهلوگیرها و این نوع اسکله.گرفتن پایداري ، قابلیت استفاده و امنیت و همچنین اقتصاد انجام شود

  2نی در سطح زلزله در سالهاي اخیر بحث پایداري دیوارهاي ساحلی وز. ها در صنعت حمل ونقل و واردات و صادرات کاال مطرح بوده استکشتی

که بر اساس این طراحی دیوارساحلی . دیوار تغییر داده است (Performance)مطرح بوده است که مفهوم طراحی را با تمرکز روي ارزیابی عملکرد 

  . در این سطح یک مقدار معین تغییر مکان مجاز خواهد بود تا دیوار عملکرد خود را حفظ کند و قابلیت تغییر داشته باشد

. ادنددانشمندان تحقیقات  زیادي در زمینه ارزیابی رفتار لرزه اي انواع اسکله ها در طی لرزه و زلزله اعم از مدل آزمایشگاهی وعددي انجام د

sato  الف عمل گذارد و نیروي اینرسی دیواردر سمت خدریافت که نوسان مولفه فشار جانبی فعال دینامیکی روي دیوار ساحلی اثر می ]1[و همکاران

یابد هر چند این فشار محرك در سمت مشابه بعد از روانگرایی اضافی در خاکریز کف که کم بود افزایش می منفذيکند در حالیکه فشار آب می

رند طراحی مدلی را براي تخمین مقدار و میزان فشار دینامیکی مختلفی که روي پشت دیوار ساحلی تأثیر دا ]2[و همکاران  Kim.کندخاکریز عمل می

شان را به وسیله دو آزمایش میز لرزه تثبیت هاي نوسانگر و غیر نوسانی فشار دینامیکی را به طور جداگانه ارزیابی کردند و حالت مدلآنها مولفه. کردند

- ارهاي آب مقدار اضافی تخمین میبار بزرگتر از فش 5/4آنها دریافتند که روش مونونوبه و اوکابه فشار دینامیکی را خیلی زیاد و به اندازه . کردند

  .شاره کردا]4[SadrekarimiوGhalandarzadehو ]3[همکارانوNakamuraهمچنین می توان به کارهاي .زند

تحت آنالیز دینامیکی قرار داده وسپس   PLAXIS V8.2در این مطالعه ابتدا مدل دینامیکی را با استفاده از روش المان محدود توسط برنامه 

انجام شده است صحت سنجی شده و بعد از آن تاثیر پارامترهاي مورد نظر یعنی هندسه دیوار وتراکم  FLACفاضل محدود که توسط برنامه با روش ت

  .بستر را روي عملکرد دیوار ارزیابی خواهد شد

    منطقهتوصیف  .2

مهترینازیکیعنوانبهبندراین. استشدهواقعبوشهرستانشهرشرقیجنوبازکیلومتري275فاصلهودرعسلویهمنطقهدرپتروشیمیبزرگندر

استشدهاحداثعسلویهمنطقهدرپتروشیمیمحصوالتصدوروجنوبیپارسحوزهگازونفتعظیممنابعازگیريبهرههدفباایرانجنوببنادر

کهاستشدهطراحیگوژپشتینوعازآنمقطعمنطقهخیزيلرزهسطحودنبباالبهتوجهباکهبودهبلوکیدیوارنوعازبندراینهاياسکلهازبخشی

  .داردزلزلهعیندرخاكفشارکاهشدربسزاییتأثیر

اسکلهاین. باشدمیکانتینريپایانهوآمونیاكاورهحملجملهازمتفاوتکاربریهايباراسکلههفتبرمشتملمنطقهاینساحلیهاياسکله

2و1شکل. باشدمیمتري باالي سطح دریا6عرشهترازومتري سطح آب دریا16درالیروبیترازکهنحويبهاشدمیآبخورقعممتر16داراي

  .دهدمینشانرادیوارهندسیمقطعوپارسبندرموقعیت

  

    
  مقطع هندسی اسکله بلوکی پارس واقع در عسلویه- 2شکل                                        موقعیت بندر پتروشیمی پارس- 1شکل      

  

  

  ساختگاهشرایط  .3

این مطالعات نشان دهنده متغیر . جهت شناسایی بافت تحت االرض در محدوده اسکله ساحلی بندر پتروشیمی پارس مطالعات ژئوتکنیک انجام شده است

  .آمده است 2و1مشخصات الیه بندي خاك به همراه مشخصات پشت ریز در جدول. . شدباهاي ساحلی میبودن بافت خاك در طول اسکله
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  بسترخاكهايالیهمقاومتیپارامترهاي  - 1جدول

E(MPa)(deg)
  

C 
(KPa)

sat
  
(KNm3)

ضخامت 

الیه 

(m)

سطح الیه نسبت 

  به سطح آزاد آب

  الیه

300.30350  20  3  -14~ -17  I  
750.30400213-17~ -20II

1200.30450214-20~ -24III
15

0.450
50

202-24~ -26IV
20120
300.30350203-26~ -29V

1500.3045021>20-29~E.O.BVI

  

