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 نهمین همایش صنایع دریایی 

  1386یکم لغایت سوم آبانماه 
    نور ـ استان مازندران

  
   ایرانسواحل آبهای برایتایر الستیکی  شناور  موج شکن هایکاربرد

  
  2، محمد جواد کتابداری1سید حمزه آرمن

  کشتی سازی و صنایع دریاِیی دانشکده مهندسی ، )پلی تکنیک تهران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر

koohejy@cic.aut.ac.ir  

  چکیده
 مــوج شــکنها ،  بــارگیری و بارانــدازی کــشتیهاجهــت ایجــاد محیطــی امــن و کــم تالطــم در کنــار ســاحل بــه منظــور

امـا بـدلیل   . انـد گردیـده  ئـم یـا شـیبدار طراحـی و اجـرا              از نـوع قـا      متـصل بـه کـف دریـا        مدتها بصورت ثابـت سـنگی     

ز مـوج شـکنهای نـوع دیگـر بخـصوص           تمایـل بـه اسـتفاده ا       هزینه های زیاد و زمان اجرای طـوالنی ایـن مـوج شـکنها،             

زمانیکــه امــواج  "  ایــن نــوع موجــشکن خــصوصا.نــوع شــناور در سراســر آبهــای جهــان در حــال گــسترش مــی باشــد 

 دیگــر پــروژه هــا اکتــشافی و تفریحــی،  مــی توانــد در پــروژه هــای نظــامی،باشــندمنطقــه خیلــی مرتفــع و طوفــانی ن

سـتیکی  یکـی از انـواع مـوج شـکن هـای شـناور مـی باشـند کـه                      مـوج شـکن هـای تـایر ال            .قرار گیرد استفاده  مورد  

شامل یک یا چند ردیف تایر السـتیکی متـصل بـه هـم بـوده و بـه وسـیله مهـار هـایی بـه بـستر دریـا نـصب گردیـده                                   

آتهـا  جزئیـات اجرایـی      و    انـواع آن   ،   ضـمن معرفـی ایـن نـوع خـاص از مـوج شـکن هـا، تاریخچـه                   تحقیـق در ایـن    . اند

در ادامـه نیـز بـا توجـه بـه شـرایط طبیعـی آبهـای ایـران  و جهـت امـواج غالـب در                            . گرفتـه اسـت   مورد بررسـی قـرار      

ــشور     ــوب ک ــمال و جن ــای ش ــکن در دری ــوج ش ــوع م ــن ن ــاربرد ای ــف ، ک ــاطق مختل ــای آن از من ــر   و مزای ــه نظ نقط

  .  فته استبررسی قرار گربحث و نمایی  آن مورد  اجمسائل مربوط به و  بازیافت تایر های فرسوده  واقتصادی

  
    مهار-جرای موجشکن الستیکیا (FTB) -  تایر الستیکیموج شکن   -شکن شناور موج: کلمات کلیدی

  

                                                 
 ، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی 1
 Ketabdar@cic.aut.ac.ir  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، استادیار2
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
 مجموعه مقاالت نهمین همایش صنایع دریایی

   مقدمه1

ــده ســاخت       ــوج شــکنای ــارهــای شــناور  م ــین ب ــا 1944 در ســال  اول ــارن ب ــانی دوم در مق ســواحل  جنــگ جه

NORMANDY   برخــی مزایــای  ســریع وســاخت  ،هزینــه کــم، ، کــارایی مناســب  .انگلــستان شــکل گرفــت 

سبب گردید تا موج شکن های شـناور بـه سـرعت رشـد پیـدا کـرده و در آبهـای سـاحلی منـاطق مختلـف جهـان                              دیگر

. گردیـده انـد    و سـاخته و نـصب        انـواع مختلفـی از ایـن سـازه هـای شـناور طراحـی               از آن زمـان تـا کنـون          .جای گیرند 

دهنـده، شـکل و سـاختار کلـی مـوج شـکن، سیـستم مهـار                  را بر اسـاس ترکیـب مـواد و مـصالح تـشکیل               سازه ها ایـن  

تـوان مـوج شـکنهای شـناور را در          بنـدی کلـی مـی     در یـک تقـسیم    . نماینـد  و نوع کاربری به انواع متعددی تقسیم مـی        

ی نـوع   هـا مـوج شـکن    .جـای داد   5مـت  و  4 مهـار شـده    ،ونی نتـ  پـا  ،3ایهـای شـناور نـوع صـندوقه       چهار گروه موج شکن   

مـوج   .تقـسیم مـی گردنـد       6 تـایر السـتیکی     و چـوبی   دو نـوع    بـه    لح تـشکیل دهنـدۀ آنهـا      بر اسـاس جـنس مـصا      مت  

 نیـز بـر اسـاس نحـوه اسـتهالک مـوج ونـوع السـتیک هـای مـورد اسـتفاده                      )FTB7 ( تـایر السـتیکی     شناور شکن های 

ــوع مختلــف  ــه چنــد ن دســته  Pole- Tire و   Wave Maze  ،Goodyear هــای  از جملــه مــوج شــکندر آن ب

  . [1]گردند میبندی 

 

  ه موج شکن های تایر الستیکیسابق 2

در دنیــا بــیش از نــیم قــرن مــی گــذرد ولــی ســابقه مــوج شــکنهای تــایر الســتیکی گرچــه از معرفــی و ســاخت اولــین 

  .   دهه پیش باز می گرددسهاستفاده گسترده از این نوع موج شکنها عمدتا به 

  Wave Mazeموج شکن   2-1

ــا اســتفاده از تــایر فرســوده 1969ل در ســابــرای اولــین بــار       Wave Maze از نــوع  طــرح مــوج شــکن شــناور ب

 طــرح Goodyearشــرکت الســتیک و تــایر  1972در ســال در ادامــه . گردیــدمطــرح  Noble  فــردی بنــام توســط

 . کــه ایــن خــود باعــث پیــشرفتهای چــشمگیری  در ایــن زمینــه شــدمطــرح کــرد بازیــابی الســتیک هــای فرســوده را

