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چكيده

اطالعات مقاله

آرمورها نوعی الیه محافظ تهیه شده از سنگ یا بتن هستند که در ساخت موجشکنها یا خطوط ساحلی استفاده
 آسیب.میشوند و با الگوی خاص چینش منظم یا نامنظم در موجشکنها یا سواحل مورد بهرهبرداری قرار میگیرند
الیه آرمور در مواجه با امواج به عنوان مهمترین حالت خرابی در قواعد طراحی موجشکنهای تودهسنگی بیان شده
 پایداری این سازه در طول عمر بهرهبرداری بسیار حائز، از آنجا که ساخت موجشکن پروژه ای پر هزینه است.است
 این مطالعه در بر دارنده نتایج بررسی آزمایشگاهی پایداری موجشکن تودهسنگی پوشش داده.اهمیت خواهد بود
 در این آزمایشها که با استفاده از امواج نامنظم انجام.شده با الیه آرمور متشکل از بلوکهای آرمور جدید است
 پریود امواج و تغییرات سطح تراز آب بر روی پایداری این قطعات، تأثیر پارامترهای ارتفاع مشخصه امواج،شده است
 نتایج بدست آمده از تخریب الیه آرموری در قالب پارامتر خسارت نسبی.آرمور بتنی را مورد بررسی قرار داده است
) ارائه شده است که پایداری آرمور با افزایش مقادیر ارتفاع مشخصه و پریود امواج کاهش یافته و الیه آرمورNod(
 همچنین تاثیرات خسارت پیشرونده بر سایر اجزا موجشکن در مواجه.موجشکن تودهسنگی خسارت خواهد دید
.با اندرکنش موج و سازه ارزیابی شد و نتایج این بررسی نشان دهنده کارایی آرمور پیشنهادی بتنی جدید است
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Armors are a kind of protective layer made of stone or concrete, used in breakwater
constructions or coastal lines, arrayed with specific regular or irregular pattern on the
breakwater or the coast. Armor damage due to wave attack is the principal failure mode to be
considered when designing conventional rubble mound breakwaters. Since the cost of
breakwater construction is high, the stability of this structure during its service life is
important. This study includes the results of a experimental study stability of rubble mound
breakwater covered with armor layers consisting of parsian national armor. In these
experiments using irregular wave, the effect of significant wave height, wave period and
water level changes on the stability of these concrete armor parts. The results obtained from
the damage of the armor layer in the form Nod are presented that the stability of the armor
decreases with increasing values of significant wave height and wave period and the armor
layer of the rubble mound breakwater will be damaged. The effects of progressive damage
on other breakwater components against wave interaction were also evaluated and the results
of this study show the efficiency of this New Recommended Concrete Armor.
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 - 1مقدمه
موجشکنها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در حوضچه
بنادر ،پهلوگیری امن شناورها ،کاهش انرژی ناشی از امواج و حفاظت
از سواحل در مقابل امواج ساخته میشوند .از آنجایی که هزینه
ساخت موجشکن باال است ،طراحی مناسب و بهینه این سازه از
منظر پایداری و اقتصادی بسیار حاضر اهمیت است .مطالعات صورت
گرفته در زمینه پایداری ،تخریب ،جابجایی و آسیبهای پیشرونده
از منظر اقتصادی و کاراییسنجی موجشکنها بسیار حائز اهمیت
است .عدم آشنایی با میزان تخریب در موجشکنهای تودهسنگی
می تواند باعث شود که در طول دوره طراحی و بهرهبرداری از آنها
امکان دریافت پاسخ مناسب سازهای کاهش یابد و در واقع طراحی
موجشکن بدون آگاهی از میزان تخریب امکانپذیر نیست .آرمورهای
بتنی به عنوان مناسبترین گزینه جایگزین مصالح سنگی در الیه
حفاظ موجشکنها شناخته میشوند .با هدف کاهش هزینههای
ساخت موجشکن تودهسنگی یا عدم دسترسی به مصالح مناسب از
معادن قرضه استفاده از آرمور بتنی جایگزینی مناسب برای آرمور
سنگی بشمار میآید .امروزه استفاده از قطعات بتنی نظیر داالس،1
تتراپاد ،2تریبار 5و  ...به عنوان الیه محافظ در موجشکنها رایج
است .این قطعات بتنی باید از نظر شکل هندسی و وزن به گونهای
باشند که بتوانند در هنگام برخورد امواج به آنها پایداری خود را
حفظ کنند .از آنجایی که استفاده از آرمورهای رایج بتنی به دلیل
شرایط تحریم و پرداخت هزینههای حقوق مالکیت با مشکالت
متعددی روبرو است ،ساخت و ارزیابی آرمور بتنی جدید ضرورتی
غیر قابل انکار است .این آرمور با الهام از آرمور  CORE-LOCو
بازطراحی آن به شکلی منحصر به فرد و انجام مطالعات عددی به
مرحله ارزیابی آزمایشگاهی رسیده است .در این مطالعه سعی شده
است تا بر اساس مدلسازی فیزیکی پایداری قطعات آرمور بررسی و
ارزیابی گردد .شکل  1نمایی از آرمور پیشنهادی بتنی جدید را نشان
میدهد.
