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Abstract
Concrete as one of the most widely used materials has an important role in construction projects. The growing
need of society for buildings and housing and the need to use new methods and materials to increase the speed
of construction, lightening, increase the useful life and earthquake resistance of the building has been raised
more than ever. The use of lightweight concrete is expanding considering the important components of
construction projects. In this article, while examining the types of light structural and non-structural concrete,
its position and applications are discussed.
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چکیذٌ
تتٗ ت ٝػٛٙاٖ یىی اص پشواستشدتشیٗ ٔصاِح ٘مؾ حائض إٞیتی دس پشٚطٞ ٜای ػٕشا٘ی داسد ٘ .یاص ٌؼتشد ٚ ٜسٚص افض ٖٚرأؼ ٝت ٝػاختٕاٖ ٚ
ٔؼىٗ  ٚضشٚست اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞا ٔ ٚصاِح رذیذ تٙٔ ٝظٛس افضایؾ ػشػت ػاخت  ،ػثه ػاصی  ،افضایؾ ػٕش ٔفیذ ٘ ٚیض ٔمإٛ٘ ْٚدٖ
ػاختٕاٖ دس تشاتش صِضِ ٝسا تیؾ اص پیؾ ٔغشح وشد ٜاػت ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاػتفاد ٜاص تتٗ ػثه تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ِٔٛفٞ ٝای ٔ ٟٓپشٚطٞ ٜای
ػٕشا٘ی س ٚتٌ ٝؼتشؽ اػت .أا ٔتاػفا٘ ٝت ٝدالیُ ٔتؼذد ٔا٘ٙذ ٘ا آؿٙا تٛدٖ تخؾ ػٕذ ٜای اص واسفشٔا  ٚپیٕا٘ىاساٖ ػاختٕا٘ی  ،ػذْ تٛرٝ
ت ٝدا٘ؾ ٔ ٚصاِح سٚص دس تخؾ ٞای ػٕذ ٜای اص صٙؼت ػاختٕاٖ  .... ٚاػتفاد ٜاص ایٗ ٘ٛع تتٗ ػّی اِخصٛف تتٗ ػثه ػاص ٜای دس
وـٛسٔاٖ ٌؼتشؽ ٘یافت ٝو٘ ٝیاص ت ٝایزاد فش ٚ ًٙٞتؼتش ٔٙاػة تشای ٚلٛع ایٗ أش داسد  .دس ایٗ ٔماِ ٝضٕٗ تشسػی ا٘ٛاع تتٗ ػثه ػاصٜ
ای  ٚغیش ػاص ٜای ت ٝرایٍا ٚ ٜواستشدٞای آٖ پشداختٔ ٝی ؿٛد.
کلمات کلیذی :بته سبک  ،بته سبک ساسٌ ای  ،ضًابط طزاحی ،داوٍ بىذی
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 -2مقذمٍ
دس ػـاختٕاٖ ٞای تـتٗ ٔؼّح اص تتٗ دس ارضاء ػمف  ،تیش ،ػت ٚ ٖٛدیٛاسٞای تشؿی اػتفادٔ ٜیـٛد و ٝایٗ ارضا ٘مؾ ػاص ٜای داس٘ذ  ٚدس
ػاختٕاٖ ٞای فّـضی  ،ت ٝصٛست ػٕذ ٜاص تتٗ دس ػمف اػتفادٔ ٜیـٛد  .اػتفاد ٜغیش ػاص ٜای اص تتٗ ٘یض ٔؼٕٛالً دس دیٛاسٞای صفح ٝػٝ
تؼذی اػت و ٝتا تتٗ ؿاتىشیت پٛؿیذ ٜؿذ ٚ ٜتؼٛٙاٖ رذاوٙٙذ ٜدس ػاختٕاٟ٘ای فّضی  ٚػاختٕاٟ٘ای تتٙی تىاس تشدٔ ٜیـٛد  .ػّیشغٓ فٛایذ
ػٕذ ٜی تتٗ  ،د ٚػیة دس آٖ تصٛست راتی ٚرٛد داسد ؤ ٝمأٚت وــی پاییٗ ٚ ٚصٖ ٔخصٛف ٘ؼثتاً صیاد آٖ ٔیثاؿذ ٔ .مأٚت وــی
پاییٗ تتٗ سا ٔیتٛاٖ تا اػتفاد ٜاص ٔیٍّشدٞای فٛالدی ٔؼّح وٙٙذ ٜرثشاٖ ٕ٘ٛد  .اص عشفی ٚصٖ ٔخصٛف ٘ؼثتاً صیاد تتٗ ( دس حذٚد 2400
ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة تشای تـتٗ غیشٔؼـّح ) دس ػـاختٕاٟ٘ای تـتٗ ٔؼـّح تاػج ٔیـٛد وٚ ٝصٖ اػىّت تتٙی ػاختٕاٖ افضایؾ یافت ٚ ٝدس
٘تیز ٝتا تاالسفتٗ ٚصٖ ٔشد ٜػاختٕاٖ ٘یشٞٚای حمّی ٘ ٚیشٚی صِضِٚ ٝاسد تش آٖ ٘یض افضایؾ یاتذ .ایٗ أش ٟ٘ایتاً اػتفاد ٜاص إِاٟ٘ایی تا اتؼاد
تضسي سا ایزاب وشد ٜو ٝخٛد حزٓ تیـتشی اص تتٗ تٕٞ ٝـشأ ٜیٍّشدٞای تیـتشی سا ٔیغّثذ  .افضایؾ اتؼاد إِاٟ٘ای ػاص ٜای چ ٖٛتیشٞا ٚ
ػتٟ٘ٛا یىی اص ٔؼایة ٔ ٟٓػاختٕاٟ٘ای تتٗ ٔؼّح اػت ؤ ٝـىالت ٔؼٕاسی  ٚواٞؾ صیشتٙای ٔفیذ سا ایزاد ٔیٕٙایذ ٕٞ ،چٙیٗ أىاٖ
ػاخت ػاختٕاٟ٘ایی تا عشاحی خاف سا ٔحذٚد ٔیىٙذ  .تغٛس وّی د ٚسٚؽ ٔتفاٚت تشای سفغ ایٗ ٔؼایة ٚرٛد داسد .سٚؽ أ َٚثتٙی تش
افضایؾ ٔمأٚت تتٗ ٔیثاؿذ تا تتـٛاٖ اتؼاد إِاٟ٘ا  ٚدس ٘تیز ٝحزٓ تتٗ ٚ ٚصٖ ٔیٍّشد سا واٞؾ داد .سٚؽ د ْٚتش پایـ ٝوـاٞؾ ٚصٖ
ٔخصـٛف تـتٗ ( اػـتفاد ٜاص تـتٗ ػثه ) اػت  .تتٗ ػثه تا تٛر ٝتٚ ٝیظٌیٟای خاصی و ٝداسد  ٚعثك تؼشیف آییٗ ٘أٝ
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تحت ػٛٙاٖ « سإٙٞایی تشای تتٗ ػاص ٜای تا ػٍٙذا٘ٞ ٝای ػثه» تتٙی اػت ؤ ٝمأٚت فـاسی  28سٚص ٜآٖ تیؾ اص ٍٔ 17اپاػىاَ تٛدٚ ٜ
ٚصٖ ٔخصٛف خـه ؿذ ٜدس ٛٞای آٖ اص  1850ویٌّٛشْ تش ٔتش ٔىؼة تیـتش ٘ثاؿذ  ،داسای واستشدٞای ٔختّـف ٔـی تاؿـذ  .دس ٔثحج
پٙزٓ ٔمشسات ّٔی ػاختٕاٖ تیاٖ ؿذ ٜاػت و ، ٝتا تٛر ٝتـ ٝصِضِـ ٝخیض تٛدٖ وـٛس ایشاٖ  ٚتٙٔ ٝظٛس ػثىؼاصی  ٚواٞؾ رشْ ػاختٕاٖ ،
تٛصیٔ ٝیـٛد ٔصاِحی ٔما ٚ ْٚػثه تا داسا تٛدٖ حذاوخش٘ؼثت ٔمأٚت تٚ ٝصٖ ا٘تخاب  ٚتىاس تشد ٜؿٛد  ،تا ػال ٜٚتش ایٕٙی تیـتش احش
٘یشٞٚای صِضِ ٝتش ػاختٕاٖ واٞؾ یاتذ  .تصٛست صٙؼتی اػتفاد ٜاص تتٗ ػثه  ،اص اٚایُ لشٖ تیؼتٓ دس د٘یا آغاص ؿذِٚ ٜی ٔتاػفا٘ ٝواستشد
ػّٕی آٖ دس وـٛسٔاٖ ػّیشغٓ ٔضایـای فشاٚاٖ ٛٙٞص ٌؼتشؽ ٘یافت ٚ ٝاص ایٗ ٘ظش دس وـٛس ٔا رض تىِٛٛٙطیٟای ٘ٛیٗ ٔحؼٛب ٔیـٛد .

