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 َای بته مسلح متدايلارزیابی اثر بارَای اوفجاری بر ساختمان 

 

 
2، حسیه تحقیقی1امیرحسیه وجفی شکیب

 

  ، تلَاض لطة ضاًٍسی، واقاى، ایطاىزاًكدَی واضقٌاؾی اضقس ؾاظُ، گطٍُ هٌْسؾی ػوطاى، زاًكىسُ هٌْسؾی، زاًكگاُ واقاى -1

 ، تلَاض لطة ضاًٍسی، واقاى، ایطاى ؾی ػوطاى، زاًكىسُ هٌْسؾی، زاًكگاُ واقاىاؾتازیاض گطٍُ هٌْس -2

 

 

 

 

  چکیدٌ
ّا زض تطاتط تاضّای ًاقی اظ اًفداض اظ  ّا زض وكَضّای زًیا تؼییي ضفتاض ٍ ططاحی ؾاذتواى اهطٍظُ تا تاال گطفتي ًاآضاهی

ای ًاگْاًی تط آى هَاز هٌفدطُ زض اططاف ؾاذتواى  ؾثة اػوال تاضگصاضی ضطتِ تاقس. اًفداضاّویت ذاصی تطذَضزاض هی

گطزز ٍ هیتَاًس ؾثة ذؿاضات هالی ٍ خاًی خثطاى ًاپصیطی قَز. ّسف پػٍّف حاضط، زض اتتسا هؼطفی ٍ ًحَُ هسل  هی

تاقس. تاضگصاضی تي هؿلح هیؾاظی اهَاج  ًاقی اظ اًفداض ٍ ؾپؽ اضظیاتی اثطات ایي اهَاج تط یه ؾاذتواى  لاب ذوكی ت

گطزز. تطای تحلیل زیٌاهیىی غیطذطی،  اًفداض تط حؿة پاضاهتطّای فاصلِ تا هطوع اًفداض ٍ همساض هَاز هٌفدطُ  تؼطیف هی

گیطز.  پاؾد ؾاظُ قاهل خاتدایی ٍ  تطـ پایِ  تا صَضت هی ABAQUS/Explicitؾاظی تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض هسل

اظ ظلعلِ ططح همایؿِ هیگطزز. ًتایح تسؾت آهسُ ًكاى هیسّس وِ ؾاظُ هماٍم زض تطاتط لطظُ تایس تطای  همازیط ًظیط ًاقی

تِ هٌظَض ؾٌدف صحت ػولىطز ًطم افعاض هماٍهت زض تطاتط تاضّای اًفداضی هفطٍض هَضز اضظیاتی لطاض گیطز. ضوٌا 

 قَز.ًتایح هَخَز آظهایكگاّی اؾتفازُ هی، اظ ؾاظیآتاوَؼ زض هسل

 

 ، تحلیل غیط ذطیآتاوَؼ ،هسل ؾاظی ، ؾاذتواى تتٌی، تاضگصاضی اًفداض کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
 ٍ ًظطی ّای پػٍّف هست ایي زض. گصضز هی ظیازی هست اًفداضی تاضّای تِ هطتَط زاًف ٍ اًفداض تىٌَلَغی پیسایف اظ

 تاؾف گؿتطـ تا اهطٍظُ .اؾت قسُ اًدام اًفداضی اضّایت ٍ هصالح ضٍی تط زاًكوٌساى ٍ تَؾط هٌْسؾاى تؿیاضی آظهایكگاّی

 تَؾط هتؼسزی ّای ًاهِ آئیي ٍ اؾت یافتِ تَؾؼِ ًیع اًفداض تطاتط زض ّای هماٍم ؾاظُ ططاحی ٍ تحلیل تطٍضیؿتی، حوالت تاض

 زض آًْا تطزواض گؿتطـ ًَیي، هصالح تا پیسایف ططفی اظ .اؾت قسُ اضائِ اًفداضی ططاحی ٍ تحلیل تطای هرتلف هطاخغ

