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ّای شٌاٍر تحت اثز تزرسی رفتار ّیذرٍ استاتیکی ٍ ّیذرٍ دیٌاهیکی اسکلِ

  تارّای هحیطی
 

 رضا تادپا
 ػثاس قاسوی، 1

2 
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 ، ایشاىداهغاى، داًطگاُ آصاد اسالهی داهغاى ،ػوشاىداًطزَی واسضٌاسی  2

 

 چکیذُ

ّای هتفاٍت تسیاس سایذ گشدیذُ است. ایي ّا دس واستشیّا است وِ اهشٍص استفادُ اص آىّای ضٌاٍس یىی اص اًَاع اسىلِاسىلِ

اًذ. تاسّای سایذ دس ضذُّا اغَال اص یه تذًِ اغلی، پل دستشسی، سیستن هْاستٌذی ٍ سیستن ؾشتِ گیشی تطىیل اسىلِ

ّا ضاهل تاسّای هشدُ ٍ صًذُ، تاسّای حاغل اص سیستن هْاستٌذی، تاسّای حاغل اص پْلَگیشی وطتی ٍ ّوچٌیي قشاحی آى

ای اص ّا دس تشاتش تاسّای فَق الزوش، ًوًَِتاضٌذ. تِ هٌظَس اسصیاتی سفتاس ایي اسىلِػَاهل هحیكی چَى تاد، رشیاى ٍ هَد هی

هذل  SAP2000ّای ضٌاٍس تا ًشم افضاس ای اص پاًتَىّای هتفاٍت، تػَست صًزیشُّا ٍ قَلسِ سدُ واستشی تا ػشؼ ّا دسآى

ضذُ ٍ هَسد تحلیل واهپیَتشی لشاس گشفتِ است. تؼذ اص تؼییي داهٌِ تاحیش ایي ًیشٍّا ٍ دستیاتی تِ تشویثات تحشاًی تاسگزاسی ٍ 

پایذاس، دس لالة سِ پاساهتش فشٍ سفت حذاوخشٍ ضیة حذاوخش ٍ ػذم رذا ضذى ضٌاٍس اص  ؾوي تَرِ تِ هؼیاسّای واستشی ایوي ٍ

 اًذ.ّا تؼییي ضذُآب، اتؼاد هٌاسة لكؼات ضٌاٍس دس ایي اسىلِ

 

 .ّای پْلَگیش، هذلساصی ػذدیاسىلِ ضٌاٍس، پاًتَى، ساصُّای كلیذی:  ٍاصُ
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 هقذهِ -1

اًذ دس حمیمت هاحػل تالش قشاحاى دس ّای حاتت ضٌاختِ ضذُس تِ ػٌَاى سلثای اغلی اسىلِوِ دس لشى حا ّای ضٌاٍساسىلِ

تاضٌذ. سشٍیس دّی هٌاسة دس ضشایف رضس ٍ هذ ضذیذ، اهىاى تَسؼِ دس ّای حاتت هیسفغ هطىالت هَرَد دس واستشد اسىلِ

تش دس ساخت، تؼویش ٍ تَسؼِ ٍ ّوچٌیي ّضیٌِ ارشایی ووتش دس تسیاسی ضشایف اص تٌادس تا فؿای هحذٍد، هذت صهاى وَتاُ

اًذ. اوٌَى تا ٍرَد ویلَهتشّا هشص آتی دس ایشاى ٍ اّویت ضٌاٍس سا سٍص افضٍى ًوَدُّای اًذ وِ واستشد اسىلِرولِ ػَاهلی تَدُ

-حول ٍ ًمل دسیایی دس سضذ تَسؼِ التػادی وطَس ٍ اص سَی دیگش تزشتیات ػولی تسیاس اًذن دس قشاحی ٍ ساخت ایي اسىلِ

سسذ. دس تحمیك حاؾش سؼی اّویت تِ ًظش هیّا تسیاس حائض ّا دس وطَسهاى، هكالؼِ ٍ تحمیك دس قشاحی ٍ ساخت ایي اسىلِ

