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با َدف تقًیت ي  CFPطزاحی دیًارَای ساسٌ ای بتىی با استفادٌ اس ريش  

  مقايم ساسی آن در بزابز سلشلٍ

 

 وًريس سادٌ سید علی ،1 وًیسىدٌ

    ارضد یکارضىاسداوطجً 

 داوطگاٌ آساد بافق یشد

 

 

  چكیدٌ
ی قشاحی دیَاسّبی سبصُ ای ثشي آسهِ همبٍم دس ثشاثش ثشا (CFP) "طبسیفهسیش ًیشٍی "سحمیك حبؾش ثب وبسثشد سٍش 

اسز.ایي سحمیك ثش اسبس یه هكبلؼِ ی همبیسِ ای ًشبیح ثِ دسز آهذُ اص آصهبیص ّب ثش سٍی دیَاس ّبی  هشسجف صلضلِ

ّبی  سبصُ ای سحز ثبس گزاسی چشخِ ای )هشٌبٍة( وِ دس ٍالغ سملیذ سفشبس لشصُ ای اسز، غَسر گشفشِ اسز.ًیوی اص دیَاس

 8ٍ  4ٍ ثبلی هبًذُ ثش قجك هفبد  آییي ًبهِ ّبی اسٍدب ثب وذ ّبی  (CFP)هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ ثب اسشفبدُ اص سٍش 

 ضًَذ هی قشاحی ضذُ اًذ.ًشبیح ثذسز آهذُ ًطبى داد وِ ّش دٍ ایي سٍش ّبی قشاحی اسخبر ضذُ ثِ ساُ حل ّبیی هٌدش

وٌٌذ.ػالٍُ  هی ثشآٍسدُ وبسآیی سبصُ ای دس سوبهی هَاسد هَسد ثشسسی لشاس گشفشِوِ هلضٍهبر آییي ًبهِ ّبی فؼلی سا ثشای 

ثِ وبّص لبثل سَخِ همذاس خبهَر ّبی لشاس گشفشِ دس قَل ّبی  (CFP)ثش ایي ، ًشبیح ثذسز آهذُ اص ثِ وبس ثشدى سٍش 

ص سٍش دٍم دس هَسد دیَاس ّبی ثب هیطَد.دس ٍالغ چٌیي سمَیز ضذگی ثب اسشفبدُ ا هٌدش ثحشاًی لجِ ّبی ػوَدی دیَاسّب

 2.5هطخع ًوی ضَد.دس هَسد دیَاس ّبیی وِ ًسجز دّبًِ ی ثشضی ثِ ػوك ثضسگشش اص  2.5ًسجز دّبًِ ثِ ػوك ووشش اص 

اسز، ثلىِ فبغلِ ی ثیي  ضذُ دادُ لشاس داسًذ ًِ سٌْب سمَیز ضذگی دس قَلی وِ ثِ قشص لبثل هالحظِ ای وَچىششاسز،

 سِ ثب سٍش ثْشُ گیشی اص آییي ًبهِ ّب ثضسگشش اسز.آى ّب ّن دس همبی
 

 قشاحی همبٍم دس ثشاثش صلضلِ، سٍش هسیش ًیشٍی فطبسی، ثشي هسلح، دیَاس ّبی وَسبُ، وبسآیی لشصُ ای:لغات کلیدی
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  مقدمٍ -1
( سمَیز 1ٌٌذ: )و هی هطخع هفبد فؼلی ثشای قشاحی دیَاس ّبی ثشي آسهِ ی همبٍم دس ثشاثش صلضلِ سِ ًَع سمَیز ضذگی سا

( سمَیز ضذگی افمی 2) هیىٌذ ضذگی ػوَدگی وِ ظشفیز خوطی هكبثك ثب ظشفیز ثبسثشی حذالل ثشاثش ثب ثبس قشاحی سا سبهیي

( سمَیز 3خبى دس یه همذاس وبفی ثشای خلَگیشی اص گسیخشگی ثشضی لجل اص آى وِ ظشفیز اًؼكبف دزیشی حبغل ثطَد )

 ًبهِ آییي ّبی ًیبصهٌذی وشدى ثشآٍسد ثِ لبدس وِ( CC) دٌْبى سشَى ّبی الوبى ثِ دادى ضىل ضذگی سَسف خبهَر ثوٌظَس

.ّشچٌذ ایي هطخػبر  [1,2]وٌذ  هی هحػَس ثبضٌذ ٍ ثشي سا دس قَل دٍ لجِ ی ػوَدی دیَاس دزیشی هی ضىل سبهیي ثشای

 هٌدش CCسمَیز ضذگی دسٍى الوبى   قشاحی داسای  یه اضىبل هْن ّسشٌذ: فؿبی هششاون هب ثیي خبهَر ّب غبلجب ثِ اصدحبم

دس دی سا  ٍ ایي هوىي اسز وِ دس خفز ٍ خَس وشدى خضئیبر هطىل ایدبد ثىٌذ ٍّوچٌیي احشوبال سشاون ًبلع ثشي ضَد هی

اص قشف دیگش ،اقالػبر آصهبیطگبّی دس هَسد دالیل گسیخشگی سبصُ ّبی ثشٌی سمَیز ضذُ ًطبى دادُ اًذ وِ  خَاّذ داضز.

ثبسثشی وِ سَسف الوبى ّبی خكی سبصُ ّبی ثشي آسهِ خوطی سحول هی ضَد ثب ضشایف سٌص سِ هحَسی وِ  ووجَد ظشفیز

هشسجف  هیطًَذ ثِ هٌظَس سبصگبسی سغییش ضىل دس ًبحیِ ی فطبسی، غشف ًظش اص حؿَس سمَیز ضذگی هحػَسوٌٌذُ، ایدبد

ایف سٌص سِ هحَسی ثب حؿَس سٌص ّبی وططی .ػالٍُ ثش ایي دس ًبحیِ ّبی هحلی ضذُ )هَؾؼی ضذُ( ایي ضش[3,4]اسز 

 ثطَد هٌدش ػشؾی وِ هوىي اسز ثِ اص دسز سفشي ًبگْبًی ظشفیز ثبسثشی )اگش ًبحیِ ی فطبسی ثذسسشی سمَیز ًطذُ ثبضذ(

ضًَذ.دس ٍالغ دسیبفشِ ضذُ اسز وِ همذاس سمَیز ضذگی هَسد ًیبص ثشای ایي هٌظَس ثكَس لبثل هالحظِ ای وَچىشش  هی هطخع

همبدیش هطخع ضذُ دس آییي ًبهِ ثشای سبهیي هحػَس ضذگی ثشای ثشي صهبًی وِ هحبسجبر آى ثب اسشفبدُ اص ثِ وبس ثشدى اص 

ثب سَخِ ثِ هَاسد ثبال ّشچٌذ سطخیع دادُ هی ضَد وِ ضبیذ  .[4]هی ثبضذ ضَد هی اًدبم  "(CFP)هسیش ًیشٍی فطبسی"سٍش 

حیِ ی فطبسی ثوٌظَس افضایص دادى ضىل دزیشی دیَاس ّبی سبصُ ای یه ًیبص ثِ هطخع وشدى سمَیز ضذگی ػشؾی دس ًب

ثبضذ ،ایي ثحث هكشح هی ضَد وِ چٌیي سمَیز ضذگی ؾشٍسسب ثِ هٌظَس سبهیي هحػَس ضذگی ثشای ثشي دس لجِ  ٍخَد داضشِ

