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-8داًؾؼَی وبرؽٌبعی ارؽذ ،هٌْذعی فوزاى-عبسُ ،داًؾگبُ دیبم ًَر سْزاى ؽوبل ،ایزاى
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تاریخ دریافت مقالٍ ،1398/96/99 :تاریخ پذیزش مقالٍ1398/969/29 :

چکیذٌ
اعشفبدُ اس عبخشوبى ّبی ثشي هغلح اس چٌذ دِّ دیؼ در وؾَر هب هشذاٍل ثَدُ اعز .ثغیبری اس عبخشوبى ّبی هَػَد سهبًی عزاحی ٍ
اػزا ؽذُ اًذ ،وِ هجبًی عزاحی لزسُ ای ثِ خَثی ؽٌبخشِ ؽذُ ًجَدُ اعز  ،لذا ایي عبخشوبى ّب دارای همبٍهز ،عخشی ٍ ؽىل دذیزی
وبفی ًیغشٌذ .ایي سحمیك ثب ّذف ثزرعی فٌی ٍ الشقبدی رٍػ ّبی همبٍم عبسی ثِ ثزرعی سبطیزار فٌی ٍ الشقبدی دٍ رٍػ همبٍم عبسی ثب
هْبرثٌذ ووبًؼ سبة ٍ همبٍم عبسی ثب اعشفبدُ اس دیَار ثزؽی ثشٌی دزداخشِ ؽذ.
ًشبیغ ایي سحمیك ًؾبى داد ثب اعشفبدُ اس همبٍم عبسی ،همذار ػبثؼبیی ّذف در هذلْب ثِ ؽىل چؾن گیزی وبّؼ یبفشِ اعز ٍ هؾبّذُ
هی ؽَد وِ دیَار ثزؽی ثشٌی سبطیز ثیؾشزی اس ایي ًؾز ثز رٍی عبسُ گذاؽشِ اعز .همذار ػبثؼبیی ًیش ثب افوبل همبٍم عبسی وبّؼ یبفشِ ٍ
ایي همذار ثب افوبل رٍػ افشٍدى دیَار ثزؽی ثشٌی ًغجز ثِ حبلز افشٍدى هْبرثٌذ ووبًؼ سبة وبّؼ ثیؾشزی داؽشِ اعز
رٍػ ّبی همبٍم عبسی ثىبر رفشِ در ایي سحمیك سبطیز ثغشایی ثز ثْجَد فولىزد فٌی عبسُ ّب گذاؽشِ اعز وِ ایي سبطیز در رٍػ همبٍم
عبسی ثب دیَار ثزؽی ثشٌی ثیؾشز ثَدُ اعزّ .وچٌیي ارسیبثی ّب ًؾبى داد فلی رغن ایٌىِ دیَار ثزؽی ثشي آرهِ سبطیز ثْشزی اس ًؾز فٌی ثز
رٍی فولىزد عبسُ گذاؽشِ اعز ٍلی اس لحبػ ٍسًی هؾبّذُ هی ؽَد وِ اعشفبدُ اس هْبرثٌذ ووبًؼ سبة هی سَاًذ الشقبدی سز ثبؽذ.
کلمات کلیذی :دیَار ثزؽی ثشٌی  ،هْبرثٌذ ووبًؼ سبة  ،سحلیل دَػ آٍر،ارسیبثی الشقبدی
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 -1مقذمٍ
سٌَؿ فقبلیز ّبی اػزایی اًغبى در عَل سبریخ ثب حَادص گًَبگًَی هبًٌذ عیل ،عَفبى ،سلشلِ ٍ  ...رٍثزٍ ؽدذُ اعدز .سلشلدِ یىدی اس
هْوشزیي فَاهلی اعز وِ عبالًِ سلفبر ػبًی ٍ خغبرار هبلی فزاٍاًی را ثدز ػدبی هدیگدذارد .ػوقیدز سیدبدی اس هدزدم دًیدب در
هٌبعمی ثب احشوبل ثبالی ٍلَؿ سلشلِ ،سًذگی هیوٌٌذ .وؾَر ایزاى ًیش ثب لزار گیزی ثز رٍی ووزثٌذ آلدخ ّیوبلیدب ثدز رٍی یىدی اس
سلشلِ خیشسزیي ایي هٌبعك لزار گزفشِ اعز ٍ هب اغلت ؽبّذ سلفدبر ٍ خغدبرار عدٌگیي ًبؽدی اس سلشلدِ ّدبی ٍیزاًگدز در وؾدَر
ّغشین .اس ایي رٍ هزدم در عَل سبریخ سالػ ًودَدُ اًدذ سدب ثدب اعدشفبدُ اس سىٌیده ّدبی هخشلد ثدب ایدي خغدز عجیقدی همبثلدِ
وٌٌذ(هٌقَری ٍ هؾىیي فبم حقبری.)8931 ،