 -3تاریخچٍ ی استفادٌ اس بته سبک در دویا
اػتفاد ٜاص تتٗ ػثه تصٛست صٙؼتی  ،اص لشٖ تیؼتٓ دس د٘یا آغاصؿذ  ٚػٕذ ٜواستشد آٖ دس صٙؼت ػاختٕاٖ ٔیثاؿذ  .ػاختٕاٖ ٞتُ پاسن
پالصا دسػٙت ِٛئیض  ،ػاختٕاٖ  14عثم ٝاداس ٜتّفٗ تُ رٛٙب غشتی دس وا٘ضاع ػیتی دس ػـاَ  1929اص رّٕـ ٝػاختٕاٖ ٞای دٚ 20 ٝٞ
ٔ 30یالدی ػاخت ٝؿذ ٜدس أشیىای ؿٕاِی تا اػتفاد ٜاص تتٗ ػثه ٞؼتٙذ  .دس ػاِٟای ٔ 60 ٚ 50یالدی ػاختٕاٖ ٞا  ٚپُ ٞای صیادی تا
تتٗ ػثه دس د٘یا ػاخت ٝؿذ  .دس ایٗ ٔذت تیؾ اص  150پُ  ٚػاختٕاٖ دس ایاالت ٔتحذ ٚ ٜوا٘ادا تـا ایٗ ٘ٛع تتٗ ٛٔ ،سد تٟش ٜتشداسی لشاس
ٌشفت .دس ػاَ  1948اِٚیٗ ػاختٕاٖ تا اػتفاد ٜاص ؿیُ ٔٙثؼـظ ؿـذ ٜدس پٙؼـیّٛا٘یای ؿـشلی احذاث ٌشدیذ  .دس ادأ ٚ ٝاص ػاَ 1950
ػاخت تتٗ ػثه ٌاصی اتٛوال ٚؿذ ٜدس اٍّ٘ؼتاٖ ٔتذا َٚؿذ  .اِٚیٗ ػاختٕاٖ تـتٗ ػـثىذا٘ٔ ٝؼّح دس ایٗ وـٛس و ٝیه ػاختٕاٖ ػٝ
عثم ٝتٛد دس ػاَ  ٚ 958دس ؿٟش تش٘ـت فـٛسد احـذاث ٌشدیـذ .ػـاختٕاٖ  42عثم ٝدس ؿیىاٌ ،ٛتشٔیٙاَ  TWAدس فشٚدٌا٘ ٜیٛیٛسن دس
ػاَ  ، 1960فشٚدٌا ٜداِض دس ٚاؿٍٙتٗ دس ػاَ  ، 1962اص رّٕ ٝػاختٕاٖ ٞایی ٞؼتٙذ وـ ٝتـا تـتٗ ػثه ػاخت ٝؿذ ٜا٘ذ  .دس ّٙٞذ ،
اٍّ٘ؼتاٖ  ،ایتاِیا  ٚاػىاتّٙذ ٘یض دس د ٝٞی  80ٚ 70تا دٞا٘ٞ ٝای ٔختّـف ػـاخت ٚ ٝتـا ٔٛفمیت ت ٝتٟش ٜتشداسی سػیذ٘ذ  .تّٙذتشیٗ
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ػاختٕاٖ ػاخت ٝؿذ ٜاص تتٗ ػثه  ،تشد  52عثمٚ ٝا٘ــُ دس ٛٞػتٔ ٖٛیثاؿذ و ٝدس  1971ػاخت ٝؿذ ٜاػت  .دس ػاِیاٖ اخیش ٘یض
اػتفاد ٜتتٗ ػثه دس داَ ػمف ػـاختٕاٟ٘ـای تّٙـذ ٔشتثـ ، ٝػشؿ ٝی پُ ٞا  ٚدیٍش ٔٛاسد ٔـاتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ دس واستشی ٞای خاف ٔا٘ٙذ
ػشؿ ٚ ٝپای ٝدوّٟـای اػـتخشاد ٘فـت ٌؼتشؽ فشاٚا٘ـی یافتـ ٝاػت .