طبسی صهبًی وِ ثبضذ ثلىِ ثوٌظَس سحول وشدى سٌص ّبی وططی ػشؾی وِ ّوَاسُ دس ًبحیِ ی ف ًوی ًیبص هَسد ی دیَاس ّب

آیٌذ ،الصم ّسشٌذ.یه سالش اٍلیِ ثشای سٍضي وشدى ایي هَؾَع ثش اسبس یه  هی ثَخَد ٍؾؼیز حذی ًْبیی حبغل هیطَد

ثش سٍی ٍاوٌص دیَاس ّبی ثشٌی هسلح دس هؼشؼ اًَاع  (FEA)هكبلؼِ ی همبیسِ ای ًشبیح ثذسز آهذُ اص سحلیل الوبى هحذٍد 

.سوبهی دیَاس ّب هطخػبر ٌّذسی ٍ سمَیز ضذگی [5] اسز یِ سبصی ػولىشد صلضلِ ثَدُهخشلف ثبسگزاسی ػشؾی ثِ غَسر ضج

، وِ هكبثك ثب هفبد قشاحی همبٍم دس ثشاثش صلضلِ ی آییي  خوطی هطبثْی داضشٌذ ٍلی دس همذاس ٍ سشسیت سمَیز ضذگی ػشؾی

طف اغلی سحمیك ایي ثَد وِ قشاحی دیَاس .و [4]ثَدًذ  هشفبٍر، ثَد ضذُ قشاحی CFPیب ثش قجك سٍش  [1,2]ًبهِ ّبی فؼلی 

هٌدش هی ضَد ثِ غشفِ خَیی ّبی لبثل سَخِ دس سمَیز ضذگی ّن دس خبى ٍ ّن ثخػَظ دس لجِ ّبی  CFPهكبثك ثب سٍش 

ثىبس سفشِ ثشای ػشؾی ثذٍى سبصش وشدى ثب هلضٍهبر وبسآیی هٌذسج دس  آییي ًبهِ، ثب سفشبس اسبسب هسشمل دیَاس دس سٍش 

ّشچٌذ هطخع ضذُ اسز وِ ًشبیح ثذسز آهذُ اص سحلیل هوىي اسز وِ ّویطِ ٍالغ گشایبًِ  ػشؾی.یز ضذگی قشاحی سمَ

ثىبس سفشِ  FEAی ضبیذ حشی دس ثشخی هَالغ هطىَن اسصیبثی ثطًَذ.دس ًشیدِ، ّش چٌذ ثسشِ ی ددس ٍالغ چٌیي ًشبی __ًجبضذ 

ِ دیص اص ایي دسیبفشِ ضذُ اسز وِ ػولىشد سفشبس دیَاس سبصُ ای ثشای سحمیك فَق لبثل اقویٌبى دس ًظش گشفشِ هی ضَد ،چٌبًچ

هیىٌذ ، ّذف سحمیك حبؾش ثشسسی وشدى اػشجبس ًشبیح  ثیٌی دیص ثذسسشی [6]داسد  سا وِ اسسجبـ ًضدیىی ثب ًشبیح آصهبیطگبّی

اس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه هثال دیَاس حبغل اص سحلیل ثب اسشفبدُ اص آصهبیص هی ثبضذ.دٍ ًَع دیَاس هَسد ثشسسی لشاس هی گیشًذ: دیَ

.هطبثِ حبلز دیَاس ّبی (av/l<2.5)ٍ دیَاس ّبی وَسبُ ثب ًسجز  (av/l>2.5) 2.5ّبی ثب ًسجز دّبًِ ی ثشضی ثِ ػوك ووشش اص 

هَسد سحمیك لشاس گشفشِ ثػَسر ػذدی ، ثش ای ّش ًَع دیَاس ، هطخػبر ٌّذسی ٍ سمَیز ضذگی خوطی یىسبى ّسشٌذ، دس 
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یَاس ّب دس همذاس ٍ سشسیت سمَیز ضذگی ػشؾی هشفبٍر ّسشٌذ.دس ًیوی اص دیَاس ّب سمَیز ضذگی ػشؾی هكبثك ثب حبلی وِ د

اسز.ایي  ضذُ قشاحی  CFPهفبد قشاحی همبٍم دس ثشاثش صلضلِ ی آییي ًبهِ ّبی اسٍدبیی ٍ دس ًیوی دیگش ثش اسبس سٍش 

سفشبس دیَاس سحز ثبس اسشبسیىی ػشؾی وِ چِ ثػَسر یىٌَاخز ٍ  سحمیك ثش اسبس هكبلؼِ ی همبیسِ ای ًشبیح ثذسز آهذُ اص

 غَسر گشفشِ اسز. هیبثذ، افضایص گسیخشگی حذ چِ ثػَسر چشخِ ای )هشٌبٍة( سب

 

 دالیل گسیختگی ترد -2

.ثْویي دلیل آى اغَل هخشػشا دس ریل  [4]هفػال دس خبّبی دیگش سَؾیح دادُ ضذُ اًذ  CFPهفبّین صهیٌِ ی سٍش 

دبیِ ٍ اسبس سا ثشای اػوبل فلسفِ ی حبلز حذی ثِ قَس ػولی ثش قشاحی سبصُ ّبی ثشٌی  CFPُ هیطًَذ. سئَسی ضشح داد

سطخیع ًبحیِ ّبیی وِ هسیشی سا وِ دس قَل آى ًیشٍ ّبی فطبسی سَلیذ ضذُ دس  (a)هسلح اص دٍ قشیك صیش فشاّن هیىٌذ 

سمَیز  (b)دٌّذ ٍ  هی ضىل ّب اًشمبل هیبثٌذ ثٌذ دطز ثِ ّب حیًِب آى اص داخل یه الوبى سبصُ ای یب یه سبصُ ی سحز فطبس

هسیش ًیشٍی "ایي ًَاحی ثِ غَسر سْن دادى ظشفیز ثبسثشی دلخَاُ ثب ضىل دزیشی وبفی ثِ الوبى یب سبصُ.اسشفبدُ اص ًبم 

 اسز . ضذُ گشفشِ ًظش دس ثِ هٌظَس ثشخسشِ وشدى ایي دٍ خػیػِ ی ولیذی سئَسی "فطبسی

 

 با تكیٍ گاٌ سادٌتیز  -2-1
، چشا وِ ثخص ّبی گسششش یبثٌذُ ثیي  اسز اسبسی دس قشاحی CFPهذل سبصی سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ ثشای اػوبل سئَسی 

ًمبـ ثب لٌگش خوطی غفش )ثِ ػٌَاى هثبل ًمبـ همبثل خوص ، یب سىیِ گبُ ّبی سبدُ( ّش سبصُ ی ضبهل الوبى ّبی خكی سا 

گشفشِ ضذُ ثب ایي سئَسی، ثِ ػٌَاى هٌبست سشیي هذل ثشای فشاّن وشدى یه ضشح سبدُ ٍلی  هذل دس ًظش 1ًطبى هیذّذ.ضىل 

ٍالغ گشایبًِ اص ٍؾؼیز فیضیىی یه الوبى ضجیِ سیش، ثب سىیِ گبُ ّبی دس حبلز حذی ًْبیی آى سحز یه ثبس هشوشوض ػشؾی سا 

ی دسٍى ًبحیِ ی هسیش ًیشٍی فطبسی ، ثب ًطبى هیذّذ .گسیخشگی فشؼ هی ضَد وِ ثذلیل سَسؼِ ی سٌص ّبی وططی ػشؾ

ظشفیز ثبس ثشی  av/l  ثذّذ.حبلشی وِ ثب آى سخ (av/l)لشاسگیشی ایي سٌص ّب ثسشِ ثِ اًذاصُ ی ًسجز دّبًِ ی ثشضی ثِ ػوك 