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 -2مطالعات انجام شده
در این بخش به معرفی مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی
پایداری آرمور بتنی و تخریب ناشی از اندرکنش موج و سازه پرداخته
خواهد شد .از وظایف اصلی الیه آرمور اتالف انرژی امواج به منظور
کاهش باالروی ،کاهش روگذری و انعکاس و محافظت از مصالح
فیلتر و هسته در برابر امواج است .بورچارت ( ،)1729در مورد خرابی
موجشکنها نتایجی را منتشر کرد که طی این مطالعات بیان نمود
طراحی و ساخت موجشکنها یک کار کالسیک در مهندسی ساحل
است .بورچارت با بررسی خرابی در موجشکنهای تودهسنگی به
توسعه پایداری الیه آرمور آنها پرداخت .در بررسیهای صورت
گرفته ریزش بخشهای عمودی تاج موجشکن هنگام مواجه با امواج،
شکستن قطعات آرمور سنگی و بتنی ،عدم توجه به دانهبندی
مناسب الیههای موجشکن و خروج سنگدانههای ریزتر از الیه آرمور،
فرسایش بخش فوقانی موجشکن توسط پدیده روگذری موج و
فرسایش الیه آرموری موجشکن توسط اندرکنش موج و سازه را از
موارد مهم در خرابی موجشکن دانست [ .]1بورچارت و همکاران
( ،)1775به طراحی واحدهای آرمور داالس پرداختند و گزارش
دادند انواع واحدهای آرمور مانند تتراپاد و داالس میتوانند به طور
گسترده مورد استفاده قرار میگیرند [ .]2بسیاری از خرابیهای اخیر
موجشکنهای تودهسنگی نشان میدهد که بین یکپارچگی
ساختاری واحدها و پایداری هیدرولیکی (مقاومت در برابر جابجایی)
الیههای آرمور تعادل وجود ندارد .مطالعات یاد شده فقط به آرمور
داالس پرداخته است و اولین نمودارها و فرمولهای طراحی را ارائه
کرده است که در آن فشارهای استاتیکی ،شبهاستاتیکی و ضربهای
و همچنین معیارهای پایداری هیدرولیکی اعمال شدهاند .همچنین
بورچارت و همکاران ( ،)1772به بررسی تأثیر نفوذپذیری هسته بر
ثبات الیه آرمور آکروپاد 0در خطوط ساحلی ،سازهها و موجشکنها
پرداختند [ .]5ملبی و همکاران ( )1772بیان کردند روابط
متغیرهای خرابی به عنوان تابعی از میانگین تخریب ،امکان پیش-
بینی شکل پروفیل و تغییرپذیری تخریب را فراهم میکند[ .]0یک
معادله تجربی اولیه نیز توسط ایشان برای پیشبینی پیشرفت زمانی
میانگین منطقه تخریب شده به عنوان تابعی از آمار موج  -دامنه
زمانی به عنوان پیشنهاد ارائه شد .در این مطالعات مهمترین
پارامترهای موثر بر پیشبینی تخریب موجشکنهای تودهسنگی
ارتفاع موج مشخصه و قطر اسمی مصالح روی شیب موجشکن است.
وندرمیر ( ،)1777شیبهای صخرهای و سواحل ماسهای را تحت
برخورد امواج در دانشگاه دلفت هلند مورد بررسی قرار داد و در
همان سال آرمورهای مکعبی 3و تتراپاد را ارزیابی کرد [.]3
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چگینی و همکاران ( ،)2442بررسی پایداری موجشکنهای توده-
سنگی با الیههای آرمور متشکل از بلوکهای آنتیفر 2را مورد بررسی
قرار دادند .در این آزمایشها که با استفاده از امواج نامنظم انجام
شده است ،تأثیر پارامترهای موج و شیب سازه بر روی پایداری این
قطعات آرمور بتنی مورد ارزیابی قرار گرفت و روابط پایداری قطعات
مزبور استخراج گردیده است .سرانجام مقایسهای بین این معادالت
و روابط پایداری که به وسیله وندرمیر ( )1777در مورد قطعات
مکعبی به دست آمده ،صورت گرفته شد [ .]2موسوی و همکاران
( )2419به بررسی آزمایشگاهی واحدهای آرمور بتنی آنتیفر
پرداختند .یافتند که یکی از مهمترین مزیتهای این آرمور استفاده
در آرایش منظم و نامنظم است [ .]9هنریکوئس و همکاران
( )2412به منظور ارزیابی سطح تخریب الیه آرموری موجشکن
تودهسنگی از روش فوتوگرامتریک 9برای ثبت تخریب استفاده
کردند که خود نشان دهنده استفاده روشهای نوین به منظور
ارزیابی سطح آسیب در تصویربردای هنگام آزمایش است [.]2
فورتس و همکاران ( )2417گسترش آسیب در موجشکنهای توده-
سنگی تحت ثاثیر طوفانهای ناشی از تغییرات آب و هوایی را مورد
ارزیابی آزمایشگاهی قرار دادند .تغییرات سطح تراز آب و ارتفاع امواج
از پارامترهای تاثیرگذار در شرایط آزمایشگاهی تشکیل وقایع آب و
هوایی در نظر گرفته شد .ارزیابی آسیب بهوسیله روش شمارش و
2
جابجایی متعارف و ثبت تصاویر توسط تکنیک فتومتریکاستریو
انجام شده است .نتایج تخریب به صورت پارامتر آسیب ( )Sو درصد
جابجایی واحدهای آرمور ارائه شده است [ .]7کامپوس و همکاران
( )2424به مرور تاریخچه ارزیابی خسارت ،و اندازهگیری تخریب در
موجشکنهای تودهسنگی پرداختند .در مطالعه صورت گرفته توسط
کامپوس که گستره آن سال  1755تا  2424را شامل میشود ،بیان
نمود که در طراحی آینده موجشکنهای تودهسنگی به منظور
افزایش طول عمر مفید سازه و کاهش اثرات تخریب از روشهای
مبتنی بر کنترل ریسک استفاده خواهد شد .به منظور دستیابی به
این مهم ،مدل های احتمالی پیشرفت آسیب حائز اهمیت هستند
[ .]14مارس و همکاران ( )2421به بررسی آزمایشگاهی آسیب
وارده بر آرمور موجشکن تودهسنگی در شرایط عمق محدود و در
مواجه با شکست امواج پرداختند .آنها دریافتند که در زمان برخورد