-4بته سبک در ایزان
دسوـٛس ٔا اٌشچ ٝتؼتشٞای ٔٙاػثی تشای اػتفاد ٜاص ٔصاِح  ٚؿیٞ ٜٛای ػثه ػاصی ٚرٛد داسد ٔ ٚثحـج پـٙزٓ ٔمـشسات ّٔـی ػاختٕاٖ
٘یض تش آٖ تاویذ ٔیىٙذ  ،أا واستشد ػّٕی آٖ ػّیشغٓ ٔضایای فشاٚاٖ ٛٙٞص ٌؼتشؽ ٘یافت٘ ٚ ٝیاص تـ ٝفشٙٞـً ػـاصی ٔٙاػة داسد  .دس ایٗ
ساػتا ،فؼاِیتٟای پظٞٚـی پشاوٙذ ٜای دس دا٘ـٍاٞ ٜای ٔختّف ؿشٚع ٌشدیذ ٜاػت ؤ ٝؼٕٛال دس حـذ تشٌـضاسی ٔؼاتمٞ ٝای ػاخت تتٗ
اػت.

ػثه

تا ایٗ حاَ ت ٝدِیُ فٛایذ تؼیاس تتٗ ٞای ػثه ِ ٚض ْٚدػتیاتی ت ٝػاخت تتٗ ػثه ٘ؼثتاً اسصاٖ تا ٔصاِح تٔٛی  ٚلاتُ دػتشع رٟت
واستشدی وشدٖ ارشای آٖ ،تحمیمات ٚیظ ٜای دس تخؾ ػٕشاٖ دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔذسع اص اتتذای ػاَ  1385آغاص ٌشدیذ  .دس ایٗ عـشح
پظٞٚـی تا ؿٙاػایی اوخش پٛوٞ ٝای صٙؼتی ٔ ٚؼذ٘ی لاتُ اػتفاد ٜوـٛس  ٚتا ػاخت تتٗ ٞای ػثه دس سدٞ ٜـای ٚص٘ـی ٔ ٚمـأٚتی
ٔختّف تالؽ ٌشدیذتا ػاخت تتٗ ػثه دس ؿشایظ واسٌاٞی  ٚتا ٔصاِح تا لاتّیت دػتشػی آػاٖ  ٚاسصاٖ ٔیؼش ٌشدد.

