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چکیده
اسکلههای وزنی اصلیترین گزینه اسکلههای موازی ساحل به ویژه در شرایطی است که خاک بستر دریا ظرفیتت بتاربری مناستدی داشتته
باشد .مهمترین عامل تعیین ابعاد این اسکلهها ،فشار خاک است که معموال با استفاده از روابط تحلیلی مانند مونونوبه-اوکابه ارزیابی میشود .با
توجه به عدم قطعیت این روابط تحلیلی ،در این پژوهش سعی شده با استفاده از تحلیل عددی ،رفتار غیرخطی ختاک در انتدرکنش بتا استکله
وزنی و همچنین اثر صلدیت واقعی بلوکهای اسکله در بازپخش فشار خاک زیر اسکله در قیاس با روشهای متتداو رراحتی بررستی شتود.
بدین منظور ،اسکله وزنی بندر شهید بهشتی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزارهتای  FLACو  ،ANSYSتوزیت فشتار
خاک زیر این اسکله در شرایط رفتار غیر خطی خاک و صلدیت بلوکها شدیهسازی شده است .نتایج در مقایسه با روشهای تحلیلی مندرج در
آییننامههای رراحی موجود (مانند آییننامه کارهای دریایی ژاپن) نشان میدهد که با فرضیه واقعیتر ،توزی فشار زیر استکله بته دلیتل رفتتار
غیرخطی خاک ،یکنواختتر از مقادیر تحلیلی بوده و همچنین با توجه به عدم صلدیت کامل بلوکهای اسکله ،محل وقوع بیشینه لنگتر خمشتی
نیز تغییر میکند .این موارد در رراحی بلوکهای اسکله به ویژه پایینترین بلوک بته عنتوان اصتلیتترین بلتوک پایتدار کننتده اسسسسستکله،
تاثیرگذار بوده و لزوم ارزیابی دقیقتر روشهای تحلیل و رراحی کنونی را آشکار میسازد.
واژگانکلیدی :اسکله وزنی ،فشار خاک ،صلدیت بلوک ،رفتار غیر خطی ،تحلیل عددی


شکل اسکله ،مشخصات خاک پشت اسکله شتامل نفوپپتذیری،

-1مقدمهواهمیتموضوع 

چگالی و چسدندگی مورد مطالعه بوده است .بته عنتوان نمونته،

اسکلههای وزنی یکی از متتداو تترین انتواع استکلههتای

1

موازی ساحل است که با توجه به مزیتهایی مانند دوام مناسب

الیامی و همکاران تاثیر تغییر نفوپپذیری را در عملکرد سازهای

در برابر خوردگی و در نتیجه عمر مفید بیشتر با هزینه نگهداری

اسکله بلوکی تحت بار زلزله بررستی نمودنتد [ .]1نیشتیمورا و
2

پایینتتر از مقدولیتت خاصتی برخوردارنتد .ستادگی و سترعت

همکاران  ،با مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مثدت بهدود خاک پشتت

اجرای این نوع اسکله آن را به یکی از برترین گزینهها به ویتژه

اسکله را در کاهش مقدار نیروی ختاک ،ارزیتابی نمودنتد [.]2
3

در نقاری که ظرفیت باربری خاک مناسب باشتد تدتدیل نمتوده

همچنین ،سیهان و همکاران با استفاده از مد عددی نرام افزار

استتت .بتتا توجتته بتته اهمی تت مقتتدار فشتتار ختتاک در رراح تی

 PLAXISو همچن تین متتد آزمایشتتگاهی ،رفتتتار دینتتامیکی دو

اسکلههای وزنی ،مطالعات زیتادی در ارتدتا بتا مقتدار فشتار
محرک خاک در شرایط زلزله انجام گرفته و پارامترهتایی ماننتد

)1 Alyami et al., (2009
)2 Nishimura et al., (2012
)3 Cihan et al., (2015
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بلوک مجتاور هتم را بررستی کترده و در نهایتت دریافتنتد کته