ّا هَسد اسصیاتی لشاس گیشد ٍ دس ًْایت تشای ّای ضٌاٍس داهٌِ تاحیش آىضذُ است ؾوي هؼشفی ػَاهل هَحش تش قشاحی اسىلِ

 ّا اسائِ گشدد.ای اص تذًِ اغلی ایي اسىلِّای هتفاٍت، اتؼاد اٍلیِواستشی
 

 )ادتیات تحقیق ( ّاز طزاحی آىّای شٌاٍر ٍ ػَاهل هَثز تاسکلِ -2

 

 ّای شٌاٍراجشای اسکلِ -2-1

تذًِ اغلی -2-1-1  

ّای ضٌاٍس اص تْن هتػل ضذى لكؼات ضٌاٍسی وِ خَد تِ یىی اص اضىال پاًتَى تىی، پاًتَى دٍللَ ٍ لكؼات تذًِ اغلی اسىلِ

ّای تضسي، اتػال تِ غَست اتػال پاًتَى تَاًذضَد. ًحَُ اتػال ایي لكؼات ضٌاٍس هیتاضٌذ، تطىیل هیًویِ هغضٍق هی

 .ّای وَچه تا ػشضِ یىپاسچِ تاضذّای وَچه تا ػشضِ فَالدی ٍ یا اتػال پاًتَىپاًتَى

 

 پل دستشسی -2-1-2

ّای هفػلی، ّا پلضَد ٍ اًَاع گًَاگًَی داسد وِ هْوتشیي آىایي ساصُ تِ هٌظَس اتػال تذًِ اغلی اسىلِ تِ ساحل احذاث هی

 تاضٌذ.ّای لائن تاالسًٍذُ هیّای هتحشن ٍ پلای، پلای ٍ گَُضٌاٍس پایِ ّایپل

 

  سیستن هْاستٌذی -2-1-3

هزوَػِ ػٌاغشی ّستٌذ وِ اص یه سَ تاهیي وٌٌذُ ایوٌی الصم حیي ػولیات ًمل ٍ اًتمال واال تَدُ ٍ اص سَی دیگش اراصُ 

تاضٌذ وِ ّای هختلفی هیدٌّذ. ایي ػٌاغش خَد تِ گًَِاسىلِ هیحشوات لاتل لثَلی سا ًیض دس رْات قَلی ٍ ػشؾی تِ 

ّای دسٍى ساحلی ٍ تشٍى ساحلی، ّا ػثاستٌذ اص: سیستن هْاستٌذی فمف دسٍى ساحلی، سیستن هْاستٌذی تا واتلهْوتشیي آى

 .ّای صیش سكحی دٍ قشفِ.ّای هْاسی ٍ سیستن هْاستٌذی ضاهل واتلسیستن هْاستٌذی ضاهل دلفیي

 

 سیستن ؾشتِ گیش -2-1-4

 وٌٌذ.هزوَػِ ػٌاغشی ّستٌذ وِ اًشطی ؾشتِ حاغل اص پْلَگیشی وطتی سا رزب هی

 

 ّای شٌاٍرػَاهل هَثز تز طزاحی اسکلِ -2-2

 تَاى تِ ضشح صیش تؼشیف وشد:ػَاهل هَحش تش قشاحی سا سا هی

 تزْیضات حاتت سٍی آى.تاسّای هشدُ: ضاهل ٍصى تذًِ اغلی اسىلِ ٍ ولیِ تاسیسات ٍ  -1

 تاسّای صًذُ: ضاهل ٍصى ولیِ هاضیي آالت هتحشن تش اسىلِ، واالّا ٍ افشاد. -2
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تاضٌذ وِ ًیشٍّای ّا تاد، رشیاى ٍ هَد هیتَاًذ تش اسىلِ احش وٌذ. هْوتشیي آىتاسّای هحیكی: وِ خَد تِ چٌذ ضىل هی -3

ّای ضَد. حساسیت اسىلِوطتی تش تَالسدّای اسىلِ دس ًظش گشفتِ هیحاغل اص تاد ٍ رشیاى غالثا تػَست ًیشٍّای ٍاسدُ اص 

 ّای حفاظت ضذُ احذاث ًوایٌذ.ّا سا دس حَؾچِوٌذ وِ غالثا آىضٌاٍس ًسثت تِ هَد ایزاب هی

ّا آى ضًَذ ٍ همادیشّای حاتت سٍی اسىلِ )تَالسدّا( ٍاسد هیًیشٍّای هْاسی: ایي ًیشٍّا تَسف خكَـ هْاس وطتی تِ پایِ -4

ّای تا تٌاط هختلف اص هشارغ طاپٌی تاتغ ٍصى وطتی، تاد ٍ رشیاى است. دس ایي تحمیك اص رذاٍل ًیشٍی تَالسد تشای وطتی

 استفادُ ضذُ است.