 -5اوًاع بته سبک
تتٗ ٞای ػثه تش ٔثٙای ٔمأٚت ت ٝػ ٝدػت ٝی تتٗ ػثه غیش ػاص ٜای  ،تتٗ ػثه ػاص ٜای  ٚتتٗ ػثه تا ٔمأٚت ٔتٛػظ تمؼیٓ
ٔیـ٘ٛذ .
تتٗ ٞای ػثه غیش ػاص ٜای ٔؼٕٛال ت ٝػٛٙاٖ رذا ػاص  ٚدیٛاس غیش تاستش ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفت ٚ ٝداسای ٚصٖ ٔخصٛصی وٕتش اص 800
ویٌّٛشْ تشٔتشٔىؼة اػت ٔ ٚمأٚت فـاسی آٖ دس حذٚد  0.35تا ٍٔ 7.00اپاػىاَ ٔیثاؿذ .
تتٗ ٞای ػثه ػاص ٜای داسای ٚصٖ ٔخصٛف  1400تا  1900ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة ٔی تاؿٙذ  ٚداسای ٔمأٚت ٚ ٚصٖ ٔخصٛف وافی
ٞؼتٙذ ،ت ٝصٛستیى ٝؤ ٝیتٛاٖ دس اػضای ػاص ٜای اص آٖ ٞا اػتفاد ٜوشد .ایٗ تتٟٙا ػٕٔٛاً داسای رشْ ٔخصٛصی تیٗ  1400تا 1900
ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة تٛد ٚ ٜحذالُ ٔمأٚت فـاسی تشای آٖ ٞا ٍٔ 17ا پاػىاَ اػت  ،اِثت ٝدس تؼضی حاالت أىاٖ افضایؾ ٔمأٚت تا 60
٘یٛتٗ تش ٔیّیٕتش ٔشتغ ٘یض ٚرٛد داسد  .دس ٔٙاعك صِضِ ٝخیض  ،آییٗ ٘أٞ ٝا حذالُ ٔمأٚت فـاسی تتٗ سا تٍٔ 20 ٝاپاػىاَ ٔحذٚد ٔیىٙٙذ .
ٕٞچٙیٗ تا تٛرـ ٝتٔ ٝثحج ٘ٔ ٟٓمشسات ّٔی ػاختٕاٖ ٔ ،مأٚت تتٗ دس ارضای ٔما ْٚدس تشاتش صِضِ ٝتشای ػاصٞ ٜای تا ؿىُ پزیشی صیاد
٘ثایذ
وٕتش اص ٍٔ 25اپاػىاَ  ٚتشای ػاصٞ ٜای تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػظ وٕتش اص ٍٔ 20اپاػىاَ تاؿذ .
تتٗ ٞای ػثه تا ٔمأٚت ٔتٛػظ  ،اص ِحاػ ٚصٖ ٔخصٛف ٔ ٚمأٚت فـاسی دس ٔحذٚد ٜای تیٗ تتٗ ٞای ػـثه غیشػـاص ٜی  ٚػـاص ٜای
لشاسداس٘ـذ  ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝمأٚت فـاسی آٟ٘ا تیٗ  7تا ٍٔ 17ا پاػىاَ ٚ ٚصٖ ٔخصٛف آٟ٘ا تیٗ  800تا  1400ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة
ٔیثاؿذ.
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تتٗ ٕٔىٗ اػت تٕأا اص ػٍٙذا٘ٞ ٝای ػثه  ٚیا تٙا ت ٝدالیّی خاف اص ٔخّٛعی اص ػٍٙذا٘ٞ ٝای ٔؼِٕٛی  ٚػثه ػاخت ٝؿٛد  .تٙٔ ٝظٛس
پاػخٍٛیی ت٘ ٝیاصٞایی ٔا٘ٙذ واسایی  ٚدیٍش خصٛصیات ٔ ،ؼٕٛال دس ػُٕ اص ٔاػٔ ٚ ٝصاِح ػٍٙی سیض دا٘ٔ ٝؼِٕٛی اػتفادٔ ٜی ؿٛد ٚ