                                                 
3 . Box-type floating Breakwater 
4 . Tethered-floating  Breakwater 
5 . Mat-type floating Breakwater 
6 . Tire Mat. 
7 . Floating Tire Breakwater 
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 متــشکل از تعــدادی تــایر مــستعمل و مــازاد بــوده کــه بــه کمــک اتــصاالتی نظیــر پــیچ Wave Maze مــوج شــکن

. گالوانیزه والیه های پشتیبان مسلح به نحـوی بـه هـم متـصل مـی گردنـد کـه تـشکیل یـک الگـوی متقـارن را بدهنـد                  

ــوع  از  ــوان مــوج شــکن هــای ســاخته شــده از ایــن ن ه  در اســکل1978از مــوج شــکن ســاخته شــده در ســال   مــی ت

 . نام بردرا  آمریکا   pickeringسانفرانسیسکو  وموج شکن ساخته شده در 

  Goodyear موج شکن   2-2

ــال          ــار در س ــین ب ــکن اول ــوج ش ــن م ــایر  1974ای ــرکت ت ــاری ش ــا همک ــشگاه Goodyear ب  Rohde در دان

Island ــد ــداع گردی ــکل  . اب ــد     a-1ش ــی ده ــشان م ــا ن ــواج دری ــشکن را در ام ــن موج ــایی از ای ــ.  نم ــکن م وج ش

Goodyear    مــدول .  اســت تـایر الســتیکی 18 نیــز شــامل از اتـصال مــدولهای یکــسانی شـکل گرفتــه کــه هــر مـدول

ایـن تـسمه هـا    .  بـه هـم متـصل گردیـده انـد     4"  تـا 3"تقریبـی  بـه عـرض    ها به کمک تسمه های السـتیکی یکـسانی   

نحـوه آرایـش     .مهـره محکـم مـی گردنـد       داشـته و توسـط پـیچ و         نقش نگهداری تایر ها در مدول هـا را نیـز بـه عهـده                

نمــایش داده   c-1ابعــاد و انــدازه و نماهــای مختلــف هــر مــدول در شــکل   و  b-1کل شــتایرهــا در هــر مــدول در 

ی سـنگی     بـه لنگـر      از جـنس زنجیـر، کابـل فـوالدی یـا طنـاب نـایلونی               موج شکن توسـط خطـوط مهـاری        .شده است 

ایـن مـوج     در میـان سـایرانواع مـوج شـکن هـای تـایر السـتیکی              . گـردد مـی    ثابـت  و در جـای خـود         متـصل  یا بتـونی  

 مـوج   نـوع مـوج شـکن هـای سـاخته شـده از ایـن               دو نمونـه     . قـرار گرفتـه اسـت      اسـتفاده   شکن در عمل بیشتر مـورد       

و مــوج شــکن ســاخته شــده در  )Erie) 1981 دریاچــه  در ســاحل جنــوبی Lorainمنطقــهشــده در شــکن ســاخته 

  .[2] می باشند) 1985 ( هلندkollen Parkمنطقه 

   Pole-Tireموج شکن    2-3

 ردیــف تــایر 4ایــن مــوج شــکن نیــز از بــه هــم پیوســتن مــدولهای یکــسانی شــکل مــی گیــرد کــه هــر مــدول شــامل 

ـ  گرد  تیـر چـوبی محکـم مـی        4 میـان یـک قـاب فلـزی در دو طـرف و              کـه در   فرسوده است  طـرح ایـن مـوج شـکن        . دن

نمـایی از ایـن مـوج شـکن          .ات زیـادی تـاکنون روی آن انجـام شـده اسـت             قبل جدیـدتر بـوده و آزمایـش        انواعنسبت به   

  Foam   شــناوری نــوعی  ایجــاد بــه منظــور . اســت  شــده نمــایش داده  2  شــکلآن در  در  نحــوه آرایــش تایرهــاهو

 5نحـوه قـرار گیـری مـدول هـا بـدین صـورت اسـت کـه           .تزریـق مـی گـردد   درون تایر ها  polyurethane جنس از 

ـ  انتهـای قـرار مـی گیر    دو افه درضـ ر هم سطح مـوازی سـاحل و دو مـدول ا          مدول به طو   بـه علـت وزن زیـاد مـدول      .دن
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از طرفـی سـازه ایـن مـوج شـکن در برابـر برخـورد امـواج قـادر                    . ها کار کردن با آنها حین فرایند سـاخت دشـوار اسـت            

 نمونـه از مـوج شـکن هـای     یـک  .نیـست ولـذا نیـروی زیـادی در اثـر برخـورد مـوج بـه سـازه وارد میگـردد                   به حرکـت    

مـی باشــد کــه بـا هزینــه تقریبــی   ایالـت نیویــورک امریکــا  در  Mamoroneckسـاخته شــده از ایـن نوع،مــوج شــکن   

 [3].  ساخته شده است1980 دالر در متر طول در سال 700

  موج شکن های نوع دیگر  2-4

 دیگـری نیـز سـاخته شـوندکه یـک           مـوج شـکن هـا  ممکـن اسـت در اشـکال و فـرم هـای                   عالوه بر موارد  مـذکور          

 از تـایر کـامیون اسـتفاده شـده و درون تـایر هـا بلـوک        آن در سـاخت  کـه  نمـایش داده شـده    -a 3نمونه آن در شـکل 

ممکـن اسـت از طنـاب نـایلونی یـا زنجیـر فـوالدی اسـتفاده                 در اتـصال تـایر هـا         .اسـت گردیده   جاگذاری   Foamهای  

جهــت حــصول اطمینــان در ردیــف وســط بــه جــای یــک  امـواج منطقــه، ای مــوارد بــسته بــه شــرایط  در پــاره. گـردد 

 یـک دال    بـه  در واقـع از نـوع ثابـت  بـوده کـه تایرهـا                 یـک نمونـه دیگـر      .رددمیگـ  ردیف تـایر اسـتفاده       2ردیف تایر از    

