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 ٍهت بزشیادیَاربز رفتار ٍ هق در قسوت تحتاًیبزرسی اثز ٍجَد گشَدگی 

 ّای هٌظنًْایی دیَارّای بزشی بتي هسلح دارای گشَدگی

 
*هْزاى هظفز جشی، 1 ابَالفضل عزب سادُ

 2  

 هذرسسیست داًشگاُ تزبیتداًشیار داًشکذُ هٌْذسی عوزاى ٍ هحیط-1   

   ارشذ هٌْذسی ساسُ داًشگاُ تزبیت هذرسداًشجَی کارشٌاسی-2

 

 

 

 

 

 

  چکیذُ
رفتار ٍ هماٍهت تزؽی ًْایی ایي ًَع دیَارّا اس  هغالؼًِاپذیز تَدى ٍجَد گؾَدگی در دیَارّای تزؽی،تا تَجِ تِ اجتٌاب  

 1لغوت تحتاًیّایی در لیل ٍجَد فضای پارویٌگ در عاختواى تِ ًاچار گؾَدگیگاّی تِ دتزخَردار اعت. ٍُیض یاّویت

همالِ  در ایي گیزد.تاؽذ وِ گؾَدگی در عایز ًماط دیَار لزار هیتؤثیز آى تحزاًی تز اس حالتی هیگزدد وِ هی ددیَار ایجا

ّا تا  ایجاد گزدیذُ ٍ رفتار ٍ ظزفیت تزؽی ایي ًوًَِ آتاوَطشار افدر ًزم  یىٌَا چٌذیي هذل تحلیلی تحت تارگذاری

دیَار تزؽی  لغوت تحتاًیگؾَدگی در تؤثیز ٍجَدیىذیگز  همایغِ  ؽذُ  اعت. پاراهتز هَرد تزرعی در ایي پضٍّؼ، 

افشار  در ایي ًزم ّای آسهایؾگاّی آگَداافشار  آتاوَط، هذل تاؽذ. تزای صحت عٌجی ًتایج حاصل اس  ًزمهغلح هی تتي 

ّایی هؾاتِ تاؽزایظ  ّای آگَدا ًوًَِعاسی گزدیذُ ٍ تا ًتایج آسهایؾگاّی همایغِ گزدیذُ اعت. تز اعاط ًوًَِهذل

افشار ّای ًزمافشار آتاوَط تِ صَرت اجشا هحذٍد، تحلیل غیزخغی ؽذُ اعت. خزٍجیآسهایؼ عزاحی گزدیذُ ٍ در  ًزم

ای وِ ًتایج حاوی اس آى اعت وِ ظزفیت تزؽی ًوًَِتاؽٌذ.ّا هیىاى ٍ هَدّای ؽىغت ًوًًَِوَدار تار تغییزه تِ تزتیة

ذ دارای گؾَدگی در پای دیَار هی تاؽذ واّؼ تیؾتزی ًغثت تِ حالت ًوًَِ فالذ گؾَدگی در پای دیَار دیَار خَّا

تزیي ػَاهل هؤثز تز رفتار اس هْنداؽت.ّوچٌیي هغاحت ًاحیِ فؾاری دیَار تزؽی تتي هغلح ٌّگام اػوال تارگذاری 

تاؽٌذ وِ ایجاد گؾَدگی در پای دیَار هغاحت تیؾتزی اس ایي ًاحیِ را  ًغثت تِ حالتی ٍظزفیت تزؽی ایي دیَارّا هی

 وِ گؾَدگی درلغوت تحتاًی دیَار ٍجَد ًذارد، اس تیي خَاّذ تزد.

 

 
 ی فؾارییَار ،هغاحت ًاحیِدیَار تزؽی تتي هغلح،گؾَدگی،لغوت تحتاًی د کلیذی: ّای ٍاصُ
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  هقذهِ -1

تاؽذ وِ تزای هماٍهت در تزاتز اثز تَأم تالػ هحَری، خوؾی ٍ تزؽی ًاؽی اس ای دیَار تزؽی، عیغتوی هیعیغتن عاسُ    

 وٌٌذ وِ تاػثؽَد.دیَارّای تزؽی هؼوَالً تیؾتزیي عْن ًیزٍی تزػ پایِ را تحول هیتارّای لائن ٍ تار سلشلِ عزاحی هی

 .[1]گزددای هیافشایؼ چؾوگیز عختی عاختواى ٍ واّؼ لاتل هالحظِ خغارت تِ ػٌاصز غیز عاسُ

ّای تؤعیغاتی ٍ ... گاُ تِ دلیل هغایل هؼواری ٍ هحذٍدیت ّای هَجَد در پالى گؾَدگی ّایی هاًٌذ در، پٌجزُ،داوت     

هغالؼات ًؾاى هی دٌّذ وِ ٍجَد  .  تی ایي دیَارّا هی ؽَددرداخل دیَار تزؽی لزار هی گیزد وِ تاػث تغییزاتی در رفتار ٍعخ

 .[11]گؾَدگی در دیَارّای تتي آرهِ تِ عَر ولی تاػث ایجاد هَارد سیز هی گزدد

 واّؼ هماٍت تزؽی ًْایی دیَار تزؽی -الف

 واّؼ عختی تِ دلیل واّؼ هغاحت ًاحیِ ی تتٌی دیَار -ب

 تِ دلیل ٍجَد گؾَدگیایجاد ًاپیَعتگی در هیلگزدگذاری دیَار  -ج

لثل اس رعیذى دیَار تِ  ایجاد توزوش تٌؼ حَل ًَاحی گؾَدگی ٍ ٍلَع تزوْای سٍدرط احتوالی در ًَاحی توزوش تٌؼ -ت