حذاوخش ا٘ذاص ٜػٍٙذا٘ٞ ٝای ػثه تٔ 20 ٝیّیٕتش ٔحذٚد ؿذ ٜاػت ٔ .غاتك  ، 330ASTM Cحذاوخش ٚصٖ ٔخصٛف خـه ٔصاِح ػٍٙی
ػثه سیضدا٘ ٚ ٝدسؿت دا٘ ٝت ٝتشتیة  880 ٚ 1220ویٌّٛشْ تش ٔتش ٔىؼة اػت  .دس ایٗ آییٗ ٘إٔٞ ٝچٙیٗ ٔـخصات دیٍشی ٔا٘ٙذ دا٘ٝ
تٙذی ٛٔ ،اد صیاٖ آٚس  ٚخٛاف ػٍٙذا٘ٞ ٝای ٔٛرٛد دس تتٗ ػاخت ٝؿذ٘ ، ٜظیش ٔمأٚت ٚ ،صٖ ٔخصٛف  ،رٕغ ؿذٌی ٘اؿی اص خـه
ؿذٖ  ٚ ،دٚاْ تتٗ حاٚی ػٍٙذا٘ ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت  .تتٗ ػثه سا ت ٝصٛست اختصاس تش ٔثٙای سٚؽ تِٛیذ ٔی تٛاٖ ت ٝدػتٞ ٝای ریُ تمؼیٓ وشد :
تتٗ ٞای دا٘ ٝػثه  :دس ایٗ ٌش ٜٚاص تتٗ ٞا اص ٔٛاد اِٚی ٝػثه صٙؼتی ٔا٘ٙذ پٔٛیغ  ،پشِیت ٚ ،سٔیىِٛیت  ... ٚغیش ٔؼذ٘ی ٔا٘ٙذ ٚ EPS
پّی اػتایشٖ  ٚصٙؼتی ٔا٘ٙذ سع یا ؿیُ ٔٙثؼظ ؿذ ٜت ٝػٛٙاٖ رایٍضیٗ ٔصاِح ػٍٙی دس تتٗ اػتفادٔ ٜیـٛد  .ایٗ ٌش ٜٚاص تتٗ ٞا داسای
عشح اختالط ٔتفاٚت تا تتٗ ٞای ٔؼِٕٛی ٞؼتٙذ ٘ ٚیاص ت ٝافضٚد٘ی ٞای خاف دس عشح اختالط داس٘ذ  ٚػیٕاٖ دس ایٗ تتٗ ٘مؾ ػیٕاٖ
ٔؼِٕٛی سا داسد .
تتٗ ٞای ٔتخّخُ ( ٛٞا داس )  :فشآیٙذ تِٛیذ تٛ٘ ٝػی اػت و ٝدس ایٗ ٘ٛع تتٗ یه ػأُ ٛٞاصا تٔ ٝخّٛط اضاف ٚ ٝدس تافت تتٗ لشاس ٔیٍیشد
.ت ٝایٗ ٘ٛع اص تتٗ ٞا اتٛوال ٚؿذٔ ٜی ٌٛیٙذ  .و ٝتاالتشیٗ تىِٛٛٙطی ػاخت تتٗ دس ایٗ ٌش ٜٚلشاس داسد  .ایٗ ٘ٛع تتٗ سا ٔیتٛاٖ دس د ٚػغح
دا٘ؼیت ٝتِٛیذ وشد :
اِف – تا ٚصٖ ٔخصٛف  400تا  900ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة تشای ػاخت تّٛن ٞای غیش تاستش  ٚپاُ٘ ٞای تضییٙی .
ب -تا ٚصٖ ٔخصٛف  1000تا  1800ویٌّٛشْ تش ٔتشٔىؼة تشای دیٛاسٞای ٔؼّح  ٚاػضای تاستش .
تتٗ ػثه ٛٞاداس دس ٞش د ٚػغح فٛق داسای خصٛصیات ٔـتشن ت ٝایٗ ؿشح ٔیثاؿٙذ :
ػایك سعٛتت  ٚدٔا  ،ػایك صٛت ٔ ،مأٚت تیـتش دس تشاتش حشیك ٘ ،ؼثت ٔمأٚت فـاسی ٔٙاػة تٚ ٝصٖ  ،واٞؾ تاس ٔشد ٜی ػاختٕاٖ ،
ٔما ْٚدس تشاتش ٘فٛر آب  ،خاصیت رزب  ٚدفغ آب  ،ا٘مثاض ٔغّٛب دس حیٗ خـه ؿذٖ ٔ ،ما ْٚدس تشاتش یخ صدٌی .
ٌش ٜٚدیٍش اص تتٗ ٞای ػثه فالذ سیض دا٘ٔ ٝی تاؿٙذ  ٚوٕتشیٗ ٔیضاٖ ٔمأٚت دس تشاتش ػایؾ  .. ٚسا داس٘ذ  .اص ایٗ ٘ٛع تتٗ تیـتش دس صٙایغ
آب  ٚفاضالب  ٚلغؼات ٔذٚالس تتٙی ػثه اػتفادٔ ٜی ؿٛد .

