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 خالصه

هزار کيلومتر ساحل دارد، های شمالی و جنوبی خود حدود سهکشور ایران در مرز

باشيم که به طبع به منظور ارتباط دریایی نيازمند احداث اسکله و بنادر می

ها بسيار مهم است طراحی ایمن این سازهد. مند بودجه قابل توجهی هستننياز

ها نيز بسيار زیرا عالوه بر هزینه ساخت، خسارات ناشی از تخریب این سازه

از ترین ابعاد مقطع و ویژگی خاکها . در نتيجه یافتن مناسبباشدزیاد می

مقاله به منظور ارزیابی ميزان تاثير در این . باشداهميت اساسی برخوردار می

محدود  اجزاافزار با استفاده از نرم های گوناگون بر رفتار اسکلهپارامتر

ABAQUSی امواجسازی شده و تحت اثر نيرو، اسکله کيسونی بندر کوبه مدل  ،

و ارتفاع پنجه و  عرض، اسکلهعرض  سختی بتن اسکله، ميزان تاثير تغييرات

 قدار سرباراسکله و م اصطکاک داخلی خاکریز پشت زاویه و پاشنه، نفوذپذیری 

. شده است بررسیسازه ه در وجود آمدارتفاعی ب جابجاییبر واقع بروی اسکله، 

گيری شد که تغيير زاویه اصطکاک داخلی و نفوذپذیری خاکریز در نهایت نتيجه

پشت اسکله تاثيری بر جابجایی ارتفاعی اسکله نداشته و افزایش پارامترهایی 

سختی بتن اسکله  و مقدار سربار واقع   همچون عرض اسکله، عرض پنجه و پاشنه،

 بر روی آن موجب کاهش جابجایی ارتفاعی اسکله خواهد شد.

 
 ، ضربه امواج، اسکله کیسونی تحلیل حساسیت کلمات کلیدي:

 

 

  مقدمه .1
 

ها در کارهای دریایی پهلوگيری کشتی برایهای کيسونی به طور وسيع امروزه اسکله

شکن را با هم های  کيسونی نقش اسکله و موجد. اسکلهگيرنمورد استفاده قرار می

ها هم به صورت اسکله برای پهلوگيری شناورها و هم کنند. زیرا این سازهایفا می

ها بسيار مهم است زیرا روند. طراحی ایمن این سازهشکن به کار میبه عنوان موج

-می ز بسيار زیادها نياز تخریب این سازه خسارات ناشیعالوه بر هزینه ساخت، 

ها، پارامترهای به منظور کاهش احتماالتی این آسيب (.1033)کبيرصادقی،باشد

طراحی بهينه و  .اندبررسی شده توسط محققانهای دریایی گوناگون مؤثر بر سازه

کاستن از خطرات احتمالی  برای، دیواریافتن بهترین ابعاد هندسی مقطع برای این 

 .دباشها میف طراحی این گونه سازهاز مهمترین اهدا های اقتصادی یکیو هزینه

تحليل حساسيت پارامترهای مؤثر بر پاسخ  1۳۳1 سال و کرتنهاوس دراومراچی 

یون  .]1[در معرض بارگذاری موج شکنا انجام دادندرا شکنهای کيسونی دیناميکی موج

ار ساحلی برای دیورا تحليل حساسيت متغيرهای طراحی  ۱33۳در سال ، کيم و لی 
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 ۱

ارزیابی پارامترهای  ۱313در سال ازیار و ب خدابخشی .]۱[دادندانجام کيسونی 

 .]0[انجام دادند تحت بار زلزلهرا ساحلی  دیوارمؤثر بر تغييرشکل 
 

با  و به منظور مطالعه موردی، اسکله کيسونی بندر کوبه در نظر گرفته شده

بار دیناميکی موج در حاالت ر اثتحت  ABAQUSمحدود اجزا افزار استفاده از نرم

 کين محاسبه شدهمينیمرسوم ای موج از رابطه نيروی ضربهمختلف تحليل شده است. 