-2بیان مسالٍ
اعشفبدُ اس عبخشوبى ّبی ثشي هغلح اس چٌذ دِّ دیؼ در وؾَر هب هشذاٍل ثَدُ اعز .ثغیبری اس عبخشوبى ّدبی هَػدَد سهدبًی عزاحدی ٍ
اػزا ؽذُ اًذ ،وِ هجبًی عزاحی لزسُ ای ثِ خَثی ؽٌبخشِ ؽذُ ًجَدُ اعز .آئیي ًبهِ ّب ،دعشَرالقول ّبی هؾدخـ ٍ اعدشبًذارد  0122یدب
ٍػَد ًذاؽشِ یب در فَرر ٍػَد ،ثِ دلیل ًَ دب ثَدى ثِ فَرر الشام آٍر اػزا ًویؽذُ اعز ،لذا ایي عبخشوبى ّدب دارای همبٍهدز ،عدخشی ٍ
ؽىل دذیزی وبفی ثزای دبعخ ثِ ًیبسّبی لزسُ ای ًیغشٌذ(حغیٌی .)8938 ،ثِ عَر ولی دالیل هخشلفی ثزای همبٍم عدبسی عدبسُ ّدب ٍػدَد
دارد اس ػولِ آًْب هی سَاى ثِ عبخشوبى ّبی آعیت دیذُ در اطز ٍلَؿ سلشلِ ٍ عبخشوبى ّبیی وِ ثِ دلیل سغییز ضدَاثظ آئدیي ًبهدِ همبٍهدز
وبفی ًذارًذ ٍ یب عبخشوبى ّبیی وِ وبرثزی آًْب سغییز دادُ ؽذُ اعز ،اؽبرُ وزد .در ایي راعشب هٌْذعیي ٍ هحممیي وؾَر در سالػ ّغشٌذ
سب ثب اعشفبدُ اس رٍػ ّبی هحبعجبسی ،ثْشزیي راُ حل را ثب ووشزیي ّشیٌِ ٍ ثبالسزیي ضزیت اعویٌبى ثذعز آٍرًذ(احغبى دٍعز ٍ آریدبًذَر،
.)8931
اس ػولِ دالیل افلی ثزای ثْغبسی عبخشوبىّب هیسَاى ثِ هٌغجك عبخشي عبسُ ثب آیدیيًبهدِّدبی ػذیدذ ،سغییدز ودبرثزی عدبخشوبى ،سٍال
هقبلح (اعشفبدُ اس هقبلح ًبهزغَة ٌّگبم عبخز) ،عزاحی اؽشجبُ ٍ اػزای غلظ ،فذم ثْغبسی فٌی یب ًگْدذاری عدبخشوبى ،فدزفِػدَیی در
ّشیٌِّب (ّشیٌِ ی ووشز ثْغبسی ًغجز ثدِ ًَعدبسی) ،فدذم وفبیدز هؾخقدبر خدبن ًبؽدی اس فزعدبیؼً ،ؾغدز ،آة ؽغدشگی ،فزاٍاًدی
عبخشوبى ّبی عٌشی (ثذٍى هجٌبی هحبعجِ) در ایزاى ٍ لشٍم حفؼ آطبر ثبعشبًی ،افشایؼ داًؼ ثؾزی در سهیٌِی هٌْذعی سلشلدِ ٍ دیؾدزفز
رٍػّبی عزاحی لزسُای ثز هجٌبی عغح فولىزد (هؾشزی هذاری) ٍ  ...اؽبرُ وزد .هؾشزی هذاری یقٌی ایٌىِ هؾشزی یدب وبرفزهدب ثزاعدبط
ّشیٌِّب سقییي هی وٌذ وِ عبخشوبى حیي ٍلَؿ سلشلِ چِ رفشبری داؽشِ ثبؽذ .هْنسزیي فبهل در عزاحی ثزاعبط فولىزد یب هؾشزی هذاری،
اًشخبة ّذف ثْغبسی هیثبؽذ(ؽبیبًفز ٍ لبًًَی ثمب.)8931 ،
اس آى ػبیی وِ ػبیگشیي ًوَدى عبسُ ّبی هَػَد ثب عبسُ ّبی ػذیذ در اغلت هَارد اس ًؾز الشقبدی همزٍى ثِ فزفِ ًیغدز .لدذا یدبفشي راُ
حل هٌبعجی ػْز سزهین ٍ سمَیز عبسُ ّب اّویز ؽبیبًی دیذا هی وٌذ .در همبیغِ ثب عبخشي یه عدبسُی ػذیدذ ،سمَیدز عدبسُی هَػدَد
حشی هی س َاًذ دیچیذُ سز ثبؽذ؛ سیزا ؽزایظ عبسُ ای اس لجل طبثز ؽذُ اعز .فالٍُ ثز ایي ّوَارُ دعشزعی ثِ ًَاحی وِ ًیبس ثِ سمَیز دارًذ
عبدُ ًیغز .اس عَی دیگز اًشخبة غلظ یه ؽیَُ ی ًبهٌبعت سقویز یب سمَیز ،حشی هی سَاًذ فولىزد عدبسُ را ثدذسز ّدن ثىٌدذ .رٍػ ّدبی
عٌشی اعشفبدُ ؽذُ ث ِ فٌَاى سىٌیه ّبی همبٍم عبسی ًؾیز اًَاؿ هخشل دَؽؼ ّبی هغلح ،ؽبسىزیز ،وبثل ّبی دظ سٌیذگی لزار گزفشدِ
در خبرع اس عبسُ ٍ اعشفبدُ اس ففحبر فَالدی همیذ ؽذُ ثِ عبسُ ،هقوَال ًیبس ثِ فضب دارًذ(.)Carolin,2993
اهزٍسُ ثِ هٌؾَر ارسیبثی لزسُ ای عبسُ ّب ،رٍؽْبی سحلیل اعشبسیىی ٍ دیٌبهیىی غیزخغی ثدِ عدزفز در حدبل گغدشزػ اعدز .رٍػ ّدبی
سحلیل دیٌبهیىی غیزخغی ثِ حؼن سیبد هحبعجبر ًیبسهٌذ ثَدُ ٍ ثیؾشز سهبى ثز ّغشٌذ .اس عزف دیگز ثزای سقییي سمبضب ٍ ؽزفیز لدزسُ ای
عبسُ ّب در عزاحی ثز اعبط فولىزد ،دلز ٍ عزفز در اًؼبم هحبعجبر دٍ هقیبر هْن هحغَة هیؽًَذ .ایي هَضَؿ ثبفض دذیذ آهذى اًدَاؿ
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رٍػ ّبی ًَیي ثز اعبط هفبّین هزثَط ثِ سحلیلْبی اعشبسیىی ٍ دیٌبهیىی غیزخغی ؽذُ اعز(سحمیمی ٍ عبهِ .)8931 ،در عَل یه دِّ
گذؽشِ سحلیل دَػ آٍر ثِ فٌَاى یه اثشار وبرثزدی هٌبعت ًمؼ هَطزی در سَعقِ هٌْذعی سلشلِ ثز هجٌبی فولىدزد ایفدب ودزدُ ٍ ثدِ عدَر
گغشزدُ ای در آییي ًبهِ ّب ٍ دعشَرالقول ّبی ارسیبثی لزسُ ای عبسُ ّب هَرد اعشفبدُ لزار گزفشِ اعز .ثب رٍاع یدبفشي سحلیدل ددَػ آٍر ثدِ
فَرر حزفِ ای در ثیي هٌْذعبى ،هغبلقبر گغشزدُ ای در خقَؿ هشایب ٍ هقبیدت ایدي رٍػ فدَرر گزفشدِ اعدز(ًبهؼَیبى ٍ ّوىدبراى،
 .) 8939لذا در سحمیك دیؼ رٍ ّذف ثزرعی الشقبدی رٍػ ّبی رایغ همبٍم عبسی عبسُ ّبی ثشي آرهِ هیثبؽذ وِ در ایي راعدشب اس سحلیدل
اعشبسیىی غیزخغی اعشفبدُ خَاّذ ؽذ.