 قسُ فطاّن ٍلایغ تا ایي هماتلِ خْت زض خسیسی اًساظ چكن هَخَز، ّای ؾاظُ تْؿاظی زض آًْا هٌاؾة واضتطی ٍ ػوطاى هٌْسؾی

  .اؾت

آًالیع ٍ ططاحی ؾاظُ ّای ضس اًفداض هَضز تَخِ هحممیي ٍ هٌْسؾیي تَزُ اؾت. ططاحی ؾاظُ ّای طی چٌس زِّ گصقتِ، 

[. زض 1تَؾط تطزفَضز ٍ والثطتَى تِ صَضت اؾتاتیىی تیاى گطزیس] 1976 زض صٌؼت پتطٍقیوی زض ؾالهماٍم زض تطاتط اًفداض 

تِ  1988[. ًیىَالؼ ضٍظؾىی زض ؾال 2ضٍقْای ططاحی زیٌاهیىی ؾاظُ ّای ضس اًفداض ضا اضائِ ًوَز] ع، فطت1982ؾال 

ذتِ ٍ زض ایي هطالؼِ تاضگصاضی ؾاظُ، فلؿفِ ططاحی، تطضؾی ؾاذتواى ّای وٌتطل زض ٍاحسّای صٌؼتی تحت اثط تاض اًفداض پطزا

اًتراب ؾیؿتن ؾاظّای ٍ هصالح ؾاذتواًی ایي ؾاذتواًْا زض تطاتط تاض اًفداض زض قطایط زیٌاهیىی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ 

فداض تیف اظ ای، تطضؾی ٍ هطالؼِ ؾاذتواى ّای ضس اً ّا ٍ ّوچٌیي تؿلیحات ّؿتِ تا تَخِ تِ گؿتطـ پاالیكگاُ .[3اؾت ]

 پیف احؿاؼ هیكَز. 

[. 4-6آییي ًاهِ ّای ططاحی هرتلف ضَاتط ٍ هؼیاضّایی خْت ططاحی هماٍم ؾاظُ زض هماتل هَج اًفداض اضائِ ًوَزُ اًس ]

ّسف ایي آییي ًاهِ ّا تؼییي حسالل ضَاتط ٍ همطضات تطای ططح ٍ اخطای ؾاذتواًْا زض تطاتط تْسیسّای اًؿاى ؾاظ هی تاقس تِ 

وِ تا ضػایت آى اًتظاض هی ضٍز ؾاذتواى ّای تا زضخِ اّویت حیاتی پؽ اظ اًفداض لاتلیت ذسهت ضؾاًی ذَز ضا حفظ  طَضی

وطزُ ٍ ؾاذتواى ّای تا زضخِ اّویت ووتط تا زض ًظط گطفتي هالحظات التصازی ٍ اختواػی ضوي واّف تلفات، ذؿاضتْای 

تا تَخِ تِ اّویت هَضَع، زض ایي پػٍّف هكرصات تاضّای اًفداضی، اثط  س.ؾاظُ ای ٍ غیط ؾاظُ ای تِ حسالل لاتل لثَلی تطؾ

اهَاج ًاقی اظ اًفداض ضٍی ؾاظُ ّا ٍ همایؿِ ًتایح آى تا همازیط ًاقی اظ اثط ظلعلِ ضٍی یه ؾاذتواى تتي آضهِ هتساٍل زاضای 

 لاب ذوكی هَضز تحث ٍ تطضؾی تیكتط لطاض هی گیطز.

 

 

  امًاج واشی از اوفجار -2
وِ زض ًتیدِ زها ٍ فكاض َاز تا ؾطػتی تیكتط اظ ؾطػت صَت اًدام هی قَز فداض ٍاوٌكی اؾت وِ زض آى ًطخ ؾَذتي هاً

اضی ًاقی اظ هَج اًفداض صتاضگ. تا ؾطػت تؿیاض ظیازی هٌتكط هی قَز وِ تاػث تَلیس هَج اًفداضٍ  هی وٌس تؿیاض تاالیی ایداز

قَز. تط حؿة فكاض، اًفداض، هَخْای ًاقی  تؼییي هی   ٍ ظهاى تساٍم Psoفكاض پاضاهتط قىل هَج، حساوثط اضافِ  ؾِتَؾط 

 اظ آى تِ زٍ قىل هَج ضطتِ ٍ هَج اًفداض تمؿین هی گطزًس.