ضًَذ. تشای هحاسثِ ًیشٍی حاغل اص ؾشتِ وطتی دس پْلَگیشی: ایي ًیشٍّا دس ٌّگام پْلَگیشی وطتی تِ فٌذسّا ٍاسد هی -5

 وٌٌذ:ی صیش هحاسثِ هیاًشطی ٍاسدُ سا اص ساتكِ ًیشٍّا اتتذا

 

(1) 
  

         
 

  
  

   ضتاب گشاًص،  gؾشیة خشٍد اص هشوضیت،  Kی سشػت وطتی، هَلفِ ػوَد تش اسىلِ   ای، ول اًشطی ؾشتِ Eوِ دس آى 

 آیذ:رشم افضٍدُ وِ خَد اص ساتكِ صیش تذست هی   ٍصى وطتی ٍ 

 

(2)    
 

 
     

 

ٍصى هخػَظ آب است. ًْایتا تا استفادُ اص رذٍل قشاحی فٌذسّا وِ دس ایي   قَل وطتی ٍ  Lآتخَس وطتی،  Dوِ دس آى 

 تَاى ًیشٍّای ٍاسدُ سا تذست آٍسد.تحمیك رذاٍل ضشوت تشیزستَى است هی
 

 

 )ّای تحقیق هذل ٍ فزضیِ (اًتخاب یک سیستن شٌاٍر تِ هٌظَر هذل ساسی -3

ضَد وِ ایي تذلیل سَْلت ساخت ٍ ارشای آى ًسثت تِ اًَاع تتٌی یا الستیىی است. ارضای اسىلِ اص فَالد اًتخاب هیرٌس 

ّای هختلف ضًَذ. اسصیاتی هذلّای سادُ اًتخاب هیتش ٍ پایذاسی تْتش، اص پاًتَىتطىیل دٌّذُ تذًِ اغلی تذلیل ساخت آساى

ّای تضسي تْن هفػل ضذُ تا تَرِ تِ ایٌىِ تذًِ اغلی خَد دّذ وِ سشی پاًتَىتْن تستي ایي لكؼات ضٌاٍس تْن ًطاى هی

تاضٌذ. اص سَیی دس هَالغ آسیة دیذگی ًیض، تؼَیؽ لكؼِ تش هیضاهل ػشضِ ًیض است اص ًظش التػادی ٍ ّضیٌِ ساخت تْیٌِ

 [.Tsinker. G.P. 1986وٌذ ]هؼیَب تِ ساحتی غَست گشفتِ ٍ اسىلِ سا اص سشٍیس دّی هختل ًوی

ّایی وِ دس یه ظشف پاًتَى ّای هْاسی است. دس ایي سٍش اسىلِ تِ ووه ضوغسیستن هْاستٌذی اًتخاب ضذُ، هذل دٍلفیي

(. ایي سٍش هْاستٌذی تذلیل ػذم ًیاص تِ تىٌَلَطی پیچیذُ ٍ هػالح 1گشدد )ضىلضًَذ هْاس هییا دس چْاس گَضِ آى ًػة هی

ّا ّن اص ًظش سَْلت ارشایی ٍ ّن سَْلت تیطتشی داسد ٍ هؼوَال ضوغ وَتی دس یه قشف پاًتَىلاتل دستشس دس ایشاى واستشد 

ّا تَسف ضَد. دس ایي سٍش هؼوَال پاًتَىتؼویشات دس هَالغ آسیة دیذگی تش ضوغ وَتی دس چْاس گَضِ تشریح دادُ هی