  .)  -3bشکل (  متصل می گردند عمل می کند بعنوان بیسکه  بتنی

  

  شناورهای هیدرودینامیک موج شکن  3 

 قلـه شـوند کـه قـسمت اعظـم انـرژی مـوج را کـه در قـسمت                   های شـناور بـر ایـن اسـاس سـاخته مـی               شکن موج       

رانــدمان . گردنــدمــوج متمرکــز اســت جــذب نمــوده و در نتیجــه باعــث تقلیــل تالطــم آب در پــشـت مــوج شــکن مــی

ارتفــاع مــوج گیــری  انــدازه. ایــن نــوع مــوج شــکن در کــاهش ارتفــاع مــوج بــه انــدرکنش ســازه و امــواج بــستگی دارد

در حالـت کلـی     . )7شـکل    (باشـد ، بـه منزلـه سـنجش مـستقیمی از ایـن رانـدمان مـی               8عبور کرده در پشت موج شکن     

تبـدیل  c)   10اسـتهالک انـرژی مـوج   b)   9انعکـاس انـرژی مـوج   a)  بـه سـه روش  مـی تواننـد   هـای شـناور   موج شکن

بیــشتر در    a روش . دهنــدآن را کــاهش ، ارتفــاع مــوج و در نتیجــه انــرژی هــای مــوج دیگــرانــرژی مــوج بــه رشــته

میـزان انعکـاس انـرژی مـوج از سـازه بـه ارتفـاع               . کـاربرد دارد  قـائم    بـا سـطح مـوج خـور          هـای شـناور   موج شکن مورد  

وزیــع ت.  ســازه بــستگی دارد11مــوج، آبخــور مــوج شــکن، عمــق آب در محـــل احـــداث مــوج شــکن و نیــز ارتفــاع آزاد 

                                                 
8 Transmitted wave 
9 . Reflection of wave energy. 
10 . Dissipation of wave energy. 
11 . Freeboard. 
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  یـک مـوج شـکن بـا          .کنـد ن مـوج بـه آب کـم عمـق تـا حـد زیـادی تغییـر مـی                   انرژی موج در عمق آب با نزدیک شد       

 .کنـد  بخـش کمتـری از انـرژی مـوج ورودی را در آب عمیـق نـسبت بـه آب کـم عمـق مـستهلک مـی                            مشخص،آبخور  

 در اثـر شکـستن امـواج بـر روی سـطوح       کـه  bنـوع  میزان انرژی مستهلک شـده مـوج بـه وسـیله مـوج شـکن شـناور        

ــه وجــوآن شــیبدار  ــه مشخــصات فیزیکــی مــوج شــکن و سیــستم مهاربنــدی آن بــستگی دارد آینــد د مــی ب مــوج . ب

ــرژی مــوج را مــستهلک مــی Goodyearهــای شــناوری نظیــر شــکن ــوع . کننــد قــسمت اعظــم ان   cدر موجــشکن ن

باعـث تبـدیل مـوج ورودی بـه امـواج ثانویـه دیگـری خواهـد         در اثـر امـواج   حرکات به وجود آمده در موج شـکن شـناور     

 مـوج ثانویـه نـسبت بـه امـواج ورودی             هـای  وقتـی بیـشترین رانـدمان را خواهـد داشـت کـه رشـته              مکانیـسم    این   .شد

  . [4]دنبوده و یا پریود موج متفاوتی داشته باش 12خارج از فاز

  

  بررسی مزایا و معایب موج شکن های تایر الستیکی  4

 سـاخت راحتتـر در مقایـسه بـا سـایر انـواع مـوج                هزینـه کمتـر و      بـه     مـی تـوان    موج شکنهای تایر الستیکی   از مزایای   

، نـوع بـستر    عمـق آب و    عـدم محـدودیت در برابـر جـزر و مـد، جریـان آب،              ،  حمـل و انتقـال آسـان      ،  شکن های شـناور   

ایجـاد بـار لنگـر کمتـر در         ،  عدم ایجاد اختالل در شرایط اکوسیستم منطقه درمقایـسه بـا مـوج شـکن هـای نـوع ثابـت                    

 اثـر گـذاری بیـشتر در کـاهش نیـروی مـوج نـسبت بـه مـوج شـکن هـای                        ،ج شـکنهای شـناور    مقایسه با سایر انواع مـو     

عـدم ایجـاد خطـر بـرای شـناور هـای کوچـک بـه علـت خاصـیت انعطـاف پـذیری بـاال                     و   شناور نوع کیسونی وپـانتونی    

کـرد  امـا ایـن موجـشکنها معـایبی نیـز ماننـد  محـدودیت عمل               .   اشـاره کـرد     والدیدر مقایسه بـا نـوع بتنـی و سـپر فـ            

و  نیـروی شـناوری   ، کـم بـودن      )انیـه ث 3 متـر و پریـود کمتـر از          3 از   رارتفـاع مـوج کمتـ     (نسبت به پریود و ارتفاع مـوج        

جمــع شــدن رســوبات در کــف تایرهــا و رشــد ، کــاهش نیــروی شــناوری در اثــر  درون تایرهــاFoam نیــاز بــه تزریــق

 10 -15در حـدود    (یر مـوج شـکن هـای شـناور           در مقایـسه تـا سـا       آنهـا عمـر مفیـد     ، کمتر بودن    روئیدنی های دریایی  

  . [5] ب دیدن تایرها در محیطهای یخبندان را دارند آسی وضعف اتصاالت، )سال

  

 

                                                 
12 . Secondary out of phase wave trains. 
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 Goodyearمطالعه موردی ساخت موج شکن نوع  5

ــوع         ــتیکی ن ــایر الس ــناور ت ــکن ش ــوج ش ــی م ــه Goodyearطراح ــه  Lorain  منطق ــوبی دریاچ ــاحل جن در س

Erie) 1981 (ــواج جهــت حفــظ ب ــل ام ــدر در مقاب ــب شــمال غــرب مــی   ایجــاد شــدهن ــایی کــه از جان  توســط باده

