
 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 1

 ایسلندی های سکوییشکنآوردهای طراحی موجآخرین مطالعات و دست 

 

  

 3فرمهدی شفیعی، 2محمد نوید مقیم، 1مجید احسانی
 دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی عمران،دانشجوی دکتری -1

 صنعتی اصفهاندانشگاه  ،عمرانمهندسی دانشکده  ،استادیار -2

 دانشگاه تربیت مدرس ،ن و محیط زیستعمرامهندسی دانشکده  ،استاد -3

 

moghim@cc.iut.ac.ir 

 
 خالصه

در سمت دریا ساخته  تراز سطح ایستابیسنگی است که با ایجاد یک سکوی بزرگ در تراز باالتر و یا همشکن تودهشکن سکویی نوعی موجموج

د. در گذشته قوانین طراحی واضحی برای طرح مقطعی کامل از شوشده و در طراحی آن از مصالح استخراجی از معدن قرضه استفاده حداکثری می

-شکنگرفت. در طراحی موجسازی آزمایشگاهی انجام میشد و مدلشکن سکویی وجود نداشته و بیشتر بر اساس تجربه، طرح اولیه انجام میموج

گذارند  شکن سکویی تأثیرترهای بسیاری بر طراحی موجپارامروند. های سکویی، پایداری هیدرولیکی و سرریزی موج دو بحث اثرگذار بشمار می

در این مقاله با توجه به آخرین مطالعات کند. کمک شایانی می پایداری هیدرولیکیها برای روشن شدن و تفهیم بهتر که شناخت و بررسی تأثیر آن

پارامترهای طراحی های طراحی برای همه آخرین توصیهو  موجود، مهمترین پارامترهای اثرگذار در پایداری هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته

های همچنین بر اساس آخرین توصیه .شودمیشکن سکویی ایسلندی ارائه های سکویی مخصوصاً موجشکنحاکم بر پایداری هیدرولیکی موج

 شود.طراحی می ای فرضیپروژهشکن سکویی ایسلندی به عنوان طراحی، موج

 

 های سکویی ایسلندی، طراحی هندسی، پایداری هیدرولیکی، پارامترهای اثرگذارنشکموجکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 آالسکا جزیره در دریا سمت به فرودگاه توسعه باند برای شیب محافظ الیه یک احداث به نیاز که زمانی میالدی 1891 سال اوایل در بارنخستین

شکن در طول برخورد امواج، مورد توجه بیشتری قرار طبیعی الیه آرمور وجه جلویی موجگیری اساس شکل بر شکنموج یک ساخت شد، مطرح

سنگی پس از تغییر شکن تودهسنگی، با گذشت زمان قسمت فوقانی مقطع سازه موجهای تودهشکنپذیری در موجبا قبول تفکر شکل .[1]گرفته است 

شکن، منظور کاهش حجم مصالح مصرفی در ساخت موج ای ندارد. لذا بهکنندهای تعیینزهشکل به سمت پایین در کف دریا ریخته شده و عملکرد سا

سنگی، که شبیه به یک سکو شکن تودهای شکل موجرخ اولیه سازه حذف گردید تا در نهایت الیه سنگی در جلوی مقطع ذوزنقهقسمت فوقانی از نیم

سنگی است، که با ایجاد یک سکوی تقریباً بزرگ در شکن تودهشکن سکویی نوعی موجواقع موجدر  شکن، باقی بماند.بود در سمت رو به دریای موج

های سکویی نسبت به نوع سنتی این است که با شکناز مزایای موج(. 1)شکل شود ( در سمت دریا ساخته میSWLتراز سطح ایستابی )تراز باالتر یا هم

ب قسمت اعظم انرژی امواج در هنگام برخورد به سازه مستهلک شده و به پایداری سازه کمک ایجاد یک سکوی حجیم و متخلخل نزدیک سطح آ

شکن سکویی ساخت یک سکو با جذب انرژی باال، کاهش انعکاس موج و کم کردن سرریزی در دوره هدف اصلی از طرح موجدر واقع خواهد نمود. 

 باشد.عمر مفید سازه می

 
 شکن سکوییو طرح شماتیک پارامترهای مطرح در موج شکن سکوییساختمان موج -1شکل 
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شوند. در بندی میتقسیم 2الیه شکن سکویی چندو موج 1شکن سکویی همگنهای سکویی از لحاظ طراحی و اجراء به دو نوع موجشکنموج

های متعدد الیه از کالس های سکویی چندشکنبندی سنگ تشکیل شده و موجشکن سکویی همگن، الیه آرمور جلویی سازه فقط از یک نوع دانهموج

ها در شکنکه استفاده از این نوع موج، بطوری3های ایسلندی معروف هستندشکنالیه به عنوان موج های سکویی چندشکنموج شود.سنگی تشکیل می

شکن سکویی در موج [2]. ن کشور ساخته شده استها در ایمورد از آن 21بسیار مرسوم بوده و تاکنون بیش از آمده  1همانطور که در جدول ایسلند 

 جلوی قسمت فوقانی شیب در مواقع برخی در شکن وموج سکوی باالی قسمت در  سنگ تحت عنوان سنگ کالس کالس بزرگتریننوع ایسلندی 

های در قسمت های کوچکترهای سنگکنند. کالسایفا می سازه ریپایدا در مهمی نقش گرفته وقرار  ،سکو که موج برخوردی بیشترین اثر را دارد

 همان ها ازاین سنگ عموماً شوند.داده می قرار که تأثیر موج برخوردی کمتر است،شکن در جاییموج درونی هایالیه پایینی شیب جلوی سکو و