استفاده از روابط تحلیلی برآورد فشار خاک بر استکله از جملته

مصالح خاکی ریزدانه فشتار بیشتتری را بته ستازه استکله وارد

رابطه مونونوبه-اوکابه مغایر با مقادیر واقعتی فشتار ختاک وارد

میکند [ .]3در ادامه خسروجردی و پاک با استفاده از یک مد

بر اسکله بوده و نمیتوان از این روابط بترای رراحتی مناستب

رفتاری در روش المان محدود و منظور نمودن مقادیر مختلت

اسکله بلوکی استفاده نمود زیرا این روابط رفتار اسکله را هنگام

استکله بلتوکی دریافتنتد کته بتا

زلزله در معادالت در نظر نمیگیرنتد [ .]10عتدم دقتت روابتط

نفوپپذیری برای خاک ارترا

افزایش نفوپپذیری و همچنین با افزایش چگالی مصالح پرکننده

تحلیلی مونونوبته-اوکابته در بترآورد مقتدار فشتار ختاک روی

پشت استکله بلتوکی ،مقتدار تغییتر مکتان جتاندی و فشتار آب

اسکله وزنی و همچنین سازههتای دیگتر نگهدارنتده ختاک بته

حفرهای کاهش مییابد [.]4

وسیله پژوهشگران دیگر نیز تایید شده است .به عنتوان نمونته،

مطالعات انجام شده در مورد شکل استکله نیتز نشتان داده

ملکی و محجوبی سعی در ارا ه رابطه تحلیلی جایگزین نمودند

است که اسکله گوژپشتی دارای عملکرد مناسبتری به ویژه در

[ ]11و همچنتین کتیم و همکتتاران  3یتک متتد تحیلتی بتترای

هنگام زلزله بوده به گونهای که باعث ایجاد تعاد مناستدی بتین

ارزیابی مقدار تغییر مکان اسکله بلوکی تحتت بتار زلزلته را بتا

فشار خاک به عنوان نیروی محرک و وزن بلتوکهتا بته عنتوان

توجه به تغییرات فشار آب حفرهای معرفتی نمودنتد و آن را بتا

نیروی مقاوم میشود [ .]5در این شترایط فشتار قتا م در محتل

آزمایش های انجام شده در ستانتریفیوژ درستتی آزمتایی کردنتد

انتقا بارهای وارد شده به بستر بتا توجته بته مرکتز ثقتل وزن

[.]12

بلوکها ،متعاد تر میشود .صدرکریمی و همکاران ،تاثیر مثدتت

جو و همکاران  4با آزمایش روی دیتوار حایتل بته نتیجته

شکل گوژپشتتی استکله را در کتاهش فشتار ختاک در شترایط

مشابهی در ارتدا با دقتت روشهتای بترآورد تحلیلتی نیتروی

دینامیکی بررسی نمودند [ .]6در ادامه ،صدرکریمی با استناد بته

خاک رسیدند [ .]13در مطالعه دیگری ،لین و همکاران عنتوان

آزمایشهای انجام شده روی دو اسکله گوژپشتتی و استکله بتا

نمودند که روابط مونونوبه-اوکابه با توجته بته درنظتر نگترفتن

شیب پشتی ثابت روی میز لرزه ،به این نتیجه رستید کته فشتار

چسدندگی بین پرات خاک ،قادر به بیان رفتار غیرخطتی ختاک

خاک در قسمت باالیی پشتت استکله گوژپشتتی افتزایش و در

تحت بار زلزله ندوده و در نهایت با بکتارگیری روش قطعتات،

قستتمت پتتایینی بتتا ش تیب منف تی کتتاهش م تییابتتد [ .]7نتتتایج

روابط جدیدی برای ارزیابی مقدار فشار فعا خاک هنگام زلزله

اندازهگیری او دارای هماهنگی نستدتا ختوبی بتا روش تحلیلتی

ارا ه نمودند که پارامترهای ورودی بیشتتری نستدت بته روابتط

مونونوبه-اوکابه 1بود .شفیعی فر و میرجلیلی با استفاده از روش

قدلی داشت [.]14

برنامه ریزی درجه دو متوالی و بهره گیری از روابط مونونوبته-

با توجه به مشخص ندودن تاثیر استفاده از روابتط تحلیلتی

اوکابه در برآورد مقدار فشار خاک ،ررح بهینهای را برای شتکل

گفته شده در عملکترد استکله وزنتی ،در ایتن پتژوهش ،ابتتدا

گوژپشتی بودن اسکله ارا ه نمودند [.]8

فرضیه و روابط استفاده شتده در روشهتای معمتو تحلیتل و

در بیشتر رراحیها و مطالعات از روابط تحلیلی مونونوبه-

رراحی اسکلههای وزنی مطترح شتده و ست ب ،بتا استتفاده از

اوکابه منتدرج در آیتیننامته کارهتای دریتایی ژاپتن [ ]9بترای

مد سازی غیرخطتی ختاک ،تتاثیر استتفاده از روابتط تحلیلتی

ارزیابی فشار ختاک هنگتام زلزلته استتفاده شتده استت .لتیکن

برآورد فشار خاک در محاسده نیروی وارد بر اسکله وزنی مورد

مطالعات تکمیلی نشان داده است که این روابتط همتواره دقتت

مطالعه قرار میگیرد .در ادامه ،با متد ستازی بلتوک استکله بته

کافی نداشته و استفاده از آن نیاز به پژوهشهای بیشتتری دارد.

روش المان محدود ،میزان تتاثیر صتلدیت بلتوکهتا در الگتوی

ناکامورا 2با استفاده از آزمایشهای مد سانتریفیوژ ،دریافتند که

اسکله بررسی شده و نتتایج بتا روش

توزی فشار خاک اررا

)3 Kim et al., (2005
)4 Jo et al., (2014

1 Mononobe-Okabe
)2 Nakamura (2006
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این ترتیب که دیاگرام آزاد اسکله تحت بارهتای وارد شتده

های معمو مقایسه میشود.

تحلیل شده و مقادیر نیرو و لنگتر ایجتاد شتده در ترازهتای

-2روشطراحی معمولاسککلهون کی تحکت

مورد نظر با مقتادیر مجتاز مقایسته متی شتود .بتا توجته بته

بارهایواردشدهوفرضیهآن 

وابستگی شتدید ایتن محاستدات بته مقتدار بتار وارد شتده،

برای رراحی اسکله بلوکی وزنی ،مجموعه اسکله تحتت

ارزیابی مناسب این بارها می تواند منتج به یتک رترح بهینته

شرایط استاتیکی و زلزله کنتر می شود .برای این منظتور بتا

شود.

استناد به روش رراحتی عملکتردی ،از دو ستطح زلزلته 57
جدول  .1ضرایب ارمینان کنتر پایداری کلی اسکله

ساله و  457ساله استفاده شده به گونه ای کته در اثتر اعمتا

Seismic

زلزله سطح  ،1پایداری کلی اسکله با ضریب ارمینان مناسب

Static

Item

Remarks

حفظ می شود و تحت اثر زلزله ستطح  ،2تغییتر مکتان هتای

1

1.2

Sliding

1.1

1.2

Overturning

ایجاد شده در حد قابل قدو از نظر بهره برداری باقی می ماند

1.15

1.4

Overall Stability

[ .]15برای کنتر پایداری کلی اسکله ،بر استاس آیتین نامته

0.33

0.33

0.33

0.16

آنی و بلند مدت و همچنین خروج از مرکزیت بار وارد شده

1

1.2

در محل تماس بلوک ها و در محل شتالوده مطتابق ضترایب

2

3

کارهای دریایی ژاپن [ ،]9مولفه هایی مانند لغزش و واژگونی
اسکله ،ظرفیت باربری مناسب خاک زیر اسکله ،نشست های

Between
Blocks
Foundation
level
Simplified
Bishop
Vesic

Eccentricity
)(e/B

Bearing
capacity

Table 1. Safety factors for stability of quaywall

ارمینان مندرج در جدو ( )1کنتر می شود .پب از ارمینان
از پایداری کلی سازه ،تغییر مکان های اسکله تحت اثر زلزله

بارهای وارد بر اسکله شامل وزن اسکله و ختاک درگیتر

سطح  2با استتفاده از متد عتددی محاستده متی شتود و بتا

بتته عنتتوان نیروهتتای مقتتاوم و فشتتار آب باقیمانتتده ،نیتروی

محدودیت هایی مانند بیشینه جابه جتایی مجتاز روی استکله

مهاربندی ،نیروی جاندی زلزلته ،فشتار آب دینتامیکی حتین

(با توجه به محدودیت تجهیزاتی مانند پایه جرثقیل) مقایسه

زلزله و فشار جاندی خاک به عنوان نیروهای محترک استت.