در این مطالعه به بررسی پارامتریک تاثير پارامترهای هندسی و برخی از  .]1[است

و سپس نتایج  اسکله مورد نظر پرداخته شده وپاسخ  برپارامترهای رفتاری خاک 

  .تغيير یک پارامتر ویژه در نمودارهایی بحث شده استحاصله از 

 

 

 مطالعه موردی .۱

 

دارای  کيلومتر قرار گرفته و 6 عرضکيلومتر و 1۱ طولای به بندر کوبه در منطقه

در این مطالعه  که است Maya و  Rokkoجزیره  ، Portجزیره جزیره ساخت بشر،  0

در اسکله کيسونی  عرضی مقطعاست.  در نظر گرفته شده Rokkoجزیره اسکله کيسونی 

این کيسونها بر گرانيت خردشده اشباع سست که به  .نشان داده شده است 1شکل 

دست آوردن ظرفيت باربری موردنياز فونداسيون ه جای الیه رس آبرفتی جهت ب

 جایگزین شده بود، ساخته شده بودند.

 

 
 کوبه در بندر Rokkoجزیره مقطع عرضی اسکله کیسونی   -1شکل

 

با توجه به بحرانی بودن طراحی اسکله ها در برابر نيروی امواج، در این  

با توجه به  .امواج روی پاسخ دیوار بررسی خواهد شد ایضربهنيروی مطالعه اثر 

عرض اسکله، طول پنجه و پاشنه اسکله،  يرهندسه  مسئله در اینجا به بررسی تاث

و مقدار ریز نفوذپذیری پشت ،نجه و پاشنهریز اسکله، ارتفاع پویه اصطکاک پشتزا

 مقادیر این پارامترهاکه پردازیم بر جابجایی اسکله میواقع بروی اسکله،  سربار

تحليل  1به ازای هرکدام از مقادیر داده شده در جدول .ارائه شده است 1در جدول 

  اند.سایر پارامترها مربوط به مقطع حقيقیطوریکه ه دهيم برا انجام می

 هاتحلیلپارامترهای متغیر در  -1 جدول

 پارامتر متغير مقادیر پارامترهای مؤثر

 (m)عرض اسکله 7 ۳ 6/11 10 

طول پنجه و پاشنه  3 1 ۱ 4 

 (m)اسکله

ریز زاویه اصطکاک پشت ۱3 03 07 43 44

 )درجه( اسکله

ارتفاع پنجه و  ۱4/3 4/3 74/3 1 

 (m)پاشنه

 (m/s)ریزنفوذپذیری پشت 33334/3 3334/3 334/3 34/3 4/3

سربار 13333 ۱3333 03333 43333 
2(kN / m ) 
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 0

 عددی اسکله کيسونی سازیمدل .0

 

اسکله کار گرفته شد. ه محدود اسکله کيسونی ب اجزادر این مطالعه، مدل دوبعدی 

ليل باشد. به همين دمتر و در طول زیاد می 5/16متر و ارتفاع  6/11به عرض 

محدود آباکوس  اجزاافزار شود. نرممدلسازی در شرایط کرنش مسطح انجام می

(Abaqus 6.12 .برای انجام تحليل دیناميکی در این مدلسازی بکار رفته است )شبکه-

بندی اجزا محدود مدل در شبکه نشان داده شده است. ۱محدود در شکل  اجزابندی 

گرهی در مدلسازی بکار رفته اند.  4المانهای مربعی  گره است و1۳343شامل 

و در حالت  ثانيه6/3ای موج به مدت تحليل دیناميکی تحت اعمال نيروی ضربه

 در نظرگرفته شده است. 0تابع ضربه موج به صورت شکل  شود.انجام می نشدهزهکشی

 
                         بندی مدلسازی عددی برای تحلیل                     شبکه -2شکل                   

                                                                                                                                                                                                                                                     تابع ضربه موج -3شکل

 

نظر را از واقعيت بازگشت امواج انرژی منعکس شده از مرزهای مدل، مسئله مورد 

صورت مرزهای ه ب سازد، برای جلوگيری از این اتفاق، مرزهای مدلموجود دورتر می

برای مرزهای مدل از مرز جاذب ليزمر و  .گرفته شده اندجاذب انرژی در نظر

. ]5[است استفاده شد ABAQUS( که تنها مرز جاذب قابل کاربرد در 1۳6۳) کوهلمير

-تعيين می 1 کار رفته از رابطهه ب مدلسازی که در این dCضریب ميرایی المانها 

روی تمرکز این مطالعه ب ارائه شده است.  ۱در جدول  دیوارمشخصات خاکها و  شود.