 .[3]هستند  همگن پذیرشکل های سکوییشکنموج در رفته بکار هایسنگ

 

 [2]های سکویی ایسلندی که اخیراً ساخته شده شکنموج -1لجدو

ترین عمیق

 قسمت مقطع

ترین پایین حجم کل مصالح

 Iتراز کالس 

 Iسنگ کالس 

 آرمور

ارتفاع 

 مشخصه موج

 نام پروژه سال ساخت

-12 m 3m270,000  -1.0 m 16-30 ton 6.8 m 2001-2002 Husavik (Iceland) 

-5 m 3m170,000  -4.5 m 15-30 ton 5.1 m 2001-2002 Grindavic (Iceland) 

-9 m 3m 140,000 -2.0 m 8-28 ton 5.0 m 2003-2004 Vopnafjorour (Iceland) 

-5 m 3m230,000  -4.5 m 8-25 ton 5.5 m 2004-2005 Thorlakshofn (Iceland) 

-9 m 3m600,000  -2.5 m 12-30 ton 6.1 m 2008-2010 Landeyjahofn (Iceland) 

-28 m 3m350,000  -2.0 m 15-25 ton 5.0 m 2008-2010 Helguvik (Iceland) 

 

 

 الیه شکن سکویی چندهای موجمزیت .2

 

 2شود. شکل شکن سنتی استاتیکی انجام میشکن با موجی اقتصادی بین این نوع موج، مقایسهایسلندیشکن سکویی با توجه به عملکرد استاتیکی موج

دهد. شکن سنتی را نشان میالیه آرمور موجشکن ایسلندی و سنگ بکار رفته در موج Iدانه بکار رفته در کالس ای بین حجم بزرگترین سنگمقایسه

)با رنگ  Iدانه در کالس شکن سنتی که الیه آرمور آن با رنگ آبی مشخص شده است، از نوع ایسلندی با بزرگترین سنگاگر بجای استفاده از موج

(، Iم استفاده از بزرگترین کالس سنگ )کالس استفاده گردد )مخصوصاً در حالت وجود ارتفاع موج مشخصه زیاد و متوسط(، در این حالت حجقرمز( 

تواند می ایسلندیشکن که استفاده از بزرگترین کالس سنگ هزینه باالیی دارد، در کل طراحی موجیابد. از آنجاییای کاهش میبطور قابل مالحظه

 . [2]تر باشد اقتصادی

 
 [2]شکن سنتی دی و الیه آرمور موجشکن ایسلنمقایسه بزرگترین کالس سنگ الیه آرمور در موج -2شکل 

 

های مختلف شکن ایسلندی دارای کالسموجدهد نشان میپذیر شکلشکن سکویی استاتیکی با موج ایسلندیشکن سکویی مقایسه موج

کل بدلیل استفاده از شکن سکویی قابل تغییر ششود. در موجعرض انتخاب میبندی هر کالس سنگی بصورت جداگانه و کمکه دانهاست، بطوریسنگی 

های ریزتر در شود. در این حالت سنگها در آن استفاده میبندی عریض، طیف وسیعی از اندازه سنگیک نوع کالس سنگی در کل الیه آرمور با دانه

عرض در  بندی کمنتخاب دانهشود. بنابراین اها پر شده و نفوذپذیری سازه متخلخل کم میهای بزرگتر قرار گرفته و خلل و فرج بین سنگبین سنگ

                                                                                                                                                    
1 - Mass Armoured Berm Breakwater 
2 - Multi layer Berm Breakwater 
3 - Icelandic Berm Breakwater 
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پذیر شکن تغییر شکلبندی عریض در موجهای آرمور با دانهنفوذپذیری بیشتری را نسبت به کالس ایسلندیشکن های سنگی الیه آرمور موجکالس

سازه، کاهش سرریزی و  یشکن سکویی ایسلندی، سبب افزایش جذب انرژی موج برخوردی، افزایش پایدارآورد. نفوذپذیری بیشتر موجبوجود می

پذیر پایدار دینامیکی با شکن سکویی شکلمنظور مقایسه مشخصات و عملکرد موج به .[4]گردد دلیل جذب انرژی بیشتر( میهکاهش انعکاس موج )ب

 ، ارائه شده است.2شکن غیرقابل تغییر شکل پایدار استاتیکی )ایسلندی( جدول موج

 

 [5]پذیر پایدار دینامیکی یسلندی و شکلهای اشکنمقایسه موج -2جدول 

 پایدار دینامیکی پایدار استاتیکی )ایسلندی(

 استفاده از یک کالس سنگ در الیه بیرونی سازه استفاده از چندین کالس سنگ در الیه بیرونی سازه

 آرمور همگن بندی متفاوتهای با دانهآرمور همراه الیه

 بندی عریض در الیه آرموربکارگیری دانه الیه آرموربندی کم عرض در هر بکارگیری دانه

 نفوذپذیری کم نفوذپذیری زیاد

 پذیرسازه شکل پذیرناسازه شکل

 هادانهحرکت مداوم سنگ هادانهاجازه حرکت کمتر سنگ

 هادانهشکست سنگ هادانهشکست حداقلی سنگ

 حجم کل مصالح بیشتر حجم کل مصالح کمتر

 های ریخته شدهجایابی تصادفی سنگ های ریخته شدهسنگ جایابی گزینشی

 

 

 شکن سکوییبندی موجطبقه .3

 