می شود  .عالوه بر موارد فوق ،سازه اسکله باید رتی مراحتل

فشار آب باقیمانده به دلیل اختتال

تتراز ستطح آب در دو

ساخت و با توجه به روند خاکریزی پشت اسکله نیز پایتدار

سمت اسکله بوده و ناشی از تاخیر زهکشی آب پشت اسکله

باشد .در مجموع ،ابتدا ابعاد و شکل کلی بلوک هتای استکله

هنگام وقوع جزر و مد است .مقدار این اختال

تراز مطابق

تحت بار استاتیکی و زلزله سطح  1رراحی شده و س ب ای ن

توصیه آیین نامه کارهای دریای ژاپن ،در محدوده یک ستوم

ابعاد با زلزله سطح  2کنتر می شود.

تا دو سوم دامنه تغییترات جتزر و متدی منطقته متورد نظتر

با توجه به این امر که ابعاد و چیتدمان بلتوک هتا تحتت

انتخاب می شود .از ررفی ،نیتروی مهاربنتدی تتابعی از وزن

شرایط استاتیکی و زلزله سطح  1تعیتین متی شتود ،بنتابراین

کشتی بوده و اگرچه به صورت موضعی به بوالرد1ها اعمتا

برای دستیابی به یتک رترح بهینته ضتروری استت از روش

می شود ،لیکن باتوجه به ابعاد و صلدیت تیر پیشانی ،این نیرو

مناسب برای ارزیابی بارهای وارد بتر ستازه استکله استتفاده

در رو اسکله به صورت یکنواخت توزی می شود .همچنین

شود  .معموال برای کنتتر ظرفیتت بتاربری ختاک ،از روش

از آنجایی که برای اعما آن به سمت دریا بتوده و در تتراز

دایره های لغزش و شترایط حتدی استتفاده متی شتود .لتیکن

باالیی اسکله اعما می شود ،در محاسدات پایداری به عنوان

کنتر لغزش و واژگونی در تراز بین بلوک ها و همچنین تراز
زیر اسکله بر اساس بارهای وارد به اسکله انجام می گیرد به

1 Bollard
11
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نیروی محرک منظور می شتود .بترخال
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روش را تایید نمی کند [.]14 ،13 ،12 ،11 ،10

نیتروی مهاربنتدی،

نیروی پهلوگیری به وسیله فندر 1ها جذب شده و اگر چه در

با توجه به توضیحات ارا ه شده به نظر می رسد استتفاده

رراحی جزییات اسکله موثر است ،لیکن با توجه بته جهتت

از روابط تحلیلی مانند روابط مونونوبه-اوکابه برای ارزیتابی

آن (بتته ستتمت خشتتکی ) ،در نظتتر گتترفتن آن بتترای کنتتتر

فشار جاندی خاک یکی از اصلی ترین فرضتیات ستاده کننتده
دیگر ،در روش ساده شده،

پایداری در جهتت ارمینتان ندتوده پتب از آن چشتم پوشتی

روش های متداو است  .از رر

می شود.

بلوک ها به صورت صلب در نظر گرفته می شوند و به عدارتی

نیروی زلزله ماهیت پیچیده تری نسدت به سایر بارهتای

توزی فشار خاک مستقل از تغییر شتکل بلتوک هتای استکله

باعتث افتزایش فشتار جتانی

است .به ویژه اگر از بلوک های توخالی استفاده شود به ایتن

خاک شده و از ررفی به هتر بلتوک متناستب بتا جترم آن و

شکل که برای تامین وزن پای دارکننده ،فضای داخل بلوک هتا

خاک درگیر با آن وارد می شود .افزایش فشار جتاندی ختاک

با خاک پر شود ،میزان انعطا

پذیری بلوک بیشتر از حالتی

در روش رراحی معمو  ،با روابط مونونوبه-اوکابه محاستده

است که کل بلوک به صورت یک ارچه بتن ریتزی شتود .بتا

شده و نیروی جاندی زلزله به هر بلوک بنابر توصیه آیین نامه

این وجود در شرایطی که از بلوک توپر نیتز استتفاده شتود،

ژاپن ،از رریق اعما ضریب ضربه دینتامیکی بتر وزن غیتر

فرض صلدیت کامل فرض تعیین کننده ای به خصوص بترای

مستغرق و به روش شده استاتیکی محاسده می شود  .عالوه بر

رراحی پتایین تترین بلتوک استکله استت .از اینترو در ایتن

دو اثر گفته شتده  ،پاست تتوده آب آزاد جلتوی استکله بته

پژوهش ،میزان اهمیت این دو فرض در رراحی ابعتاد اولیته

تحریک زلزله به گونه ای است که باعث شکل گیتری نیتروی

اسکله های وزنی بررسی شده و در این راستا استکله وزنتی

مکشی جلوی اسکله شتده و چگتونگی توزیت آن در عمتق

بندر شهید بهشتی به عنوان مطالعه موردی ارزیابی شده است

آب ،با رابطه وسترگارد 2مطابق زیر تخمین زده می شود [.]9

[ .]16در ادامه ،ابتدا فشار وارد بر بلوک هتای استکله وزنتی

وارد شده دارد و از یک رر

√

()1

مورد نظر با روش رراحتی معمتو محاستده شتده و ست ب
اهمیت ارزیابی فشار خاک و اهمیت فرض صلدیت بلوک هتا
وزن

به ترتیب با مد سازی عددی رفتار خاک و مدلسازی عددی

عمق آب جلوی اسکله ،تراز مورد نظتر

بلوک ها به روش اجزا محدود بررسی شده و نتایج بتا روش

در ایتتن رابطتته،
مخصوص آب،

فشتتار دینتتامیکی ختتاک،

معمو مقایسه می شود.