  .وزیدند راهی به سوی پیشرفت این نوع موج شکن ها گشود

 فنی نکات 5-1

ــواد،   ــی روی م ــومی طراح ــات عم ــا،  اطالع ــناوری تایره ــر     ش ــوردی و دیگ ــوج برخ ــصات م ــصاالت مکانیکی،مشخ ات

ارتفـاع امـواج منطقـه      .  سـال طراحـی گردیـد      7-10ر مفیـد    مـ ای ع ایـن مـوج شـکن بـر        . بود FTBموضوعات مرتبط با    

بـه کمـک سـاخت مـدل        پـس از انتخـاب نـوع مـوج شـکن در اولـین مرحلـه الزم بـود                     . گزارش شده بـود     فوت   5 تا   3

ــه،  ــب در منطق ــواج غال ــین   فیزیکــی و شــرایط ام ــشگاهی جهــت تعی ــستهای ازمای ــدازه دقیــق ت ــاد و ان موجــشکن ابع

  شـکن  عملکـرد مطلـوب الزم اسـت طـول و عـرض  ایـن مـوج                ن آزمایـشات نـشان داد بـه منظـور           نتیجه ای  .انجام گیرد 

ــب ــه ترتی ــوت80 و 600 ب ــردد  ف ــه انتخــاب گ ــد جمــع آوری حــدودا  ک ــل20000 نیازمن ــود تایرفرســوده اتومبی   ا. ب

ت مـوج شـکن    سـاخ درمکان استفاده از تـایر کـامیون بـه جـای تـایر اتومبیـل نیـز بـه واسـطه انـدازه و وزن بـاالتر آن                  

بهتـر بتوانـد اتـصاالت       سـبب میگـردد    تـایر اتومبیـل      در مقایـسه بـا     تـایر کـامیون    انعطاف پـذیری کمتـر    .  وجود داشت 

 نـــوع Foam پونـــد   5/0  مقـــدار  ، درون هرتـــایربـــه منظـــور ایجـــاد شـــناوری الزم  .و پیچهـــا را نگـــه دارد

Styrofoam or expanded polystyrene مــی گردیــد ه پوســته تــایر هــا پــاره در صــورتی کــ. تزریــق گردیــد

همچنـین اگـر مـواد نفتـی بـه          . د شـناوری تـایر کـم مـی شـ          آنخـروج   بـا    کهی شده   ش متال  به صورت فیزیکی   این مواد 

 جهـت رفـع ایـن    .گردیدنـد  ایـن مـواد بـه صـورت شـیمیایی متالشـی مـی                مـی کـرد     داخل آبهای منطقـه نفـوذ پیـدا         

 و سـپس    شـده لـذا فـوم درون یـک کیـسه تزریـق             .شـیده شـود    توسـط یـک الیـه محـافظ پو         Foam بـود مشکل الزم   

مـوج  اصـوال از پـیچ و مهـره هـای نـایلونی در سـاخت                  .در ناحیه فوقانی تـایر هـا توسـط لبـه تـایر هـا محکـم گردیـد                  

ای کــه پیچهــای  یکــی از مــشکالت عمــده . مــی شــود کــه در مقایــسه بــا نــوع فلــزی قــدری گرانترنــد اســتفادهنشــک

زنـگ    در پـیچ هـای فلـزی          امـا  .ت که در اثر حرکات موج شـکن بـه مـرور زمـان شـل مـی شـوند                   نایلونی دارند این اس   

، بـه منظـور عـدم ایجـاد خـوردگی بـیش از حـد               مـوج شـکن مذکور     تدر سـاخ   . مـی گـردد     آنهـا  زدگی مانع شل شدن   

ــالوانیزه اســتفاده شــد  ــیچ و مهــره هــای گ ــایلونی عملکــرد بهتــری دارد  .از پ ــوع ن ــه م .در شــرایط آب شــور ن نظــور ب
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بودنـد کـه پـس از بـرش،در ابعـاد و        کـه در واقـع تـسمه نقالـه هـای فرسـوده           تـسمه هـای السـتیکی     اتصال تایر هـا از      

یــک روش ســاخت مــدولها قــرار دادن آنهــا روی وســیله ای چنگــک . )a-4شــکل (  اســتفاده گردیــدانــدازه هــای الزم 

در سـاخت هـر مـدول مـورد اسـتفاده قـرار             که بـه منظـور تنظـیم الیـه هـای  تـایر روی هـم                   )b-4شکل  (مانند است   

مـدول   11 ل هـا پـس از سـاخت بـه محلـی در نزدیکـی آب حمـل گردیدنـد و بـا اتـصال              و درمرحله بعد مـد    .می گیرد 

سـپس ردیـف مـدل هـای ایجـاد شـده تـا محـل نـصب مـوج                     .به همدیگر ردیف های ایجاد شده به آب انداختـه شـدند           

  موضــوع وزن لنگرهــای مــورد .ن تــایر الســتیکی شــکل گرفــت بــا اتــصال آنهــا کــل مــوج شــک وشــکن حمــل گــشته

اســتفاده یکــی از مــسائل تعیــین کننــده در ســاخت مــوج شــکن هــای شــناور اســت و بخــش قابــل تــوجهی از هزینــه 

 لنگــر بــا 12. تنــی در ســاخت ایــن مــوج شــکن اســتفاده شــد5 لنگــر 18از .  هــای اقتــصادی طــرح را بــه همــراه دارد

 فـوت نـسبت بـه هـم در طـرف بنـدر بـه کمـک                  100 لنگـر بـا فاصـله        6در سمت دریـا و       فوت نسبت به هم      50فاصله  

کابـل سـیمی گـالوانیزه  گزینـه مناسـبی بـود کـه مـورد اسـتفاده                   . ثقیل بارج در امتـداد مـوج شـکن نـصب گردیـد            رج

ر در مواقـع طوفـان نیروهـای ناگهـانی شـدید وارد بـه کابـل ممکـن اسـت قابـل مالحظـه بـوده وتحـت اثـ                              .قرار گرفـت  