،ثِ  Mu)دٍهی دس یه ضىل غیش اثؼبدی، ثػَسر ًسجز لٌگش خوطی دس ٌّگبم گسیخشگی ، هیذّذ لشاس سبثیش سیش سا سحز

.دسٍالغ گشایص ّبی ًطبى دادُ ضذُ ثب سغییشار [4]ًطبى دادُ ضذُ اسز  2سَؾیح دادُ هیطَد( دس ضىل  Mfخوطی،  ظشفیز

Mu/Mf  ثبav/l ّسشٌذ.اص ایي اًَاع، ًَع  هكبثك ثب چْبس ًَع هشوبیض سفشبس الوبى سبصُ ایII  ٍIII  ثب هذ ّبی سشد ٍ غیش خوطی

الوبى سبصُ ای هوىي اسز قشاحی ثطَد وِ سفشبس ضىل دزیش ثذٍى  I  ٍIVًَع ، دس حبلی وِ ثشای  هیطًَذ گسیخشگی هطخع

ثشٍص ثذّذ.ثٌبثش ایي سفشبس ّبی اص ًَع خبًجی ًیبص ثِ سَؾیح ثیطششی   [4]هفبد سمَیز ضذگی ػشؾی دس ثیص اص یه همذاس اسوی

( ثَسیلِ 5ٍ  2.5هب ثیي  av/lذٍدُ ی سغییش )ثب دسثشگشفشي ،سمشیجب هح  IIًذاسًذ.حبلز ّبی گسیخشگی سشد هشسجف ثب سفشبس ًَع 

( یب av1>2.5dثب فشؼ  1دس ضىل  av1دس دّبًِ ی ثشضی  1)هَلؼیز  CFPی سٌص ّبی وططی چِ دس ًبحیِ ی سغییش خْز 

دس  2دس ًبحیِ ی همكغ دس ٍخِ سوز چخ ثبس هشوشوض ،خبیی وِ حذاوثش لٌگش خوطی ثب ًیشٍی ثشضی سشویت هیطَد)هَلؼیز 

 هیطَد. ایدبد (2دس ضىل  av1ثشضی دّبًِ ی 

 
 :ًوبیص قشح ٍاس هَلؼیز فیضیىی سیش ثشٌی هسلح ثب سىیِ گبُ سبدُ دس حبلز حذی ًْبیی آى1ضىل 
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ٍ ًسجز دّبًِ ی ثشضی ثِ ػوك  (Mu/Mf):گشایص سفشبسی ًطبى دادُ ضذُ ثب اسسجبـ ثیي ظشفیز ثبسثشی 2ضىل 

(av/d حبلز ّبی گسیخشگی هكبثك ثب آى ٍ )ّب 

 

ثػَسر ػذدی ثشاثش اسز ثب ًیشٍی ثشضی ػول وٌٌذُ ، ٍ ، ثب اسشذػب  1سٌص ػشؾی ثشآیٌذ دس هَلؼیز  CFPثش قجك ًظشیِ ی  

 هیبثذ گسششش 1( دس ّش دٍ قشف هَلؼیز d، سبثیش آى ثِ فبغلِ ای ثشاثش ثب ػوك همكغ ػشؾی ) 1وشدى ثِ اغَل سي ًٍبى

همذاس ًیشٍی ثشضی وِ دس ایي  N=0ثشای   [7]ٍُ ثش ایي هكشح ضذُ اسز وِ سغییش خْز هیذّذ.ػال CFP،یؼٌی خبیی وِ 

 ثكَس ٍالغ گشایبًِ ای اص ساثكِ ی صیش لبثل حػَل اسز: اسز سحول هَلؼیز لبثل

 
همبٍهز وططی ثشي هیجبضذ.اص قشف دیگش سٌص ّبی وططی ػشؾی  ftثِ سشسیت ػشؼ ٍ ػوك همكغ ػشؾی ٍ  b  ٍdوِ دس آى 

( هوىي 1دس ضىل  2بسی همكغ یؼٌی خبیی وِ حذاوثش لٌگش خوطی ثب ًیشٍی ثشضی سشویت هیطَد )هَلؼیز دس ًبحیِ ی فط

اسز وِ ثذلیل اصثیي سفشي دیَسشگی ثیي سمَیز ضذگی ثب آسهبسَس ّبی قَلی ٍ ثشي احبقِ وٌٌذُ ی آى ثِ حبلشی وِ دس ضىل 

بصُ ای سا هبثیي دٍ همكغ هؼییي ضذُ ثب سشن ّبی هشَالی ،ثِ ثیبیٌذ.ایي ضىل لسوشی اص الوبى س ثَخَد ًطبى دادُ ضذُ اسز 3

 ΔFsالصم ثذلیل افضایص دس ًیشٍ ّبی وططی   Ʈّوشاُ ًیشٍ ّبی داخلی وِ دس ایي همبقغ لجل ٍ ثؼذ اص اصثیي سفشي دیَسشگی 

ش هیطَد ثب ٍ ثب هطبّذُ ی ایٌىِ ًیشٍی ثشضی ثشاث M=F.z.ثب لشاس دادى لٌگش خوطی ًطبى هیذّذ آیٌذ هی ثَخَد

V=dM/dx=(dFs/dx).z+Fs.(dz/dx)  دیذُ هیطَد وِ دٍ حبغل دس سوز ساسز هؼبدلِ ثِ سشسیت هكبثك ثب ػولىشد  سیش

)دیَسشگی( ٍ لَس )ثذٍى دیَسشگی( هی ثبضٌذ.اص سٍی ضىل دیذُ هیطَد وِ اص ثیي سفشي دیَسشگی هوىي اسز وِ ثِ یه 

وِ ثشای هؼبدلِ ی دٍساًی ایي  (x)ي یه وبّص دس ًبحیِ ی ًیشٍی فطبسی ثطَد،  ثٌبثشای هٌدش گسششش دس سشن سوز ساسز

 اسز. ؾشٍسی لسوز سَسف ساثكِ ی صیش ًطبى دادُ ضذُ اسز،

 

 
 افضایص سا سٌص هیذاى ، ضذر ضذ همبیسِ ّوبًگًَِ وِ ثب همذاس آى دس لسوز ٍخِ سوز چخ وبّص ػوك ًبحیِ ی فطبسی

( دس ًبحیِ ّبی 3دس ضىل  σtوِ ثبػث ایدبد سٌص ّبی وططی ػشؾی ) هیطَد هٌدش ثٌب ثش ایي ثِ اسسبع حدن ثشي دّذ هی

 هیطَد. هدبٍس

                                                 
1
- ST Venant 
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 :ثبص سَصیغ ًیشٍ ّبی ػول داخلی دس ًبحیِ ی فطبسی ثِ دلیل اص ثیي سفشي دیَسشگی ثیي ثشي ٍ سمَیز ضذگی خوطی3ضىل 

 

( وِ VII,2ِ ضذُ اص آى، سَغیف ًیشٍی ثشضی )ثب دس ًظش گشفشي ایي سٌص ّبی ػشؾی وططی ٍ ضشایف سٌص سِ هحَسی ًشید

 ضذُ هوىي [7]ثػَسر صیش  اسز وشدى سحول دسسز لجل اص ضىبفشِ ضذى افمی ًبحیِ ی فطبسی لبثل 2دس هَلؼیز ّبی 

 اسز:

 
 av/dوِ ثػَسر گسیخشگی سشد هی ثبضذ )دسثشگیشًذُ ی هحذٍدُ ی سمشیجی  III،هطخػبر سفشبس ًَع  IIثشخالف سفشبس ًَع 