نسدت به تراز ایستابی آب و ضریب زلزله است.
از ب تین بارهتتای وارد بتتر استتکله ،فشتتار جتتاندی ختتاک
مهمترین نیرویی است که از ررفی مقدار قابل توجهی داشته

-3روشمعمولبااستنادبهروابطتحلیلیفشار

و از ررفی برآورد دقیق آن در مقایسه با ستایر بارهتای وارد

خاکوفرضبلوکصلب 

شده مشکل تر است .این امر به ویژه با توجه به پارامترهتای

در رراحی به روش معمو  ،فشار جتاندی ختاک از روابتط

خاک و رفتار غیر خطی توده خاکی تحت بار زلزلته

تحلیلی مونونوبه-اوکابه محاسده متیشتود .استکله وزنتی بنتدر

بارزتر می شود  .روش معمو برای ارزیتابی فشتار ختاک در

شهید بهشتی در محدوده دماغه شرقی خلیج چابهار واقت شتده

شرایط استاتیکی و شرایط زلزله ،استفاده از روابط مونونوبه-

که با توجه به عمق آبخور استکله ،جتزو یکتی از استکلههتای

اوکابه است که اندرکنش آب و ختاک را در نظتر متی گیترد.

نسدتا بزرگ و الدته پر اهمیتت در ایتران استت .مقطت عرضتی

لیکن همان گونه که گفته شد مطالعات انجام شده دقت ایتن

اسکله در شکل ( )1نمایش داده شده است [.]16

مختل

تراز باالیی اسکله  7+متر و تتراز کت
1 Fender
2 Westergard

استکله  15/7-متتر

نسدت به تراز  CDاست در حالی که تتراز بستتر الیروبتی شتده
12
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دریا در جلوی اسکله  11-متر نسدت به تراز  CDاست .ارتفتاع

توجهی به کل بندر اعما میشود .از ررفی ،با توجته بته عمتق

بلوکها معاد  1/7متر بوده و مطابق شتکل ارا ته شتده ،بلتوک

آب و وزن قابل توجه روی این بلوک ،ترمیم بلوک آسیب دیده

پایینی به صورت کامل در ختاک فرورفتته استت .بتا فرورفتت

از نظر اجرایی ساده ندوده و نیاز به عملیات ویژهای دارد .بدیهی

بلوک پایینی ،عالوه بر افتزایش ظرفیتت بتاربری قتا م استکله،

است تخمین نامناسب فشار خاک زیر بلوک میتواند منجتر بته

مقاومت اسکله در برابر لغزش نیز با توجته بته مقاومتت ختاک

ررح نامناسب و شکسته شدن آن در بهرهبرداری از اسکله شود.

جلوی بلوک افزایش می یابد و از ررفی پتای استکله در برابتر

از اینرو ،در این پژوهش توزیت فشتار زیتر استکله بته عنتوان

فرسایش محافظت میشود.

مهمترین عامتل در رراحتی ایتن بلتوک ،مدنتای ارزیتابی روش
معمو قرار گرفته است.

شکل  .1مقط عرضی اسکله مطالعه شده

در روش معمو  ،برای تعیین فشار جتاندی ختاک بته روش
مونونوبه-اوکابه ،پارامترهای خاک مورد نیاز است .با توجته بته
مطالعات ژ وتکنیکی انجام شده در محدوده بندر شهید بهشتتی،
مشخصات خاک پشت اسکله مطابق جدو ( )2است .موقعیت
گمانهها در مقایسه با موقعیت اسکله در شکل ( )2نمتایش داده
شده است [ .]16همانگونه که پیشتتر گفتته شتد ،بترای بهدتود
عملکرد اسکله ،پشت آن با مصالح درشت دانه  Rockfillپر شده
است.

Rock
fill

جدول  .2مشخصات الیه بندی و پارامترهای خاک

layer
Fig. 1. Section of understudy quaywall

Rock fill
Silty Sand
Lean Clay
Silty Sand

بطور معمو در اسکلههای وزنی ،حرکتت افقتی بلتوکهتا
نسدت به یکدیگر به وسیله کلیتدهای برشتی کنتتر متیشتود.

Thick.

 dry



C

E

)(m

kN/m3

deg

kPa

MPa

13
17.5
14
--

20
19.1
18.4
19.1

40
36
0
37

0
10
175
0

80
120
48
120

Table 2. Soil parameters and soil layers

همچنین ،قسمتی از بلوک پایینی به صورت رره در سمت دریتا

شکل  .2محل اسکلههای وزنی در محدوده بندر شهید بهشتی

ادامه مییابد تا با روالنیتر نمودن دایترههتای لغتزش ،ظرفیتت
Quaywall
 Locationاسکله ها
موقعیت

باربری کلی را افزایش دهد .از آنجایی که فقط از وزن بلوکهتا
برای پایداری استفاده می شود ،بلوکهای وزنی استکله معمتوال
بدون آرماتور بوده پب ،سعی میشتود همتواره در فشتار بتاقی
بمانند .لیکن ،بلوک پایینی معموال بصتورت بتتن مستلح رترح
میشود زیرا با توجه به چرخش اسکله حو نقطه پاشنه از یک
رر

و شکلگیری تنشهای فشاری قابل توجه از سمت خاک

زیرین بلوک از رر

دیگتر ،ممتان خمشتی قابتل تتوجهی در

Fig. 2. Location of quaywalls in Shahid Beheshti port



قسمت رره شده بلوک زیرین روی میدهد .پتایینتترین بلتوک
اسکله ،اصلی ترین بلوک نیز هست ،زیترا در صتورت شکستته

ضریب زلزله افقی برای زلزله سطح یک در محدوده مطالعه

شدن آن ،پایتداری کتل استکله از بتین رفتته و خستارت قابتل

شده  ۰/17بوده و فشار آب دینامیکی بر اساس رابطه وسترگارد
13

حسن اکدری

بررسی ررح اسکله وزنی با تحلیل عددی غیرخطی اندرکنش ...