بـه منظـور جلـوگیری از ایـن پدیـده وافـزایش عمـر مفیـد کابـل هـا                    .پدیده خستگی منجر به قطع شـدن کابـل گـردد          

ــایر ضــربه گیــر 2 ــایر کــامیون( ت ــه لنگــر در هریــک از خطــوط مهــار نــصب   10در فاصــله ) عمومــا ت ــسبت ب  فــوت ن

در هـر   . )c-4شـکل    (کننـد  بـین کابـل هـا عمـل مـی          13هـای کشـشی   های السـتیکی، بـه مثابـه محـافظ         حلقه . دیگرد

جهـت اتـصال تـایر هـای          قطعـه زنجیـر    2خط لنگـر از دو قطعـه کابـل گـالوانیزه در دو طـرف تایرهـای ضـربه گیـر و                       

 با نـصب یـک بویـه عالمـت در محـل نـصب مـوج شـکن کـار سـاخت و نـصب ایـن                            . ضربه گیر به همدیگر استفاده شد     

 70 تـا    65دهـد کـه ایـن مـوج شـکن بـرای مقابلـه بـا                  گـزارش هـای موجـود نـشان مـی             .موج شکن به پایـان رسـید      

گرچـه امـواج بـا پریـود بلنـدموفق بـه عبـور از مـوج شـکن مـی شـدند                        . درصد  امواج با پریود کوتـاه مـوثر بـوده اسـت            

  .اما در اثر برخورد با موج شکن بخشی از انرژی آنها مستهلک می گردید

  هزینه های اجرایی5-2

ــا آمارهــا و اطالعــات  ــه ســالهای ایــن موجــشکن   موجــود در رابطــه ب ــشان مــی دهــد کــه هزینــه  1980مربــوط ب  ن

 دالر در واحـد متـر   1000 سـال، معمـوال کمتـر از    10ساخت و نصب مـوج شـکن هـای تـایر السـتیکی بـا عمـر مفیـد          

                                                 
13  -  tension  Buffers. 
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ایـن  . هـزار دالر بـود     103  حـدود   در کـل    Lorain هزینـه هـای کلـی سـاخت مـوج شـکن منطقـه                . طول مـی باشـد    

 درصـد  3/0 دالر معـادل     2/0 تـایر بـا قیمـت واحـد          18920در مجمـوع    (  هزینـه هـای تایرهـای فرسـوده        شـامل  زینهه

، هزینــه هــای )درصــد 14 ( Foam،  ) درصــد12 (خطــوط مهــار و لنگــر پــیچ،  زنجیــر،هزینــه هــای،  )هزینــه کــل

درصــد  21در حــدود   تــسمه هــای الســتیکی و)درصــد 50(آزمایــشگاهی تعیــین ابعــاد مــوج شــکن ونظــارت بــر آن  

  دالر 5000هزینـه تعمیـرات ایـن مـوج شـکن          مـار هـای در دسـترس،      آبـر اسـاس       .را تـشکیل میـداد    کل هزینه پروژه    

  نفـر کـه مـامور بازرسـی آن بودنـد و خریـد مـصالح مـورد نیـاز در تعمیـر آن مـی           2 بوده کـه شـامل دسـتمزد     در سال 

سـال  در  سـال بعـد      5.  ه بایـد جـایگزین مـی شـدند         تـایر از مـوج شـکن جـدا مـی گـشتند کـ               25سـاالنه حـدود      .شد

ــدود       1986 ــت و در ح ــام گرف ــکن انج ــوج ش ــن م ــر روی ای ــی ب ــرات اساس ــد14تعمی ــورد   درص ــای م ــسمه ه  از ت

  [1].    گردیدنداستفاده در ساخت آن که پاره شده بودند جایگزین 

  

  سیستم مهاربندی و اتصاالت  6

. باشــدهــای شــناور، خرابــی مهارهــا و اتــصاالت آنهــا مــیر مــوج شــکن یکــی از رایجتــرین مــشـکالت موجـــود د      

 و شـناورهای پهلـو گرفتـه را    هـای شـدید شـده و ایمنـی مـوج شـکن        باعث حرکــت لنگــرها طــی طوفـان         این خرابی 

بنـابراین طراحـی صـحیح و سـاخت دقیـق مهارهـا و اتـصاالت و نظـارت مـداوم بـر کـار سـاخت                       . کنددچار مخاطره می  

 مهـار یـک   بـه طـور کلـی    . توانـد موجـب بـاال رفـتن رانـدمان عملکـرد مـوج شـکن شـود         مـی    جدی بـوده و    امری آنها

 هــای جرمــیلنگرهــا و کابــل b) وشــمع کــوبی  a)   بــه دو روشمــوج شــکن شــناور تــایر الســتیکی در بــستر دریــا  

  را تـرین طـول زنجیـر لنگـر       انـد و بـه کم     این مهارها تـا بـاالی بـستر دریـا امتـداد یافتـه             در روش اول    . صورت می گیرد  

تعیـین   العمـل زیـر الیـه خـاک       اسـتفاده کـرد کـه ضـریب عکـس          کـوبی     شـمع  روش  تـوان از  هنگامی می . احتیاج دارند 

 15ولنگرهـای سـنگین یـک جهتـه       14شـامل لنگرهـای فـرو رونـده        روش دوم   . شده و مـصالح بـستر دریـا مناسـب باشـد           

ــا و    .باشــدمــی ــستر دری ــه خــاک ب ــر مناســب ب ــستگی دارد انتخــاب یــک لنگ ــصادی ب ــسیاری از . مالحظــات اقت در ب

بلوکهـای لنگـر شـده را بایـد بـا           . های بتنی مسلح و غیـر مـسلّح بـه عنـوان لنگـر اسـتفاده کـرد                 توان از بلوک  شرایط می 

، اغلـب لنگرهـا را بتنـی    . توجه به اقلـیم مـوج، جریانـات، ابعـاد سـازه، مـصالح بـستر و مقاومـت اتـصاالت طراحـی کـرد                        
                                                 