اینرو در ابتدا در بخش روششناسی مطالعات تعاریف مربوط به
تخریب و روابط ارزیابی آن ارائه شده است .با معرفی شرایط
آزمایشگاهی و مشخصات مدل فیزیکی به بیان نحوه ساخت و برپایی
شرایط آن ها پرداخته شده است .همچنین با بررسی نتایج صحت-
سنجی؛ تفسیر نتایج  19سناریوی آزمایش به صورت تحلیلی انجام
شده است .این مطالعه از نظر بررسی آرمور پیشنهادی بتنی جدید
به عنوان ساختاری ابتکاری در میان آرمورهای بتنی و ارزیابی
پایداری آن در قالب نتایج مدون آزمایشگاهی به منظور بهرهبرداری
و اجرای آن در بندر پارسیان واقع در خلیج فارس حائز اهمیت است.
 -3روششناسی مطالعات
پارامترهای حاکم بر ارزیابی پایداری موجشکنهای تودهسنگی از
ترکیب پارامترهای مربوط به بارگذاری هیدرولیکی و ساختار
تشکیلدهنده موجشکن تشکیل شده است .این پارامترها
شامل[:]12





امواج با الیه آرموری آسیب ابتدا در وجه شیبدار موجشکن ظاهر
می شود و در صورت ادامه روند تخریب در بخش تاج و وجه پشتی
گسترش مییابد .همچنین سرعت رخداد و گسترش آسیب در تاج
و وجه پشتی موجشکن بیشتر از وجه شیبدار است و این به دلیل
تاثیر آرمور واقع شده در تاج موجشکن بر اتالف انرژی امواج است
[.]11
در تحقیق حاضر بررسی آزمایشگاهی پایداری موجشکنهای توده-
سنگی با الیه آرمور پیشنهادی بتنی جدید پرداخته شده است .از
77
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با توجه به واکنش موجشکنها هنگام جابجایی و تحرکات آرمور در
برابر تاثیرات ناشی از بارگذاری موج و جریان (بارگذاریهای
هیدرولیکی) که شامل پارامترهای روگذری ،تنش برشی و تغییرات
سرعت جریان ،تغییرات سطح تراز آب و ارتفاع موج است؛ (با توجه
به عدم شبیهسازی جریان در فلوم آزمایشگاهی) در مطالعه حاضر
اثر تغییرات سطح تراز آب (عمق) ،ارتفاع موج و پریود آن مورد بحث
قرار گرفته است .محورهای تحقیق و توسعه آرمورهای بتنی تمرکز
7
بر افزایش مقاومت آنها بوسیله وزن آرمور ،اثرات قفل و بست
آرموهای مجاور و اصطکاک بین اجزای تشکیل دهنده الیه آرمور
است که بخش قابل توجهی از مقاومت الیه آرموری را شامل می-
شود.
معموال دو روش برای تعیین میزان خسارت در مدلهای سازههای
تودهسنگی مورد استفاده قرار میگیرد .این روشها شامل شمارش
تعداد قطعات منفرد آرمور که از جای خود بیرون آمدهاند و یا تعیین
میزان تغییرات در سطح ،که در محل جابجایی قطعات آرمور واقع
میشوند [ .] 15روش شمارش قطعات آرمور جابجا شده ،مستلزم
شناخت و تعیین روش هایی برای تعیین قطعات آرمور جابجا شده
است .یک شیوه معمول ،استفاده از قطعات آرمور رنگی است .برای
تعیین بهتر تعداد قطعات جابجا شده از عکسبرداری و فیلمبرداری
نیز استفاده میشود .تعیین خسارت با استفاده از بررسی میزان
تغییرات حجم با مقایسه نیمرخ شیب الیه آرمور قبل و بعد از
آزمایش در یک ناحیه مشخص میشود .بدین منظور مقطع مورد
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اندرکنش سازه موجشکن با موج و جریان
مشخصه ساختاری آرمور
مشخصات ابعادی ،ساختاری و سطح مقطع موجشکن
عملکرد و واکنش سازه موجشکن
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 Nodرا میتوان با معیار خسارت ( )Sمقایسه کرد .هرچند که ()S

آزمایش باید به ابعاد مناسب شبکهبندی شود .بهطوریکه تعیین
میزان تغییرات نیمرخ با دقت خوبی صورت پذیرد .درصد خسارت
را میتوان با استفاده از روشهای گوناگونی تعریف کرد .چند معیار
خسارت (آسیب) در ادامه ارائه شده است .هادسون 14خسارت را به
صورت نسبت قطعات آرمور بیرون آمده از جای خود به تعداد کل
11
قطعات آرمور سطح الیه ،بر حسب درصد تعریف میکند .توروم
خسارت به صورت نسبت کاهش در ضخامت میانگین الیه آرمور بعد
از آزمایش به ضخامت میانگین الیه آرمور قبل از آزمایش تعریف
کرده است [.]13
رفتار سازه های پایدار ایستا را بوسیله میزان آسیب توصیف می-
نمایند که پارامتر جابهجایی آرمور را در بر بگیرد .آسیب را میتوان
از طریق سطح فرسایش یافته حول سطح ایستابی توصیف نمود.
وقتی که این سطح فرسایش به اندازه آرمورها ارتباط داده شود ،یک
سطح تخریب بدون بعد را میتوان نشان داد که مستقل از اندازه
سازه (شیب و ارتفاع) باشد .الزم به ذکر است در ارزیابی آسیب بر
روی وجه جلویی موجشکن؛ بررسی ناحیه فعال موج که شامل
متوسط تراز سطح آب ( )MSLو به میزان ارتفاع مشخصه موج
( )HSباال و پایین این تراز است ،حائز اهمیت هست.
رابطه ( )1بیانگر خسارت الیه آرمور در سازههای تودهسنگی و رابطه
( )2معادل قطر اسمی آرمور است که به صورت زیر بیان شده است:

شامل جابجایی و نشست هم میشود [ .]13طبقه بندی خسارت در
موجشکنهای تودهسنگی در جدول  1آورده شده است.
جدول  – 1طبقهبندی خسارت در موجشكنهای تودهسنگی

 3تا 54
بیش از 54

)Dn50=(W50/ρa

 -4برپایی مدل آزمایشگاهی
پایداری موجشکن تودهسنگی با الیههای آرمور جدید در آزمایشگاه
ملی دریایی ایران با فلوم موج مجهز به موجساز پیستونی ،انجام شده
است .عمق آب فلوم برابر با  0متر و دستگاه موجساز توانایی ایجاد
موج تا ارتفاع  34سانتیمتر را داراست .همچنین طول فلوم موج
 044متر و عرض آن برابر  2متر است .باتوجه به استقرار صفحات
مشبک جاذب موج در انتهای فلوم ،بخش قابل توجهی از انرژی موج
در بخش انتهایی مستهلک خواهد شد .موجساز آزمایشگاه قابلیت
تولید امواج دوبعدی به صورت منظم و نامنظم در طیفهای مختلف
مانند جانسوآپ را دارا است .شکل  2نمایی از موج منظم تولید شده
در فلوم را نشان میدهد.

داالسها برابر  4/30Dاست .فن درمیر حرکت قطعات آرمور را به
صورت زیر دستهبندی کرد:
 : Nodتعداد قطعاتی که از الیه آرمور خارج شدهاند .به عبارت دیگر
قطعاتی که جابجایی آنها بیش از یک برابر  Dnبوده است.
 : Norتعداد قطعاتی که در جای خود تکان خوردهاند.
 : Nomovتعداد کل قطعات حرکت کرده ()Nomov=Nod+Nor
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تعبیر فیزیکی معیار خسارت  ،Sتعداد مربعاتی با بعد  Dn50در ناحیه
فرسایش یافته است .به عبارت دیگر تعداد واحدهای آرموری با بعد
 Dn50و جابجا شده به اندازه یک  Dn50است [ .]12الزم به ذکر است
وضعیت در معرض آسیب قرار گرفتن الیه فیلتر معادل گسیختگی
در نظر گرفته شده است .وندرمیر خسارت را در قطعات آرمور بتنی
با استفاده از پارامتر خسارت نسبی ( ،)Noتعریف کرد .طوری که No
برابر تعداد قطعات جابجا شده و یا تکان خورده در پهنایی به اندازه
یک قطر اسمی قطعه آرمور است .قطر اسمی ( )Dnبرای مکعبها
برابر بعد مکعب ،برای تتراپادها معادل ( 4/23Dطوری که  Dبرابر با
ارتفاع قطعه آرمور است) ،برای آکروپادها معادل  4/2Dو برای
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موج ،تعداد امواجی که به سازه برخورد میکنند ،شیب قرارگیری
قطعات (شیب سازه) و تخلخل الیه پوششی است که هدف این
مطالعه بررسی اثر پارامتر ارتفاع موج و پریود موج و تغییرات عمق
بر پایداری قطعات آرمور است و سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته
شدهاند.

1/3

()2

خسارت
متوسط
خسارت
زیاد
خسارت
نهایی

 5تا 3

چند قطعه از الیه آرمور اولیه جابجا میشوند
ولی شکاف بوجود آمده از  0قطعه بزرگتر
نیست .الیه زیرین سالم باقی میماند.
شکاف ایجاد شده بزرگتر از  2قطعه نیست.
قطعات الیه زیرین کمی جابجا میشوند.
الیه فوقانی در سطح وسیعی جابجا میشوند.
جابجایی الیه زیرین بزرگتر از  2قطعه نیست.
الیه آرمور فوقانی و الیه زیرین در سطح وسیعی
حرکت میکنند و مصالح زیرین قابل مشاهده
خواهند بود.