 گشدًذ.ّا ٍغل هیای ضىل تِ ضوغاتػالت قَلِ
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 ّا تا شوغهْارتٌذی یکطزفِ پاًتَى -الف-1شکل 

 
 ّا تا شوغهْارتٌذی چْارگَشِ پاًتَى -ب-1شکل 

 

 ّای شٌاٍرتیپ تٌذی اسکلِ -3-1

ّا تِ هٌظَس اسصیاتی سفتاس ّای ضٌاٍس تشای قیف ٍسیؼی اص ضٌاٍسّا واستشد داسًذ، سِ تیپ خاظ اص آىتا تَرِ تِ ایٌىِ اسىلِ

 تاسگزاسی الصم ًیض تش ّویي اساس غَست گشفتِ است.اًتخاب ضذُ ٍ 

 

 اسىلِ هسافشتشی -3-1-1

هتش تذٍى ػثَس هاضیي آالت تش ػشضِ  5ٍ  4، 3تي تا ػشؼ پیطٌْادی  500ّای تا حذاوخش تٌاط تشای سشٍیس دّی تِ وطتی

 آى.

 

 اسىلِ تاستشی سثه -3-1-2

-هتش وِ اراصُ ػثَس ٍاًت تش آى دادُ هی 7ٍ  6، 5ػشؼ پیطٌْادی تي تا  5000ّای تا حذاوخش تٌاط تشای سشٍیس دّی وطتی

 ضَد.

 

 اسىلِ تاستشی ًیوِ سٌگیي -3-1-3

هتش وِ هزْض تِ یه چشحمیل  8ٍ  7، 6تي تا ػشؼ پیطٌْادی  15000ّای تا حذاوخش تٌاط تشای سشٍیس دّی تِ وطتی

 .ضَدتي تش آى دادُ هی 10تي تَدُ ٍ اراصُ ػثَس واهیَى  5هتحشن 

 

 تارّای ٍارد شذُ -3-2

ویلَگشم تش  500آیٌذ. تاسّای هشدُ تشاتش ( ًیشٍی تَالسد ٍ ؾشتِ پْلَگیشی تذست هی2-2تش اساس هكالة گفتِ ضذُ دس تٌذ )

ویلَگشم تش هتش هشتغ دس ًظش گشفتِ ضذُ است. احشات  1000ٍ  500، 150هتش هشتغ ٍ تاسّای صًذُ تستِ تِ ًَع اسىلِ تِ تشتیة 

 ٍ تاد ًیض دس ًیشٍی تَالسد لحال ضذُ است.رشیاى 
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 ًوای یک پاًتَى ٍ تارّای ٍارد شذُ تِ آى  -2شکل 

 ّای هٌاسةاًتخاب هذٍل -3-3

ّای دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ تِ قَل 3ّا هؿاسب ّای فَالدی، قَل پاًتَىّا اص ٍسقتا تَرِ تِ هالحظات ارشائی دس ساخت پاًتَى

پاًتَى تِ  3هتشی دس ًظش گشفتِ ضذُ است. تذیي تشتیة تا فشؼ ًیاص تِ حذالل  60ٍ  45، 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12 ،9

 هتش خَاّذ تَد. 180هٌظَس سفتاس سٌزی، قَل اسىلِ تش اساس قَیل تشیي پاًتَى تىاس سفتِ حذٍد 

 

 ّای هْاریجاًوایی شوغ -3-4

ٍ تشسسی ًیاص تِ استفادُ اص ضوغ یا گشٍُ ضوغ دس سفتاس سٌزی ًمطی ًذاضتِ ٍ فمف هحل ّا دس ایي تحمیك ظشفیت تاستشی ضوغ

گاُ غلكىی تاضذ. تشای ایي هٌظَس وافیست ّش پاًتَى سا تػَست یه تیش تا حذالل دٍ تىیِّا دس ّش پاًتَى هْن هیلشاسگیشی آى

گاُ اتتذا ٍ اًتْایی تش اساس هاوضیون لٌگش لاتل تحول تىیِی دٍ فشؼ وٌین وِ فاغلِ (Overhang)داس اص دٍ سش آصاد فاغلِ