بندی جدید شود. طبقههمگن تفاوت قائل می سکوییایسلندی و سکویی شکن شکن سکویی انجام شده که بین موجبندی جدیدی برای موجاخیراً طبقه

شکن سکویی همگن با یک کالس . در این حالت ابتدا بین موجاست الس سنگ بکار رفته در سازهعداد کتهمچنین شکن و ای موجاساس رفتار سازه بر

گیرد. بدلیل شکن مورد بررسی قرار می( تفاوت قائل شده و سپس رفتار این دو نوع موجICشکن ایسلندی با چند کالس سنگ )( و موجMAسنگ )

شکن نوع شکن نوع ایسلندی هستند، موجهای مورد استفاده در موجگن کوچکتر از سنگشکن نوع همهای استفاده شده در موجآنکه ابعاد سنگ

( PRپذیر )( و نسبتاً شکلHRپذیر )سختی شکلشکن نوع ایسلندی به سازه به( و موجPRپذیر )( و نسبتاً شکلFRپذیر )همگن به سازه کامالً شکل

 (:3)شکل  [6]شکن به چهار نوع زیر تقسیم شده است شکن سکویی، این موجکل موجشود. براساس نوع سازه و نوع تغییر شبندی میتقسیم

 الف( -3شود. )شکل گفته می IC-HR، که به اختصار 1پذیرسختی شکلشکن سکویی ایسلندی بهموج -1

 ب( -3شود. )شکل گفته می IC-PR، که به اختصار 2پذیرشکن سکویی ایسلندی نسبتًا شکلموج -2

 ج( -3شود. )گفته می MA-PR، که به اختصار 3پذیرهمگن نسبتاً شکلشکن سکویی موج -3

 د( -3شود. )شکل گفته می MA-FR، که به اختصار 4پذیرشکن سکویی همگن کاماًل شکلموج -4

 

 
-HR)پذیر سختی شکلشکن سکویی ایسلندی بهموج -الف -3شکل 

IC) 

 
 (PR-IC)پذیر شکن سکویی ایسلندی نسبتاً شکلموج -ب -3شکل 

                                                                                                                                                    
1 - Hardly Reshaping Icelandic Type Berm Breakwater 
2 - Partly Reshaping Icelandic Type Berm Breakwater 
3 - Partly Reshaping Mass Armoured Berm Breakwater 
4 - Fully Reshaping Mass Armoured Berm Breakwater 
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 (PR-MA)پذیر شکن سکویی همگن نسبتاً شکلموج -ج -3شکل 

 
 (FR-MA) پذیرشکن سکویی همگن کامالً شکلموج -د -3شکل 

بعد عدد پایداری، دامنه تغییرات پارامترهای بی3جدول 
50

( )SDs
n

HN
D




2، پارامتر آسیب
50

( )ed
n

AS
D

 پسرفت عرض سکو  و

عد شدهببی
50

Re( )
n

c
D

 مساحت فرسایش eAارتفاع مشخصه موج، SDHکه در آن کند،بیان میشکن سکویی را برای انواع موج

)یافته، 1)s

w




    ،50چگالی نسبی سنگ الیه آرمورnD متوسط و قطرRec هستند پسرفت عرض سکو. 

 

 [6]ساله  111شکن سکویی برای دوره بازگشت بندی موجطبقه -3جدول 

50
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c
D

 dS 
50

SD

n

H
D

 شکننوع موج نشان اختصاری 

2-5/1 9-2 2-7/1 HR-IC پذیرسختی شکلسکویی ایسلندی بهشکن موج 

5-1 21-11 5/2-2 PR-IC پذیرشکن سکویی ایسلندی نسبتاً شکلموج 

5-1 21-11 5/2-2 PR-MA پذیرشکن سکویی همگن نسبتاً شکلموج 

11-3                   --------- 3-5/2 FR-MA پذیرشکن سکویی همگن کامالً شکلموج 

 

 

 های سکوییشکندر طراحی انواع موج گذار رپارامترهای اث بررسی .4

 

که  شودهای دریایی سبب میچه بیشتر مسائل مطرح در طراحی سازه شناخت هرهای دریایی، با توجه به ماهیت پیچیده امواج در حین برخورد با سازه

آسانی از  های دریایی، نباید بهبسیار زیاد طرح و اجرای سازههای تر و کارآمدتری در طول عمر مفید سازه انجام گیرد که با توجه به هزینهطراحی بهینه

ها برای روشن شدن و تفهیم بهتر مسأله کمک شکن سکویی تأثیرگذارند که شناخت و بررسی تأثیر آنآن گذر کرد. پارامترهای بسیاری بر طراحی موج

 هیدرولیکی طورکلی پایداریب است. سکویی هایشکنموج طراحی در مسائل مهمترین از یکی هیدرولیکی، پایداریاز طرف دیگر کند. شایانی می

آخرین مطالعات و ه همین منظور ب .است دریا امواج طرف از هیدرودینامیکی وارده بارهای برابر در سازه مطلوب مقاومت مفهوم به هاشکنموج در

مورد بررسی قرار  شکن سکویی ایسلندیمخصوصاً موج های سکوییکنشپارامترهای حاکم بر پایداری هیدرولیکی موجهای طراحی در زمینه توصیه

 دهد.شکن سکویی ایسلندی را نشان میشمایی از مهمترین پارامترهای هندسی موج 4شکل  گرفته است.