هنگامی که از قطعات سنگی در الیه آرمور سازههای تودهسنگی
استفاده میشود ،به طور معمول خسارت سازه و یا خرابی آن در اثر
تنشهای بوجود آورنده شکست سنگهای آرمور به عنوان یک
مسئله اساسی مورد بررسی قرار نمیگیرد [ .]10در این مطالعه به
گزارش تعداد آرمورهای شکسته شده نیز پرداخته میشود .همچنین
پارامترهای موثر بر پایداری قطعات محافظ شامل؛ ارتفاع موج ،پریود

S=Ae/(Dn50)2

()1

طبقهبندی
خسارت
خسارت
کم

درصد قطعات
جابجا شده
 4تا 5

شرح خسارت
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شكل  - 2موج منظم توليد شده توسط موجساز در فلوم آزمایشگاهی

طول مدل فیزیکی موجشکن  1/24متر لحاظ شده است و در وسط
فلوم (فاصله  244متری از موجساز) قرارگرفته و همچنین از دو
طرف تا دیوارههای انتهایی فلوم از سیستم جاذب موج استفاده شده
است.

مدلهای سازههای تودهسنگی ساحلی هستند .معموال هرچه مدل
با مقیاس کوچکتر ساخته شود ،این اثرات نمود بیشتری پیدا می-
کنند .اثر لزجت ،انعکاس و انتقال موج ،چگالی آب و اصطکاک از
اثرات مقیاس مهم در فرآیند آزمایشگاهی هستند.
مهمترین اثر مقیاس بر مدلهای فیزیکی سازههای تودهسنگی،
نیروی لزجت ناشی از جریان عبوری از درون فیلتر و هسته سازه
است .اگر مقیاسهای متعارف برای مدلهای پایداری سازههای
تودهسنگی در نظر گرفته شوند ،اثرات مقیاسی لزجت برای الیه اول
و تا حدی الیه دوم آرمور مهم نیست .زیرا عدد رینولدز بر اساس
ابعاد قطعات آرمور به دست آمده و بزرگی آنها برای ایجاد جریان
آشفته در این الیهها کفایت میکند .عدد رینولدز در رابطه ( )5آورده
شده است که  laمشخصه طولی قطعه آرمور است.
()5

𝑎

𝑉

وندرمیر در مطالعات خود بیان میکند در صورت استفاده از Dn50
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و  HSدر رابطه رینولدز ،اثرات لزجت برای الیه آرمور دارای اعداد
بزرگتر از  0 × 140ناچیز است [ .]10شبیهسازی مناسب انعکاس و
انتقال موج ،بهویژه برای سازههای نفوذپذیر که از طریق شیب و
تخلخل سطحی موجب استهالک انرژی میشوند بسیار مهم است.
استفاده از مدل های با مقیاس بزرگتر ،روشی برای کاهش اثرات
مقیاسی انعکاس و انتقال موج است .در ارتباط با اثر چگالی به دلیل
استفاده از آب معمولی به جای آب شور دریا در فلوم آزمایشگاهی
می توان با لحاظ کردن چگالی آب معمولی در هنگام تعیین وزن
مصالح الیه ها اثر مقیاس چگالی آب را حذف نمود .اثر مقیاس
اصطکاک ،شامل اصطکاک بستر ،اصطکاک ناشی از برخورد بین
قطعات آرمور مجاور و زبری سطح است .مالحظه اثرات مقیاسی
اصطکاک بستر در مدل سازههای ساحلی منوط به تولید موج در
فاصلهای طوالنی است .که به دلیل عمق  0متری فلوم موج مورد
استفاده در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار نمیگیرد .اصطکاک
ناشی از برخورد قطعات آرمور در مدل ممکن است بیشتر از نمونه
واقعی باشد و در موجشکنهای واقعی معموال این اصطکاک در
مقایسه با سایر نیروهای مقاوم در برابر امواج ناچیز محسوب میشود.
همچنین برای جبران اختالف زبری قطعات در نمونه واقعی و مدل،
سعی میشود که با استفاده از رنگآمیزی سطح قطعات ،سطوح
صافتری در قطعات مدل بوجود آورد که در مدلسازی صورت گرفته
قطعات به صورت رنگی مورد استفاده قرار گرفتهاند [.]10
این آرمور به منظور استفاده با شرایط محیطی بندر پارسیان در
خلیج فارس با مقیاس  1:24بر اساس دوره بازگشت موج  144ساله
مدلسازی شده است که عمق پای سازه ( )dبرابر  25متر ،ارتفاع
موج در پای سازه ( )Hdمعادل  3/04متر و پریود موج در پای سازه
 7ثانیه هست .بر اساس مقیاس گفته شده پارامترهای هیدرولیکی
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 -1-4انتخاب مقياس مدل و اثرات مقياس
انتخاب مقیاس برای تمام مدلهای سازههای ساحلی ،با توجه به دو
موضوع صورت میگیرد .اول آن که هرچه مدل با مقیاس بزرگتر
ساخته شود ،اثرات مقیاس کاهش پیدا میکند .دوم اینکه علیرغم
این واقعیت ،ساخت مدل های بزرگ مستلزم صرف هزینه بیشتر و
امکانات وسیع تر است که با توجه به ساخت مدل فیزیکی در فلوم
آزمایشگاهی با مشخصات عنوان شده؛ مدل فیزیکی موجشکن توده-
سنگی با آرمور جدید بزرگمقیاس محسوب میشود .محدوده قابل
قبول مقیاس برای سازههای تودهسنگی ،به عواملی چون اندازه قابل
ساخت قطعه آرمور مدل ،عمق آب قابل تامین در حوضچه یا فلوم
و ظرفیت تولید موج بستگی دارد .هادسون پیشنهاد کرد که محدوده
مقیاس طولی مورد استفاده برای آزمایشهای پایداری سازههای
تودهسنگی بین  1:3تا  1:94باشد [.]10
اثرات مقیاس در مدلهای هیدرودینامیکی موجکوتاه عمدتا ناشی از
این فرض در حین مقیاس کردن هست که گرانش نیروی فیزیکی
غالبی است و با نیروهای اینرسی به تعادل میرسد .مقیاس کردن
به صورت اشتباه بر اساس مقیاس فرود؛ این نتیجه را به همراه دارد
که دیگر نیروهای فیزیکی ویسکوزیته ،االستیسیته ،کشش سطحی
و  ...با این نیروها در فرآیندهای فیزیکی نقش و مداخله کمی دارند.
[ .]12در مدلهای هیدرولیکی موجکوتاه که با توجه به معیار فرود
مقیاس میشوند ،عدم همسانی نیروهای لزجت و نیروهای کشش
سطحی میتواند به اثرات مقیاسی مانند انعکاس موج ،انتقال موج،
اتالف اصطکاکی انرژی موج و اتالف شکست موج منتهی شود .اثرات
مقیاس شامل مواردی است که در نمونه واقعی چندان اهمیت
ندارند .حال آنکه تاثیر زیادی در مدل از خود بر جای میگذارند.
انعکاس و انتقال موج ،کشش سطحی ،شکست موج ،اصطکاک و
لزجت و اثرات چگالی آب آزمایشگاهی مهمترین تاثیرات مقیاس در

1⁄
3

𝑊

) 𝑎𝛾 ( = , Vw = √𝑔𝐻 , la

𝑎𝑙√𝑔𝐻.