شکل  .4توزی فشار خاک زیر اسکله با استفاده از روش معمو

و فشار آب اضافه نیز با توجه به محدوده تغییرات دامنه جزر و

O r d in a r y

مدی انتخاب محاسده شده است .نیروی مهار کشتی معاد 17۰

2 .0 m

تن متناسب با کشتی بتا وزن  DWT-100000منظتور شتده و از

3 3 3 k N /m 2

نیروی پهلوگیری با توجته بته جهتت آن ،در ارزیتابی پایتداری

2 .0 m

S u p p o r te d b y B lo c k s

S o il P r e s s u r e

5 5 6 k N /m 2
S e is m ic

اسکله چشم پوشی شده است [ .]17همچنین ،ستربار استکله در

S u p p o r te d b y B lo c k s

S o il P r e s s u r e

6 7 5 k N /m 2

دو شرایط عادی و زلزله به ترتیب  7و  2/7تن بر هر متر مربت

1 5 7 k N /m 2

Fig. 4. Soil pressure beneath quaywall

به قسمت باالیی اسکله اعما شتده استت .در نهایتت ،توزیت



بارهای وارد بر اسکله مطابق شکل ( )3است و همتانگونته کته

-4بررس کیاثککرفشککارخککاکبککامککدلسککانی

در شکل نمایش داده شده است ،در قسمتهای پایینی اسکله با

غیرخطیخاک 

توجه به شیب منفی قسمت گوژپشتی شده ،مقدار فشار جتاندی

در روش ساده شده در بخش قدل ،توزی فشار خاک جاندی

خاک در هر دو حالتت عتادی و زلزلته ،کتاهش قابتل تتوجهی

با رابطه تحلیلی مونونوبه-اوکابه محاسده شده بود در حالی ایتن

داشته است.

روش تحلیلی نیاز به بررسی بیشتری دارد .در ایتن قستمت ،بتا
استفاده از مد عددی  1FLACو استفاده از مد رفتتاری متور-

شکل  .3توزی نیروهای وارد بر اسکله به روش معمو
C r a n e lo a d
M o o r in g
lo a d

کولمب ،اسکله و ختاک مجتاور آن در شترایط عتادی و زلزلته

5 . 0 t /m 2
0 .6 3

0 .8 4
0 . 6 t /m 2

2 .2 3

سطح یک شدیهسازی و اجرا شده و در نهایت فشتار ختاک بته

3 .5 7

دست آمده از این روش در زیر استکله بتا نتتایج روش عتادی
مقایسه می شود .مدنای محاسداتی نرمافزار استتفاده شتده ،روش

4 .8 5

8 .8 1
2 .0 4

0 .4 5
0 .6

عتتددی تفاضتتل محتتدود بتتوده و قابلی تت متتد ستتازی رفتتتار
غیرخطی،دوبعدی را به صورت استاتیکی و دینتامیکی دارد .در

2 .6 2

0 .5 7

2 . 4 t /m 2
W a te r p re s s .

R e s id u a l

S o il

S o il

) (S e is m ic

w a te r

) (O r d in a r y

) (S e is m ic

هر گام زمانی ،پاس ها با استفاده از مد رفتاری استتفاده شتده
به روز میشود و از آنجایی که معادالت در مختصات الگرانژی

Fig. 3. Load diagram on the quaywall

حل میشوند ،این قابلیت وجود دارد که شدکهبندی مد در هر
گام زمانی ،با توجه به بار وارد شده تغییر شتکل دهتد .اگرچته

بر اساس بارهای وارد بر اسکله ،توزی فشار ختاک در زیتر
پایین ترین بلوک اسکله مطابق شکل ( )4محاسده میشود .رو

مد های رفتاری مختلفی برای ختاک وجتود دارد ،لتیکن متد

این بلوک  12متر بوده که  2متر انتهایی آن در ستمت دریتا بته

رفتاری مور-کولمب ،مد نسدتا سادهای است که کارایی آن در

صورت رره است و از آنجایی کته ایتن بلتوک در روش ستاده

شدیه سازی رفتار خاک و دیوارهای باربر تحتت بتار زلزلته بته

شده کامال صلب فرض میشود ،توزی فشار زیر آن به صورت

وسیله پژوهشگران مختلفی تایید شده استت [.]21 ،20 ،19 ،18

کامال خطی است .همانگونه که مشتاهده متیشتود ،در شترایط

پب از این مد در این مطالعه استفاده میشود.

بارگذاری عادی ،بیشتینه تتنش ختاک در ستمت خشتکی روی

قسمت بزرگ شدهای از هندسه اسکله و ختاک مجتاور آن

میدهد که دلیل اصلی آن گوژپشتی بودن شکل اسکله است .از

در شکل ( )7نمایش داده شده و همانگونه که مشتاهده کتردیم

ررفی ،در شرایط وقوع زلزله با توجه به افتزایش فشتار جتاندی

از شدکهبندی ریزتر در محل اسکله استفاده شده است .مرزهای

خاک ،تنش زیر اسکله در سمت دریا افزایش یافته استت و بته

پایینی مد در هر دو جهت افقی و قا م بسته شتده ولتی تغییتر

عدارتی موقعیت اعما بیشینه تتنش نستدت بته شترایط عتادی
معکوس شده است.