  دیوارزیروپشتمصالحمقاومتیپارامترهاي- 2جدول

E(MPa)  (deg)  sat
  
(KNm3)

dry
  

(KNm3)

-اندازه دانه

ها 

  الیه  توضیح

1000.304020  18  5-
50mm  

پشت دیوار 

(Backfill)

I

3100.3040201830-
50mm

IIسنگریز زیر دیوار 

IIIزمین طبیعی ----300.30352017

  

  مدلسنجیصحتودینامیکیمدل  .4

اندگرفتهقراریکدیگررويوزنیصورتبهکهبتنیبلوك10دادنقرارهمرويازعسلویهپارسپتروشیمیبندربلوکیساحلیدیوار

آنهااتصالونداشتهوجودبلوکهابینچسبندگیوتیوبسچفتگونههیچکهطوريبهبودخواهدمتر20ارتفاعدارايکهاستشدهنشکیل

  .باشدمیاصطکاکینوعاز

اي در نظر گرفته شود که براي صفحه شود که نوع تحلیل از نوع کرنشبا توجه به طول زیاد نسبت به عرض و ارتفاع دیوار باعث می

گردد وچون مدت زمان زلزله کوتاه است و هاي با سطح مقطع و وضعیت تنش کمابیش یکنواخت در راستاي عمود بر سطح استفاده میسازه

ها در شرایط زهکشی نشده پذیرد و رفتارهاي پس از زلزله مدنظر نبوده تحلیلها فقط در این بازه محدود انجام میبسیار سریع بوده و بررسی

 12گرهی که ماتریس سختی را در  15باشد از المان کولمب می –مدل رفتاري خاکهاي مدل مورد نظر از مدل رفتاري موهر . اندصورت یافته

بین تمامی بین بلوکها و خاکریز و همچنین بلوك تحتانی و بستر و . ی استفاده شده استکند براي شبکه بندي محیط خاکمی نقطه حساب

  .مدل سلخته شده در پلکسیس را نشان می دهد 3شکل. استفاده شده است (Interface)بلوکها از المان سطح مشترك 
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PLAXISمقطع دیوار ساحلی ساخته شده در برنامه  - 3شکل

مربوطه به مقطع اسکله بندر  )1QW(هاي دینامیکی ، مدل ساخته شدهتحلیل (Validation)در این بخش براي اثبات صحت سنجی 

 ]8[که توسط شاه نظري (Flac)(Finite deffrent method)پتروشیمی پارس را با مدل دینامیکی ساخته شده توسط نرم افزار تفاضل محدود 

دل از شتابنگاشت زلزله ناغان در سطح اي این مبراي بارگذاري لرزه. کندصورت گرفته است را به صورت مقایسه تغییر مکان افقی تاج اسکله ارائه می

g42.0GAPشتاب حداکثر  (MCE)2زلزله   سطح دوم ماکزیمم زلزله محتمل در منطقه .مقیاس شده است)MCE ( است که در آن زلزله اي

سال  475اي با دوره بازگشت ر این سطح زلزلهدیدگی شدید به سازه شده ولی باعث فرو ریختن آن نشود زلزله محتمل درود زلزله سبب آسیبانتظار می

بارگذاري لرزه اي اعمالی در مدل که مربوط به شتاب نگاشت زلزله ناغان می  4شکل .باشددرصد در طول عمر مفید سازه می 10با احتمال وقوع و 

  .باشد را نشان می دهد

  

  
  ناغانزلزلهشتابنگاشت-4شکل

  

  
  Plaxisتوسطدیوارساحلیپاسخمکانیتاریخچهنمودار- 5کلش
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  ]FLAC]8توسطدیوارساحلیپاسخمکانیتاریخچهنمودار- 6شکل

  

نشانراcm 4/25ماندگاروcm 33حداکثرجابجاییFlacدرشدهساختهدینامیکیمدلدرشودمیمالحظه  6و5اشکالازکههمانطور  

3اختالفکهرسدمیcm 2/26ماندگارجابجاییوcm 30حداکثرافقیجابجاییبه)Plaxis(محدودالمانروشبرايمقادیراینکهدهدمی

روشبهشدهساختهمدلطولمدلابعادسنجیحساسیتبرايهمچنین. استروشدواینمیانخوبتطابقدهندهنانشعدديروشدوایندرصدي

ساختهمدلبرايقبولقابلمقدار85mمدلطولنهایتدرکهاستپرداختهمدلمختلفهايطولبرايدینامیکیتحلیلبه) FEM(محدوداءاجز

  .7باشدشکلمیشدهمنتشرامواجبازتابجهتشده

  

  
  حساسیت سنجی ابعاد مدل -7شکل 

  پارامترهاي موثربررسی اثر   .5

.گذار درکاهش یا افزایش جابجایی اسکله درزلزله ابعادوشکل هندسی آن وهمچنین مشخصات مصالح خاکریز وبستر می باشد یکی از پارامترهاي تاثیر 