د آمده در اسکله کيسونی بندر کوبه تحت اثر ضربه امواج مقایسه جابجایی بوجو

 .باشدمی مطالعهلف تغيير پارامترهای مورد برای حاالت مخت

(1                                                                                                                            )                                                                    

d sC V A  

(۱                                                                                                                            )                                                                       

s

G
V 


 

 Gمساحت هر المان و  Aسرعت موج برشی در خاک،  sVدانسيته خاک،  که در آن 

 باشد.مدول برشی خاک می

 

 های کوبهای خاک و بتن اسکله صندوقهاطالعات الیه -۱جدول 

 ونکيس
سنگی و پی توده

 ریزپشت
 خاک اصالح شده

خاک تعویض 

 شده

رس 

 آبرفتی
 

االستيک 

 خطی
 کولمب-موهر کولمب-موهر االستيک خطی

-موهر

 کولمب
 مدل

غير 

 متخلخل
 زهکشی نشده زهکشی نشده زهکشی نشده

زهکشی 

 نشده
 نوع

۱1 13 16 16 15 3
unsat (kN m ) 

۱1 ۱3 13 13 17 3
sat (kN m ) 

333/333/

00 
713/۱5 133/۱35 333/153 333/1۳5 2E(kN m ) 

0/3 0/3 0/3 0/3 5/3  

 13 06 07 0 [◦] 
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 نتایج تحليل حساسيت .4

 

ن پژوهش محدوده وسيعی همانطور که قبال عنوان شد، پارامترهای بررسی شده در ای

شوند. در این را شامل می سرباراز پارامترهای وابسته به هندسه، خصوصيات خاک و 

مقاله با استفاده از تحليل حساسيت، تاثير عرض اسکله، عرض پنجه و پاشنه 

ریز نفوذپذیری پشت ،ارتفاع پنجه و پاشنه ریز اسکله، اویه اصطکاک پشتاسکله، ز

گيرند. روی جابجایی افقی اسکله به تفکيک مورد بررسی قرار میبر و ميزان سربار 

 پنجه و پاشنهبرای مختلف  هایعرضافقی در ارتفاع اسکله به ازای  جابجایی 4شکل 

طوریکه در حالت نبود پنجه ه ب .دهدواقعی پنجه و پاشنه نشان می عرضرا عالوه بر 

برابر جابجایی  6/1 دهد،می که در تاج اسکله روی جابجایی افقی و پاشنه حداکثر

مشخص است با افزایش عرض  متری پنجه و پاشنه است. 4افقی تاج اسکله با عرض 

پنجه و پاشنه دیوار مقدار جابجایی افقی کاهش می یابد، تفاوت جابجایی برای 

متر زیاد می باشد. اما این تفاوت بين  1متر با عرض های صفر و  1و  ۱عرض های 

متر  ۱کم می باشد و بيانگر این است که افزایش عرض بيشتر از متر  1و  ۱عرض 

در ارتفاع  یافق ییجابجا  5در شکل تاثير زیادی روی کاهش جایجایی ندارد. 

شکل نشانگر این است که  مقایسه شده است. دیوار مختلف یعرضها برای اسکله

ابجایی با اهش جیش عرض دیوار کاهش می یابد، نرخ کجابجایی تاج دیوار با افزا

متر وجود  10و  6/11افزایش عرض کاهش می یابد و تفاوت معناداری بين عرض های 

برابر  17/۱متر،  10با این وجود، جابجایی تاج در اسکله با عرض ندارد. 

ميزان جابجایی  6شکل  همچنين .باشدمتر می 7جابجایی تاج در اسکله با عرض 

پنجه و پاشنه  ارتفاعمتفاوت برای  رارتفاع اسکله را به ازای مقادی افقی در

شود که جابجایی افقی اسکله در این موضوع استنباط می 6از شکل .  دهد.می نشان

متری  1و 75/3،  ۱5/3های متر است، نسبت به ارتفاع 5/3حالتی که ارتفاع پاشنه 

ميزان جابجایی افقی در ارتفاع اسکله به  7در شکل  بيشترین مقدار را دارا است.