 

 
 شکن سکویی ایسلندیمعرفی پارامترهای هندسی موج -4شکل 

 

 پارامترهای محیطی )ارتفاع و پریود موج( -4-1

ارتفاع و پریود موج جزء عوامل محیطی بوده، که نقش بسیار مهم و تعیین بررسی تأثیر ارتفاع و پریود امواج مطالعات زیادی انجام گرفته است. در زمینه 

سنگی زه تودهسنگی شیبدار، افزایش احتمال تخریب ساهای تودهکنند. تمامی مطالعات در ارتباط با سازهای در بررسی پایداری هیدرولیکی ایفا میکننده

 موج قدرت و توانایی معرف موج، انرژیدهند. پذیر در اثر افزایش ارتفاع و پریود موج را نشان میاز نوع استاتیکی و یا افزایش تغییر شکل سازه شکل

 پایداری تعیین در مهمی ل بسیارعام موج ارتفاع است، متناسب موج ارتفاع دوم توان با موج انرژی کهآنجایی است. از هادانهسنگ جابجایی به منظور
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همچنین با افزایش پریود موج انرژی کل در واحد عرض موج که نسبت مستقیم با طول موج دارد افزایش یافته و احتمال . [7] است سازه شکل تغییر و

و فقط اثر ارتفاع امواج را بیان  را نادیده گرفته های سکویی اثرات پریود امواجشکنتحقیقات اولیه در زمینه فرسایش موج گردد.ناپایداری سازه بیشتر می

 Tørumو  Van der Meerبررسی آزمایشگاهی  . [8] مشاهده شد Kaoو  Hallرو پراکندگی قابل توجهی در نتایج محققانی مانند کردند و از این

و به همین دلیل تأثیر برابری برای ارتفاع و پریود  داردپذیر شکن سکویی شکلنشان داد که پارامتر پریود موج نقش مهمی در فرسایش شیب جلوی موج

Oبعددر نظر گرفته و پارامتر بیموج  OH T  شکن با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی بر روی موج مقیم و همکاران .]9, 10[ ارائه کردندرا برای پایداری

Oبعدسبت به پریود امواج از مرتبه دوم بوده و با معرفی پارامتر بیکه تأثیر ارتفاع ن ندپذیر نشان دادسکویی شکل OH T  اثر ترکیبی ارتفاع و پریود

 .[11] ندموج را بیان کرد
 

 بندی مصالحضریب دانه -4-2

بندی )منحنی دانه بعد ضریبکه بواسطه تعریف پارامتر بیبندی مصالح است از پارامترهای مهم دیگر ضریب منحنی دانه
85

15

n
g

n

D
f

D
شود( تعریف می، 

دی بندانهبه سه دسته  gfاساس ها بربندی سنگ هستند. سنگدر منحنی دانه %15و  %95به ترتیب معرف قطرهای متناظر با  15nDو 85nDکه در آن

)عرض کم 1.5)gf  ،1.5)بندی عریضدانه 2.5)gf  بندی بسیار عریضدانهو( 2.5)gf تناژ بلوک  یزانم 4جدول  .]21[ شوندتقسیم می

 .[12] دهدنشان می راارائه شده اروپا بندی، که توسط راهنمای سنگ ضریب منحنی دانه متناسب بامورد نیاز ی سنگ

 

 [12]بندی میزان تناژ بلوک سنگ مورد نیاز در هر کالس بر حسب ضریب منحنی دانه -4جدول 

)بندی بسیار عریض دانه 2.5)gf  1.5)بندی عریض دانه 2.5)gf  بندی کم عرض دانه( 1.5)gf  

gf  بلوک سنگیتناژ gf  بلوک سنگیتناژ gf  بلوک سنگیتناژ 

4.5 (100 1000)kg 2.0 (1 10)t 1.1 (15 20)t 

3.5 (10 500)kg 1.8 (1 6)t 1.1 (10 15)t 
3.0 (10 300)kg 2.0 (100 1000)kg 1.2 (6 10)t 

  1.8 (10 60)kg 1.3 (3 6)t 
    1.4 (1 3)t 
    1.5 (0.3 1)t 
 

شود. در واقع با بندی سبب کاهش تغییر شکل میشکن سکویی اثرگذار بوده و کاهش در عرض دانهبندی سنگ بر میزان فرسایش موجدانه

یابند، و منجر به تر پر شده و در نتیجه انرژی کمتری از امواج زوال میهای کوچکها توسط سنگبندی، فضای خالی بین سنگافزایش گستره دانه

 .[8 ,7] باشندبندی سنگ میاز جمله تحقیقات در زمینه دانه Kaoو  Van der Meer ،Hallشود. مطالعات یافته سکو می عرض فرسایشافزایش 

  .هستندعرض  بندی کمهای سکویی ایسلندی عموماً دارای دانهشکنموجهمچنین 
 

 دانهقطر مشخصه سنگ -4-3

)50های الیه آرموردانهسنگ اسمی قطر سکویی، هایشکنموج شکل تغییر و پایداریبررسی  در ترین پارامترهامهمیکی دیگر از  )nD  .استVan 

der Meer های دانه اسمی قطر افزایش باپذیر تحقیق کرد و بیان داشت که شکن شکلرخ موجدر مورد تأثیر این پارامتر بر میزان تغییر شکل نیم

 هاآن قطر شدن تربزرگ اثر در هادانهوزن سنگ افزایش به توانمی را امر این یافت. دلیل خواهد کاهش یافته، شکل تغییر رخیمن طول میزان سنگی،

  .[9] دانست امواج اثر برخورد در هاسنگ حرکت برابر در مقاوم نیروی افزایش نتیجه در و

Sigurdarson  وVan der Meer توسط مورد نیاز برای اعداد پایداری مختلف و ارتفاع موج طرح مختلف را م تناژنظری مقادیر  در نقطه

کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفتند. با  1131 را کیلوگرم بر متر مکعب و چگالی آب 2011 را چگالی سنگ هاآن. ، ارائه کردند5بصورت جدول 

 .[2] ارائه نمود اجراییدانه توصیه سنگه مشخصتوان در مورد قطر که در ادامه آمده می 1و رابطه  5کمک جدول 

(1)                                                                                                                                                                          1/35050 ( )n
s

MD
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 [2] دانهر مورد نیاز جرم متوسط سنگمقادی -5جدول 

7SD mH  5SD mH  3SD mH  عدد پایداری 

50 44.3tM  50 16.2tM  50 3.5tM  
50

1.7SD

n

H
D




 

50 27.2tM  50 9.9tM  50 2.1tM  
50

2.0SD

n

H
D




 

50 13.9tM  50 5.1tM  50 1.1tM  
50

2.5SD

n

H
D




 

50 8.1tM  50 2.9tM  50 0.6tM  
50

3.0SD

n

H
D




 
 

. 1]3[ انتخاب شود  کالس اسمی متوسطقطر برابر   ،9/1کالس اسمی متوسطقطر توصیه شده که  شکن سکویی ایسلندیدر مورد موج

-اطالعات مربوط به سنگ، با بررسی مناسب برای سنگ کالسنظر گرفتن تخمینی  ای موجود نیست ولی برای درتوصیه برای سنگ کالس

از  باشد.می برابر سنگ کالس 4/1تا  15/1، تقریباً که سنگ کالس مشخص شد شدهدر دنیا اجرا ای که های سکویی ایسلندیشکنهای موجدانه

همانند  سنگ کالسایده دیگر این است که شکن سکویی ایسلندی دارد، کارکردی شبیه فیلتر برای موج سنگ کالسطرفی با توجه به اینکه 

 فیلتر طراحی شود.
 

 عمق آب پای سازه -4-4

دهد که با افزایش پذیر نشان میشکن سکویی شکلبر روی موج Burcharthو  Lykke Andersenنتایج مطالعه آزمایشگاهی انجام شده توسط 

2.5شود و کاهش عمق آب بیش از حد )یافته سکو بیشتر می رخ سمت دریا و عرض فرسایشعمق آب پای سازه میزان فرسایش نیم
s

h

H
 باعث )

که افزایش عمق آب پای سازه باشد، بطوریمشخص می 5تأثیر عمق آب پای سازه نیز در شکل  .[14]د گردشکست امواج و تغییر توزیع ارتفاع می

که در انتخاب عمق آب پای سازه باید به آن دقت شود، نسبت عمق آب به طول هایی پارامتریکی از مهمترین  را بیشتر خواهد کرد. فرسایش عرض سکو

 موج است. 
 

 
 یافته سکو پای سازه بر عرض فرسایشتأثیر عمق آب  -5شکل 

           

 تراز تاج )فاصله سکو تا تاج( -4-5

تا  3های اجرا شده در ایران تراز تاج حدود در انتخاب تراز تاج باید میزان باالروی موج، عمق آب پای سازه و نشست احتمالی مشخص گردد. در پروژه

1). معمواًل توصیه شده که تراز تاج[15]ست تراز سکو در نظر گرفته شده ا متر باالتر از 5 1.2) sH توصیه اجرایی  .]2[ از سطح ایستابی باشد

Sigurdarson 1/3صورت رابطه و همکاران ب 0.35
c

op

s

R
S

H
  1]3[ باشدمیشکن سکویی ایسلندی برای موج. 

 تاج پیشنهاد شده است.استفاده شده در برابر قطر متوسط سنگ  4همچنین عرض تاج حداقل بصورت 
 

 شیب اولیه الیه آرمور )شیب باال و پایین سکو( -4-6

. البته شیب تندتر احتمااًل فرسایش کند تر بودن پروژه کمک میکه این موضوع به اقتصادیتندتر گردد، مصالح کمتری استفاده شده مقطع هرچه شیب 

و  استصورت ریختن مصالح ب. شیب الیه هسته نیز با توجه به نوع اجرای هسته که معمواًل (0)شکل  له دقت شودکند و باید به این مسئرا نیز بیشتر می

های شکنشکن شیب اولیه موجهای اجرای سازه موجمعمواًل به منظور کاهش هزینه شود.هایی که روی هسته اجرا شده، تعیین میهمچنین شیب الیه

 .شودریخته می یب طبیعی مصالحشسکویی بصورت 
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 یافته سکو تأثیر شیب بر مقدار عرض فرسایش -6شکل 

 

 قسمت شیب نتیجه در باشد،نظر می مورد موج برخورد از بعد شکنموج شکل تغییر ،پذیرشکل سکویی هایشکنموج در اینکه به توجه با

 است بهتر لذا شود. گرفته در نظر تندی شیب تواندمی سازه اجرای هزینه کاهش نتیجه در و مصرفی مصالح حجم کاهش منظور به سکو پایینی

 بیشتر در ایران سواحل در بیشتر موجود هایسنگ نوع به توجه با گردد. منظور سکو پایینی بخش شیب عنوان به آب، زیر در مصالح طبیعی شیب

 است. شده گرفته نظر در 25/1:1شیب  این هاپروژه

نیز  و ایران سواحل بیشتر در موجود هایسنگ نوع به توجه با .شود انتخاب مصالح طبیعی شیب برابر لحداق باید سکو باالیی بخش شیب