14 . Embedment anchors. 
15 . Unidirectional deadweight anchors. 
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انـدازه زنجیـر لنگـر و       . کننـد  بـه وسـیله یـک زنجیـر سـنگین بـه مـوج شـکن متـصل مـی                    گی سـاخته و   فوالدی یا سـن   

ــا در نظــر گــرفتن انعکــاس مــوج و نیروهــای درگ مــوج     ــر اســاس محاســبات نیــروی مــوج و ب اتــصاالت آن را بایــد ب

در . شـود  مـی  بیـشتر در نظـر گرفتـه      کمـی   معمـوالً انـدازه زنجیـر مهـار، بـرای کـاهش اثـر زنـگ زدگـی،                   . تعیین کـرد  

مــسئله دیگــر در . صــورت بــه کــار بــردن زنجیــر نــازک، بــه تعمیــرات و نگهــداری و تعــویض ادواری نیــاز خواهــد بــود 

کــه جابجــایی مــوج شــکن و واکــنش  باشــدمــورد یــک سیــستم مهــار، حــد و نحــوۀ محکــم کــردن خطــوط مهــار مــی

افــزایش و جــایی کمتــر مــوج شــکن  جاباتــی نظیــرمحکــم کــردن خطــوط مهــار اثر. کنــددینــامیکی آن را تعیــین مــی

 نمونــه هــایی از ایــن سیــستم 5 در شــکل .را بــه دنبــال خواهــد داشــت یهمزمــان بارهــای مهــار مانــدگار و دینــامیک

کن و سیـستم     نیروهـای حاصـل از اعمـال بادهـا و جریانـات بـر روی یـک مـوج شـ                      .مهاربندی نـشان داده شـده اسـت       

شـکن، سـطح مقطـع در معـرض بـاد یـا جریـان و تـوان دو سـرعت                     مهار آن وابسته به ضریب درگ سـازه اصـلی مـوج             

ــان مــی باشــند  ــاد و جری ــار حاصــل از مــوج مــسئله . ب ــوده و از فرمــول  محاســبه نیروهــای مه ــر ب ای پیچیــده و متغی

ســازی مــوج کنــد؛ بلکــه بایــد نیروهــای مــوج را بــا اســتفاده از آزمایــشات مــدل فیزیکــی و شــبیهخاصــی تبعیــت نمــی

 هـستند و لـذا      16معمـوالً نیروهـای مهـار، واقـع بـر یـک سـطح              . طیف امـواج ورودی تعیـین کـرد        شکن، سیستم مهار و   

ـ .  گــرددمـسأله انتخــاب سیــستم مهــار بهینــه، از ایـن لحــاظ ســاده مــی   از مــصالحی هــای مهــار رای ســاخت سیــستمب

فراسـاحل بـه    مـروزه صـنایع     ا .کننـد اسـتفاده مـی    هـای سـیمی   هـا یـا طنـاب     کابـل  و زنجیر ،17مهارهای سینتیکی نظیر  

- پـیش مـی    اتـیلن و کِـوالر    پــروپیلن، پلـی   اسـتر، پلـی    ماننـد نـایلون، داکـرون ، پلـی         سمت استفاده از مـواد سـینتیکی      

ــد ــج ســبکتر مــی   . رون ــصالح رای ــاالیی داشــته و از دیگــر م ــواد مقاومــت خــوردگی ب ــن م ــات از  .باشــند ای ــاهی اوق گ

معمـوالً زنجیرهـای فـوالدی را بـرای تـأمین           . کننـد ده مـی  ای بـا مـصالح مختلـف نیـز اسـتفا          های مهار چند تکه   سیستم

و بـرای تـأمین مقاومـت و وزن اضـافه جهـت پایـداری       ) 6شـکل  (و مقاومت در برابـر سـایش بـه یـک لنگـر       وزن اضافه

 اقتـصادی و ایجـاد خـواص مکـانیکی          تـوان بـرای صـرفه     در ایـن بـین مـی      . کننـد بیشتر به یک جسم شناورمتـصل مـی       

 در  Fridayمـوج شـکن بنـدر       سیـستم مهـار     بـرای مثـال     . متفـاوت نیـز اسـتفاده کـرد       هـای    جـنس    بهتر از موادی بـا    

کـه تـا زیـر مـوج شـکن کـشیده شـده              اسـت    فـوت    10قسمت  زنجیری فـوالدی بـه طـول          یک   شاملواشنگتن آمریکا   

                                                 
16 . Uniplanar. 
17 . Synthetic line. 
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بـه  قـرار دارد کـه     قـسمت دوم یـک طنـاب نـایلونی دو الیـه اسـت کـه در ادامـه آن، قـسمت زنجیـری دیگـری               و است

  .[6]گرددهای کوبیده شده در بستر دریا متصل میشمع

  
    مقایسه اقتصادی انواع موج شکن های تایر الستیکی 7

 نــسبت بــه ســایر مــوج شــکن هــای تــایر الســتیکی بــا همــان Wave Mazeهرینــه ســاخت  مــوج شــکن نــوع       

 بـرای هـر    درصـد 40 تـا  30د بـه طـور مثـال مـوج شـکن مـذکور در حـدو       .میزان حفاظت در مقابل موج، بیـشتر اسـت    

-Poleگرچـه مـوج  شـکن نـوع     .  بـا عـرض یکـسان مـی باشـد       Goodyearمتر طول گرانتر از موج شـکن هـای نـوع            

Tire بــرای کــاهش ارتفــاع مــوج در شــرایط یکــسان نــسبت بــه نــوع Goodyear بــه عــرض کمتــری نیــاز دارد امــا 

ر شـرایط یکـسان بـا ابعـاد و انـدازه مـشابه مـوج                بـه نظـر مـی رسـد از لحـاظ اقتـصادی د             . هزینه ساخت ان بیشتراست   

ــوع  ــوع  Maze  Waveشــکن ن ــرین گزینــه و مــوج شــکن ن ــه باشــدGoodyearگرانت ــرین گزین ــین .  ارزانت همچن