هَج ضطتِ ًاقی اظ اًفداض هَاز هٌفدطُ، خاهس تَزُ ٍ زض آى فكاض گاظ ّای قىل گطفتِ اظ اًفداض، تا اًتكاض اظ چكوِ اًفداض 

زض ًتیدِ . افعایف ٍ ؾپؽ تا فكاض هحیطی واّف هی یاتس وِ تِ ایي هَج فاظ هثثت هی گَیٌس Psoـ ٍ تا فكاض هثٌای گؿتط

سلیل ت ؾپؽ .اًتكاض هَج، گاظّای حاصل اظ اًفداض ؾطز قسُ ٍ فكاض آًْا تِ همساض ًاچیعی ووتط اظ فكاض اتوؿفط هی ضؾس

ع اًفداض تاظ هی گطزز. ًتیدِ ایي ػول واّف فكاض یا هىف ذَاّس تَز اذتالف فكاض خْت خطیاى هؼىَؼ قسُ ٍ تِ ؾوت هطو

 .وِ تِ آى فاظ هٌفی گفتِ هی قَز

فكاض فاظ هٌفی ًؿثتا وَچه ٍ تسضیدی تَزُ تِ طَضی وِ زض ططاحی ؾاظُ ّای هماٍم زض تطاتط اًفداض زض اوثط هَالغ اظ آًْا 

تاػث پیاهسّای خسی تاقس. اثط فاظ هٌفی زض ٌّگام ٍضٍز خثِْ  مات ؾاذتواى هی تَاًسلحصطف ًظط هی قَز ٍلی زض هَضز ه

هَج فكاض ًاقی اظ اًفداض هَاز هٌفدطُ گاظی ٍ هایغ تَزُ ٍ اظ اى هیعاى فكاض تِ  هَج تِ هحیط زاذل ؾاذتواى لاتل تَخِ اؾت.
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هؼوَال فاظ  . هَج فكاضتس، واّف هی یاPoافعایف ٍ ؾپؽ تا همساض فكاض هحیطی  Psoصَضت تسضیدی تا فكاض هثٌای اًفداض 

 تطاتط هست ظهاى فاظ هثثت اًفداض اؾت وِ تِ ًَػی ظهاى زٍام اًفداض اؾت. ، 2ٍ  1. زض قىل ّای )2)قىل هٌفی ًساضز
 

 
 [6،]ضطتِهكرصات هَج  -1قىل

 
 [6،]فكاضهَج  -2قىل

 

 

  PSOفشار مبىای اوفجار  -3
اًفداض اظ  ٌایضا فكاض هثٌای ٍالؼی اًفداض گَیٌس. تطای تؼییي فكاض هث (PSO)ایی حساوثط اضافِ فكاض ًاقی اظ اًفداض َّ

 :هَاضز ظیط اقاضُ ًوَزتِ هی تَاى آًْا  خولِ اضائِ قسُ اؾت وِ اظ یيحطوت هَج اًفداض، ضٍاتط هرتلفی تَؾط هحمم

  1ضٍاتط تطاز

 :]6[طثك ضٍاتط ظیط تِ زؾت هی آیسٍ زض حَظُ هیاًی ٍ یا زٍض ، زض حَظُ ًعزیه Psoفكاض هثٌای اًفداض 

 

(1 ) 

 

(2       ) 

 

 

                                                 
1 - Brode 
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 هحاؾثِ هی قَز: (3-2): فاصلِ همیاؼ قسُ اؾت ٍ هطاتك ضاتطِ Z (2ٍ1)زض ضاتطِ 

 

(3)  

         