1 Fast Lagrangian Analysis of Continua
14

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 3سا 1331

مکان قا م مرزهای جاندی به صورت چرخش آزاد 1باز استت و

پب از استخراج نتایج در موقعیت زیر اسکله ،توزی فشتار

تحت شرایط دینامیکی ،به صورت یتک دامنته نامحتدود رفتتار

خاک زیر بلوک پایینی در شرایط استفاده از مد غیر خطتی بتا

مت تیکنتتتد .متتتد ستتتاخته شتتتده در شتتترایط عتتتادی (بتتتار

نتایج به دست آمده از روش معمو در شکل ( )5مقایسه شتده

مرده+زنتتتتده+خاک) و همچنتت تین شتتتترایط زلزلتتتته (بتتتتار

است .همانگونه که مشاهده میشود ،مد غیرخطی ختاک نیتز

مرده+زنده+خاک+زلزله سطح یک) تحلیل شده و بترای امکتان

بیانگر افزایش فشار ختاک زیتر بلتوک پتایینی در ستمت دریتا

مقایسه نتایج با روش معمو  ،ضریب افقی زلزله در ایتن روش

نسدت به شرایط بارگذاری عادی استت ،لتیکن الگتوی توزیت

نیز ردق آیتیننامته کارهتای دریتایی ژاپتن ،معتاد  ۰/17و بته

تنشها کامال متفاوت از شرایطی استت کته از روابتط تحلیلتی

عدارتی برابر با بیشینه شتاب منطقته انتختاب شتده استت [.]22

استفاده شود .بطور کلتی ،غیرخطتی بتودن رفتتار ختاک باعتث

الزم به توضیح است کته روابتط استتفاده شتده بترای ارزیتابی

یکنواختی بیشتر توزی تنش زیر اسکله شتده بگونته ای کته در

ضریب جاندی زلزله بر مدنای دادههای تجربی بوده و با توجه به

شرایط عادی ،توزی فشار به دست آمده زیتر استکله بتا روش

ماهیت نوسانی و مدت زمان کوتاه اعما بار زلزله ،انتخاب این

عددی نسدتا ثابت و در محدوده  3۰۰ kN/m2استت .در شترایط

ضریب برابر با بیشینه شتاب منطقه ،تا حدی دستت بتاال استت

زلزله نیز این یکنواختی مشاهده میشود و اگرچه افزایش فشتار

[ .]15اگر چه ،برای رراحی میتوان از این مقدار برای ارمینتان

در سمت دریا به صورت تقریدا خطی است ،مقدار فشار ایجتاد

استفاده نمود .با تحلیل مد ساخته شده ،توزی فشار ختاک در

شده کمتر از شرایطی است که از روابط تحلیلی استفاده شتد .از

مجاورت اسکله محاسده میشود که به عنوان نمونه ،کانتورهتای

آنجایی که فشار وارد شده به قسمت ررهای شکل بلوک پایینی،

فشار در شرایط اعما زلزلته در شتکل ( )1نمتایش داده شتده

سمت راست شکل ( ،)5در رراحی آرماتور آن نقش داشته و از

است.

ررفی ،در این محدوده شرایط بارگذاری زلزله تعیین کننتده بته
نظر میرسد ،پب اهمیت فشتار ختاک در ایتن محتدود بیشتتر

شکل  .5مد اسکله و خاک مجاور در نرم افزار FLAC

است .الزم به توضیح است که در سمت ساحل ،بلوکهتا روی
یکدیگر قرار گرفته و با توجه به ستختی بیشتتر مقطت تشتکیل
شده ،انتقا فشار ختاک از رریتق تتنش فشتاری تماستی بتین
بلوکها شکل میگیرد .اختال

تنش محاسده شتده از دو روش

عددی و تحلیلی در محدوده ررهای شکل در شرایط بارگذاری
عادی نسدتا کم بوده و لیکن استفاده از روش تحلیلی در شرایط

Fig. 5. Quaywall model and surrounding soils in Flac

زلزله منجر به دست باال بودن ررح بلوک پایینی متیشتود .الزم

شکل  .6الگوی کانتورهای فشار خاک تحت شرایط بارگذاری زلزله

به توضیح است که با توجه به افزایش  33درصتدی تتنشهتای
مجاز در شرایط زلزله ،حتی ممکن است در شرایطی ،بارگذاری
عادی تعیین کنده ررح شود ،که در ایتن صتورت بتا توجته بته
نزدیک بودن نتایج مد عتددی و تحلیلتی در قستمت رترهای
شکل ،استفاده از روش تحلیلی باید با احتیا انجام گیرد.
با توجه به نتایج ارا ه شده ،مشاهده شد مد ستازی عتددی
خاک ،منجر به هموارتر شدن توزی فشار در زیر اسکله شده و

Fig. 6. Soil pressure contours due to earthquake

همچنین با توجه به رفتتار غیتر خطتی ختاک ،توزیت فشتار از

1 Rollers
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حالت خطی خارج میشود .به عنوان نمونه در منتهیالیه ستمت

در تعیین آرماتور مورد نیاز تاثیر داشته که برای بررسی اهمیتت

راست اسکله ،به دلیل تحت فشار ندودن خاک بالفاصله بعتد از

این موضوع از مدلسازی المان محدود با استتفاده از نترم افتزار

اتمام بلوکهای اسکله به سمت دریا ،بیشینه فشار دقیقا در نقطه

 ANSYSاستفاده شده است.

انتهایی اسکله روی نداده و حتدود یتک متتر قدتل از آن شتکل

رو پایینترین بلوک  12متر با ارتفاع  1/7متر و عرض 2

میگیرد .این امر به دلیل رفتتار غیترخطتی ختاک استت کته در

متر است که مطابق شکل ( ،)8به صورت سه بعدی در نرمافزار

روش معمو منظور نمیشود .عالوه بتر ایتن فترض ،صتلدیت

المان محدود مد سازی شده و خاک زیر این بلوک با توجه بته

بلوکهای اسکله نیز در روش معمو در نظر گرفته نشده که در

شرایط خاک منطقه و ردق آییننامه کارهتای دریتایی ژاپتن ،بته

ادامه تاثیر آن بررسی میشود.

صورت فنرهای خطی با مدو عکتبالعمتل بستتر 8۰ MN/m3
مد شده است .بدیهی است با توجه بته بستتر ختاکی و عتدم

شکل  .7توزی فشار خاک زیر اسکله با استفاده از مد عددی خاک و

انتقا کشش بین بلوکهتا ،امکتان جداشتدگی موضتعی بلتوک

مقایسه با روش معمو
10

12

Cantil.

8

6

4

2

100

پایینی از سایر بلتوکهتا وجتود دارد ،لتیکن انتقتا تتنشهتای

200

فشاری بین بلوکها ،باعث افزایش سختی کلی سیستم میشتود.