(یه گسخشگی اص ًَع خوطی اسز وِ ثِ دلیل اص ثیي سفشي ظشفیز ثبسثشی ًبحیِ ی فطبسی )وِ ػوك ایي ًبحیِ 2.5ٍ  1ي ثی

وٌذ( لجل اص سسلین  هی دیذا وبّص هیگیشد ضىل ثكَس لبثل سَخْی ثذلیل ًفَر ػویك سشن هبیل وِ دسٍى دّبًِ ی ثشضی

.ثشای ایي ًَع سفشبس ظشفیز ثبس ثشی یه سیش ثشي آسهِ ثب یه همذاس سا ثجیٌیذ(  3ضَد )ضىل  هی آسهبسَس ّبی وططی ایدبد

ثجیٌیذ( ثب دسٍى یبثی خكی همبدیش  2سا دس ضىل  av2سغییش هی وٌذ )دّبًِ ی ثشضی  2.5سب  1وِ دس هحذٍدُ ی  av/dهؼلَم 

Mu/Mf  هشٌبظش ثب همذاسav/d=1  وِ دس آىMu=Mf  سا ثجیٌیذ( ٍ  2اسز)ضىلav/d=2.5 وِ دس آى Mu=V av  ِو

V=min(VII,1,V11,2)  ثبVII,1=TII,1 [4,7] اسز. حػَل لبثل 

 

 مدل َای دیًار ساسٌ ای -2-2
ًطبى دادُ ضذُ  1اسز ،هذل فیضیىی سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ وِ دس ضىل  ضذُ دادُ ًطبى 5 ٍ 4 ّبی ضىل دس وِ ّوچٌبى

 IIًطبى هیذّذ وِ قشف سوز چخ )وِ ثب سفشبس ًَع  4ىل سٍد.ض ثىبس اسز هیشَاًذ ثشای هذل سبصی یه دیَاس سبصُ ای  ًیض

هطخع هیطَد( سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ هؼبدل یه وٌسَل ثبسیه ٍ ثلٌذ دس ثشاثش یه ثبس هشوشوض ػشؾی دس ًضدیىی اًشْبی آصاد 

ّسشٌذ.  هطبثِ ًیشٍ آى هی ثبضذ ، چشا وِ ضشایف هشصی دس  اًشْبی ثبثز دبیِ ثب ضشایف هشصی همكغ سیش  ثَاسكِ ی ًمكِ ی اثش

( سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ هؼبدل یه IIIًطبى هی دّذ وِ ثخص سوز ساسز )هطخع ضذُ ثب سفشبس ًَع  5ثكَس هطبثْی ضىل 

سیش وٌسَل هی ثبضذ.اص آًدبیی وِ یه دیَاس ثشٌی سبصُ ای سحز ثبس گزاسی افمی ؾشٍسسب یه سیش وٌسَل اسز ، هیشَاًذ ثب 

 ض قشاحی ثطَد.ًی  CFPاسخبر سٍش قشاحی  
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 بزوامٍ َای آسمایطگاَی-3

 ومًوٍ َا-3-1
ًطبى دادُ ضذُ اسز وِ ّوچٌیي یه ًوَد اص ثشًبهِ ی  6اثؼبد ولی دیَاس ّبی سبصُ ای هَسد ثشسسی لشاس گشفشِ ضذُ دس ضىل 

 هشػل هٌطَسی ىالوب دٍ ثِ یىذبسچِ ثكَس هیىٌذ.سوبهی ًوًَِ ّب دس ّش دٍ ٍخِ دبییٌی ٍ ثبالیی خَد فشاّن آصهبیص سا

ثِ وف هسشحىن آصهبیطگبُ ثسشِ ضذُ ٍ ثبثز گشدیذُ اًذ سب ثذیي قشیك ضشایف  هٌطَسی ّبی الوبى ّسشٌذ.آى ّب سَسف

ثىٌٌذ. ّش دٍ هٌطَس ّب ثضسي ضذُ اًذ  سبصی ضجیِ، هیطَد اػوبل اًشْبیی ثبثز سا ، وِ دس آى ،ًیشٍ سَسف الوبى هٌطَسی ثبالیی

ػذد  8ثىٌٌذ.سؼذاد ولی دیَاس ّب ی هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ  ػول ؾشٍسسب ثِ ػٌَاى ثذًِ ّبی غلتٍ ثیص سمَیز ضذُ اًذ سب 

 CFPقشاحی ضذُ ثش قجك سٍش  (SL)دیَاس وَسبُ.خضئیبر قشاحی دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه  4دیَاس ثلٌذ ٍ ثبسیه ٍ  4هی ثبضذ :

ثشای والس ضىی دزیشی هشَسف  EC8هفبد آییي ًبهِ ی ٍ دیَاس ّبیی وِ ثش قجك   [8]ًطبى دادُ ضذُ اسز  7دس ضىل 

(DCM) ًطبى دادُ ضذُ اًذ. اص سٍی ضىل ّب دیذُ هیطَد وِ ثشای ّش دٍ ی سٍش ّب ی قشاحی  8دس ضىل  اًذ ضذُ قشاحی

دیَاس ّب داسای همذاس یىسبى سمَیز ضذگی افمی ٍ ػوَدی هی ثبضٌذ.سمَیز ضذگی ػوَدی ضبهل ّطز خفز آسهبسَس ّبی 

هیلی هشش ٍ ثب فبغلِ ی ًضدیه سشیي آسهبسَس اص ٍخِ دیَاس ثشاثش ثب  100هیلیوشش ثب فبغلِ ی آوس ثِ آوس  12دی ثب لكش فَال

هیلیوشش هی  200هیلی هششی ثب فبغلِ ی آوس ثِ آوس  8هیلی هشش ، ٍ سمَیز ضذگی افمی ضبهل خفز  آسهبسَس ّبی  25

داسد.ثشای دیَاس ّبی  ثسشگی سمَیز ضذگی لجِ ّب ثِ سٍش قشاحی اسخبر ضذُثبضذ.ثش خالف سمَیز ضذگی خبى همذاس ٍ سشسیت 

هیبثذ ٍ اص خبهَر  گسششش سمَیز ضذگی افمی لجِ ّب اص قشیك  اسسفبع ًوًَِ EC8قشاحی ضذُ ثش اسبس هفبد آییي ًبهِ ی 

هَر ّبی قشاحی ضذُ ثش قجك ، دس حبلیىِ خب اسز ضذُ سطىیل هیلیوشش 30هیلیوشش ثب فبغلِ ی آوس ثِ آوس  8ّبی ثب لكش 

هیلیوشش اص  500هیلیوشش ّسشٌذ ٍ دس فبغلِ ای ثِ اًذاصُ ی  40هیلیوشش ٍ فبغلِ ی هشوض ثِ هشوض  6داسای لكش  CFPسٍش 

 گسششش هیبثٌذ.  اًشْبی دبییٌی دیَاس

 
 ثشای هذل سبصی یه وٌسَل II:اسشفبدُ اص هذل فیضیىی سفشبس سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ ًَع 4ضىل 
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 ثشای هذل سبصی یه وٌسَل III: اسشفبدُ اص هذل فیضیىی سفشبس سیش ثب سىیِ گبُ سبدُ ًَع 5ضىل 

 

اسز ّوچٌبى وِ  ضذُ دادُ ًطبى 1 خذٍل دس وِ ّوبى قَسی وِ ثشای سوبهی ًوًَِ ّب اص ثشي یىسبًی اسشفبدُ ضذ.ّشچٌذ ،

 (fcهمبٍهز فطبسی سِ هحَسی ًوًَِ ی اسشَاًِ ای،  هشفبٍر لبلت گیشی هیطذًذ ، همبٍهز ثشي ) ّبی دسشِ دس ًوًَِ ّب

سمَیز ضذگی فَالدی ثِ وبس سفشِ  (fu)ٍ همبٍهز ًْبیی  (fy)سا دس خَد ًطبى داد ، ٍ ایي سغییشار ضبهل سٌص سسلین  سغییشاسی

 ًیض ثَد .