آزمایشات انجام شده روی انواع مختلف مـوج شـکن هـا نـشان مـی دهـد کـه بـه لحـاظ رانـدمان وعملکـرد در شـرایط                               

در مــورد ســایر انــواع مــوج شــکن هــا اطالعــات  .  گزینــه مــی باشــد بهتــرینPole-Tireمــوج شــکن نــوع  یکــسان،

   .[6] دقیقی در دسترس نیست

  
   دریای مازندران خلیج فارس  و  مطالعات هیدرولیکی8 

. باشـد جهت بادهای دریایی خلیج فـارس در منطقـه غـرب غالبـا در تمـام مـدت سـال از سـوی مغـرب تـا شـمال مـی                 

حـد اکثـر ارتفـاع مـوج محلـی و دورآ در             . متـر اسـت    2 و   3 و مـد بـه ترتیـب         مد و متوسـط جـزر      دامنه حداکثر جزر و   

 حـد اقـل امـواج       .   متـر مـی رسـد       2 متـر وبیـشتر از       1,6انتهای پهن ترین منطقه مرکزی خلیج فـارس بـه ترتیـب بـه               

ــده مــی شــود   ــز دی ــه هرم ــی در تنگ ــه یعن ــاریکترین منطق ــدتر از . در ب ــواج دورای بلن ــک  3,5ام ــر از ی ــر در کمت   مت

 متـر نیـز نمـی رسـد         1 اوقـات ارتفـاع مـوج بـه           درصـد  75در  درصد اوقات سراسر سال دیده می شـود امـا در مجمـوع              

 متـر یـا     1,6 اوقـات دریـا ممکـن اسـت در سراسـر منطقـه دارای تالطـم بـا امـواج بـا ارتفـاع                           درصـد  6 تا   5و نهایتا در    

 در حالـت کلـی پریـود     . ثانیـه اسـت  5 تـا  3ن  امواج در قـسمت شـمالی خلـیج فـارس کوتـاه و بـی      پریود .  بیشتر باشد

ــی درصــد 40حــدود  ــواج در خل ــر از جام ــارس کمت ــه   4 ف ــب آن ب ــت غال ــه در حال ــی باشــد ک ــه م ــی 4 ثانی ــه م  ثانی

 هــزار کیلــومتر مربــع 390در حــدود  دریــای مازنــدران کــه بــا مــساحتی طــول کرانــه  در شــمال کــشور   [7].رســد
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خـط سـاحلی     کیلـومتر ناحیـه جنـوبی آن         700  کـه   کیلـومتر بـوده    4050مجمـوع   در   بزرگترین دریاچـه جهـان اسـت      

در منــاطق غربــی ســاحل ایــران جهــت بــاد غالــب شــمالی بــوده و در منــاطق شــرقی آن  .را تــشکیل مــی دهــدایــران 

 ثانیـه و حـد      بـر  متـر    10متجـاوز از    در منطقـه    وزش بادهـا     سـرعت متوسـط      .،جهت بادها غالبـا شـرقی و غربـی اسـت          

امـواج نـسبتا بلنـدی متجـاوز از یـک متـر             ) سـاحل غربـی   ( غرب به شـرق کـاهش مـی یابـد در انزلـی               اثر سرعت باد از   

طـور کلـی بـیش از    ب. زمـستان دیـده شـده اسـت    در  متـر  3,5همچنـین امـواج طوفـانی بـه ارتفـاع       .د مـی گردنـد  اایج

رســی بر]. 8[ یــه ثان5بــه  غالــب،  ثانیــه دارنــد کــه در حالــت5 امــواج در دریــای خــزر پریــودی کمتــر از  درصــد43

 متـر در    3,5 متـر در انزلـی و        4اطالعات مربوط به وزش بـاد بیـانگر احتمـال یـک درصـدی وجـود امـواجی بـه ارتفـاع                       

  .بندر ترکمن است

  
  امکانسجی کاربرد موج شکن الستیکی در سواحل ایران 9

ی فرســوده در  میلیــون حلقــه الســتیک پتانــسیل اســتفاده مجــدد تایرهــا 16کــشور ایــران بــا مــصرف ســاالنه حــدود 

 هـزار تـن     230 کارخانـه تـایر سـازی بـا تولیـد سـاالنه              9وجـود   . صنایع مختلف بویژه صنعت دریـایی را دارا مـی باشـد           

تــایر الســتیکی در کــشور، همــراه بــا واردات روز افــزون آن مــسلما تجمــع قابــل مالحظــه ای از تــایر هــای فرســوده  را 

بــدیهی اســت ]. 9[ابطــه بــا رفــع اثــرات ســوء آن اندیــشید بــه دنبــل خواهــد داشــت کــه الزم اســت تمهیــداتی در ر 

ساخت موج شکن هـای تـایر السـتیکی در آبهـای سـاحلی گـام مـوثری در جهـت اسـتفاده بهینـه از ایـن السـتیکهای                              

ارتفــاع و پریــود ( بــر اســاس آمــار هیــدرولیکی ارائــه شــده بــرای دریــای خــزر و خلــیج فــارس  .خواهــد بــودفرســوده 

بنظـر  )  متـر  3 ثانیـه و ارتفـاع کمتـر از          3پریـود کمتـر از      ( جـشکنهای شـناور از ایـن لحـاظ          و محـدودیتهای مو   ) امواج

 از طرفـی همـین آمـار نـشان مـی            .می رسد که عملکرد موج شـکنهای تـایر السـتیکی در خلـیج فـارس مناسـب باشـد                   

 . ی مـی باشـد     بـرای کـاربرد ایـن موجـشکنها در دریـای خـزر نیـاز بـه مطالعـات بیـشتر آمـاری و آزمایـشگاه                          دهد که   

بـه جهـات مختلـف از جملـه راحتـی      Goodyear بررسی های فوق در ایـن تحقیـق  نـشان داد کـه مـوج شـکن نـوع        