 -5يیژگی َای بته سبک
 -1تا تٛر ٝت ٝػثه تٛدٖ ٚصٖ  ،تاػج التصادی تش ؿذٖ پشٚطٔ ٜی ٌشدد .
 -2ت ٝػّت پاییٗ تٛدٖ ضشیة ا٘تماَ حشاست تاػج واٞؾ ٔصشف ا٘شطی ٔی ؿٛد.
 -3تا تٛر ٝت ٝاستثاط ٔؼتمیٓ وٕا٘ؾ ػاص ٜای تا ٚصٖ ػاختٕاٖ تش احش استؼاؿات ػاص ٜای  ،واٞؾ ٚصٖ تاػج وٓ ؿذٖ سیؼه تخشیة
ػاختٕاٖ تش احش صِضِٔ ٝی ٌشدد ٕٞ .چٙیٗ دس صٛست سیضؽ ػاختٕاٖ  ،تّفات واٞؾ ٔی یاتذ .
ٔ -4مأٚت ٔٙاػثی دس تشاتش آتؾ  ٚیخ صدٌی داسد  ٚػایك صٛت ٔٙاػثی ٔیثاؿذ.
ٞ -5ضی ٝٙی ارشا دس تاسٞای غیش ػاص ٜای ت ٝػّت اتؼاد تّٛن ٕٞ ٚچٙیٗ حزٓ وٓ ٔالت واٞؾ ٔی یاتذ.
 -6واٞؾ تاس ٔشد٘ ٚ ٜیشٞٚای ِشصٜ