-3مزيری بز تحقیقات اوجام ضذٌ
ًزهبؽیزی ٍ ّوىبراى در عبل  8938در سحمیمی ثب فٌَاى ثزرعی ٍ همبیغِ رٍؽْبی افشایؼ همغـ ثشٌی ٍ صاوز فَالدی ثزای همدبٍم عدبسی
عشًَْبی ثشي هغلح فٌَاى ًوَدًذ فوذُ سزیي ضق عشًَْبی ثشي آرهِ درهمبٍهز ثزؽی ٍ فذم ؽىل دذیزی هٌبعت هشوزوش اعز .سدبوٌَى
رٍؽْبی گًَبگًَی ثزای همبٍم عبسی عشًَْبی ثشي آرهِ درثزاثز سلشلِ دیؾٌْبد ؽذُ اعز دٍ رٍػ اس رایغ سزیي ٍ وبرآهدذسزیي رٍؽدْب ثدزای
همبٍم عبسی عشًَْبی ثشي ارهِ درثزاثز سلشلِ اعشفبدُ اس صاوز ّبی فَالدی ٍ رٍػ افشایؼ همغـ اعز .درایي هغبلقدِ ثدب هذلغدبسی ایدي دٍ
رٍػ ثب ؽجیِ عبس  ٍ Section Builderسحلیل فولىزد آًْب درهمبعـ هخشل ثب اعشفبدُ اس ًوَدار اًذروٌؼ ٍ لحبػ ودزدى ثزخدی ؽدزایظ
اػزایی ٍ الشقبدی اهىبى همبیغِ ثیي ایي دٍ رٍػ فزاّن ؽذُ اعز ًْبیشب رٍػ ثْیٌِ ثیي ایي دٍ رٍػ اًشخبة ٍ دیؾٌْبدگزدیذ.
هیزػلیلی ٍ ّوىبراى در عبل  8934در سحمیمی ثب فٌَاى ارسیبثی ؽزفیز ثبرثزی عشَى ثشٌی هغلح سمَیز ؽذُ ثدب رٍودؼ فدَالدی فٌدَاى
ًوَدًذ آعیت ّب ٍفَاهل گًَبگًَی چَى ویفیز ًبهٌبعت ثشي اؽشجبّبر درهحبعجبر خَردگی ارهبسَرّب دَعشِ ؽذى ثشي ٍّوچٌدیي ضدق
درهحبعجبر ثبفض هیؾًَذ وِ فولىزد لزسُ ای هَرداًشؾبر ثزای افضبی ثشي هغلح هٌبعت ًجبؽذ ٍ ؽزفیز ثبرثزی افضبی ثشي هغدلح آعدیت
دیذُ را هیشَاى ثبراّىبرّبی هٌبعجی سب عغح فولىزد هذًؾز ثبسیبثی وزد.
اعىٌذری ٍ ّوىبراى در عبل  8911در سحمیمی ثب فٌَاى هقزفی ٍ ثزرعی هؾخقبر ٍ وبرثزد ٍ ًحَُ فولىزد هقبلح وبهذَسیدز ٍ ًدَیي در
همبٍم عبسی لزسُ ای عبخشوبًْبی ثشي هغلح ٍ هقبلح ثٌبیی هَػَد فٌَاى ًوَدًذ در ایي هغبلقِ رٍیىزد ولی ػْدز ودبّؼ خغدز ددذیزی
لزسُ ای ٍ هزاحل آى ٍ لشٍم ٍ ضزٍرر همبٍم عبسی عبسُ ّبی هَػَد در وؾَر هَرد ثزرعی لزار گزفشِ ٍ اًدَاؿ عیغدشن ّدب ٍ هقدبلح ًدَیي
ػْز ایي اهز ثغَر خالفِ  ،ثِ دلیل دَؽؼ دادى ولیِ ػَاًت اهز  ،هقزفی ؽذُ ٍ در اداهِ ثِ اًَاؿ هدَاد وبهذَسیدز ٍ هشایدب ٍ سبریخچدِ آى
ثقَرر ولی اؽبرُ گزدیذُ ٍ ثب سَػِ ثِ ًشبیغ سحمیمبر ٍ آسهبیؾبر فَرر گزفشِ  ،هؾخقبر ٍ ًحَُ فولىزد ٍ رفشبر آًْدب در همدبٍم عدبسی
عبسُ ّبی ثشي هغلح ٍ هقبلح ثٌبیی هَرد ثزرعی لزار گزفشِ اعز  .ثغَر ولی ّذف اس ایي هغبلقِ ثزرعی هؾخقبر ٍ ولیبر ایدي هقدبلح ٍ
عی غشن ًَیي ( هَاد وبهذَسیز ) ٍ ضزٍرر ٍ هشایبی اعشفبدُ اس آى ػْز همبٍم عبسی عبسُ ّبی هَػَد ٍ هقزفی آى ػْز سز غیدت ٍ سَػدِ
ّز چِ ثیؾشز هٌْذعیي  ،وبرفزهبیبى  ،دیوبًىبراى ٍ دعشگبّْبی هغئَل ثِ اعشفبدُ اس ایي هَاد در عغح والى هی ثبؽذ.
لزؽی ٍ ّوىبراى در عبل  8931در سحمیمی ثب فٌَاى صاوز فَالدی ،راُ حل هٌبعت در همبٍم عبسی عبسُ ّدبی ثدشي آرهدِ فٌدَاى ًوَدًدذ