 
 :سشسیت آصهبیطگبّی ٍ اثؼبد ًوًَِ ّب 6ضىل 

 

ًطبى دادُ ضذُ اًذ ، ٍ دیَاس ّبیی وِ ثش  9دس ضىل  CFPذُ ثش قجك سٍش قشاحی ض (SH)خضئیبر قشاحی دیَاس ّبی وَسبُ 

ًطبى دادُ ضذُ اًذ.ثش خالف دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه ، دیَاس  10دس ضىل  اًذ ضذُ قشاحی (DCM)اسبس هفبد آییي ًبهِ ثشای 

ًطبى دادُ  1،وِ ّوبًكَس وِ دس خذٍل  ضذًذ گیشی ّبی وَسبُ ثب اسشفبدُ اص ثىبس ثشدى ثشي آهبدُ دس یه ثسشِ ی هٌفشد لبلت

اسائِ  2ثَد.هطخػبر سمَیز ضذگی ثىبس سفشِ ،دس خذٍل  fc=43 MPaداسای  ّب ًوًَِ سوبهی ثشای آصهبیص صهبى ضذُ اسز دس

ضذُ اسز. ّوبًٌذ دیَاس ّبی ثلٌذ ٍثبسیه ، سوبهی دیَاس ّبی وَسبُ داسای همذاس ٍ سشسیت هطبثِ سمَیز ضذگی افمی ٍ ػوَدی 
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هیلی هشش ثِ غَسسی وِ خف  100هیلیوششی ثب فبغلِ ی هشوض ثِ هشوض  12خفز آسهبسَس فَالدی  11بى هی ثبضٌذ. ضبهل خ

 هیلیوششی اص ًضدیه سشیي ٍخِ دیَاس لشاس گشفشِ اسز. 15هشوضی آسهبسَس ّب دس فبغلِ ی 

 
 : خضئیبر قشاحی دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه7ضىل 

هی ثبضذ وِ ایي  CCهیلیوشش  ثب لوبى ّبی  10آسهبسَس اؾبفی سمَیشی ثب  لكش 3اسای د 10ًوًَِ ی سوز چخ دس ضىل ،

الوبى ّب ثخطی اص لفس سمَیز ضًَذگی  هحػَس وٌٌذُ سا ضىل هیذٌّذ. )ثبیذ سَخِ ضَد وِ حؿَس ایي الوبى ّبی 

هیلی هشش  8لكش  اسز.سمَیز ضذگی افمی خبى ضبهل خبهَر ّبی ثب هدبص ػوَدی دس هحبسجِ ظشفیز خوطی دیَاس(

 هطخع هیلی هشش هی ثبضذ.ثب سَخِ ثِ سمَیز ضذگی افمی لجِ ، ایي سٌْب ثب آییي ًبهِ 130ثب فبغلِ ی هشوض ثِ هشوض 

اسز ٍ دس اسسفبع  یبفشِ سطىیل هیلی هشش 65هیلی هشش ثب فبغلِ ی آوس ثِ آوس  8ضَد ٍ اص خبهَر ّبی ثب لكش  هی

 دیَاس گسششش هیبثذ.

 

 َای بارگذاریساس ي کار-3-2
، افضایص یبثٌذُ سب هشحلِ ی گسیخشگی )وِ فشؼ  (M)دیَاس ّب سحز دٍ ًَع ثبسگزاسی اسشبسیىی لشاس هی گیشًذ:یه ًَاخز      

هی دّذ(، ٍ ثبس چشخِ ای  سٍی،% همذاس حذاوثش85هی ضَد وِ ایي گسیخشگی صهبًی وِ ثبس هشحول ضذُ وَچىشش هیطَد اص 

ِ ضىل سغییش هىبى ّبی افمی اػوبل ضذُ وِ ثیي همبدیش اص دیص سؼییي ضذُ ی حذاوثش وِ دس )هشٌبٍة( وِ اػوبل هیطَد ث

)ّن چٌبى  هیىٌٌذ ٍ سذس دس دلِ ّبی ثشاثش سب سسیذى ثِ هشحلِ ی گسیخشگی سغییش هیلیوشش ±10اثشذا سٌظین ضذُ اًذ ثشای 

 هیبثٌذ. افضایص وِ دس ثبال ضشح دادُ ضذ(
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  EC2  ٍEC8َاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه قشاحی ضذُ ثش قجك آییي ًبهِ ّبی : خضئیبر قشاحی دی 8ضىل 

 

 اًدبم هیلیوشش ثش ثبًیِ 0.25سِ چشخِ ی ثبسگزاسی ثش سٍی ّش یه اص همبدیش دیص فشؼ ضذُ ثب هحذٍدُ ی سغییش هىبى 

 گشفشٌذ.

 

 طزاحی-3-3
 سسذ هی دبیِ ی آى ّب ثِ ظشفیز خوطیدیَاس ّب قشاحی هی ضًَذثِ غَسسی وِ ظشفیز ثبس ثشی آى ّب صهبًی وِ همكغ 

ثب اسشفبدُ اص هطخػبر .یبد خَاّذ ضذضىل گیشی هفػل دالسشیه ، اص ٍؾؼیز روش ضذُ اص ایي دس ثب ػٌَاى  ثطَد حبغل

الوبى ّب ثب اسشفبدُ اص اغَل اٍلیِ ای وِ اهىبى  Mfظشفیز خوص  [9]همكغ ٍ هَاد دیَاس ٍ ثلَن سٌص سَغیِ ضذُ دس 

ضَد.ثب  هی هحبسج1ِسمَیز ضذگی ػوَدی سا فشاّن هیىٌٌذٍ لشاس دادى سوبم ؾشیت اقویٌبى هَاد ثشاثش ثب هطبسوز سوبهی 

( ثِ آسبًی ثب اسشفبدُ اص سؼبدل  Vf=Pf)ٍ ثٌب ثش ایي ًیشٍی ثشضی هشٌبظش ثب آى  Pfظشفیز ثبس ثشی دیَاس  Mfاسشفبدُ اص 

ام اص ًوًَِ ّب ی هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ ثِ ّوشاُ همبدیش حبغل اص ثشای ّشوذ Mf  ٍVf=Pfضَد.همبدیش  هی هحبسجِ اسشبسیىی

 Pyٍ ًیشٍ  Myاسز.ایي خذٍل ّوچٌیي ضبهل همبدیش  لٌگش خوطی  ضذُ دادُ 2 خذٍل دس Pexpآصهبیص ثشای ظشفیز ثبس ثشی 

)ّوچٌبى وِ ثؼذا ضشح دادُ هی ثبضذ.همبدیش اخیش ثوٌظَس اسصیبثی  داسًذ هكبثمز ّوذیگش وِ دس ٌّگبم سسلین ضذى دیَاس ثب

 هیشًٍذ. ثىبس خَاّذ ضذ( ػبهل ّبی ضىل دزیشی ًوًَِ ّبی هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ
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 :هطخػبر ثشي ٍ فَالد ثىبس سفشِ ثشای سبخشي ًوًَِ ّب ی هَسد ثشسسی لشاس گشفش1ِخذٍل 

