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خالصه
ضوغ ّا اغلة اٍقات ػالٍُ تز تار قائن تحت اثز ًیزٍّاي خاًثی ٍ لٌگز ذوطی قزار زارًس .تزاي هثال زر ساسُ اسکلِ ّا ٍ زر خائیکِ ًیزٍي
حاصل اس پْلَ گیزي ٍ ضزتِ کطتی تِ ضوغ ّاي ًگْسارًسُ آى ٍارز هی ضَز .زر ساسُ ّاي فزا ساحل کِ تحت اثز ًیزٍي اهَاج ٍ خزیاى ّاي
زریایی قزار زارًس ،زر ساسُ ّاي حایل کِ تَسط ضوغ ّا ًگْساري هی ضًَس ،زر ساسُ ّاي تلٌس کِ ًیزٍي تاز تِ آًْا ٍارز هی ضَز ٍ ساسُ ّاي
هستقز زر رٍي ضوغ ّا زر هٌاطق سلشلِ ذیش .چٌاًچِ ًسثت ًیزٍّاي خاًثی تِ ًیزٍّاي قائن اػوال ضسُ تِ ضوغ کَچک تاضس اس ًیزٍ ّاي خاًثی
صزفٌظز هی ضَز زر غیز ایٌصَرت تحلیل ضوغ تحت اثز تار خاًثی الشاهی تَزُ ٍ تایستی تا رٍش ّاي هٌاسة اثز تار خاًثی تز رفتار ضوغ تحلیل
ضَز .زر ایي هقالِ تِ تزرسی تاثیز الیِ اي تَزى ذاک تز ظزفیت تارتزي گزٍُ ضوغ تحت تار خاًثی استاتیکی پززاذتِ ضسُ است .تزاي ایي هٌظَر اس ًزم
افشار ّاي هثتٌی تز تحلیل اخشا هحسٍز استفازُ ضسُ است .تاثیز الیِ اي تَزى ذاک تَسیلِ ارتفاع الیِ اٍل تز رفتار گزٍُ ضوغ تزرسی ضس .تا تَخِ تِ
هط الؼات صَرت گزفتِ هی تَاى ًتیدِ گزفت اگز ذاک ضؼیف رٍي ذاک قَي تاضس تا افشایص ارتفاع الیِ اٍل ظزفیت تارتزي خاًثی گزٍُ ضوغ
کاّص هی یاتس ،اگز ذاک قَي رٍي ذاک ضؼیف تاضس تالؼکس.
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ّوِ ضوغ ّا تحت تار خاًثی کَچک یا تشرگ ّستٌس ٍ رفتار ضوغ تحت تار خاًثی تایس کٌتزل ضَز اها زر تیطتز اٍقات ػولکزز افقی ضوغ تحزاًی ًیست
ٍ کٌتزل ػولکزز هحَري آى تحت تار قائن کافی است .الثتِ زر ّز صَرت ،تار خاًثی هی تَاًس تاػث ایداز فاصلِ تیي ضوغ ٍ ذاک اطزاف خسار آى زر