0

located on between soil and upper blocks

Numerical, Seismic
Simpl. Meth., Seismic

Numerical, Ordinary
Simpl. Meth., Ordinary

)Soil Pres. (kN/m2

leeside

300

بنابراین ،برای در نظر گرفتن اثر سختی بلوکهای باالیی ،مطابق

400

شکل ارا ه شده ،هندسه این بلوکها نیز بدون اعما وزن متد

500

شده است.

600

شکل  .8هندسه ساخته شده در نرم افزار  ANSYSبرای مد سازی بلوک

700

غیرصلب تحت بارهای وارد شده

Fig. 7. Soil pressure beneath quaywall with numerical model
and simplified method
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Upper Blocks

بلوکهای اسکله در تماس با یکدیگر بوده و از آنجایی که
وزن آنها به صورت تماسی به یکدیگر منقتل متیشتود تتا در
نهایت پایداری وزنی اسکله را تامین نماید ،هتر بلتوک همتواره

Lower Block

تحت تنش فشاری از دو بلوک مجاور است .لیکن پتایینتترین

nonlinear
spring

بلوک متمایز از سایر بلوکها است ،زیرا در یک سمت آن خاک

Fig. 8. Ansys model for analysis of the nonrigid block
condition

بوده و همچنین با توجه به ررهای شتدن قستمتی از آن ،تحتت

از آنجایی که هد  ،ارزیابی روش معمو است ،نیروهتای

خمش قرار میگیرد .با توجه به جهت اعما فشار ختاک ،رتره
انتهایی تمایل به دوران به سمت باال دارد کته در روش معمتو

وارد بر پایینترین بلوک مشابه روند مذکور برای روش معمتو

فرض میشود محل گیترداری ایتن رتره در موقعیتت استتقرار

محاسده و مطابق شکل ( )3به قسمت فوقانی این بلتوک اعمتا

بلتتوکهتتای بتتاالیی استتت .ول تی بتتا توجتته بتته قابلی تت تغیی تر

میشود .همانگونه که مشاهده میشود ،با توجه به خطی بتودن

شکلپذیری این بلوک و همچنین قابلیت تغییر شکل خاک زیتر

روابط در مد معمو  ،توزی تتنش بتین بلتوکهتای بتاالیی و

این بلوک ،موقعیت گیرداری ممکن است جابهجا شود .این امتر

پایینترین بلوک خطی بوده و از ررفی بیشینه تتنش در ستمت

در مقدار و همچنین موقعیت بیشینه ممان خمشتی و در نتیجته

دریا در شرایط بارگذاری زلزله روی میدهد .همچنتین ،مطتابق
16
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انتظار ،در شرایط عادی ،بیشینه تتنش در ستمت ستاحل شتکل

تشکیل بیشینه ممان خمشی به صورت تابعی از میتزان صتلدیت

میگیرد .کامال مشخص است که شترایط غالتب بترای رراحتی

بلوک و همچنین انعطا

پذیری خاک بستتر تغییتر متیکنتد و

پایینترین بلوک ،شرایط بارگذاری زلزله بتوده و از ایتن رو ،بتا

بنابراین اهمیت صلب فرض نمودن آن ،به موقعیتت قرارگیتری

تحلیل مد در شرایط زلزله ،توزی تتنش داختل بلتوک پتایینی

اسکله نیز وابسته است .از ررفی توزی فشار خاک زیتر استکله

مطابق شکل ( )1۰محاسده میشود.

در این شرایط خطی ندوده پب مقدار ممان خمشی نیز مغایر بتا
مقدار منتج از روش معمو خواهد بود.

شکل  .9توزی فشار روی بلوک پایینی تحت شرایط بارگذاری عادی و
زلزله
2

2

1 0 2 0 k N /m

جهگیری 
جمعبندیو تی 

-6

1 8 7 k N /m
O th e r b lo c k s

S e is m ic

در این پژوهش ،روابط رراحی اسکلههای وزنی به عنتوان
8 .0 1 m

2m

1 .9 9 m

یکی از متداو ترین انواع اسکلههای متوازی ستاحل بررستی و

S o il S u p p o r t
2

O r d in a r y

2

6 1 .3 k N /m
O th e r b lo c k s

3 8 0 k N /m

2

ارزیابی شد .ابعاد و چیدمان بلوکهای استکله وزنتی تتابعی از

5 4 0 k N /m

فشار خاک بوده که در محاسدات معمو  ،از روشهای تحلیلتی

10m

2m

مانند روابط مونونوبه-اوکابه محاستده شتد .همچنتین استتحکام

S o il S u p p o r t

Fig. 9. Soil pressure beneath the lower block in the ordinary
and seismic conditions

بلوکها بر مدنای صلب فترض نمتودن رفتتار بلتوکهتا کنتتر

شکل  .11الگوی توزی تنش در پایینترین بلوک اسکله با مد سازی بلوک

میشود .برای ارزیابی دو فرض گفته شتده ،در ابتتدا ،بتا روش

غیرصلب تحت شرایط بارگذاری زلزله

معمو نیروهای جاندی وارد بر اسکله وزنی بندر شهید بهشتتی
به عنوان مطالعه موردی محاسده ،و س ب ،با مد سازی عتددی
غیرخطی خاک ،توزی واقعی تر فشار خاک اررا

این استکله

محاسده شد .بر اساس نتایج به دست آمتده ،غیتر خطتی بتودن
خاک منجر به توزی یکنواخت تر تتنش زیتر استکله شتده بته
گونهای که در شرایط بارگذاری عادی ،تتنشهتای زیتر استکله
تقریدا ثابت است .در ادامه ،با استفاده از مد نمودن بلتوکهتای
اسکله به روش اجزا محدود ،تاثیر میزان صلدیت بلوک پایینی بر
الگوی توزی فشار زیر اسکله سنجیده شد.
الزم به توضیح است که در این پتژوهش ،بتا هتد

تتاثیر

سنجی هر کدام از فرضتیات روش معمتو  ،دو متد جداگانته
برای ارزیابی دقیقتر نیروی خاک و همچنتین صتلدیت استکله،
600 kN/m2