ه ب مقایسه شده است. خاکریز پشت دیوارزاویه اصطکاک داخلی  مختلفازای مقادیر 

وضوح مشخص است که تغييرات زاویه اصطکاک داخلی تاثير زیادی روی نتایج حاصله 

ندارد و این مصالح باید بر اساس معيارهای دیگر از قبيل نفوذپذیری و نشست و 

 ریزداخلی خاکهرچه زاویه اصطکاک  ، 7شکل  با دقيقتر شدن در .دنغيره انتخاب شو

-کمتر باشد، جابجایی افقی در ارتفاع اسکله بيشتر خواهد شد زیرا می پشت دیوار
دانيم که هرچه ضریب اصطکاک بين دو سطح بيشتر باشد، درگيری بين دو سطح بيشتر 

ميزان جابجایی افقی   3در شکل  بوده و ميزان جداشدگی دو سطح کمتر خواهد بود.

مقایسه شده  دیوار واقع بروی ارتفاع اسکله به ازای مقادیر گوناگون سربار در

شود که با افزایش ميزان سربار واقع بروی این مطلب درک می  3از شکل .  است.

دیوار، ميزان جابجایی افقی روی داده در ارتفاع اسکله کمتر خواهدشد. زیرا با 

له بيشتر شده و در نتيجه ضربه موج افزایش مقدار سربار، فشار وارده بر پشت اسک

  ۳در شکل  .به ميزان کمتری قادر به جابجا نمودن اسکله خواهد بوددر جهت مخالف 

فوذپذیری در ارتفاع اسکله به ازای مقادیر متفاوتی برای نافقی ميزان جابجایی 

 ۳از شکل های انجام گرفته بررسی با توجه بهشده است.  مقایسه خاکریز پشت دیوار

تاثير چندانی بر  4/3به  33334/3شود که افزایش نفوذپذیری از مشاهده می

دهد برابر جابجایی اسکله ندارد و حداکثر جابجایی افقی که در تاج اسکله روی می

-را برای مدول االستيسيته دیوارجابجایی افقی تاج  13شکل  متر است.سانتی 06/۱۱
، جابجایی با کاهش سختی بتن رودر میطور که انتظاآن .دهدهای متفاوت نشان می

 شود.بيشتر می افقی تاج
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                    هایعرضافقی در ارتفاع اسکله به ازای  میزان جابجایی -4 شکل      

 در ارتفاع اسکله  یافق ییجابجا زانیم -5شکل 

                                                                     مختلف پنجه و پاشنه                                      

 دیوار مختلف یهادر عرض

 

 
                     ارتفاعیازای تغییرات  افقی اسکله به میزان جابجایی -6شکل         

 در ارتفاع اسکله به ازای میزان جابجایی افقی -7شکل 

                                                                                              ه و پاشنهپنج                                   

 ریزپشت ɸتغییرات 

 

 

  
                                  

 
 

شکل                میزان جابجایی افقی در ارتفاع اسکله به ازای -8شکل               

       به ازای در ارتفاع اسکلهجایی افقی میزان جاب -9

                                                     مقادیر گوناگون سربار                                             

 ریزپشت مختلف هاینفوذپذیری
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 های مختلفیسیتهاالستدر مدول  دیوار جابجایی تاج -11شکل 

 

 گيرینتيجه .4

 

به منظور مطالعه موردی، اسکله کيسونی بندر کوبه را در نظر گرفته و با 

ای موج در حاالت تحت اثر بار ضربه ABAQUSافزار اجزا محدود استفاده از نرم

تاثير تغييرات مختلف تحليل حساسيت انجام شد. این تحليل شامل بررسی 

 جابجاییبر واقع بروی اسکله، ،ویژگی خاکها و سربار پارامترهای هندسی مقطع

ها حداکثر جابجایی را داراست، تاج  اسکله، که نسبت به سایر گرهبوجود آمده در 

 های بدست آمده به صورت زیرند:گيرینتيجه. شودمی

 

با افزایش عرض پنجه و پاشنه دیوار مقدار جابجایی افقی کاهش می یابد،  -1

متر زیاد می باشد.  1متر با عرض های صفر و  1و  ۱برای عرض های  تفاوت جابجایی

متر کم می باشد و بيانگر این است که افزایش عرض  1و  ۱اما این تفاوت بين عرض 

 متر تاثير زیادی روی کاهش جایجایی ندارد. ۱بيشتر از 

با  جابجایی تاج دیوار با افزایش عرض دیوار کاهش می یابد، نرخ کاهش جابجایی-۱

متر وجود  10و  6/11افزایش عرض کاهش می یابد و تفاوت معناداری بين عرض های 

 ندارد.