مانند ارتفاع  از این رو در این بخش با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته در بخش هاي قبل در مورد شرایط بستر بر آن شدیم با در نظر گرفتن ابعاد دیوار

وهمچنین طول موثر خاکریز بهبود )البته ابعاد بقیه بلوك ها به نسبت عرض بلوك شیب دار تغییر می کند((W)رض تعدادبلوك شیب داروع(H)اسکله

که تاثیر بسزایی در شکل گیري تغییر مکان ماندگار دارد و با در نظر گرفتن تاثیر شراط بستر در شرایط مختلف شتاب حداکثر زلزله  (L)یافته شده

  .صورت نمودارهایی ارایه داده است وبهبررسی 

نزمالیز شده است در مقابل تغییر مکان   (H)را باارتفاع اسکله(W)در تحلیل پارامتري مربوط به تاثیر هندسه دیوار عرض بلوك شیب دار 

با تراکم نسبیر سه شرایط بستر د 1.2و W/H=0.5 ،0.7 ،1 ،1.1تحلیل ها براي پنج مورد .نرمالیز شده است (H)توسط ارتفاع اسکله)( dجانبی

Dr=40, 60, 80%   0.2براي سه شتاب پیک معادلg,0.3g,0.4g   8شکل.انجام شده است.  
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  بستر متراکم- (a)شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسترسست- (b)شکل

  
بستر خیلی متراکم- (c)شکل

  لفبررسی اثر عرض دیوار ساحلی روي تغییر مکان جانبی دیوار در تراکم بستر مخت - 8شکل

کاهش می یابد خصوصا   d/Hتغییر مکان لرزه اي   W/Hمالحظه میشود شرایط بستر نقش مهمی در پاسخ لرزه اي اسکله داردکه با افزایش  8از شکل

  .   بستر بیشتر خواهد بود Dr=80%که کاهش قابل توجهی خواهد داشت البته این مقدار کاهش در  W/h=1~1.1در 

برابري میکند که نقش مهم بستر را نشان می  W/H=1.1با % 40با جابجایی در بستر  W/H=0.5در % 80در بستر  با توجه به نمودار جابجایی

انجام   W/H=0.7و W/H=0.55تحلیل انجام شده براي بستر متراکم در دو شرایط نسبت  (L)در بررسی مربوط به عرض خاکریز بهبود یافته .دهد

  .9شکل.صورت پذیرفت 0.2g,0.3g,0.4gدیوار نرمالیز شده است ودر شرایط  که عرض خاکریز توسط ارتفاع.شده است 

  



٧

  /.7برابربستر متراکم ،عرض نرمالیز شده دیوار- (a)شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /.55برابربستر متراکم ،عرض نرمالیز شده دیوار- (b)شکل

  لیتاثیر عرض خاکریز بهبود یافته در تغییر مکان نرمالیز شده دیوار ساح - 9شکل

تاثیر عرض خاکریز بهبود یافته خاکریز را نشان می دهد که به وضوح مزیت خاکریز اصالح شده در عملکرد لرزه اي دیوار ساحلی را از 9در شکل 

دیر ي که که با مقا)  ( L/H=1.5~2برابر ارتفاع دیوار می باشد5/1~2خود نشان می دهد که بهترین عملکرد را در منطقه خاکریز اصالح شده بیشتر از

  PHRI(1997)برابر ارتفاع دیوار را معرفی می کند  1.6~1.3عرض خاکریز اصالح شده برابر(L/H=1.3~1.6)  تطابق خوبی را نشان

برابر ارتفاع  3.5~2بهترین شرایط را براي عملکرد دیوار در منطقه خاك اصالح شده در حدود Dickenson & yang(2005)همچنین .]7[میدهد

  ]6[. ار معرفی کردکل دیو

  

  گیرينتیجه  .6

حاکی از آن است که اگر بستر متراکم و  Plaxisدر بررسی تأثیر تراکم نسبی بستر و خاکریز که براي هر دو مدل دینامیکی ساخته شده در -1

تر شل و خاکریز با تراکم نسبی و در حالت بس. شودخاکریز داراي تراکم نسبی کمتر باشد بهترین حالت در تغییر مکان و دوران دیوار حاصل می

.زیاد بیشترین تغییر مکان و دوران را خواهیم داشت

از ارتفاع در آنالیز مربوط به تاثیر عرض خاکریز و مقطع دیوار نتایج حاکی از ان است که در طراحی لرزه اي اسکله میتوان با تغییر مکان مقرر ومج-2

  .ه با عرض مناسب خاکریز ارائه کرد،عرض بلوك وخاکریز را بررسی ومقطع مناسبی همرا

برابر ارتفاع دیوار 5/1عرض خاکریز  W/H=0.55البته براي نسبت .عرض خاکریز بهبود یافته در کاهش تغییر مکان اسکله نقش بسزایی دارد-3

  . یعنی عرض خاکریز برابر ارتفاع دیوار مناسب است W/H=0.7  ،L/H=1که این مقدار براي  (L/H=1.5)مناسب است

  مراجع  .7
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