R )هتط( فاصلِ ذطج اًفداض تا هحل هَضز ًظط :W ٍظى هؼازل ذطج اًفداض تط حؿة ٍظى :TNT )هؼازل )ویلَگطم 

 

 2ضاتطِ ٌّطیف

 

(4) 

 

(5) 

(6) 

 

هیاًی ٍ زٍض اظ چكوِ اًفداض زاضز، زض حالیىِ ضٍاتط ٌّطیف تطای اًفداض  فَاصلضٍاتط تطاز اًطثاق ذَتی تا ًتایح تدطتی تطای 

 .]6[حَظُ ًعزیه اًطثاق ذَتی تا ًتایح تدطتی اظ ذَز ًكاى هی زّس

 

 

  معرفی سازٌ مًرد وظر -4
هتط ٍ اضتفاع توام طثمات یىؿاى ٍ تطاتط  12*12زاضای پالى تِ اتؼاز اتؼاز طثمِ وِ  4زض ایي پػٍّف، یه ؾاذتواى تتٌی 

هی تاقس. فطض  2800هطاتك اؾتاًساضز  2هتط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. ؾاذتواى هصوَض زض قْط تْطاى ٍ ٍالغ تط ذان تیپ  4

ا تِ صَضت صلة ٍ اتصال پای زاضای ؾیؿتن لاب ذوكی ٍ اتصال تیطّا تِ ؾتًَْ x  ٍyهی قَز ؾاذتواى زض ّط زٍ خْت 

، هطاتك هثحث ETABSؾتًَْا گیطزاض هی تاقس. ططاحی هتؼاضف ؾاظُ تِ ووه ًطم افعاض ضایح ططاحی ؾاذتواى ّای طثماتی 

ًْن همطضات هلی ؾاذتواى ٍ تحت اثط تاضّای هطزُ،ظًسُ ٍ ظلعلِ تطاؾاؼ هثحث قكن همطضات هلی ؾاذتواى اًدام قسُ اؾت. 

 50*40هتط فطض هی قَز. زض ًتیدِ ططاحی اتؼاز ؾتًَْا تطاتط  4وِ اضتفاع توام طثمات یىؿاى ٍ تطاتط الظم تِ شوط اؾت 

ٍ  25ػسز آضهاتَض طَلی قواضُ  8ؾاًتیٌتط ٍ زاضای  40*40ٍ اتؼاز تیطّا  28ػسز آضهاتَض طَلی قواضُ  10ؾاًتیوتط ٍ زاضای 

 زض ًظط گطفتِ هی قًَس.ؾاًتیوتط اظ ّن  15تِ فاصلِ  12ذاهَتْا زاضای قواضُ 

 

  ABAQUS افسار تعریف مصالح در ورم  -5

زض ایي تحمیك زٍ ًَع هصالح تتي ٍ فَالز هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت وِ تطای هسل وطزى ذصَصیات ّط وسام، اظ هسل 

ی تؼطیف هكرصات این. تطا ّای هطتَط تِ ّط هسل پطزاذتِ این ٍ تِ تؼطیف پاضاهتط ضفتاضی هرتص آى هازُ تْطُ تطزُ

 تاقس اؾتفازُ گطزیسُ اؾت. وِ هسٍل االؾتیؿیتِ آًْا زض توام خْات یىؿاى هی 4هصالح اظ هَاز ایعٍتطٍپیه 3االؾتیؿیتِ

هَخَز اؾت وِ تا ػٌایت تِ ضفتاض تطز ٍ  ABAQUSافعاض  ّای هرتلفی زض ًطم ّا ٍ گعیٌِ ؾاظی تتي قیَُ تتي: تطای هسل

. زض ایي گعیٌِ اهىاى ٍاضز ًوَزى ًماط هرتلف ]8[قَز اؾتفازُ هی  Concrete Damage Plasticityقىٌٌسُ تتي اظ گعیٌِ