آیذ ٍ دس ّیچ حال تا گشدًذ، تذست هیّا ٍ ًیشٍی ػشؾی ٍاسدُ تش فٌذسّا تؼییي هیای آىّا وِ لثال اص ساختاس ساصُتذًِ پاًتَى

گشدد ٍ لٌگش دُ تحلیل هیگشدد. سپس تیش تحت تاسّای ػشؾی ٍاسهتش ووتش فشؼ ًوی 5/1تَرِ تِ هالحظات ارشایی اص 

ّا تػَست هتماسى آیذ وِ دس غَست تضسگتش تَدى اص لٌگش لاتل تحول الصم است تؼذاد ضوغهاوضیون دسٍى دّاًِ آى تذست هی

هتش اص سش  5/3هتشی، دٍ تىیِ گاُ تا فاغلِ  21ّای هتش ٍ پاًتَى 3اؾافِ گشدد. تِ ػٌَاى هخال دس اسىلِ تیپ اٍل تشای ػشؼ 

 هتش فاغلِ خالع تیي دٍ ضوغ( تاصم خَاّذ تَد. 14آصاد )
 

 اتصاالت -3-5

ای ی استَاًِتاضٌذ. ولیذ تشضی تػَست وام ٍ صتاًِّا دس هذل هَسد تحج ایي تحمیك غالثا تِ دٍ ضىل هیتػاالت تیي پاًتَىا

تفاػی راتزایی ًذاسد ٍ دیگشی ساصد ٍ دس دٍ هحَس ػشؾی ٍ اسوِ ػوال اهىاى تغییش هىاى سا تػَست لَالیی اهىاى پزیش هی

-تش ّستٌذ تِ ّن هتػل هیّای هفػلی وِ اص ًظش ارشایی دس ًػة ٍ تؼویش هٌاسةهفػل استثاقی وِ دٍ پاًتَى تَسف ساتف

ّای فَالدی تشای سَْلت دس ضَد وِ تَسف ٍسقساًتیوتش تیي دٍ پاًتَى ایزاد هی 30ضًَذ. دس ّش دٍ هذل حذالل یه فاغلِ 

 [.Tsinker. G.P. 1986خَاٌّذ ضذ ] تشدد پَضیذُ

 

 )رٍش تحقیق (هذل ساسی كاهپیَتزی اسکلِ ٍ تارّای ٍارد تز آى -4

ّای تؼشیف ضذُ تِ هٌظَس دستیاتی تِ اتؼاد اٍلیِ ّا تحت احش تاسگزاسیّای پاًتَىذف اص ایي تحمیك تشسسی تغییش هىاىّ

ّا سا تطىل یه رسن غلة ضٌاٍس هْاس ضذُ اص ًیاص تایستی پاًتَى ّا است. تذیي تشًیة هذل واهپیَتشی هَسدهٌاسة تشای آى

ضًَذ. تٌاتشایي دس تحج هذالسیَى اتؼاد ًیاصی تِ ًیشٍّای دسًٍی ساصُ یه قشف ًطاى دّذ وِ تحت احش تاسّای ٍاسدُ راتزا هی

 ّا ًیست.ٍ ّوچٌیي ًیشٍی دسٍى ضوغ
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اًذ وِ تَسف دٍ دستِ الواى هتشی هذل ضذُ 1هطثىی تا قَل الواى  ایّای غفحِّا تِ غَست لابدس ایي هذل ساصی پاًتَى

ّای هَسد ًظش هذل ضذُ است ٍ ّای لاب(. آب تِ غَست فٌش دس صیش گش3ُاًذ )ضىل اتػالی )تػَست هفػل( تْن هتػل ضذُ

 تاضذ.سختی آى ٍاتستِ تِ ٍصى هخػَظ آب ٍ سكح تاستش فٌش هی

 

(3)      

 

 تاضٌذ.سكح تاستش فٌش هی Aٍصى هخػَظ آب ٍ  γسختی فٌش،  Kوِ دس ساتكِ اخیش 

 

 