اهزٍسُ ثشي آرهِ ثِ فٌَاى یه گشیٌِ ی لبثل افشوبد ثزای عبخز ثغیبری اس عبسُ ّبی وَچه ٍ ثشري هحغَة هی گزدد ،ثِ عَری وِ هدی
سَاى اسآى ثِ فٌَاى هْوشزیي هبدُ ی عبخشوبًی هَػَد ثبوبرثزدی فزاگیز ،دردًیب ًبم ثزد .هَفمیز لبثل سَػِ ثشي آرهِ ًغجز ثِ عبیز هقبلح
عبخشوبًی را هی سَاى هزَّى خَاؿ ٍیضُ ی آى داًغزّ .وچٌیي گذؽز سهبى ،خغبّبی هحبعجبسی ،ضق در اػزا ،سغییزوبرثزی ٍ افدشایؼ
ثبرّبی ٍارد ثِ عبسُ ،سغییز در آییي ًبهِ ّب ٍ اعشبًذاردّبی عبخشوبًی ،ضق آییي ًبهِ ّبی لذیوی ٍ سبطیزفَاهل هخزة هحیغدی اس فَاهدل
سخزیت عبسُ ّبی ثشي آرهِ هی ثبؽذ .لذا اعشفبدُ اس راّىبرّبی فولی ٍ هَطز ثزای سقویز ٍ سمَیز عبسُ ّبی ثشٌی اػشٌبة ًبدذیز اعز .ثزای
همبٍم عبسی لزسُ ای ایي عبخشوبى ّب رٍػ ّبی هشفبٍسی اس ػولِ -8 :همبٍم عبسی ثب دَؽؼ ثشٌی  -0همبٍم عبسی ثب صاوز ّبی فَالدی -9
همبٍم عبسی ثب وبهذَسیز ّبی  FRPثزای ػلَگیزی اس سلفبر اًغبًی ،رٍػ ثْغبسی ثِ ٍعیلِ ی صاوز ّدبی فدَالدی ،ثدِ فٌدَاى یده رٍػ
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ػْز افشایؼ همبٍهز ثزؽی ٍ ؽىل دذیزی عشَى ّبی ثشٌی ثب همغـ هزثـ ؽىل در عبخشوبى ّدبی هَػدَد ثقدذ اس سلشلدِ ی  8338ؽدْز
ّیَگَويً -بًجَ ٍالـ در صادي ثِ وبر گزفشِ ؽذّ .وبى عَر وِ در ثبال ًیش اؽبرُ ؽذ ،رٍػ ّبی هشٌَفی ثزای همدبٍم عدبسی ٍػدَد دارد ،ودِ
ّذف در ایي سحمیك ثزرعی وبهل رٍػ اعشفبدُ اس صاوز ّبی فَالدی اس ثیي عِ رٍػ هذوَر هی ثبؽذ.
دََّریلیظ ٍ ّوىبرى در عبل  0281در سحمیمی ثب هَضَؿ همبٍم عبسی عبسُ ّبی ثشي آرهِ فٌَاى ًوَدًذ ػْز اًؼبم ایي سحمیك اس رٍػ
آسهبیؾگبّی اعشفبدُ ؽذُ اعز .در ایي سحمیك ػشئیبر ٌّذعِ ی عشَى ٍ عم هَرد ثزرعی ارائِ ؽذُ اعزّ .وچٌیي ًحَُ ی اعدشفبدُ اس
الیبف ػْز همبٍم عبسی در ایي سحمیك سؾزیح گزدیذ.
عیزػَ ٍ ؽبرهب در عبل  0228در سحمیمی فٌَاى ًوَدًذ در ایي سحمیك سىٌیه ّبی هخشل همبٍم عبسی افضبی ثشي آرهدِ را سحدز فؾدبر
هحَری ٍ خوؼ را هَرد همبیغِ لزار دادًذً .شبیغ ًؾبى داد در همبیغِ ثب سیز هزػـ همبٍم عبسی ًؾذُ  ،سیزّدبی همدبٍم عدبسی ؽدذُ دارای
عخشی ٍ همبٍهز خوؾی ًْبیی ثیؾشزی هی ثبؽٌذ.
ؽْبسب در عبل  0223ثِ ثزرعی رفشبر سیزّبی ثشي آرهِ همبٍم عبسی ؽذُ ثب غالف ػشئی ثب اعشفبدُ اس دیچ ّدبیی ثدِ فٌدَاى اسقدبالر ثزؽدی
دزداخشٌذً .شبیغ ًؾبى داد وِ رٍػ غالف ػشئی یه سىٌیه همبٍم ؽبسی هَطز هی ثبؽذ.
گَلز ٍ ّوىبراى در عبل  0221در سحمیمی ثب هحَریز ارسیبثی خغبرار الشقبدی در عبخشوبى ّبی ثشي هغلح فٌَاى ًوَدًذ فولىزد یده
عبسُ ثب دبرهشزّبیی هَرد ثحض ٍ ثزرعی لزار هی گیزد  ،یىی اس هْن سزیي دبراهشزّب خغبرر الشقبدی هی ثبؽذ .ارسیبثی فولىزد عدبسُ فدالٍُ
ثز دبرهشز الشقبد ثِ دبراهشزّبیی چَى رفشبر لزسُ ای ٍ هؾخقبر عبیز عبخشوبى ًیش ثغشگی دارد.