گرفته  نظر در تندتر سازه، از قسمت این برای انتخابی شیب چه هر .است شده گرفته نظر در 5/1:1 برابر شیب این هاپروژه بیشتر در اجرایی مسائل

 توجه بایستی گردد،می مطرح سکو یافته فرسایش عرض به نسبت مناسب سکوی عرض انتخاب قسمت رد که امنیت حاشیه انتخاب در شود،

 .نمود بیشتری
 

 ارتفاع سکو از تراز ایستابی -4-7

 طرف خواهد شد. از سازه اجرای هزینه افزایش نتیجه در و مصالح مصرفی حجم افزایش به منجر طرف یک از ایستابی سطح از سکو ارتفاع افزایش

 شکنموج سازه پایداری حصول برای اولیه سکوی عرض کاهش در نتیجه سکو و یافته فرسایش عرض کاهش به منجر دیگر افزایش ارتفاع سکو

 پیدا کرد سکو ارتفاع برای ایبهینه مقدار شکن سکویی بایدموج طراحی در شود. لذاسازه( می احداث برای نیاز مورد مصالح سکویی )کاهش حجم

-به باید تراز این ضمن در .باشد داشته مقدار ممکن را کمترین سازه ساخت برای نیاز مورد مصالح حجم نظر، سازه مورد پایداری برقراری ضمن که

 قرار بازدید مورد را سکو آسانی به بتوان رداریببهره زمان طول در هم و شود فراهم خوب کیفیت با اجرای امکان هم که شود انتخاب ایگونه

بیان کردند که تراز سکو نباید از یک حد نهایی بیشتر باشد، شکن سکویی ایسلندی در مورد موج  Van der Meerو  Sigurdarsonالبته. داد

به حداقل توصیه کردند که تراز سکو  هاهمچنین آن. نداردعرض سکو افزایش تراز سکو تأثیر زیادی بر روی کاهش پسرفت  ،که بعد از این حدبطوری

0.6اندازه sH مؤثری پارامتر ایستابی سطح تراز از سکو ارتفاع که شودمی مشاهده همکاراندر تحقیق مقیم و  .]61[ باالتر از تراز ایستابی قرار گیرد 

 فرسایش سکوی ر عرضمقدا ثابت، موج شرایط یک در سکو ارتفاع افزایش با کهبطوری است، سکویی شکنموج تغییرشکل میزان و پایداری در

 .[11] شودمی کمتر یافته
 

 عرض سکواثر  -4-8

 و نداده قرار تأثیر تحت را دیگر هایقسمت پایداری پایدار، حالت به رسیدن جهت سکو شکل تغییر که شود انتخاب ایگونه به بایدسکو  عرض

شکن دارای پذیر عرضی است که موجشکن سکویی شکلعرض بهینه برای موج .نگردد سکو باالی شیب بخصوص هاقسمت سایر تخریب باعث

در حالت حد نهایی به اندازه پس از تغییر شکل پوزه سکو و کمترین حجم ممکن باشد به شرط آنکه برای موج طراحی با دوره بازگشت مورد نظر، 

502 nD 504 تا nD  17[ تخریب نشده باقی بماندسنگ  ،سکواز لبه انتهایی[. Sigurdarson  برابر ارتفاع موج  5/3و همکاران مقدار عرض سکو را

  [13]. ندمشخصه پیشنهاد کرد

( P) 1پذیری. برای این منظور ابتدا باید پارامتر انعطافشده استبندی جدید استفاده در آخرین قوانین مطرح شده مربوط به طراحی عرض سکو از طبقه

-انعطاف باشد.بدترین شرایط دریایی میپذیری به معنای قابلیت مقابله با . پارامتر انعطاف[2] تعیین شودو طراح کارفرما  رپذیریه به میزان خطبا توج

بدترین شرایط دریایی نسبت به پذیر، سختی شکلشکن سکویی بهکه موجیابد، بطوریکاهش میoHبا افزایش عدد پایداری شکن سکوییپذیری موج

پذیر دارای کمترین کامالً شکلشکن سکویی موجو  خوبپذیری پذیر دارای انعطافنسبتًا شکل شکن سکوییموجو  بوده یپذیرانعطافدارای بیشترین 

 :[2] ارائه شده است های سکوییشکنموجپذیری برای انواع مقادیر پیشنهادی میزان انعطاف 0جدول در باشد. نسبت به شرایط حدی می پذیریانعطاف

 

                                                                                                                                                    
1 - Resiliency 
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 [2] های سکوییشکنپذیری برای انواع موجمقادیر پیشنهادی میزان انعطاف -6جدول 

P% = 10 - 20 % پذیرسختی شکلشکن سکویی ایسلندی بهموج پذیری بیشینهانعطاف 

P% = 20 - 40 % پذیراً شکلشکن سکویی ایسلندی و همگن نسبتموج پذیری متوسطانعطاف 

P% ≤ 70 % پذیرشکن سکویی همگن کامالً شکلموج پذیری کمینهانعطاف 

 

 شود:تعریف می 2مقدار عرض فرسایش یافته بصورت رابطه  سپس

)2(                                                                       2.5

50 50

Re 1.6( 1)s

n n

c H
D D

 


                                                                                                  

 بدست آید: 3نهایتاً توصیه شده که مقدار مورد نیاز برای عرض سکو از رابطه  

)3(                                                                                                                                                                                   Re
%

( )
100

cB
p

 

 :پیشنهاد شده است زیررابطه همچنین کمترین مقدار عرض سکو نیز بصورت 

)4(                                                    503 nD  a minimum of at least with                                                      min 50Re 1 nB c D   
 