ز هـر حیـث جهـت سـاخت در داخـل            آن ا ساخت، دامنـه وسـیع کـاربرد آن در کـشورهای مختلـف و جنبـه اقتـصادی                   

شـناور عمومـا وابـسته بـه عـواملی          ، طـول وفـرم مـوج شـکن          بحـث و بررسـی جانمـایی      .  ما نیز مناسب می باشد     کشور

ــت، ــل جه ــب  از قبی ــواج غال ــود ام ــاع و پری ــوج مشخــصه( ارتف ــی باشــد  ) م ــوج شــکن م ــصب م ــه ن   گرچــه.در منطق
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 در مورد جهت امـواج غالـب در آبهـای سـاحلی کـشور در اختیـار نمـی باشـد امـا بـر اسـاس آمارهـای                              جامعیاطالعات  

راســتای ینکــه بــازوی مــوج شــکن بایــد در جهــت عمــود بــر و بــا توجــه بــه ا  ارائــه گردیــد8کــه در قــسمت  موجــود

ــواج منطقــه باشــد  ــرین ام ــویترین و فراوانت ــوان پیــشنهاد داد  ق ــارس مــی ت ــیج ف ــادر اســتان (در منــاطق غربــی خل بن

و باتوجـه بـه اینکـه بـا         قـرار گیـرد      جنـوب غربـی      –جهـت مـوج شـکن مـذکور در راسـتای شـمال شـرقی                ) خوزستان

مـوج شـکن    جهـت امـواج غالـب بـه سـمت شـرق روبـه گـسترش اسـت،              ) نگـه هرمـز   ت( حرکت از غرب به شرق خلـیج      

 – جنـوب غربـی یـا شـمال         –های نصب شده در این منـاطق بـسته بـه موقعیـت دقیـق آن در راسـتای شـمال شـرقی                        

ـ غربـه همـین ترتیـب در نـواحی           .جنوب نـصب گـردد      جنـوب   –ی دریـای عمـان  جهـت مـوج شـکن شـمال شـرقی                 ب

ــواحی   ــی و در ن ــرقغرب ــای دش ــار  (ری ــاطق چابه ــرق   در )من ــت ش ــد –جه ــرب باش ــشور .  غ ــمالی ک ــای ش  در در آبه

 الزم )بنــدر تــرکمن(آن  در منــاطق غربـی  صـورتیکه کــاربرد نـوع خاصــی از ایـن موجــشکنهای شــناور مـد نظــر باشـد     

جهـت مـوج شـکن در       ) بابلـسر -گرگـان ( نـواحی شـرقی دریـا      غـرب و در      –است مـوج شـکن مـذکور در جهـت شـرق             

بـا توجـه بـه اطالعـات امـواج در ایـن نـواحی موجـشکن                  بـه نظـر مـی رسـد          همچنـین  . جنوب باشـد   – راستای شمال 

  .دندریا کارایی بیشتری داشته باشاین تایر الستیکی نسبت به نواحی غربی 

  :    فهرست منابع
1- Costal Zone Information Center, 1981: "Constructing A Floatin Tire Breakwater  The 
Lorain & Ohio Experience" 
2-FBC Consulting Engineers, 1986: " Feasibility Study of  Floating Tire Breakwater For 
Kollen Park" . 
3-  Knutson, P., Hollis, H., Allen, J.,  1990 ": Guidelines For Vegetative Erosion control on 
Wave Impact " , Coastal Dredged Material Sites, Environmental Laboratory, Department 
Of The Army.   
4- Sanasiraj  ،  S. A, Sundar V, 1996:  "Mooring Forces And Motion Responses Of   
pontoon-     Type Floating Breakwaters",  Ocean Engineering Center Of India  
5- US Army Corps  Of  Engineers, 1998: "Designing Small-Boat harbors For Ice      
Condithions". 
6-Oklahoma Water  Resources Board, 2002: "Implementation of Non- Point Source 
BMPs In the Fourche Maline Arm of Lake Wister" C9-996100-05, Task 700. 
7 - Hogben N., Lump F.E., 1996: "Ocean  Wave Statistics", Published by her Majesty’s 
Stationary Office, London.  

8-, CCCP Register (USSR) 1977  :"لینگراد،  سنت پترزبورگ "باد و موج در اقیانوس ها و دریا ها  
صــنایع ، ،هــشتمین همــایش " معادلــه ای بــدون مجهــول،تــایر هــای فرســوده حمــل ونقــل دریــایی،" :1385، .، رســولی م. تقــوایی س- 9
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a)(  

  
b)(  

 
c)(  

   نمایی از این نوع موج شکن در میان امواج دریاGoodyear : (a موج شکن نوع 1شکل 
( b   نحوه آرایش تایرها در این موج شکن (cابعاد و اندازه و نماهای مختلف هر مدول    

  

 
a)(  
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b)(  

  ج شکن درحالت نصب شده در دریا نمایی از این نوع موPole-Tire :  (a  موج شکن نوع2شکل 
( bنحوه آرایش تایرها در این موج شکن   

  

 
a)  (  

  
b)(  

درحالت نصب  شکلU  نمایی از موج شکن الستیکی a):   نمایی از سایر انواع موج شکن های تایر الستیکی 3 شکل
  ابت با بیس بتنیث موج شکن الستیکی b )شده در دریا و پالن و مقطع آن 

  

           a)(               
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b)(                                                            c)(  

 نحوه قرار گیری تایرها b ) نحوه اتصال تسمه های الستیکی a) جزئیات اجرائی موج شکنهای تایر الستیکی  4شکل 
   تایرهای شوک گیر در مسیر خطوط مهار c)روی وسیله چنگک مانند  

  
a)                                                             ( b)(  

  
  سیستمهای مهار موج شکنهای تایر الستیکی  5 شکل

a(   سیستم مهاربندی با استفاده از شمع های کوتاه( bسیستم مهار وزنی ثابت با بیس بتنی   
  

  
   عملکرد موج شکن شناور در میان امواج7        شکل یک نمونه لنگر فرورونده نوع قارچی شکل            6شکل 
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