 -4معزفی مطخصات مذل َای مًرد بزرسی
هٌغمِ احذاص ثٌب :سْزاى(هٌغمِ ثب خغز ًغجی خیلی سیبد)
خبن :سیخ دٍ
سقذاد عجمبر 4 :عجمِ
ارسفبؿ عجمبر 9 :هشز
سقذاد دّبًِ ّب در ػْز 9 :x
سقذاد دّبًِ ّب در ػْز 9 :y
ثبرگذاری طملی :ثزاعبط هجحض ؽؾن همزرار هلی عبخشوبى
ثبرگذاری لزسُ ای :ثزاعبط ٍیزاػ چْبرم آئیي ًبهِ 0122
وبرثزی :عجمِ اٍل :عبلي ٍرسؽی ثیلیبرد-عبیز عجمبر :هغىًَی
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جذيل ضمارٌ -1مطخصات متزیال بٍ کار رفتٍ در ایه پضيَص
يسن

وسبت پًآسًن

)fc(Mpa

)E(Mpa

متزیال

مخصًظ()Kg/m3
2.0

0420

يسن

وسبت

مخصًظ()Kg/m3

پًآسًن

1112

2.9

04111.11

)E(Mpa
833341

)Fy(Mpa
489

01

ثشي

)Fu(Mpa

متزیال

102

فَالد(آرهبسَر)

همبعـ ثِ وبر ػْز سیزّب ٍ عشَى ّب ًیش همبعـ هزثقی ثب اثقبد  2.1در  2.4 ٍ 2.1در  2.4هشز هیثبؽذ.