 وطًف تتي زض وكف ٍ فكاض ٍخَز زاضز. –هٌحٌی تٌف 

                                                 
2 - Henrych 

3 Elasticity 

4 Isotropic  
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زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. تطای  3/0هگاپاؾگال ٍ ضطیة پَاؾَى  200000فَالز: هیعاى هسٍل االؾتیؿیتِ فَالز هصطفی 

قًَسگی ًین زضصس تطای  وطًف فَالز تا هیعاى ؾرت -هصالح اظ هٌحٌی زٍ ذطی تٌفتؼطیف هكرصات پالؾتیؿیتِ  

 تاقٌس. قًَسگی ؾیٌواتیه هی وطًف اؾتفازُ قسُ اؾت. هصالح تؼطیف قسُ زاضای لاتلیت ؾرت -هسلؿاظی هٌحٌی تٌف

 

 صحت سىجی عملکرد مدل رفتاری  -6

تطای هصالح تىاض ضفتِ، اظ ًتایح هسل   ABAQUSفعاض ّای ضفتاضی ًطم ا ّا ٍ هسل خْت تطضؾی صحت ػولىطز الواى

تغییط هىاى  -هٌحٌی ًیطًٍتایح ػسزی ٍ آظهاقگاّی ضا تطای  3. قىل ]8[آظهایكگاّی یه لاب تتي هؿلح اؾتفازُ قسُ اؾت 

س. تؼالٍُ تاقهسل ػسزی هیًكاى زٌّسُ اًطثاق لاتل لثَل ػولىطز  3زّس. همایؿِ ًتایح زض قىل خاًثی ایي لاب ًوایف هی

ّا ضا تا اؾتفازُ اظ هسل اخعای هحسٍز زض ٍضؼیت تغییط هىاى هحل تكىیل هفاصل پالؾتیه ٍ هَلؼیت ایداز تطن 4قىل 

 ّای آظهایكگاّی زاضًس. زّس. الظم تِ شوط اؾت وِ وِ ایي ًتایح ًیع اًطثاق لاتل لثَلی تا زازًُْایی لاب ًكاى هی
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 تغییط هىاى خاًثی لاب تتي هؿلح  -هٌحٌی ًیطٍهمایؿِ ًتایح ػسزی ٍ آظهایكگاّی   -3قىل
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 لاب تتي هؿلح تا اؾتفازُ اظ هسل اخعای هحسٍززض ّا ّای پالؾتیه ٍ هَلؼیت تطنهحل تكىیل وطًف  -4قىل

 

 
 

 تحلیل سازٌ در برابر اوفجار -7
ٍ تطای واّف زض ظهاى اًدام تحلیل، لاتْا تصَضت خساگاًِ ٍ زٍ تؼسی زض ًظط گطفتِ  ؾاذتواىتا تَخِ تِ تماضى هَخَز زض 

همازیط ٍ فَاصل فطض قسُ تطای هازُ هٌفدطُ تا ؾاذتواى ٍ ّوچٌیي تَظیغ فكاض ًاقی اظ هَج اًفداض تط ؾاظُ  5هیكًَس. قىل 

ویلَگطم  1500ٍ  1000ٍ  500ضٍی لاب تتٌی ًاقی اظ ضا ًكاى هی زّس. تا تَچِ تِ قىل همطض اؾت اثط تاضگصاضی اًفداض 

TNT  هتطی اظ ؾاذتواى هَضز تحلیل ٍ تطضؾی لطاض گیطز. تا تَخِ تِ هاّیت تاض اًفداض ٍاضز تط  20ٍ  10ٍالغ زض فَاصل

فاضل اؾتفازُ هی قَز وِ زض آى اظ ضٍـ ت ABAQUSتَؾط ًطم افعاض   5ؾاذتواى اظ گعیٌِ تحلیل زیٌاهیىی غیط ذطی صطیح

ّا ٍ  هطوعی تطای حل هؼازالت حطوت اؾتفازُ هی وٌس. لاتل شوط اؾت وِ زض ایي پػٍّف چْت تطضؾی صحت ػولىطز الواى