 
 CFP:خضئیبر قشاحی دیَاس ّبی وَسبُ ثش قجك سٍش  9ضىل 

 

 EC8ٍ هفبد قشاحی همبٍم دس ثشاثش صلضلِ ی  EC2دادُ ضذ ، سمَیز ضذگی افمی دیَاس ّب یب هكبثك ثب ّوچٌبى وِ دیطشش ضشح 

خبلت سَخِ اسز وِ خبهَر ّبی ثب فَاغل هششاون وِ  10ٍ  8اسز.اص سٍی ضىل ّبی  ضذُ قشاحی CFPٍیب ثش قجك سٍش 

 فشؼ اًذ. ضذُ هطخع هیبثٌذ( سَسف آییي ًبهِ سشششگ هیىٌٌذ )دس اسسفبع دیَاس هحػَس سا دس ًَاحی ثحشاًی CCالوبى ّبی  

( غَسر گشفشِ  (4)5.4.3.4.2)ثٌذ ّبی  EC8آییي ًبهِ  5.20چٌیي فبغلِ گزاسی ثیي خبهَر ّب وِ ثش قجك ثیبًیِ  وِ هیطَد

خبهَر ّب وٌذ.ّوچٌبى وِ لجال ثحث ضذ ثش خالف اسشذالل آییي ًبهِ ثشای هحبسجِ ی  سبهیي اسز سفشبس ضىل دزیش دیَاس سا

یه همذاس ثكَس لبثل هالحظِ ای وَچىشش اص چٌیي سمَیز ضذگی سا سٌْب ثشای حبلز دیَاس  CFP،سٍش  CCدسٍى الوبى ّبی 

فبغلِ ی  dوِ  av/d=18000349 ˷3.75،  [4] هیىٌذ ًطبى هیذٌّذ هطخع IIّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه وِ اص خَد سفشبس ًَع 

 ی سٌص ثش حست خوص اص سبس فطبسی حذاوثش هی ثبضذ.ثشآیٌذ ًیشٍ ّبی ایدبد ضذُ دس آسهبسَس ّب
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 EC2  ٍEC8: خضئیبر قشاحی ثشای دیَاس ّبی وَسبُ ثش قجك 10ضىل 

  

ٍ ثِ دالیل ثحث ضذُ دس  av/d=15000636 ˷2.12هیذٌّذ ، چشا وِ  ًطبى خَد اص IIIاص قشف دیگش دیَاس ّبی وَسبُ سفشبس ًَع 

سمَیز ضذگی افمی خبى  ضَد هی وٌذ. فشؼ سٌْب سمَیز ضذگی خبى سا هطخػوی CFP، ثشای ایي ًَع اص سفشبس ،سٍش 2ثخص 

ثذّذ ٍ ثذیي  اسسمب سا ثجیٌیذ( ظشفیز ثشضی دیَاس سا 9.6ٍ  6.2وِ ثش قجك هلضٍهبر آییي ًبهِ قشاحی ضذُ اسز )ثٌذ ّبی 

 1.2ٌذ. ّوبًكَسی وِ دس ثخص ثى خلَگیشی قشیك اص گسیخشگی ثشضی دیَاس لجل اص آى وِ ظشفیز خوطی آى ّب سوبم ثطَد

 دس ًیض CFPثحث ضذ ، ایي اسشذالل ّوچٌیي ثب صهیٌِ ی سئَسیىی قشاحی سمَیز ضذگی افمی دس خبى دیَاس ثش قجك سٍش 

 اسز. سٌبلؽ

 

 وتایج آسمایص-4
ًخسز ًطبى ، وِ دس آى ثخص  اًذ ضذُ دیَاس ّبی سبصُ ای هَسد ثشسسی لشاس گشفشِ ثب اسشفبدُ اص یه ًبم سِ ثخطی قشاحی

( ، ٍ ثخص سَم ًطبى دٌّذُ ی DCMیب  CFP( ، ثخص دٍم ًطبى دٌّذُ ی سٍش قشاحی )SHیب  SLدٌّذُ ی ًَع ًوًَِ )

ٍ خذٍل  11،12،13،14،15،16،17،18( هی ثبضذ.ًشبیح اغلی سحمیك دس ضىل ّبی Cیب  Mًَع ثبسگزاسی یىٌَاخز یب هشٌبٍة )

ٌی ّبیی سا ًطبى هیذٌّذ وِ ساثكِ ی ثیي ثبس اػوبل ضذُ ٍ سغییش هىبى افمی هٌح 12ٍ  11ًطبى دادُ ضذُ اًذ.ضىل ّبی  2

هیىٌٌذ ، ٍ  ًمكِ ی همبثل  سَغیف ًمكِ ی اػوبل ثبس ثشای حبلز دیَاس ثلٌذ ٍ ثبسیه ٍ دیَاس وَسبُ سحز ثبسگزاسی یىٌَاخز سا

دادُ ضذُ اًذ.سوبهی هٌحٌی ّب دس یه  ًطبى 15ٍ  14آى ّب ًشبیح آصهبیص سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة ثِ سشسیت دس ضىل ّبی 

ٍ همبدیش خب ثِ خبییجش همبدیش هحبسجِ ضذُ  Pfضىل ًشهبالیض ضذُ ثب سمسین همبدیش ثبس ثش همذاس هحبسجِ ضذُ ی ظشفیز ثبس ثشی 

سخبع اًذ.) ّوچٌبى وِ ثؼذا هطبّذُ خَاّذ ضذ ًسجز خبًجی هؼوَال ا ضذُ دادُ ًطبى ی خب ثِ خبیی دس ًمكِ ی سسلین اسوی،

سغییشار اًشطی هسشْله ضذُ دس ّش چشخِ ی ثبسگزاسی ثب  17ٍ  16.( ضىل ّبی  µدادُ هی ضَد ثِ یه ًسجز ضىل دزیشی 

،ثشای ًَع ثبسگزاسی هشٌبٍة اسخبر ضذُ ثشای آصهبیص ّب سا ًطبى هیذٌّذ.اًشطی هسشْله ضذُ دس  µهمبدیش افضایص یبثٌذُ ی 

( ثِ ضىل ًشهبالیض ضذُ ثب سَخِ  ثِ یه همذاس اسوی اًشطی االسشیه وِ ثِ µقی ّش چشخِ )هكبثك ثب یه همذاس هطخع 

ػجبسسٌذ اص همبدیش ًیشٍ ٍ خب  Pyٍδyاسز وِ ّوبًگًَِ ثؼذا سَؾیح دادُ خَاّذ ضذ  گشدیذُ فشاّن ثیبى ضذُ ، Ey=Py δyغَسر

 ثِ خبیی دس ٌّگبم سسلین ضذى دیَاس ّب.
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ٍ  Pfٍ ظشفیز ثبس ثشی هشٌبظش ثب آى  Pyٍ ًیشٍی هشٌبظش ثب آى  My:همبدیش هحبسجِ ضذُ ی لٌگش خوطی  2خذٍل 

 . µexpٍ ضىل دزیشی  Pexpهمبدیش ثذسز آهذُ اص آصهبیص ثشای همذاس ظشفیز ثبس ثشی 

 

 
 

ًطبى دادُ ضذُ اًذ.ٍ  18ٍ  13هذ ّبی گسیخشگی ثشٍص دادُ ضذُ سَسف دیَاس ّب ی هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ دس ضىل ّبی 