  کالسسنگ به  کالس سنگ گذر از ناحیه -4-9

های باالیی سازه جایابی شود که تحت اثر برخورد مستقیم طوری در قسمتباید  شکن سکویی ایسلندی سنگ کالس با توجه به آنکه در ساخت موج

 کالس سنگبه  کالس  سنگ گذر از تر سازه بتوانند پایدار بمانند، ناحیههای کوچکتر در ترازهای پایینموج پایداری خود را حفظ نموده و سنگ

 شکن سکویی ایسلندیاز جمله پارامترهای مهم در طراحی موج ،سطح ایستابی( تراز به نسبت اولیه رخنیم و یافتهتغییر شکل  رخنیم تقاطع نقطه فاصله)

 کرد ارائه به سنگ کالس به منظور یافتن نقطه گذر از سنگ کالس  ایمطالعه آزمایشگاهی ضوابط طراحی با Sveinbjörnsson. خواهد بود

[4]:  

501.45به اندازه بیشترین مقدار بین دو مقدار  عمق سنگ کالس -1 nD  501.85و nD  .در زیر سکو ادامه یابد 

 یافته باشد. رخ تغییر شکلرخ اولیه و نیمتر از نقطه برخورد بین نیمحداقل پایین عمق سنگ کالس -2

 گردد. برای این منظور وارد کالس دهیچ شرایطی نبایکه ناحیه گذر تحت  کردندپیشنهاد   Van der Meerو   Sigurdarsonهمچنین

برابر ارتفاع مشخصه موج زیر تراز سکو پیشنهاد  4/1و یا  برابر قطر متوسط سنگ کالس  05/2 را کالس سنگبه   سنگ کالسگذر از  ناحیه

 .[2] کردند

 

 فاصله افقی آرمور )فاصله افقی محل برخورد تراز آب تا هسته( -4-11

های بزرگ و با تخلخل زیاد ای از فاصله افقی آرمور سنگاز آنجا که در بخش عمدهشکن سکویی ایسلندی مطرح بوده و ن پارامتر در طراحی موجای

له برای طراحی فاص شود.شکن سکویی ایسلندی محسوب میقرار دارند ظرفیت اتالف در این قسمت باال بوده و در نتیجه پارامتر مهمی در طراحی موج

 :[18]پیشنهاد شده است افقی آرمور رابطه زیر 

)5(                                                                                                                                                                            
50

2 SDh

SD n

HA
H D 




                                            

تا  4پذیر نسبتاً شکل هایشکنموجبرابر ارتفاع مشخصه موج، برای  4تا  4/3پذیر سختی شکلهای بهشکنبرای موجفاصله افقی آرمور  ،5 بطهبر راعالوه 

 .[18] مشخصه موج پیشنهاد شده استبرابر ارتفاع  0تا  5پذیر کاماًل شکلهای شکنموجبرابر ارتفاع مشخصه موج و برای  5
 

 پنجه طراحی  -4-11

شکن، یک الیه سنگ بصورت پنجه طرح گردد. در برخی شرایط الزم است برای جلوگیری از آبشستگی و فرسایش مصالح بستر در قسمت جلوی موج

)یکی از پارامترهایی که در طراحی پنجه باید لحاظ شود فاصله پنجه از تراز ایستابی )th برای محاسبه فاصله پنجه از تراز ایستابی بکار  0است. رابطه

 :[2] رودمی

)6(                                                                                                                                                      0.15
2.7

50
2 6.2s t od

n

H h N
D d

 


 

 های حرکت داده شده از روی پنجه هستند. تعداد سنگ odNفاصله پنجه از تراز ایستابی و thعمق آب در پای سازه، dکه در آن
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 های مختلف بصورت زیر توصیه شده است:پایداری و اقتصادی و اجرایی برای پروژههای با در نظر گرفتن جنبه odNمقدار

 های بسیار مهمبرای پروژه 1تا  5/1 -

 های مهمبرای پروژه 5/1تا  1 -

 های معمولیبرای پروژه 5/2تا  5/1 -

 های کم اهمیتبرای پروژه 5/3تا  5/2 -

 :[19] ه نموداستفاد 7توان از رابطه همچنین برای تعیین تناژ پنجه می

)7(                                                                                                                                   0.2

50 50
1.1 3.3 0.15s tm od

n n

H hS N
D D

  


 

2که در آن 
2 s

m
HS

gT
 .تیزی موج است 

 

 الیه هسته -4-12

نظر  ای درعرض فوقانی هسته باید به اندازه همچنینشود. معموالً از مصالح ریزدانه معدن قرضه استفاده میسکویی شکن هسته موج اجرای الیه برای

هم بصورت رفت و برگشت یا یک کامیون از کنار  برداری از تاج را جوابگو باشد و تردد دو کامیون از کنارگرفته شود که ملزومات اجرایی و نیز بهره

ای انتخاب شود که گونهنظر داشت که بدلیل اجرای هسته از خشکی، تراز هسته باید به انتخاب تراز هسته باید در در خصوصپذیر باشد. ثقیل امکانجر

 . [15] آالت برای اجرای هسته فراهم شودامکان تردد ماشین
 

 

 شکن سکویی ایسلندیمثالی از طراحی هندسی موج .5

 

این شود. برای های که در بخش قبلی ذکر شده، انجام میشکن سکویی ایسلندی، با توجه به توصیهنحوه طراحی هندسی موج در این بخش مثالی از

ثانیه در نظر گرفته شده  2/11متر و پریود اوج  5ساله برابر با  111ارتفاع مشخصه موج برای دوره بازگشت  ایمنظور فرض بر آن است که در پروژه