=R
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در ابعاد آزمایشگاهی در جدول  2آورده شده است و در جدول 5
مشخصات آرمور در مقیاس آزمایشگاهی ذکر شده است .الزم به ذکر
است شیب پای سازه مدلسازی شده در فلوم  3درصد هست.
جدول  -3مشخصات آرمور مدلسازی شده در مقياس آزمایشگاهی
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پارامتر

مقدار ][m

پارامتر

عمق آب پای سازه
][d

1/13

ارتفاع موج پای
سازه ][Hd

4/22

ارتفاع موج آب عمیق
][H0

4/55

طول موج پای
سازه ][L

3/02

طول موج آب عمیق
][L0

2/52

عمق پایانی
][hc

4/25

جرم حجمی آرمور ][kg

4/233

چگالی
حجم

جدول  -2ابعاد آزمایشگاهی پارامترهای هيدروليكی در مقياس 1221
مقدار ][m

کميت [یكا]

مقدار

][kg/m3
][m3

1442
5/9293 × 14-0

 -2-4مشخصات مدل آزمایشگاهی
در این بخش به معرفی مقطع اصلی موجشکن بندر پارسیان و نحوه
جایگذاری مصالح و آرمور مدل فیزیکی در محیط آزمایشگاهی
پرداخته میشود .شکل  5نمایانگر ابعاد مقطع اصلی موجشکن بندر
پارسیان است .همچنین در شکل  0ابعاد مقطع مدل آزمایشگاهی
و شکل  3پالن و نحوه چینش مصالح آرمور ،فیلتر و هسته در فلوم
آزمایشگاهی آورده شده است.
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شكل  – 3ابعاد مقطع اصلی موجشكن بندر پارسيان
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شكل  – 4ابعاد مقطع مدل آزمایشگاهی موجشكن بندر پارسيان

آزمایشگاهی (بخش آبی 2محل اجرا مدل فيزیكی)

درجه

 -3-4ساخت مدل آزمایشگاهی
با توجه به مقیاس گفته شده برای مصالح هسته ،از سنگهای شسته
شده در محدوده وزنی  3تا  53گرم ،برای مصالح الیه فیلتر ،از
سنگهای شسته شده در محدوده وزنی  123تا  234گرم ،برای
مصالح الیه نگهدارنده آرمور ،از سنگهای در محدوده وزنی 1234
تا  1934گرم و به جهت تامین بخش پای سازه موجشکن از سنگ-
های شسته شده تا وزن  2گرم استفاده شده است .در شکل  9نمایی
از طیف سنگدانههای مورد استفاده قابل مشاهده است.
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در شکل  3بخش آبی رنگ محل قرارگیری آرمور در مقطع موج-
شکن است .با توجه به عرض  2متری فلوم و کاهش در هزینههای
ساخت ،بخشهای قرمز رنگ به عنوان عبور دهنده و یا جاذب موج
استفاده خواهد شد .الیه هسته در نظر گرفته شده برای مقطع A-
 Aبه صورت یک جعبه ذوزنقهای شکل معادل مقیاس مدل
آزمایشگاهی برای سهولت در اجرا و انجام آزمایشات به کار گرفته
شده است .همچنین برای رسیدن به نسبت تخلخل  4/01در قسمت
مرکزی ،الیه مغزی به ضخامت  24سانتیمتر بکار رفته است که
اندازه قطر اسمی برابر با  2تا  0سانتیمتر را در بر میگیرند .در
ساخت مدل فیزیکی از یک الیه آرمور جدید با چینش منظم به
صورت  74درجه مطابق شکل  2استفاده شده است.
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شكل  - 5پالن و نحوه چينش مصالح آرمور ،فيلتر و هسته در فلوم

شكل  – 6نحوه قرارگيری آرمور جدید به صورت یک الیه با زاویه 01
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محافظ آرمور اجرا گردید .به جهت حفظ یکپارچگی بخشهای
مجاور از توریهای مشبک فلزی برای نگهداری مصالح سنگی
استفاده شده است .الزم به ذکر است در محل اجرای مدل فیزیکی
(بخش آبی رنگ مشخص شده در شکل  )3به طول  1/24متر فاقد
هرگونه توری نگهدارنده هست .روند ساخت زیر سازه و سازه موج-
شکن در شکلهای زیر به طور منظم نشان داده شده است .در شکل
 7مراحل برپایی زیرسازه فوالدی در فلوم ،ساخت و نصب قابهای
شابلونی مشخص شده است .همچنین در شکل  14توریهای
نگهدارنده مصالح در بخشهای کناری مدل فیزیکی نشان داده شده
است.

شكل  – 7دانهبندی اجزای تشكيلدهنده مدل فيزیكی بندر پارسيان

برای ساخت آرمور طبق مشخصات مورد محاسبه از قالبهای
وکیومی با هدف تسریع در فرآیند ساخت  744قطعه آرمور استفاده
شده است که در شکل  2مراحل ساخت قالب وکیومی تا قالبگیری
آرمورها و در انتها رنگآمیزی آنها نمایش داده شده است.

نصب قابهای شابلونی بر روی زیرسازه
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شكل  – 0نمایی از مراحل برپایی زیرسازه فوالدی در فلوم ،ساخت و

شكل  – 8مراحل ساخت آرمور جدید
شكل  – 11نمایی از توریهای نگهدارنده مصالح در بخشهای کناری

به منظور قرارگیری مدل فیزیکی از زیرسازه فوالدی در فلوم
آزمایشگاهی با قابلیت تنظیم تراز موجشکن نسبت به سطح آب
استفاده شده است .همچنین برای پیادهسازی دقیق مقطع موجشکن
 2عدد قاب شابلونی ساخته شده و بر روی زیر سازه مورد نظر نصب
گردید .به جهت افزایش استحکام قابهای شابلونی ،قطعات فوالدی
به زیر سازه به وسیله جوش متصل گردیده است .در بخشهای
مجاور موجشکن (بخش قرمز رنگ مشخص شده در شکل  )3به
دلیل خاصیت استهالکی برای امواج در هنگام تست ،بدون الیه
هسته در نظر گرفته شده است و صرفا الیههای فیلتر ،آرمور و

مراحل اجرای الیههای مختلف موجشکن تودهسنگی به ترتیب در
شکل  11به نمایش در آمده است .که در ابتدا از پایینترین تراز
شروع به چینش الیه پنجه و مصالح رسوبی جلوی پنجه شده است
سپس الیه هسته اجرا گردید و بعد از هسته الیه فیلتر و نگهدارنده
آرمور و در انتها الیه آرمور اجرا شد.
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مدل فيزیكی
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زوایای مختلف به صورت همزمان برای تصویربرداری استفاده گردید.
شکل  15ادوات ثبت نتایج آزمایشگاهی را نشان میدهد.