ٍ ظشفیز ثبس  Mfدس ًمكِ ی سسلین ظشفیز خوطی  Pyٍ ًیشٍی هشٌبظش ثب آى  Myمذاس هحبسجِ ضذُ ثشای لٌگش خوطی ًْبیشب ه

آٍسدُ ضذُ اًذ ، وِ ضبهل همبدیش  2دس خذٍل  Pexpٍ همبدیش ثذسز آهذُ اص آصهبیص ثشای ظشفیز ثبس ثشی  Pfثشی هشٌبظش ثب آى 

µ  وِ دس آى ًوًَِ ّب گسیخشِ ضذًذ(µexp) قجك هی ثبضٌذ.ثش ًیض EC8  وِ اًشظبس هی سٍد وِ گسیخشگی صهبًی وِ ظشفیز

 دّذ. سٍی وٌذ هی دیذا وبّص همذاس حذ اوثش ًیشٍی سحول ضذُ سَسف دیَاس ّب 0.85ثبسثشی ثِ همذاسی ووشش اص 

 
 اًحٌب ثشای دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه سحز آصهبیص ثب ثبس یىٌَاخز–: هٌحٌی ّبی ًیشٍ 11ضىل 

 
 اًحٌب ثشای دیَاس ّبی وَسبُ سحز آصهبیص ثب ثبس یىٌَاخز–: هٌحٌی ّبی ًیشٍ 12ضىل 



معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن   

ُزساسی در َشارٌ سًمَمایص بیه المللی معماری،عمزان ي ض  

 94تیز ماٌ  -تُزان 

 13 

 بحث در مًرد وتایج-5

 بارگذاری یكىًاخت-5-1
ًطبى دادُ ضذُ اسز ، ثش خالف سفبٍر ّب دس سشسیت سمَیز ضذگی ،ّش دٍ ًَع قشاحی ثِ سفشبسی  11ّوبًكَسی وِ دس ضىل 

وِ ثب  SL-CFP-Mثشای دیَاس  هیذّذ وِ ًطبى 12 ضىل ضذًذ . هٌدش سگزاسی یىٌَاخزسفشبس هطبثِ دیَاس ثلٌذ ٍ ثبسیه سحز ثب

، ٍ دس هَسد دیَاس ّبی وَسبُ ، حؿَس خبهَر ّبی هطخع ضذُ  اسز ضذُ ظشفیز ثبس ثشی ٍ سخشی اًذوی ثضسگشش هطخع

 سٍی فشبس سبصُ ای اسز. ّوچٌیي اص داسای سبثیش ًبچیض ،)حشی احشوبال ثذٍى سبثیش( ثش س CCسَسف آییي ًبهِ دسٍى الوبى ّبی 

خبلت سَخِ اسز وِ سوبهی دیَاس ّب یه ًَع هذ گسیخشگی سا  ًطبى دادًذ وِ دس ایي ًَع گسیخشگی، اص دسز دادى   13 ضىل

ثَد.چٌیي سفشبسی ثِ سٍضٌی ًطبى هیذّذ وِ  ضذُ ٍالغ همذم ظشفیز ثبسثشی ثش گسیخشگی ًبحیِ ی فطبسی دس دبیِ ی دیَاس

 ؾشٍسسب غیش هَثش اسز. CFPًَع ثبسگزاسی ّش همذاس سمَیز ضذگی ثضسگشش اص همذاس هطخع ضذُ سَسف سٍش سحز ایي 

ّوچٌیي هحل ٍالغ ضذى ًمكِ ی سسلین اسوی ثىبس سفشِ ثشای اسصیبثی ًسجز ضىل دزیشی ًوًَِ سا ًطبى  12ٍ  11ضىل 

 هیذّذ.هحل لشاس گیشی ایي ًوًَِ ثػَسر صیش سؼییي ضذ:

 

دّذ وِ همبٍهز  هی سخ )اسصیبثی ضذُ ثب ایي فشؼ وِ سسلین صهبًی Myلٌگش خوطی همكغ دس ًخسشیي سسلین ، ًخسز  الف (

ثشسذ یب آسهبسَس ّبی فَالدی وططی وِ ًضدیىششیي ّسشٌذ ثِ سبس وططی  0.002ثشي دس سبس فطبسی حذاوثش ثِ یه همذاس 

 .هحبسجِ ضذُ اًذ Mfحذاوثش، سسلین ثطًَذ( ٍ ظشفیز خوطی همكغ 

 
 : هذ ّبی گسیخشگی ًوًَِ ّبی هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ سحز ثبسگزاسی یىٌَاخز 13ضىل 
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 : هٌحٌی ّبی ًیشٍ اًحٌب ثشای دیَاس ّبی ثبسیه ٍ ثلٌذ هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة14ضىل 

 
 هشٌبٍة ثبسگزاسی سحز شِگشف لشاس آصهبیص هَسد وَسبُ ّبی دیَاس ثشای اًحٌب ًیشٍ ّبی هٌحٌی :15ضىل 

 
 :سغییشار اسشْالن اًشطی سَسف دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة ثب ًسجز ضىل دزیشی16ضىل 

 
 : سغییشار اسشْالن اًشطی سَسف دیَاس ّبی وَسبُ سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة ثب ًسجز ضىل دزیشی17ضىل 
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ٍ  Py=My/avهشحلِ ی الف ، همبدیش هشٌبظش ثبس ػشؾی دس هشحلِ ی سسلین،  ثذسز آهذُ اص Mf  ٍMyة (ثب اسشفبدُ اص همبدیش 

هیلی هششثِ  1350یب  1800)ثشاثش ثب  avاًذ ثب سَخِ ثِ ایٌىِ  آهذُ ثذسز ، اص سٍی هؼبدالر سؼبدل، Pf=Mf/avظشفیز ثبسثشی 

یشٍی ثىبس سفشِ اص دبیِ ی دیَاس اسز ،)ضىل سشسیت ثشای دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه ٍ دیَاس ّبی وَسبُ( فبغلِ ی ًمكِ ی اػوبل ً

 سا ثجیٌیذ(. 6

 

ح( ثذیْی اسز سوبهی ًوًَِ ّبیی وِ سحز ثبسگزاسی یىٌَاخز لشاس گشفشٌذ اص خَد سفشبس ضىل دزیش ثشٍص دادًذ. دس ٍالغ خذٍل 

ًطبى هیذٌّذ  15ٍ  14هی ثبضذ.ضىل ّبی  3ًوًَِ ّب ثضسگشش اص  (µ)ًطبى هی دّذ وِ همذاس هشَسف ًسجز ضىل دزیشی  2

وِ ، هطبثِ حبلز ثبسگزاسی یىٌَاخز ، ّش دٍ ًَع قشاحی هٌدش ثِ سفشبس هطبثْی هی گشدد.سوبهی دیَاس ّب ضىل دزیشی هطبثِ  

اص خَد ًطبى دادًذ.وِ ثب ظشفیز ثبسثشی اًذوی ثضسگشش ثش خالف  ثَدًذ ضذُ قشاحی CFPثب آى دیَاس ّبیی وِ ثش قجك سٍش 

 ضذًذ. هطخع CCچطوگیشی ووشش دسٍى الوبى ّبی   سمَیز ضذگی ثِ قَس

( ثب چشخِ µسغییشار اًشطی هسشْله ضذُ دس قی یه چشخِ ی ثبسگزاسی )هشٌبظش ثب یه همذاس هطخع  17ٍ  16ضىل ّبی 

. ّوچٌبى وِ لجال هَسد ثحث لشاس گشفز ، دس یه ضىل  هیذٌّذ ّبی ثبسگزاسی دی دس دی،ثب اًشطی هسشْله ضذُ  ساًطبى