هرچه زاویه اصطکاک داخلی خاکریز پشت دیوار کمتر باشد، جابجایی افقی در -0

دانيم که هرچه ضریب اصطکاک بين دو سطح ارتفاع اسکله بيشتر خواهد شد زیرا می

بيشتر بوده و ميزان جداشدگی دو سطح بيشتر باشد، درگيری بين دو سطح 

 کمترخواهد بود.

رسد بهتر بود به منظور کاهش جابجایی ارتفاعی، اسکله را با به نظر می -1

 ساختند.متر می 5/3ارتفاع پنجه و پاشنه غير از 
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با افزایش ميزان سربار واقع بروی دیوار، ميزان جابجایی افقی روی داده در  -4

واهدشد. زیرا با افزایش مقدار سربار، فشار وارده بر پشت ارتفاع اسکله کمتر خ

به ميزان کمتری قادر به در جهت مخالف اسکله بيشتر شده و در نتيجه ضربه موج 

 اسکله خواهد بود. کردنجابجا 

شد که افزایش نفوذپذیری از های انجام گرفته مشاهده بررسی با توجه به -6

به دليل نوع تابع شکل  ابجایی اسکله ندارد.تاثير چندانی بر ج 4/3به  33334/3

موج و حالت ضربه ای آن، پاسخ سيستم به تغييرات جابجایی تغيير چندانی ندارد و 

رسد در همه موارد خاک آب اجازه نفوذ در این مدت کوتاه را نداشته و نظر میه ب

 .کنندصورت سيستم واحدی عمل میه هر دو ب

 شود. ی بتن، جابجایی افقی تاج بيشتر میشد که با کاهش سختمشاهده  -7

شود اینست که تغيير نفوذپذیری و زاویه اصطکاک خاکریز ای که گرفته میپس نتيجه

 پشت اسکله تاثير چندانی بر جابجایی افقی در ارتفاع اسکله ندارد. 

با افزایش پارامترهایی همچون عرض اسکله ،مقدار سربار واقع بروی آن و عرض 

یابد. دیگر اینکه با کاهش سختی بتن اشنه جابجایی افقی اسکله کاهش میپنجه و پ

و یا اینکه از مصالح نرمتر از بتن در ساخت اسکله استفاده شود، مقدار جابجایی 

 یابد. افقی در ارتفاع اسکله افزایش می

متر است،  ۱متر و عرض واقعی پنجه و پاشنه  6/11از آنجایيکه عرض واقعی اسکله 

شود. ایج مطلوب بودن عرض اسکله و عرض پنجه و پاشنه اسکله کوبه مشاهده میاز نت

درجه است که نتایج ما درستی  13زاویه اصطکاک داخلی خاکریز پشت اسکله در واقع 

دهد. با دانستن اینکه مقدار سربار انتخاب مصالح خاکریز پشت اسکله را نشان می

موجود بروی اسکله برابر 
2kN / m ۱3333  است و اینکه هرچه سربار بيشتر باشد

جابجایی ارتفاعی کمتر خواهد شد، بهتر بود از سربار بيشتری در باالی اسکله 

متر است که مقدار جابجایی حداکثر تاج در حد سانتی استفاده شود اما از آنجایی

این موضوع و این در برابر ابعاد دیوار که چندین متر است محسوس نيست، پس 

چندان مهم نيست. مشاهده افزایش جابجایی ارتفاعی با کاهش سختی بتن اسکله، 

رسد کند. به نظر میدرستی استفاده از بتن با چنين سختی را در اسکله اثبات می

پارامترهای بررسی شده با اندازه و مقادیر مطلوب در اسکله کيسونی بندر کوبه 

 کار گرفته شده اند.ه ب
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