تطای هصالح تىاض ضفتِ، اظ ًتایح هسل آظهایكگاّی یه لاب تتي هؿلح اؾتفازُ قسُ   ABAQUSّای ضفتاضی ًطم افعاض  هسل

 .[7]اؾت 

                                                 
5 Explicite 
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 هگاپاؾىال( تا تَخِ تِ فاصلِ )هتط( ٍ ٍظى هازُ هٌفدطُ)ویلَگطم(ؿة تطح همازیط تاضگصاضی )  -5قىل  

 

 

 

 وتایج تحلیل دیىامیکی غیر خطی -8
قَز. تؼٌَاى ًوًَِ، ًوَزاض زض ایي لؿوت تِ تطضؾی ٍ همایؿِ ًتایح تحلیل زیٌاهیىی غیطذطی ًاقی اظ اًفداض پطزاذتِ هی

ًكاى  6زض قىل  هتطی اظؾاذتواى 20زض فاصلِ  TNTویلَگطم  1500تاضیرچِ ظهاًی خاتدایی طثمات لاب ًاقی اظ اًفداض 

یاتس.  زازُ قسُ اؾت. تا تَخِ تا قىل، هكاّسُ هیكَز وِ خاتدایی افمی لاب تا گصقت ظهاى تِ صَضت تمطیثاٌ ذطی افعایف هی

تِ هٌظَض همایؿِ ضًٍس تاقس.  یتؼالٍُ، زض طثمات تاالتط هیعاى خاتدایی افمی افعایف یافتِ اؾت ٍ ایي افعایف تِ صَضت ذطی ه

 03/0ظهاى  افمی طثمات ضا تط حؿة قواضُ طثمِ زضخاتدایی      7، قىل تغییط هىاى خاًثی زض تطاتط فاصلِ ٍ هیعاى هَاز هٌفدطُ

تَاى تیاى وطز وِ واّف فاصلِ ٍ افعایف همساض هازُ ثاًیِ تِ ػٌَاى ظهاى هطخغ ًكاى هیسّس. تط اؾاؼ ًتایح ایي قىل هی

همایؿِ تغییط هىاى خاًثی طثمات  8ٌفدطُ زض طثمات تاالتط تاثیط چكن گیطی تط افعایف تغییط هىاى خاًثی ؾاظُ زاضز. قىل ه

ضا ًكاى هیسّس تا تَخِ تِ ًتایح قىل هكاّسُ  2800ًاهِ تطای تاضگصاضی اًفداض ٍ ّوچٌیي تاض ظلعلِ ًاقی اظ طیف ططح آییي

ظ اثط ظلعلِ ططح تؿیاض ووتط اظ تغییط هىاى ًاقی اظ اًفداض هَاز هٌفدطُ فطض قسُ هی هیكَز وِ هیعاى تغییط هىاى ًاقی ا

 تاقس. 

تغییطات تطـ پایِ ؾاذتواى تط حؿة ظهاى ًاقی اظ اًفداض هازُ هٌفدطُ تا همازیط ٍظًی هرتلف ٍ تِ اظای فَاصل  9قىل 

كرص اؾت تیكتطیي هیعاى تطـ پایِ زض ظهاى تمطیثاً زّس. ّواًطَض وِ اظ ًتایح ایي قىل هضا ًكاى هی گًَاگَى اظؾاذتواى

یاتس، ّوچٌیي ّطچِ هَلؼیت اًفداض افتس. ضوٌا تا افعایف هیعاى هَاز هٌفدطُ همساض تطـ پایِ افعایف هی ثاًیِ اتفاق هی 01/0

واى ضا زض زٍ حالت همایؿِ حساوثط تطـ پایِ ؾاذت 10تِ الاب ًعزیه تط تاقس هیعاى تطـ پایِ ًیع افعایف یافتِ اؾت. قىل 