 یض ضذُ ثب سَخِ ثِ همذاس اسوی اًشطی االسشیه وِ ثػَسر ًشهبال

E = Py δy وِ  هیذٌّذ هی گشدد.ضىل ّب یه افضایص دًجبلِ داس دس همذاس اًشطی هسشْله ضذُ  سا ًطبى سَغیف ثیبى هی ضَد

هَسد الوبى  سسذ .لبثل سَخِ اسز وِ اًشطی هسشْله ضًَذُ دس هی خَد حذاوثش همذاس ثِ صهبًی وِ گسیخشگی سٍی هیذّذ

اسز.ثب سَخِ ثِ سبثیش سٍش اسخبر ضذُ ثشای قشاحی ًوًَِ ّب ثش سٍی اًشطی هسشْله  ثیطشش چطوگیشی ثكَس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه

ضذُ، هطخع هیطَد وِ اًشطی هسشْله ضذُ سَسف دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه یه افضایص هالین ثش قجك چشخِ ّبی ثبسگزاسی 

هیذّذ .دیَاس ّبی قشاحی ضذُ ثش  ًطبى ضذُ )ًسجز ضىل دزیشی( وِ هسجت گسیخشگی اسز سا هكبثك ثب سغییش هىبى ًشهبالیض

، ثب اسشثٌب ء آخشیي چشخِ وِ دس آى یه  هیىٌٌذ اًشطی ثیطششی ثب چشخِ ّبی ثبسگزاسی دی دس دی هسشْله CFPقجك سٍش 

سا ثجیٌیذ( سٍی  16بر آییي ًبهِ )ضىل افضایص ثضسي ًبگْبًی اًشطی هسشْله ضذُ سَسف دیَاس  قشاحی ضذُ ثش قجك هطخػ

، هطخع هیطَد وِ سٍش قشاحی سبثیش لبثل غشف ًظش وشدى )ٍ یب ثذٍى سبثیش( ثش سٍی  17هیذّذ .اص قشف دیگش اص سٍی ضىل 

 اًشطی هسشْله ضذُ دس هَسد دیَاس ّبی وَسبُ داسد.

هبیص لشاس گشفشِ سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة )ضىل یه همبیسِ اص هطخػبر همبٍهز، سغییش ضىل ٍ گسیخشگی دیَاس ّبی هَسد آص

سا ثجیٌیذ(  12ٍ  11سا ثجیٌیذ( ثب ًمكِ ی هشمبثل آى ّب وِ اص آصهبیص سحز ثبسگزاسی یىٌَاخز )ضىل ّبی  15ٍ  14ّبی 

   %20% ثب وبّص دس ضىل دزیشی وِ ثِ یه همذاس ثیص اص 9، یه وبّص وَچه دس ظشفیز ثبس ثشی دس سدیف  اًذ آهذُ ثذسز

ضذُ اسز ، دسیبفشِ  دادُ ًطبى 18سادس هَسد دیَاس ّبی وَسبُ ًطبى هی دّذ.اص قشف دیگش ّوبًكَسی وِ دس ضىل   سسذ یه

ضذُ اسز وِ هذ گسیخشگی )لِ ضذى ًبحیِ ی فطبسی دس دبیِ ی دیَاس( هسشمل  اص سبص ٍ وبس ٍ ًحَُ ی اػوبل ثبس هی 

ٍع یه افز  ًبگْبًی ظشفیز ثبس ثشی سا دس سوبهی هَاسد ثشسسی ضذُ ثبضذ.خبلت سَخِ اسز وِ ایي هذ گسیخشگی ًمكِ ی ضش

 سا هطخع هیىٌذ .



معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن   

ُزساسی در َشارٌ سًمَمایص بیه المللی معماری،عمزان ي ض  

 94تیز ماٌ  -تُزان 

 16 

 
 : هذ ّبی گسیخشگی ًوًَِ ّب هَسد آصهبیص لشاس گشفشِ سحز ثبسگزاسی هشٌبٍة. 18ضىل 
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 گیزیوتیجٍ 
یي ًبهِ ثشای ثِ غشفِ خَیی لبثل سَخِ دس سمَیز ضذگی افمی ثذٍى هػبلحِ وشدى ثب لضٍهبر آی CFPقشاحی ثش اسبس سٍش 

وِ ،ثشای حبلز دیَاس ّبی وَسبُ ، سمَیز ضذگی خبى ثشای سبهیي  اسز ضذُ ضَد.ثِ قَس خبظ سش ، دسیبفشِ هی هٌدش وبسآیی

اسز.دس هَسد دیَاس ّبی ثلٌذ ٍ ثبسیه سمَیز ضذگی ثب خبهَر وِ سَسف  وبفی وبسآیی سبصُ ای ثب اسؾب ء هلضٍهبر آییي ًبهِ

اسز، ثِ قَس لبثل سَخْی ووشش  اص آًچِ وِ ثب آییي ًبهِ ّبی فؼلی  ضذُ هطخع سشًَی دٌْبىدسٍى الوبى ّبی  CFPسٍش 

هطخع ضذُ اسز هی ثبضذ.ػالٍُ ثش ایي ، چٌیي سمَیز ضذگی دس ثخطی اص الوبى ّبی سشَى دٌْبى ضذُ، وِ ثِ حذٍد یه 

وبهل سَغیِ ضذُ سَسف آییي ًبهِ همبیسِ ضذُ اسز.ثش اسز ، ٍ  ثب اسسفبع الوبى  گشفشِ لشاس، اًذ یبفشِ گسششش سَم اسسفبع دیَاس

هطخع ضذُ اسز ، هطبثِ ثب همبدیش هطخع ضذُ  CFPخالف حبلز خبهَر ّب ، همذاس سمَیز ضذگی خبى ، وِ سَسف سٍش 

 دس آییي ًبهِ ثشای دیَاس ّبی سبصُ ای هَسد ثشسسی لشاس گشفشِ ثَد.

 



معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن   

ُزساسی در َشارٌ سًمَمایص بیه المللی معماری،عمزان ي ض  

 94تیز ماٌ  -تُزان 

 18 

 مزاجع

1. Eurocode 2 (EC2) (2004) Design of concrete structures. Part 

1-1: general rules and rules of building. British Standards 

Institution, London 

2. Eurocode 8 (EC8) (2004) Design of structures for earthquake 

resistance. Part 1: general rules, seismic actions and rules for 

buildings. British Standards Institution, London 

3. Kotsovos MD, Pavlovic MN (1995) Structural concrete: 

finite-element analysis for limit-state design. Thomas Telford, 

London 

4. Kotsovos MD (2014) Compressive force-path method: unified 

ultimate limit-state design of concrete structures. 

Springer, Hardcover 

5. Cotsovos DM, Kotsovos MD (2002) Seismic design of 

structural concrete walls: an attempt to reduce reinforcement 

6. Cotsovos DM, Pavlovic MN (2005) Numerical investigation 

of RC walls subjected to cyclic loading. Comput Concr 

2(3):215–238 

2. Kotsovos GM, Kotsovos MD (2008) Criteria for structural 

failure of RC beams without transverse reinforcement. Struct 

Eng 86(23/24):5–61 

8. Kotsovos GM, Cotsovos DM, Kotsovos MD, Kounadis AN 

(2011) Seismic behaviour of RC walls: an attempt to reduce 

reinforcement congestion. Mag Concr Res 63(4):235–246 

9. Kotsovos GM (2011) Assessment of the flexural capacity of 

RC beam/column elements allowing for 3D effects. Eng 

Struct 33(10):2222–2280 

 