 
 ّای هذل شذُ تزای تزًاهِ كاهپیَتزیشثکِ قاتی پاًتَى -3شکل 

 
ّا فمف دس لالة اتػاالت ّا دس سفتاس سٌزی، ایي اػؿا دس هذل آٍسدُ ًطذُ ٍ احش آىتا تَرِ تِ ػذم ًیاص تِ ًیشٍّای دسٍى ضوغ

ای هذل ضذُ است وِ لاتلیت حشوت تحت ًَساًات لائن فشؾی سٍی آب سا داضتِ ٍ ّای سِ گاًِضوغ تِ اسىلِ تِ غَست الواى

 ًوایذ.ؾوٌا ًیشٍّای ػشؾی ٍ قَلی ٍاسدُ تِ اسىلِ سا تحول هی

 

 
 ّاّای هتَالی ٍ اتصاالت تیي آىهذل ساسی پاًتَى .4شکل 
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ّا ٍ سایش تاسّا ضاهل ًیشٍی تَالسد، ًیشٍی ّای لاب، تاسّای صًذُ تػَست تاس گستشدُ تش الواىتاسّای هشدُ دس لالة ٍصى الواى

 اًذ.ٍاسدُ تِ فٌذس، ٍاًت، واهیَى ٍ رشحمیل تػَست ًیشٍ یا گطتاسّای هتوشوض تش اسىلِ ٍاسد ضذُ

 

 )ّای تحقیق یافتِ (تحلیل ٍ ًتایج حاصل اس آى -5

ّای هذل استفادُ ضذُ است. تشای ایي واس صًزیشُ پاًتَى SAP2000افضاس تحلیل اص ًشمتا تَرِ تِ هذل اًتخاب ضذُ تشای 

 ّای هختلف هَسد آًالیض لشاس گشفتِ است تا سفتاس ایي صًزیشُ دس تشاتش ّش تاس هطخع ضَد.ضذُ تحت تاسگزاسی

وتش ٍ تشای تیپ دٍم ٍ سَم حذاوخش فشٍ ساًتی 50ّای تیپ اٍل پاساهتشّای هَسد سٌزص دس ایي آًالیض، حذاوخش فشٍ سفت اسىلِ

ّایی وِ تحت ّش تاسگزاسی اص ساًتیوتش دس ًظش گشفتِ ضذُ است. ؾوٌا پاًتَى 50سفت ًسثی دس اػوال تاسّای هختلف حملی 

 [.Tsinker. G.P. 1986اًذ ]آب رذا ضذُ تاضٌذ هشدٍد تلمی ضذُ

ّا تحت ایي تاسّا غَست گشفتِ است. تا ًْایی صًزیشُ پاًتَىتذیي تشتیة تشویثات تحشاًی تاسگزاسی تؼییي ضذُ ٍ تحلیل 

ّا ٍ تاسّای تؼشیف ضذُ، قَل ّای هختلف اسىلِ تا ػشؼارشای آصهایطی ٍ ًْایی تشًاهِ تش تیپ 1200استفادُ اص ًتایذ حذٍد 

یه تحلیل سا تشای اسىلِ ًتایذ ًْایی هشتَـ تِ  1ّای ّش تیپ اسىلِ تؼییي ضذُ است. رذٍلپیطٌْادی هٌاسثی تشای پاًتَى

 دّذ.هتش ًطاى هی 7تیپ سَم تا ػشؼ 

 

 هتز 7: ًتایج تارگذاری تزكیثی تز پاًتَى تیپ سَم تا ػزض 1جذٍل 

حذاكثز فزٍ رفت  شیة )درصذ( ٍضؼیت
(cm) 

طَل پاًتَى 
(m) 

 9 5/210 34/19 اص آب رذا ضذُ

 12 1/206 42/14 اص آب رذا ضذُ

 15 8/203 12/11 اص آب رذا ضذُ

 18 4/193 2/9 ّوِ ًماـ دس آب

 21 9/193 5/7 ّوِ ًماـ دس آب

 24 9/186 3/6 ّوِ ًماـ دس آب

 27 3/187 3/5 ّوِ ًماـ دس آب

 30 6/179 8/4 ّوِ ًماـ دس آب

 45 7/173 6/3 ّوِ ًماـ دس آب

 60 1/163 48/2 ّوِ ًماـ دس آب

 
 

یه رسن هىؼة هستكیل ضىل ضٌاٍس یذست آٍسدى حذالل ًسثت ػشؼ تِ ّا ًیض اص تشسسی پایذاسی استفاع هٌاسة پاًتَى

 استفاع الصم تشای پایذاسی تذست آهذُ است.