تحلیل شد و میزان اهمیت این دو فرض بطور جداگانه بررستی

Fig. 10. Streeses in the lower block in the seismic conditions

شد .اگر چه هر کدام از این مد ها را متیتتوان تحتت شترایط

همانگونه که در این شکل مشاهده میشتود ،محتل وقتوع

متفاوتی اجرا نمود (به عنوان نمونه استفاده از مد های رفتتاری

بیشینه تنشها در محل استقرار بلوکهتای بتاالیی ندتوده و لتذا

دیگر خاک و یا استفاده از فنرهای غیر خطتی زیتر بلتوک غیتر

فرض گیردار بودن در این موقعیت با توجته بته عتدم صتلدیت

صلب و غیره) ،لیکن اگر هد  ،ارزیابی اثر توام غیرخطی بودن

کامل بلوک پایینی ناصحیح است .الزم به توضیح است که محل

خاک و غیرصلب بودن اسکله باشد ،باید ایتن پدیتدههتا بطتور
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بر اسکله تغییر مییابد و اگر چه بته نظتر متیرستد استتفاده از

همزمان مد سازی و مطالعه شود.
در هر سه روش استفاده شده (روش معمو  ،روش ختاک

روش معمو برای رراحی ،به شکل کلی برای ارمینتان استت،

غیر خطی و روش بلوک غیر صلب) ،بارگذاری زلزله نسدت بته

لیکن استفاده از روشهای دقیقتر منجتر بته یتک رترح بهینته

بارگذاری معمو بحرانیتر بوده و باعث افزایش فشار خاک در

خواهد شد.

سمت دریا میشود .با توجه بته اهمیتت پتایینتترین بلتوک در

شکل  .11توزی فشار زیر اسکله تحت بارگذاری زلزله به سه روش :ال )

حفظ پایداری کلی اسکله حین چرخش حو پاشنه به ویتژه در

روش معمو  :روابط تحلیلی فشار خاک و بلوک صلب ،ب) مد غیرخطی

شرایط زلزله ،مقدار تنشهای خاک زیر اسکله به عنوان پتارامتر
مدنای مقایسه انتخاب و مقدار آن در شرایط مختلت
شد .در شکل ( ،)11مقتادیر مختلت

خاک :مد سازی رفتار غیرخطی خاک و بلوک صلب ،ج) مد بلوک

استتخراج

غیرصلب :روابط تحلیلی فشار خاک و مد بلوک با صلدیت واقعی

توزیت فشتار ختاک زیتر

2m

S u p p o rte d b y o th e r b lo c k s

اسکله در شرایط بارگذاری زلزله با یکدیگر مقایسه شده استت.
12
12

بر اساس نتایج به دست آمده ،می توان موارد زیر را برای مساله

10
10

88

66
S o il P re s s u re

• در روش معمو  ،توزی تنش زیر اسکله خطتی استت،
لیکن اگر شرایط غیر خطی بودن خاک و یا شرایط عدم صلدیت
بلوک ها در نظر گرفته شود ،توزی تنش غیر خطی خواهد بود.
• عکب العمل کلی خاک بتا در نظتر گترفتن رفتتار غیتر

100
100

)Soil Pressure (kN/m2

انتخاب شده عنوان نمود:
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200
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400
500
500
600
600
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700
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methodو Simpleل
 soilر
دل
Nonlinear
ر
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Nonrigid block

4

2

00x

خطی کمتر از مقادیر حاصل از روابط مونونوبه-اوکابته بتوده و

Fig. 11. Soil pressure beneath quay wall. a) simple method:
analytical soil equations and rigid block, b) Nonlinear soil:
nonlinear soil model and rigid block, c) Nonrigid block:
analytical soil equations and actual rigidity

خاک زیر استکله در ستمت دریتا بتیش از مقتدار واقعتی و در
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Abstract:
There are several quay types parallel to the shore line such as the walls constructed by piles, sheetpiles or
gravity walls. Among these types of structures, the gravity quaywalls are widely used because of their
simplicity of structure and ease of construction. Usually, it is the best alternative method particularly in the
locations with acceptable soil strengths. Weight of the blocks provide the stability of the quaywall against
overturning and sliding and therefore, their dimensions are determined based on the applied loads on the
quay structure. The most important load is the soil pressure which increases the lateral loads acting on the
quaywall particularly during an earthquake condition. For design, the soil pressure usually converts into a
static load by utilizing the seismic coefficient method. Analytical equations such as the Mononobe-Okabe
formula are usually employed to calculate the applied soil pressure. However, some researchers believe that
these analytical formula do not appropriately express the real behavior of the soil, and therefore, they can not
be used for a proper design. There are, actually, some simplified assumptions in calculating the applied soil
pressure those decrease the accuracy of the commonly used methods for quaywall design. The main
assumptions are neglecting the nonlinear behavior of the soil and neglecting the flexibility of quay blocks.
Due to the importance of the soil pressure in the quaywall design, these assumptions are investigated
numerically in this study by making use of two well known FLAC and ANSYS softwares. For this purpose,
the quaywall of Shahid Beheshti port is selected as a case study and the soil pressure around this quaywall is
calculated by modeling the nonlinear behavior of the soil via using the Mohr-Coulomb constitutive model. In
addition, the effect of the block rigidity on redistribution of the soil pressure beneath the quay structure is
studied by a 3-D modeling of the lowest block located on linear springs (representing the supporting soil). To
study the importance of each above mentioned assumption individually, two seperated models are utilized
separately. According to the results, the pressure distribution under the quay wall is more uniform in the case
of employing the nonlinearity of the soil. The total pressure is, however, less than the total calculated
pressure by analytical formula that shows the Mononobe-Okabe formula are not accurate, but its results are
overestimated for the studied problem. In addition, results show that the simplified methods can not be used
for design of the lowest block because the value and the location of the maximum moment along this block
changes due to its rigidity. As a result, neglecting the block deformations what is done in simplified methods
is not acceptable for design purposes. It should be noted that the lowest block is so important is providing the
global stability of the quaywall because its failure can lead to a total failure of the quaywall. On the other
hand, all blocks are supported on this block and consequently, its repair would be too difficult even in the
case of any small failure.
Keywords: Gravity quaywall, Soil pressure, Block rigidity, Nonlinear beahavior, Numerical analysis.
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