31025الی آبهمچنین چگ است. /kg m 32700و چگالی سنگ /kg m  .با شکن ابتدا باید نوع موج هندسی در طراحیدر نظر گرفته شده است

استفاده از جدول  و بر اساس عدد پایداری مشخص شود. برای این منظور با توجه به ارتفاع مشخصه موج و با 3بندی ارائه شده در جدول طبقه استفاده از

شکن آمده و نوع موجشود. حال عدد پایداری بدست مشخص می I، قطر مشخصه سنگ کالس 1انتخاب شده و سپس از رابطه  I، تناژ متوسط کالس 5

ود که طراحی شفاده میبنا به شرایط معدن قرضه است ،کالس سنگ 5تا  3شکن سکویی ایسلندی، عمدتًا از . همچنین در طراحی موجشودتعیین می

 اصلیهمچنین ایده  بیان شده است. 7طراحی تمامی پارامترهای هندسی بصورت خالصه در جدول  حاضر بر اساس سه کالس سنگ انجام گرفته است.

ین مقادیر مشخص شده در ا در کشور نروژ گرفته شده است. Sirevagشکن سکویی ایسلندی ی موجاز طرح اجرا شده 7شکل در طراحی شده مقطع 

 اند، مقادیر فرضی در طراحی مثال اخیر است.جدول که داخل پرانتز قرار گرفته

 

 شکن سکویی ایسلندیموج مختلفخالصه طراحی پارامترهای  -7جدول 

 پارامتر مورد بررسی مقدار بدست آمده مالحظه

2
2 s

m
HS

gT
 0.03 تیزی موج 

1s

w




   1.63 الی نسبیچگ 

 Iتناژ متوسط کالس  t 7.5 5جدول 

 Iقطر مشخصه کالس  m 1.41 1رابطه 

50

SDo
n

HH
D




 2.18oH  عدد پایداری 

 شکننوع موج پذیرشکل نسبتاً  3جدول 

 تعداد کالس سنگ 3 شودکالس سنگ انتخاب می 5تا  3معموالً بین 

 یافتهقدار عرض فرسایش م m 3.38 2رابطه 
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 مقدار خطر پذیری طراح % 30 0جدول 

 عرض سکو m (12) 11.26 3رابطه 

.6b sd o H 5 m تراز سکو از سطح ایستابی 

 فاصله عرض افقی آرمور m (22) 21.8 5رابطه 

 تراز تاج m 10 متر باالتر از تراز سکو 5تا  3

0.4 SDH -2 (-1.8) m ناحیه گذر از سنگ کالس I به سنگ کالس 

 

 
 شکن سکویی ایسلندیمقطع طراحی شده موج -7شکل 

 

 

 گيرینتيجه .6

 

هایی از ست. پیچیدگیهای فراوان نیازمند مطالعات پایه و اساسی اهای سکویی از جمله مسائلی است که بدلیل پیچیدگیشکنپایداری هیدرولیکی موج

ر تحلیلی و تئوری گذارد، از نظای مواقع بصورت امواج شکسته با تولید آشفتگی اثر میکه در پاره متخلخلیک سازه  باقبیل اندرکنش امواج تابشی 

شکن سکویی مطرح در طراحی موج شناخت قوانین ها بسیار مهم و شایان توجه است.بسیار مشکل است. به همین منظور شناخت پارامترها و نحوه اثر آن

-های طراحی ذکر شده موجهمچنین با توجه به توصیه های بسیار و جدید بودن، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.ایسلندی با توجه به مزیت

عمق آب پای سازه، پارامترهای ود موج و محیطی مانند ارتفاع و پریرهای تپارام نمونه طراحی شده است.، با صورت پروژه فرضی شکن سکویی ایسلندی

 رخنیم تقاطع نقطه فاصلهآرمور، تراز سکو از سطح ایستابی، عرض سکو، شیب اولیه الیه  ،بندیو ضریب منحنی دانهقطر اسمی سنگ  ای مانندسازه

-شکنپارامترهای مهم در بررسی پایداری هیدرولیکی موج از جملهسطح ایستابی و فاصله افقی الیه آرمور  تراز به نسبت اولیه رخنیم و یافته شکل تغییر

بندی و یا شود. کاهش در عرض دانهبطورکلی با افزایش تمامی پارامترهای محیطی نامبرده عرض فرسایش یافته سکو بیشتر می .هستندهای سکویی 

ز سکو کمتر و عرض سکو کمتر سبب افزایش در میزان شیب تندتر، ترا شود.دانه سبب کاهش عرض فرسایش یافته سکو میافزایش قطر اسمی سنگ

  شوند.فرسایش سکو می
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Abstract 

Berm breakwaters are rubble mound structures initially constructed with a large porous berm above or at 

still water level at the seaward side of structure. The main preference of this kind of structure is 

optimizing the yield of an armor stone quarry. In the past, there was not clear design rules on 

comprehensive determination of cross sections, so design of structure was based on the experience with 

earlier designs or based on the physical modeling. Hydraulic stability and wave overtopping are the two 

most important parameters in designing a berm breakwater. There are several parameters influencing the 

design of berm breakwaters, which evaluation each of them can help us to better understanding of 

hydraulic stability of the structure. There are however no general guidelines on the design of Icelandic 

type of breakwater taking recent research results and practical experience into account. The task of the 

present paper will be to study the different research results and compile all relevant information into 

practical guidelines for the design of Icelandic berm breakwaters. 
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