-4-1مذل ايل :حالت ساسٌ قاب خمطی متًسط بتىی بذين مقايم ساسی
ّوبًگًَِ وِ در ؽىل سیز هؾبّذُ هیؽَد دظ اس عزاحی عبسُ هؾخـ هی ؽَد وِ ثزخی اس الوبى ّبی سیز ٍ عشَى عبسُ ػَاة ًذادُ ٍ
ثزخی ًیش ثقَرر هزسی ػَاة دادُ اًذ وِ ًیبس عبسُ ثِ همبٍم عبسی را وبهال هؾَْد هیًوبیذ.

ضکل ضمارٌ-1ومای کلی اس ساسٌ مذل ايل پس اس طزاحی
دظ اس اًؼبم سحلیل اعشبسیىی هقبدل ٍ هؾبّذُ ٍضقیز عزاحی عبسُ ثِ ثزرعی سحلیل اعشبسیىی غیزخغی در ایي عبسُ دزداخشِ ؽذ .ثذیي
هٌؾَر دظ اس افوبل ثبرگذاری ّبی هَردًؾز در ایي رٍػ سحلیل ،هیسَاى ًشبیغ حبفل اس ایي سحلیل را در ؽىل ؽوبرُ  0ثزای حبلز
ثبرگذاری یىٌَاخز هؾبّذُ ًوَد:
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ضکل ضمارٌ -2ومًدار ویزي-جابجایی ساسٌ مذل ايل در حالت بارگذاری یکىًاخت
ّوبًگًَِ وِ در ؽىل فَق هؾبّذُ هیؽَد همبدیز حذاوظز ػبثؼبیی ّذف در ایي هذل  811.01هیلیوشز حبفل گزدیذُ اعزّ .وچٌیي
ثزای ارسیبثی هَدال عبسُ هی سَاى دٍرُ سٌبٍة هذ اٍل ایي عبسُ را ثِ فَرر ؽىل ثقذ هالحؾِ وزد وِ همذار آى  2.389طبًیِ حبفل ؽذُ
اعز.
-4-2مذل ديم :حالت ساسٌ مقايم ساسی ضذٌ با دیًار بزضی بته آرمٍ
ّوبًگًَِ وِ در ؽىل ؽوبرُ  9هؾبّذُ هیؽَد دظ اس عزاحی عبسُ ثب افوبل ایي رٍػ همبٍم عبسی هؾخـ هیؽَد وِ سوبهی الوبى ّبی
سیز ٍ عشَى در ایي عبسُ ػَاة دادُ اًذ.
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ضکل ضمارٌ -3ومای کلی اس ساسٌ مذل ديم پس اس طزاحی
دظ اس اًؼبم سحلیل اعشبسیىی هقبدل ٍ هؾبّذُ ٍضقیز عزاحی عبسُ ثِ ثزرعی سحلیل اعشبسیىی غیزخغی در ایي عبسُ دزداخشِ ؽذ .ثذیي
هٌؾَر دظ اس افوبل ثبرگذاری ّبی هَردًؾز در ایي رٍػ سحلیل ،هیسَاى ًشبیغ حبفل اس ایي سحلیل را در ؽىل ؽوبرُ  4ثزای حبلز
ثبرگذاری یىٌَاخز هؾبّذُ ًوَد:

ضکل ضمارٌ -4ومًدار ویزي-جابجایی ساسٌ مذل ديم در حالت بارگذاری یکىًاخت
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-4-3مذل سًم :حالت ساسٌ مقايم ساسی ضذٌ با مُاربىذ کماوص تاب
ّوبًگًَِ وِ در ؽىل ؽوبرُ  1هؾبّذُ هیؽَد دظ اس عزاحی عبسُ ثب افوبل ایي رٍػ همبٍم عبسی هؾخـ هیؽَد وِ سوبهی الوبى ّبی
سیز ٍ عشَى در ایي عبسُ ثغَر وبهل ػَاة دادُ اًذ.

ضکل ضمارٌ -5ومای کلی اس ساسٌ مذل سًم پس اس طزاحی
دظ اس اًؼبم سحلیل اعشبسیىی هقبدل ٍ هؾبّذُ ٍضقیز عزاحی عبسُ ثِ ثزرعی سحلیل اعشبسیىی غیزخغی در ایي عبسُ دزداخشِ ؽذ .ثذیي
هٌؾَر دظ اس افوبل ثبرگذاری ّبی هَردًؾز در ایي رٍػ سحلیل ،هیسَاى ًشبیغ حبفل اس ایي سحلیل را در ؽىل ؽوبرُ  1ثزای حبلز
ثبرگذاری یىٌَاخز هؾبّذُ ًوَد:
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ضکل ضمارٌ -6ومًدار ویزي-جابجایی ساسٌ مذل سًم در حالت بارگذاری یکىًاخت