ای ٚاسد تش ػاص ٜو ٝت ٝعٛس ٔؼتمیٓ تا آٖ دس استثاط اػت.
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 -7واٞؾ تاس ٚاسد تش سٚی ف٘ٛذاػیٛٔ ، ٖٛرة وٛچىتش ؿذٖ اتؼاد آٖ یا وٕتش ؿذٖ تؼذاد  ٚوٛچىتش ؿذٖ ؿٕؼٟـا  ٚوـاٞؾ ٔمـذاس
آسٔاتٛس  ٚدس ٘تیزٙٔ ٝزش ت ٝارشای ػشیغ تش  ٚآػا٘تش ف٘ٛذاػیٔ ٖٛی ٌشدد.
 -8واٞؾ تاس ٔشد ٜػثة وٛچىتش ؿذٖ اػضا ٍٟ٘ذاس  ٚػِٟٛت تیـتشی دس لاِة تٙذی ٔیـٛد.
 -9دس ٔمایؼ ٝتا تتٟٙای ٔؼَٕٛ

 ،داسای ٔمأٚت ٔغّٛب تشی دس تشاتش آتؾ ػٛصی ٔیثاؿذ.

 -10حُٕ ٘ ٚمُ لغؼات پیؾ ػاختٔ ٚ ٝصاِح ٔصشفی تا تتٗ ػثه تؼیاس ساحتتش تٛدٞ ٚ ٜضی ٝٙوٕتشی دس تش داسد.

 -6سبک داوٍ َای بته سبک
اِف  -ػثه دا٘ٞ ٝای عثیؼی :
ٔا٘ٙذ ػ ًٙپا  ،پٛو ٝػ ، ًٙدیأٛت ، ٝخاوؼتش  ٚتٛف و ٝػٕذتا ٔٙـاء آتـفـا٘ی داؿت ٚ ٝدػتشػی ت ٝآٟ٘ا تا ٔحذٚدیت ٔٛار ٝاػت  .تا
اػتفاد ٜاص ٔصاِح فٛق تتٗ ٔٙاػثی تا ٚصٖ ٔخصٛف  700تا  1700ویٌّٛشْ تش ٔتش ٔىؼة ػاختٔ ٝی ؿٛد  .ایٗ ٘ٛع تتٗ خاصیت ػایك
تٛدٖ ٔٙاػثی داسد أا رزب آب  ٚرٕغ ؿذٌی آٖ صیاد اػت .
ب -ػثه دا٘ٞ ٝای ٔصٛٙػی  :ایٗ ػثه ت ٝچٟاس ٌش ٜٚتمؼیٓ ٔی ؿٛد :
-

ایٗ ٌش ٜٚتا حشاست دادٖ خان سع  ،ػ ًٙسع  ،ػِٛ ًٙح  ،پشِیت  ،اػیذیٗ  .... ٚت ٝدػت ٔیایذ .

-

اص ػشد ٕ٘ٛدٖ ٙٔ ٚثؼظ ؿذٖ دٚتاس ٜی وٛس ٜی آٌ ٗٞذاری ت ٝسٚؽ ٔخصٛف ػاختٔ ٝی ؿٛد .

-

ػثه دا٘ٞ ٝای وّیٙىشی ٔی تاؿذ .

-

ٔخّٛعی اص خان سع تا صتاِ ٝی خاٍ٘ی ِ ٚزٗ فاضالب پشداصؽ ؿذ ٜسا ت ٝصٛست ٌٙذ ِٝٚتثذیُ  ٚتا پختٗ دس وٛس ٜت ٝػثه دا٘ٝ
تثذیُ ٔی ؿٛد .