شكل  – 11مراحل قرارگيری الیههای موجشكن در فلوم آزمایشگاهی

الزم به ذکر است مدل فیزیکی موجشکن در عمق  142سانتیمتری
معادل با جذر حداکثری منطقه طرح به آباندازی شده است و
اطالعات تکمیلی در رابطه با تغییرات سطح تراز آب در منطقه طرح
و مدلسازی فیزیکی در جدول  0آورده شده است و شکل  12نمای
نهایی از به آباندازی مدل فیزیکی را نشان میدهد.
جدول  – 4تغييرات سطح تراز آب در منطقه طرح و مدلسازی فيزیكی
تراز
سطح آب

طرح ][m

جزر حداکثر ][LAT

21/2

142

متوسط تراز سطح آب ][MSL

22/2

110

آرموری و سيستم کامپيوتری ثبت نتایج

پیش از برپایی مدل فیزیکی موجشکن ،برای اطمینان از عملکرد
مناسب موجساز ،امواجی جهت نمونه در داخل فلوم ساخته شده
است .طیف حاصل از این امواج در موقعیتی که برای نصب سازه
پیشبینی شده بود با طیفهای استاندارد جانسوآپ مقایسه شد.
نمونه خروجی به دست آمده در شکل  10به صورت سریزمانی موج
نامنظم و شکل  13به صورت طیف استاندارد ارائه شدهاند .همانطور
که مشاهده می گردد تطابق بسیار خوبی بین مقادیر ثبت شده و
مقادیر هدف برقرار است.
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عمق در منطقه

عمق در فلوم
][cm

شكل  – 13آمپلیفایرهای موجنگار ،دوربينهای ثبت تخریب الیه

(الف) ارتفاع مشخصه  16/ 12سانتیمتر و دوره تناوب پيک  1/72ثانيه

شكل  – 12نمای نهایی از قرارگيری مدل فيزیكی در عمق  118سانتیمتر

به جهت تعیین ارتفاع در نزدیکی محل مدل فیزیکی ،از موجنگار به
فاصله طول موج در  14متری از پای سازه استفاده شده است.
همچنین موجنگار قبل از برپایی مدل فیزیکی در فلوم کالیبره شده
و صحت نتایج سریزمانی موج نامنظم تابشی از موجساز و طیف
جانسوآپ حاصل از آن مورد بررسی و اطمینان قرار گرفت .الزم به
ذکر است برای ارزیابی و ثبت تغییرات و تخریب الیه آرمور بتنی،
ناشی از تابش امواج از  0دوربین  GOPROبا ظرفیت ضبط تصاویر
معادل  24فریم بر ثانیه با کیفیت ( Full HD )1724×1424از

(ج) ارتفاع مشخصه  22/27سانتیمتر و دوره تناوب پيک  2ثانيه

شكل  – 14سریزمانی موج نامنظم ثبت شده در فلوم آزمایشگاه
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 -4-4کاليبراسيون

(ب) ارتفاع مشخصه  18/56سانتیمتر و دوره تناوب پيک  1/85ثانيه
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(الف) ارتفاع مشخصه  16/ 12سانتیمتر و دوره تناوب پيک  1/72ثانيه

4
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2
2
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142

13/3
21/2

1/93
1/23

4

2

2

142

25

2/13

4
4

2
2

7
14

142
142

25
22/9

2/49
2/49

2
2
2

11

110

24

1/22

4

12
15

110
110

29
52

2/41
2/20

4
4

10

110

29

2/41

+14

1

13

110

13

1/92

+14

1

12

110

23

1/79

+14

1

19

110

23

1/72

+14

1

با بررسی نمودارهای حاصل از شکل  13مشاهده میگردد تطبیق
به نسبت مناسبی میان طیف هدف و طیف حاصل از آزمایش در
فلوم وجود دارد.
 -5-4سناریوهای آزمایش
با در نظرگیری امواج در منطقه طرح و تبدیل به مقیاس
آزمایشگاهی در حالت تراز متوسط تراز سطح آب ( )MSLو تراز
جزر حداکثری ( )LATدر قالب  19سناریو امواج به مدل فیزیکی
تابانده شد .در جدول  3سناریوهای انجام آزمایش آورده شده است.
جدول  – 5سناریوهای انجام آزمایش
d
][cm

Hs
][cm

Tp
][sec

Crest Level
][cm

Blocks
row

1

142

22

2/25

4

5

2

142

12

1/92

4

2

5

142

12

1/22

4

2

بعد

قبل

142

قبل
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 -5بيان و تحليل نتایج
در سازههای تودهسنگی خسارت با خروج آرمور روی سازه از جای
خود به وجود میآید .این عمل در نهایت موجب آسیب مصالح زیرین
خواهد شد .آرمورها معموال تکانهای درجا 7را بدون آسیب تحمل
میکنند .البته در مورد الیه آرمور دارای قطعات بتنی الغر ،تکانهای
درجا هم می تواند باعث شکستن قطعات آرمور در یک جابجایی
کوچک شود .برخورد قطعات مجاور آرمور با یکدیگر ،میتواند بر
پایداری هر یک از قطعات آرمور تاثیر زیادی داشته باشد .بنابراین
نباید انتظار خسارت یکنواخت در تمام عرض مدل فیزیکی را داشت.
در این بخش به بیان و ارزیابی پایداری آرمورهای بتنی پرداخته
میشود .در شکل  12نمای کلی از مقاطع قبل و بعد موجشکن در
تمامی آزمایشهایی که منجر به تخریب شده است؛ ارائه شده است.
همچنین در ادامه به تحلیل جامع از اثرات پارامترهای مهم در بوجود
آمدن ناپایداری وجه جلویی موجشکن پرداخته شده است.
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شكل  – 15مقایسه نتایج طيف استاندارد و طيف نامنظم بدست آمده

بعد

4

2

پریود پیک موج است .در مجموع  19تست انجام گرفته است که
 14تست در حالت تراز جزر حداکثری ( )LATو  9تست در حالت
متوسط تراز سطح آب ( )MSLهست و عالوه بر معیار طراحی
طوفان  144ساله ،مدلسازی طوفان  124ساله نیز در تست شماره
 15انجام گرفته است .در  3تست آخر تراز تاج موجشکن به اندازه
 14سانتیمتر معادل با  2متر در مقیاس واقعی افزایش یافته و
تعداد ردیف بلوکهای تاج به  1کاهش پیدا نموده است.