تاضگصاضی اًفداض ٍ ظلعلِ ططح ًكاى هیسّس. هكاّسُ هیكَز وِ همساض تطـ پایِ ًاقی اظ اًفداض هیتَاًس تِ هطاتة تیكتط اظ همساض 
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، تا زٍ تطاتط قسى هیعاى هَاز هٌفدطُ هیعاى تطـ پایِ 10ًظیط آى زض اثط ظلعلِ تاقس. تا تَخِ تِ همازیط ًكاى زازُ قسُ زض قىل 

 67زضصس افعایف پیسا هی وٌس ٍ تا زٍ تطاتط قسى فاصلِ اًفداض تا ؾاظُ همساض تطـ پایِ حسٍز  42ٍ تطاتط ًوی قَز تلىِ حسٍز ز

 زضصس واّف هی یاتس.
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 ؾاذتواىهتطی اظ  20هَاز هٌفدطُ ٍ زض فاصلِ  گطمویلَ 1500ّای خاتدایی طثمات لاب تطای هیطاى  هٌحٌی - 6قىل
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 ثاًیِ 0.03هٌحٌی خاتدایی طثمات زض ظهاى هطخغ تطاتط  -7قىل
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 همایؿِ حساوثط تغییط هىاى خاًثی طثمات تطای تاضگصاضی اًفداض ٍ ظلعلِ -9قىل

 

 

 

 

 تطـ پایِ تط اؾاؼ هیعاى هَاز هٌفدطُ )ویلَگطم( ٍ فاصلِ اظ ؾاظُ )هتط( -9قىل
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 .تطـ -ّط ًوَزاض ظهاى  تطـ پایِ حساوثط حاصل اظ  للِ -10قىل

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 94ماٌ  تیر -تُران 

 11 

 گیری وتیجٍ -9
هؼطفی ٍ ًحَُ هسل ؾاظی اهَاج ًاقی اظ اًفداض تِ هٌظَض صحت ؾٌدی ػولىطز ًطم افعاض آتاوَؼ زض ایي تحمیك، پؽ اظ 

هحسٍز آتاوَؼ، افعاض اخعای ًطمووه  تِ ؾاظی، اظ ًتایح هَخَز آظهایكگاّی یه لاب تتي هؿلح اؾتفازُ گطزیس. ؾپؽزض هسل

 ّای زیٌاهیىی تطای اضظیاتی اثط تاض اًفداض تط یه ؾاذتواى تتٌی چْاض طثمِ لاب ذوكی صَضت پصیطفت. تحلیل

ًتایح ػسزی تسؾت آهسُ ًكاى هیسّس وِ اگط ؾاظُ ای تط اؾاؼ ضَاتط هماٍم لطظُ ای ططاحی ٍ اخطا قسُ تاقس تایس تطای  

-ّا تط حؿة هٌحٌیضّای اًفداضی هَضز تاظًگطی زلیك ٍ هدسز لطاض گیطز. ّوچٌیي ًتایح حاصل اظ تحلیلهماٍهت زض تطاتط تا

 زّس وِ: ّای تغییط هىاى ٍ تطـ پایِ ًكاى هی

زّس ٍ تا زٍ تطاتط قسى فاصلِ اًفداض تا ؾاظُ زضصس افعایف هی 42زٍ تطاتط قسى هیعاى هَاز هٌفدطُ، تطـ پایِ ضا حسٍز   -

 زضصس واّف هی یاتس. 67ـ پایِ حسٍز همساض تط

زضصس افعایف هی یاتس. ضوٌا تا زٍ  43تا زٍ تطاتط قسى هیعاى هَاز هٌفدطُ، همساض حساوثط خاتدایی طثمات ًیع تِ هیعاى   -

 زضصس واّف هی یاتس. 76تطاتط قسى فاصلِ همساض خاتدایی حساوثط طثمات تِ هیعاى 

ای تطای ؾاذتواى هَضز هطالؼِ زض ایي همالِ تِ هطاتة ووتط اظ همازیط ًظیط حاصل اظ هیعاى تطـ پایِ حاصل اظ تحلیل لطظُ -

 تاقس.تحلیل اًفداضی هی
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