ّوبًگًَِ وِ در ؽىل ؽوبرُ  1هؾبّذُ هیؽَد همبدیز حذاوظز ػبثؼبیی ّذف در ایي هذل  01.828هیلیوشز حبفل گزدیذُ اعزّ .وچٌیي
ثزای ارسیبثی هَدال عبسُ هی سَاى دٍرُ سٌبٍة هذ اٍل ایي عبسُ را ثِ فَرر ؽىل ثقذ هالحؾِ وزد وِ همذار آى  2.424طبًیِ حبفل ؽذُ
اعز.
-5بحث ي وتیجٍ گیزی
ّوبًغَر هؾبّذُ ؽذ در ایي سحمیك ثب ّذف ثزرعی فٌی ٍ الشقبدی رٍػ ّبی همبٍم عبسی ثِ ثزرعی سبطیزار فٌی ٍ الشقبدی دٍ رٍػ
همبٍم عبسی ثب هْبرثٌذ ووبًؼ سبة ٍ همبٍم عبسی ثب اعشفبدُ اس دیَار ثزؽی ثشٌی دزداخشِ ؽذ .ثب سَػِ ثِ ؽبخـ ّب ٍ هقیبرّبی السم ٍ ًیش
ثزآٍرد هبلی ّز یه اس رٍػ ّبی اػزایی ثز هجٌب ی فٌبفز هقبلحً ،یزٍی اًغبًی ،هبؽیي آالر ٍ اثشار وبر ٍ ثز هجٌبی لیوز رٍس در عبل
 ٍ 8931فْزعز ثْبی اثٌیِ عبل  8931در وٌبر سحلیل دَػ آٍر هغبلقبر ٍ ارسیبثی الشقبدی ًیش فَرر دذیزفز .در ایي ثخؼ ٍ ثِ فٌَاى
ػوـ ثٌذی ثِ هزٍر ولی ًشبیغ در لبلت ًوَدارّبیی دزداخشِ خَاّذ ؽذ.
در ؽىل ّبی ففحِ ثقذ همبیغِ ػبثؼبیی ّذف در هذلْبیی هَرد ثزرعی لبثل هؾبّذُ اعز.
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جابجایی هدف
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مقادیر جابجایی(میلیمتر)
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مدلهای مورد بررسی

ضکل ضمارٌ -7مقایسٍ مقادیز جابجایی َذف در مذلُا
ّوبًگًَِ وِ در ؽىل فَق هالحؾِ هی ؽَد ثب اعشفبدُ اس همبٍم عبسی همذار ػبثؼبیی ّذف در هذلْب ثِ ؽىل چؾوگیزی وبّؼ یبفشِ اعز
ٍ هؾبّذُ هی ؽَد وِ دیَار ثزؽی ثشٌی سبطیز ثیؾشزی اس ایي ًؾز ثز رٍی عبسُ گذاؽشِ اعز .در ؽىل سیز همبیغِ همبدیز ػبثؼبیی ًغجی
هیبى عجمِ ای را هیسَاى هالحؾِ ًوَد.

جابجایی نسبی میان طبقه ای
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مقدار
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مدلهای مورد بررسی

ضکل ضمارٌ -8مقایسٍ مقادیز جابجایی وسبی میان طبقٍ ای(دریفت) در مذلُا
ّوبًغَر وِ ؽىل فَق ًؾبى هی دّذ همذار دریفز ًیش ثب افوبل همبٍم عبسی وبّؼ یبفشِ ٍ ایي همذار ثب افوبل رٍػ افشٍدى دیَار ثزؽی
ثشٌی ًغجز ثِ حبلز افشٍدى هْبرثٌذ ووبًؼ سبة وبّؼ ثیؾشزی داؽشِ اعز.
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ثب هؾبّذُ ایي ًشبیغ هی سَاى ایي ًشیؼِ گیزی را حبفل ًوَد وِ رٍػ ّبی همبٍم عبسی ثىبر رفشِ در ایي سحمیك سبطیز ثغشایی ثز ثْجَد
فولىزد فٌی عبسُ ّب گذاؽشِ اعز وِ ایي سبطیز در رٍػ همبٍم عبسی ثب دیَار ثزؽی ثشٌی ثیؾشز ثَدُ اعز .حبل ػْز ثزرعی الشقبدی ثب
سَػِ ثِ اّذاف سحمیك ثِ همبیغِ ًشبیغ حبفل اس همبدیز ٍسًی افشٍدُ ؽذُ در ّز یه اس حبالر دزداخشِ هیؽَد.