(ج) ارتفاع مشخصه  22/27سانتیمتر و دوره تناوب پيک  2ثانيه

شماره

0

142

24

در جدول  d ،0عمق آب پای سازه HS ،ارتفاع مشخصه موج و TP

(ب) ارتفاع مشخصه  18/56سانتیمتر و دوره تناوب پيک  1/85ثانيه

آزمایش

1/22

4

2
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بعد

قبل

بعد

قبل
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آزمایش شماره )Tp=2.07 , Hs=23 , d=108( 0

آزمایش شماره )Tp=2.23 , Hs=28 , d=108( 1
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آزمایش شماره )Tp=2.24 , Hs=32 , d=114( 13

آزمایش شماره )Tp=2.01 , Hs=27 , d=114( 12

بعد

قبل

شكل  -16نمای کلی از مقاطع تخریب شده موجشكن طراحی شده با آرمور پيشنهادی بتنی جدید به همراه مقادیر Tp, Hs, d

 149در آزمایش شماره  1که از سه ردیف بلوک تاج استفاده شده است؛
براساس تصاویر ثبت شده از دوربینها در قبل و بعد از اتمام تست
مشاهده میشود که دو ردیف فوقانی بلوکها کامال تخریب گردیده و
نیز سه ردیف فوقانی از آرمورها دچار تخریب  24درصدی شده است.
همانطور که از تحلیل تصاویر مشخص است سایر ردیفهای آرمور
کامال پایدار بوده و هیچگونه تغییری در محل آنها رخ نداده است.
در آزمایش شماره  7که از دو ردیف بلوک تاج استفاده شده است؛
مشاهده میشود که بلوکهای تاج بدون تخریب و جابجایی بودهاند
و همچنین جابجایی جزئی یک ردیف آرمور به میزان  %3تخریب
بدست آمده است .در آزمایش شماره  12مشاهده میشود که بلوک-
های تاج بدون تخریب و جابجایی بودهاند و همچنین جابجایی جزئی
در یک ردیف آرمور معادل  %14تخریب بدست آمده است .همچنین
در آزمایش شماره  15در قبل و بعد از اتمام تست مشاهده میشود

جدول  -6مقادیر بدست آمده از پارامتر خسارت نسبی ()Nod

142

شماره آزمایش

Nod

شماره آزمایش

Nod

1

4/20

2

4

5
3

4
4

0
2

4
4

9

4

2

4
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که بلوکهای تاج بدون تخریب و جابجایی بودهاند در یک ردیف باال
ناپایداری در الیه آرمور مشاهده میشود که میزان تخریب %23
بدست میآید .در انتها آزمایش شماره  10از دو ردیف بلوک تاج
استفاده شده است که تخریب بلوکها قابل مشاهده هست و یک
الیه آرمور به میزان  %12دارای تخریب است .در سایر آزمایشات
بلوکهای تاج بدون تخریب و جابجایی بودهاند و همچنین پایداری
ردیفهای آرمور و پنجه موجشکن (در تمامی سناریوها)  144درصد
بدست آمده است .الزم به ذکر است مقادیر بدست آمده از پارامتر
خسارت نسبی ( ،)Nodدر جدول  2آورده شده است.
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موجشکن تخریب حاصل شده است .این حالت تخریب بیانگر آن است
که در اثر نیروهای ناشی از موج ردیف باالیی به شدت آسیبپذیر
است .قفل و بست نامناسب بازوی زیرین آرمور باعث شده که با وجود
کارایی مطلوب آن به صورت یکپارچه در امتداد شیب سازه؛ در ردیف
باال به دلیل ماهیت پیشرونده تخریب؛ در مقابل نیروهای باالبر و پسا
مقاومت مناسبی نداشته باشد .به خصوص در آرمورهای بتنی که
پایداری آنها به نسبت سنگهای طبیعی کمتر تابع وزن آنها است
و بیشتر تابع قفل و بست بین قطعات است .همچنین به دلیل حرکات
پیوسته باالروی و پایینروی موج باعث وارد کردن نیروهای رفت و
برگشتی به قطعات آرمور میشود که در ادامه باعث کاهش اثرات قفل
و بست بین قطعات آرموری و جابجایی آنها شده است.
از دیگر مواردی که در پایداری موجشکن مورد ارزیابی حائز اهمیت
است پایداری ردیف بلوکهای تاج و تاثیر آن بر جابجایی قطعات
آرموری است .مشاهده میشود که آرمور جدید در کاهش اثرات
باالروی ،شیرجه امواج و روگذری در آزمایشهای شماره  1و 15
عملکرد مناسبی نداشته و با پیشروی تخریب موجب آسیب به تاج
موجشکن شده است .همچنین با افزایش اثر پریود امواج همزمان با
افزایش سایر پارامترهای متغیر؛ این آسیب به بخشهای بلوکهای