-7ضًابط طزاحی ساسٌ با بته سبک
ضٛاتظ ٔختّفی دس ٔٛسد ٔصاِح ٔٛسد اػتفاد ٜدس تتٗ ػثه دس آییٗ ٞا ٘أ ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت .تشخی اص ایٗ ضٛاتظ ٔشتٛط ت ٝاػـتا٘ذاسد
ٔصاِح  ٚتشخی دیٍش ٔشتٛط ت ٝعشاحی تشؿی  ٚضٛاتظ ٟٔاس ٚ ٚصّ ٝآسٔاتٛسٞا ٔیثاؿذ .دس فصُ ػٔ ،ْٛثحـج ٟ٘ـٓ ٔمـشسات ّٔـی
ػاختٕاٖ تیاٖ ؿذ ٜوٚ ٝیظٌیٟای ػٍٙذاٟٟ٘ای ػثه ٔصشفی دس تتٗ ػاصٞای تایذ ٔغاتك تا اػتا٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ت ٝؿٕاس4985 ٜ
تاؿذ .دس تتٗ ػاص ٜای ،تشای دػتیاتی تٔ ٝمأٚـت ٔـٛسد ٘یـاص ٔـیتـٛاٖ تخــی اص ػـٍٙذا٘ ٝػـثه سا تـا ٔاػـ ٝعثیؼـی رـایٍضیٗ
ٕ٘ٛد ٕٞ .چٙیٗ دس فصُ ٞزذٟٔ ( ٓٞاس ٚ ٚصّ ٝآسٔاتٛسٞا) ٔثحج ٘ٔ ٟٓمشسات ّٔـی ،عـٌ َٛیشایـی الصْ تـشای ٔیٍّشدٞـای وـــی ٚ
ٔیٍّشدٞای لالتذاس دس وـؾ ،دس تتٗ ػثه  1/3تشاتش عٌ َٛیشایی آٟ٘ا دس تتٗ ٔؼِٕٛی تیاٖ ؿذ ٜاػت.
دس ٔثحج ٘ٔ ٟٓمشسات ّٔی ػاختٕأٖ ،مذاس ضشیة استزاػی تٟٙا تشحؼة ٔمأٚت فـاسی تتٗ ،تـشای تـتٗ ٞـای ٔؼٕـِٛی تـا ٚصٖ
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ٔخصٛف  2300اِی  2500ویٌّٛشْ تش ٔتش ٔىؼة اسائ ٝؿذ ٜاػت .حاَ آ٘ىـ ٝدس آیـیٗ ٘أـ ACI ٝوـ ٝاػـتفاد ٜاص آٖ تـٕٞ ٝـشاٜ
ٔمشسات ّٔی ایشاٖ دس وـٛس سایذ اػت ٔیضاٖ ٔذ َٚاستزاػی تش اػاع ٚصٖ ٔخصٛف ٔ ٚمأٚت فـاسی اسائ ٝؿـذ ٜاػـتٕٞ .چٙیٗ دس آییٗ
٘أ ACI ٝدس لؼٕت عشاحی تشؿی ضاتغ ٝخاصی تشای تتٗ ػثه ٚرٛد داسد .ت ٝعٛسی دس ایـٗ آیـیٗ ٘أـ ٝتیـاٖ
ؿذٔ ٜیتٛاٖ Vcسا اص ٕٞاٖ سٚاتظ ٔؼٕٔ َٛحاػث ٝوشد  ٚدس ضشیة  λضشب ٕ٘ٛد .ت ٝعٛسیى ٝضشیة  λتشای تتٗ ػثه تا ٔاػٔ ٝؼِٕٛی تشاتش
 ٚ 0.85تـشای تـتٗ تـا وّی ٝارضا ػثه تشاتش  0.75دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد  .تا تٛر ٝت ٝسایذ تٛدٖ اػتفاد ٜتتٗ ػثه ػاصٞای دس رٟاٖ ،
أىاٖ تؼشیف ایٗ ضشیة دس تؼیاسی اص ٘شْ افضاسٞای عشاحی ػاص ٜفشا ٓٞؿذ ٜاػت .تغٛسیى ٝایٗ أىاٖ دس ٘شْ افضاس  ETABSو ٝسایذ تشیٗ
٘شْ افـضاس عشاحی ػاختٕاٖ دس وـٛس ٔیثاؿذ ،پیؾ تیٙی ؿذ ٜاػت.

-8جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی
اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای ٔختّف ػثه ػاصی ػاختٕاٖ و ٝتشای ارضای ػاص ٜای  ٚغیش ػاص ٜای اػتفادٔ ٜی ؿٛد ٘مؾ ٔٛحشی دس ایٕٙی  ٚتٟشٜ
ی التصادی ػاختٕاٖ داسد  .اػتفاد ٜاص تتٗ ػثه ػال ٜٚتش ٚیظٌی ٞای لیذ ؿذ ٚ ٜتا دس ٘ظش ٌشفتٗ واٞؾ ٔصشف اتشطی  ٚتٟثٛد ایٗ
ٔٛصٛع إٞیت داسد ٕٞ .چٙیٗ تا تٛر ٝت ٝتزشتـ ٝوـٓ اػـتفاد ٜاص ایـٗ ٔصـاِح دس ارـضای ػاصٞای ٔ ٚغشح ٘ـذٖ تشخی اص ٔؼائُ دسآییٗ
٘أٞ ٝای ّٔی ،آییٗ ٘أٞ ٝای ٔؼتثش ػایش وـٛسٞا ػال ٜٚتش ٔمشسات ّٔی ػـاختٕاٖ دساػتفاد ٜاص تتٗ ػثه ػاصٞای ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد
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