مقادیر وزنی افزوده شده به سازه درحالت مهاربند کمانش تاب
BRB
19%

beam+column
81%
BRB

beam+column

ضکل ضمارٌ -9مقایسٍ مقادیز يسوی در حالت افشيدن مُاربىذ کماوص تاب بٍ ساسٌ

مقادیر وزنی افزوده شده به سازه درحالت دیوار برشی بتنی
shear wall
38%

beam+column
62%

beam+column

shear wall

ضکل ضمارٌ -19مقایسٍ مقادیز يسوی در حالت افشيدن دیًار بزضی بته آرمٍ بٍ ساسٌ
ّوبًغَر وِ در اؽىبل فَق هؾبّذُ هی ؽَد فلی رغن ایٌىِ دیَار ثزؽی ثشي آرهِ سبطیز ثْشزی اس ًؾز فٌی ثز رٍی فولىزد عبسُ گذاؽشِ
اعز ٍلی اس لحبػ ٍسًی هؾبّذُ هیؽَد وِ اعشفبدُ اس هْبرثٌذ ووبًؼ سبة هیسَاًذ هٌبعت سز ثبؽذ حبل هی سَاى ارسیبثی الشقبدی ٍ
ّشیٌِ ّبی هشزیبل ّز عبسُ را ثِ سفىیه در ؽىل ؽوبرُ  88هؾبّذُ ًوَد.
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مقایسٍ َشیىٍ َای متزیال ساسٌ َا در حالت َای مختلف-11 ٌضکل ضمار
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احغبى دٍعز ،هحوذرضب ٍ آریبًذَر ،یبعز . 8931 .هغبلقِ رٍػ ّبی همبٍم عبسی لزسُ ای عبخشوبى ّبی ثشي هغلح ٍالدـ در ؽْزعدشبى ثدب
اعشفبدُ اس رٍػ ً .TOPSISؾزیِ فلوی ٍ سزٍیؼی هقبلح ٍ عبسُ ّبی ثشٌی.)8(9 ،
اعىٌذری ,آرلي ،8911 ،هقزفی ٍ ثزرعی هؾخقبر ٍ وبرثزد ٍ ًحَُ فولىزد هقبلح وبهذَسیز ٍ ًَیي در همبٍم عبسی لزسُ ای عبخشوبًْبی

ثشي هغلح ٍ هقبلح ثٌبیی هَػَد ،اٍلیي ّوبیؼ ثیي الوللی همبٍم عبسی لزسُ ای
سحمیمی ,حغیي ,عبهِ ,هحوذرضب .)8931( .ارسیبثی لزسُای غیزخغی عبخشوبىّب سَعظ رٍػّبی سحلیل سمزیجی اعشبسیىی ٍ دیٌبهیىی ٍ
همبیغِ ثب سحلیلّبی دلیك .هٌْذعی فوزاى هذرط.
حغیٌیّ ،بدی . 8938 .ثْغبسی عبخشوبى ّبی ثشٌی ثب اعشفبدُ اس دبًل ّبی عِ ثقذی .دبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی سلشلدِ ،داًؾدگبُ
فٌقشی ؽزی .
ؽبیبًفز ،هحغٌقلی ٍ لبًًَی ثمب ،هحوذ .8931 .آهَسػ وبرثزدی رٍػ ّبی همبٍم عبسی عبخشوبى ّب .سْزاى :اًشؾبرار فذن ایغبسیظ ،چبح
دٍم.

لزؽی ثٌذرآثبدی ,هحوذ فلی ٍ هحوذ فلی دؽشی ، 8931 ،صاوز فَالدی ،راُ حل هٌبعت در همبٍم عبسی عبسُ ّبی ثشي آرهِ ،دٍهیي
وٌفزاًظ عبالًِ دضٍّؼ ّبی هقوبری ،ؽْزعبسی ٍ هذیزیز ؽْزی ،سْزاى ،هَعغِ هقوبری ٍ ؽْزعبسی عفیزاى راُ هْزاسی
هٌقَری فلی ،هؾىیي فبم حقبری فزساد .8931 .ارسیبثی رفشبر عبسُّبی فَالدی هْبرثٌذی ًبهشمبرى ثب عیغشن ػذاعبس لزسُایً .ؾزیِ فلوی
ٍ دضٍّؾی عبسُ ٍ فَالد.91-01: )00( .
هیزػلیلی ,فلیزضب ٍ هؼشجی دّمبًی ،8934 ،ارسیبثی ؽزفیز ثبرثزی عشَى ثشٌی هغلح سمَیز ؽذُ ثب رٍوؼ فَالدی ،وٌفزاًظ هلی
هٌْذعی فوزاى ٍ هحیظ سیغز ،لشٍیي ،هقبًٍز دضٍّؾی داًؾىذُ هٌْذعی فوزاى ٍ ًمؾِ ثزداری داًؾگبُ آساد اعالهی لشٍیي
ًبهؼَیبى ،هحوذ فلی؛ وزیویبى ،هحوذرضب؛ ػجبرسادُ ،عیٌب ٍ رّگذر ،رضب .8939 .ثزرعی آًبلیش غیزخغی اعشبسیىی لبة ّبی ثشٌی ًبهٌؾن
در ارسفبؿ .دٌؼویي وٌفزاًظ هلی سلشلِ ٍ عبسُ ،ػْبد داًؾگبّی اعشبى وزهبى.
ًزهبؽیزی ,وبهجیش؛ فلیزضب فبدلی ٍ عیذهحوذهزسضی ّبؽوی ،8938 ،ثزرعی ٍ همبیغِ رٍؽْبی افشایؼ همغـ ثشٌی ٍ صاوز فَالدی ثزای
همبٍم عبسی عشًَْبی ثشي هغلح ،اٍلیي وٌفزاًظ هلی فٌقز ثشي ،وزهبى ،هزوش ثیي الوللی فلَم ٍ سىٌَلَصی دیؾزفشِ ٍ فلَم هحیغی
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