 

(4)  

 
 

√ 

 
 

 
 

ّا سا تشای ّش سِ تیپ ی تحلیلدس ًْایت تا لحال وشدى یه استفاع آصاد اًذاصُ آى افضٍدُ ضذُ است. رذٍل صیش ًتایذ ًْایی ولیِ

 دّذ:ی تِ هٌظَس استفادُ دس قشاحی همذهاتی ًطاى هیاسىلِ تػَست اتؼاد پیطٌْاد
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 ّای شٌاٍرّای هختلف اسکلِّا در تیپ: اتؼاد پیشٌْادی پاًتَى2جذٍل 

 (m)ػزض  ًَع اسکلِ
طَل پیشٌْادی پاًتَى 

(m) 

ارتفاع پیشٌْادی پاًتَى 

(cm) 

 تیپ اٍل

 100 هتش تِ تاال 12 3

 100 هتش تِ تاال 12 4

 100 ّاولیِ قَل 5

 تیپ دٍم

 160 هتش تِ تاال 18 5

 160 هتش تِ تاال 18 6

 150 هتش تِ تاال 18 7

 تیپ سَم

 240 هتش 60ٍ  45 6

 230 هتش تِ تاال 24 7

 220 هتش تِ تاال 24 8

 
 

 گیزی تحث ٍ ًتیجِ -6

اص ًظش واستشی ٍ تحلیل ایي هذل ّای تْن هفػل ضذُ دس سِ تیپ هتفاٍت هذل ساصی یه ًَع اسىلِ ضٌاٍس اص صًزیشُ پاًتَى 

ّا تِ تَاى اص آىّای هَسد ًظش، حاغل ضذُ است وِ هیّا تشای ػشؼّا، اتؼاد پیطٌْادی پاًتَىتحت تاسّای هتٌاسة تا آى

 تَاى تِ ضىل صیش اسائِ وشد:ّا تْشُ تشد. ًتیزِ گیشی ولی سا هیػٌَاى اتؼاد اٍلیِ دس قشاحی ٍ ساخت ایي ًَع اسىلِ

تَاًٌذ ضشایف تحشاًی سا دس قشاحی ایزاد وٌٌذ وِ ای هیّای ضٌاٍس هتٌَع تَدُ ٍ ّش یه تِ گًَِسّای هَحش تش اسىلِتا -1

 الگَی تاحیش گزاسی ّش یه اص ایي تاسّا دس ایي تحمیك تِ قَس ولی اسصیاتی گشدیذ.

 ػشؼ هٌاسة تشای ّش ًَع اسىلِ تش اساس ًَع واستشی تؼییي ضذ. -2

تَاى غشف ًظش اص ای تذًِ هیًیشٍّای راًثی ٍاسد تش اسىلِ ٍ دس ًظش گشفتي هماٍهت لاتل تحول سیستن ساصُتا داضتي  -3

 ّا سا ًسثت تِ ّن پیص تیٌی وشد.هسائل هشتَـ تِ قشاحی ػٌاغش ًیشٍتش راًثی، تؼذاد ٍ هَلؼیت آى

تَاى تا تحلیل واهپیَتشی شویثات تؼییي وٌٌذُ هیتا اتخار یه سشی تاسّای الگَ تشای سِ تیپ اسىلِ تؼشیف ضذُ ٍ ایزاد ت -4

 ّای هتفاٍت سا یافت.ّای ّش ًَع اسىلِ تا ػشؼّای الصم تشای پاًتَىحذالل قَل

ّای تاسگزاسی، استفاع پاًتَى دس ّش حالت تش اساس هاوضیون فشٍ سفت هطاّذُ ضذُ دس ًتایذ حاغل اص تحلیل تحت تشویة -5

 آیذ.اد ٍ تاهیي حذالل استفاع الصم تشای پایذاسی تذست هیدس ًظش گشفتي یه استفاع آص
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