پای سازه می توانند عوامل ناپایداری در پنجه و در نهایت باعث
گسترش در سایر بخشهای موجشکن شوند که در تمامی آزمایشها
پایداری پنجه باعث جلوگیری از ناپایداری آرمورهای محدوده فعال
موج به هنگام پایینروی ( )MSL-HSشده است .شکسته شدن
قطعات محافظ بتنی ،حالت دیگری از ناپایداری است .این حالت در
اثر نیروی ناشی از برخورد امواج با قطعات آرموری به وجود میآید.
به منظور مقابله با این اثر ،از قطعات مستحکم و با دوام استفاده شده
است .با توجه به اینکه در طراحی آرمور از المانهای الغر استفاده
شده است ولی در تمامی آزمایش ها آرمورها از نظر مقاومت در برابر
نیروهای اندرکنش موج و سازه؛ عملکرد مناسبی داشته و دچار
شکستگی نشدهاند .در صورتی که حین آزمایش قطعهای میشکست؛
عالوه بر بررسی پای داری هیدرولیکی ،تعیین میزان تنش در قطعات
آرمور بتنی نیز حائز اهمیت میبود .به این دلیل که شکست قطعات
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تاج تسری پیدا کرده است .از دست رفتن بخش تاج موجشکن در
افزایش روگذری امواج بسیار موثر هست .در بررسی اثر تغییر عمق
بر آسیب جداره آرموری موجشکن؛ در آزمایش شماره  12با اینکه
پریود و ارتفاع مشخصه موج نسبت به آزمایش شماره  1کاهش داشته
ولی با افزایش عمق سازه ،تخریب  14درصدی در موجشکن رخ داده
است .این در حالی است که در آزمایش شماره  15با افزایش عمق
همزمان با پریود و ارتفاع مشخصه موج تخریب از  14درصد به 23
درصد افزایش یافته است .یکی از مهمترین کارکردهای استفاده از
پنجه در طراحی موجشکنهای تودهسنگی جلوگیری از آب شستگی
پای موجشکن است .جریانها و تالطم آب ناشی از بازتاب امواج در
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ناپایداری قطعات آرموری در وجه جلو مهمترین حالت ناپایداری در
موجشکن است .در این حالت ،قطعات محافظ در اثر حمله امواج از
محل خود خارج شده و در نتیجه الیه محافظ سازه از بین میرود.
(جابجایی درجا بر روی اثرات قفل و بست بین آرمورها خصوصا در
چینش منظم موثر است) بنابراین با از بین رفتن الیه محافظ موج-
شکن و سپس در اثر برخورد امواج به الیههای زیرین سازه و در نهایت
کل سازه آسیب خواهد دید .افزایش ارتفاع موج باعث افزایش انرژی
امواج و همچنین افزایش پریود ،منجر به افزایش طول موج میشود
که کاهش تیزی موج را حاصل میشود .در امواج با تیزی کمتر،
استهالک انرژی کمتری نسبت به امواج با تیزی بیشتر ،هنگام
شکست موج اتفاق میافتد .بنابراین سرعت جریان باالروی افزایش
یافته و در نتیجه نیروهای وارد بر آرمور غوطهور در آب هنگام باالروی
زیاد میشود و آرمورها با نیروی بزرگتری مواجه میشوند .تاثیر این
فرآیند باعث شده است که الیه آرمور در تمامی سناریوهای منجر به
تخریب؛ از ردیف باالیی دچار آسیب شوند .بیشترین تخریب مربوط
به آزمایش شماره  1با  24درصد خسارت است و در ناحیه فعال
باالیی موج صورت گرفته است که باالروی موج به همراه اثر نیروی
شیرجه امواج با از بین بردن ردیف بلوکهای تاج سبب خروج آرمور
از قفل و بست آن شده است و در نهایت با جابجایی دو ردیف آرمور
باعث ایجاد خرابی پیشرونده 12و نفوذ آسیب به الیه فیلتر میشود.
الزم به ذکر است این نوع خرابی عالوه بر افزایش مقادیر روگذری
میتواند در جابجایی و تخریب وجه پشتی موجشکن موثر باشد .در
پایداری الیه محافظ به طور کلی دو نوع نیروی اصطکاک در مقابل
جابجایی و از جا در آمدن قطعات الیه محافظ مقاومت میکنند .یکی
نیروی اصطکاک بین قطعات و الیه های زیرین آنها که در جهت
شیب عمل میکند و در مقابل لغزش قطعات مقاومت میکند .دیگری
نیروی اصطکاک بین قطعات مجاور که در جهت عمود بر شیب عمل
کرده و در مقابل از جا درآمدن قطعات مقاومت میکند .همین دو
نیرو در مقابل نیروهای ناشی از برخورد موج بر روی سازه (شامل
نیروهای باالبر 15و نیروهای پسا )10نیز عامل مقاومت هستند.
همچنین نیروی اصطکاک بین قطعات مجاور در بلوکهای بتنی و
بازودار 13قابل توجه بوده و میتوان آن را به قفل و بست داخلی
قطعات تعبیر کرد.
در آرمور جدید طبق بررسی تمامی آزمایشهایی که منجر به تخریب
شده است می توان به این نکته پی برد که در ردیف منتهی به تاج
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آرمور و کوچکتر شدن آنها ،موجب ایجاد ناپایداری هیدرولیکی قبل
از زمان مفروض در طراحی میشود .همچنین ضربات ناشی از برخورد
قطعات شکسته به قطعات سالم موجب ایجاد ترک در آنها میشود.

 -7تقدیر و تشكر
تمامی تست های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ملی دریایی ایران
( )NIMALAصورت گرفته است .همچنین از مدیریت آزمایشگاه و

 -6نتيجهگيری
در این مطالعه به منظور بررسی پایداری آرمور پیشنهادی بتنی جدید
مورد استفاده در موجشکن تودهسنگی؛ ارزیابی آزمایشگاهی انجام
شد .مطالعه حاضر عالوه بر تحلیل میزان آسیب و خسارت؛ پایداری
آرمور را با رویکرد بررسی عوامل موثر بر خرابی پیشرونده ناشی از
اندرکنش موج و سازه تحلیل کرده است .با در نظرگیری شرایط
محیطی بندر پارسیان در محدوده خلیجفارس اثر تغییرات سه پارامتر
ارتفاع مشخصه امواج ،پریود پیک موج و عمق آب در پایداری این
آرمور مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:




1- Dolos
2- Tetrapod
3- Tribar
4- Acropod
5- Cob
6- Antifer
7- Photogrammetric
8- Stereo-Photogrammetric Techniques
9- Interlocking
10- Hudson
11- TØrum
12- Progressive
13- Uplift Force
14- Drag Force
15- Multilegged

در آزمایش شماره  1با تخریبی معادل با  24درصد؛ بیشترین
میزان تخریب در الیه آرمور رخ داده است که عالوه بر
گسیختگی الیه آرمور ،الیه فیلتر نیز مشخص است .این درجه
از تخریب درجه خسارت نهایی نامیده میشود .این آسیب از نوع
پیش رونده بوده به دلیل باال بودن شدت خسارت با وجود
استفاده از  5ردیف بلوک تاج؛ به صورت کامل تاج موجشکن
تخریب شده است و آسیب بوجود آمده باعث ایجاد روگذری
غیرمجار و گسترش آسیب به وجه پشتی موجشکن خواهد شد.
طبق ارزیابی تاثیرات ارتفاع مشخصه و پریود امواج مشخص می-
شود که پایداری آرمور پیشنهادی بتنی جدید با افزایش این
مقادیر کاهش یافته و الیه آرمور موجشکن تودهسنگی خسارت
خواهد دید .این در حالی است که از  19آزمایش صورت گرفته
فقط در  3آزمایش ،خسارت گزارش شده است و الزم به ذکر
است  24درصد خرابی بوجود آمده در محدوده خسارت کم
هست .گزارش ارائه شده نشان دهنده عملکرد مناسب آرمور در
شرایط محیطی بندر طرح است.
ناحیه فعال موج که برابر است با متوسط تراز سطح آب ()MSL
به میزان ارتفاع مشخصه موج ( )HSباال و پایین سطح تراز؛ تاثیر
مهمی در آسیب وارده بر الیه آرمور دارد .در آرمور پیشنهادی
بتنی جدید با وجود بازوی بلند در بخش زیرین و اثر ثقلی در
قفل و بست بین اجزا؛ در قسمتهای پایین متوسط تراز سطح
آب ،تخریبی رخ نداده است .این در صورتی است که با وجود اثر
اندرکنش موج و سازه در ردیف منتهی به تاج موجشکن؛ آرمورها
از محل بازوی زیرین خارج شدهاند .از آنجایی که طراحی این
آرمور جنبه اجرایی در بنادر دارد با ارزیابی انجام شده ،این آرمور
در قفل و بست یا افزایش وزن در ردیف باالیی نیازمند باز
طراحی است.
در هیچ یک از بررسیهای انجام شده شکستگی و ترک در آرمور
پیشنهادی بتنی جدید مشاهده نگردید که این مسئله با توجه
به دارا بودن المان الغر در طراحی و ساخت ،عملکرد مناسب آن
را نشان میدهد.
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