 هماٍهت تزؽی ًْایی

ّای هٌظن تاؽٌذ.در حالتی وِ ای)هتٌاٍب( ٍ یا در ردیفتَاًذ تِ صَرت پلِّا در دیَار هیًحَُ چیٌؼ گؾَدگی

تاؽذ وِ تِ ٍعیلِ صَرت هٌظن در چٌذ ردیف لزار گیزًذ، دیَار تزؽی تتٌی در ٍالغ تزویثی اس چٌذ دیَار هی ّا تِگؾَدگی

ای ایي ًَ ع اس دیَارّا داؽتِ ٍ در تٌذ ًمؼ اعاعی در ػولىزد لزسُتیز ّن [.2گزدًذ]تٌذ تِ یىذیگز هتصل هیتیزّای ّن

تَاًذ ضوي دارا تَدى هماٍهت وافی در ٌّگام ٍ لَع سلشلِ هاًٌذ فیَس صَرتی وِ تِ ًحَی هٌاعة عزاحی ٍ اجزا گزدًذ، هی

ّای اصلی دیَار ّای وافی تخؼ لاتل تَجْی اس اًزصی سلشلِ را لثل اس آعیة دیذى لغوتػول ًوَدُ ٍ تا ایجاد تغییز ؽىل

 [.3ًوایذ]هغتْله هی

اعت.  صَرت گزفتِ یَارّای تتي هغلح دارای گؾَدگیای تز رٍی رفتار ٍ ظزفیت تزؽی دتا وٌَى تحمیمات گغتزدُ        

 ٍایلیي تزای اٍلیي تز ظزفیت تزؽی دیَارّای تتي هغلح درای گؾَدگی را تِ صَرت آسهایؾگاّی هَرد تزرعی لزار داد ٍ تِ ایي

ّا ٍ غتزػ تزنًحَُ گ 2[. آگَدا4]ایي ًتیجِ رعیذ وِ ٍجَد گؾَدگی تاػث تغییز در رفتار ٍ هماٍهت دیَار تزؽی خَاّذ ؽذ

ٍ ّوىاراى ؽىل پذیزی دیَارّای  3[. پائَلی5هماٍهت تزؽی ًْایی دیَارتزؽی تا دٍ ردیف گؾَدگی را هَرد تزرعی لزار داد]

ّای پذیزی ًوًَِتز ؽىل تزؽی دارای گؾَدگی را هَرد تزرعی لزار داد ٍ تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ تیز ّوثٌذ تؤثیز هْوی

 گَاى[. 6دارای گؾَدگی دارد]
 [.7ٍ ّوىاراًؼ تِ تَعؼِ هذل اجشا هحذٍد غیز خغی  در هَرد  ایي ًَع اس دیَارّا پزداختٌذ]4

دارای گؾَدگی پزداختٌذ ٍ تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ هؤلفِ لائن  ای دیَارّای تزؽیِ تزرعی رفتار لزسُت خاتوی ٍ ّوىاراى

ٍ  5[. ّوچٌیي، ٍاراؽیٌا8ّا خَاّذ داؽت]فتار دیَارّای ایي ًوًَِّای ًشدیه تِ گغل تؤثیز سیادی تز رًیزٍی سلشلِ در سلشلِ

تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ اًذاسُ ٍ هَلؼیت  ّوىاراى تِ تزرعی اثز اتؼاد ٍ هَلؼیت گؾَدگی در دیَارّای تزؽی پزداختٌذ ٍ

  [.9ّای دارای گؾَدگی تؤثیز گذار خَاّذ تَد]گؾَدگی تزرفتار ٍ ظزفیت تزؽی ًوًَِ

تِ تزرعی اثز ٍجَد گغَدگی در پای دیَار تِ صَرت ػذدی پزداختٌذ ٍ تِ ایي ًتیجِ  2112هغؼَد ٍ ّوىاراى در عال         

درصذ ارتفاع دیَار عختی دیَار تزؽی را تِ ؽذت واّؼ دادُ ٍ دیَار ػولىزد  51رعیذًذ وِ افشایؼ عَل تاسؽَ تِ تیؼ اس 

 .[11]دّذهٌاعثی را اس خَد ًؾاى ًوی

 تز رفتار ٍ ظزفیت تزؽی  در لغوت تحتاًی دیَار تزؽی تتي هغلح ّذف اس اًجام ایي پضٍّؼ تزرعی اثز ٍجَد گؾَدگی        

افشار تزای اًجام ایي وار اتتذا هذل ّای آسهایؾگاّی آگَدا در ًزم تاؽذ.هیّی هٌظن دیَار تزؽی تتي هغلح دارای گؾَدگی

عٌجی گزدیذُ اعت.عپظ تا اػوال ؽذُ تا ًتایج آسهایؾگاّی آگَدا صحتّای ایجاد ایجاد گزدیذُ ٍ عپظ هذل آتاوَط
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تزرعی  ّای هَرد ًظز همایغًِوًَِّای هَرد ًظز ایجاد گزدیذُ ٍ رفتار ٍ ظزفیت تزؽی ّای آگَدا، هذلتغییزاتی تز رٍی هذل

 گزدیذُ اعت.

 

 

 ّای آسهایشگاّیجشییات ًوًَِ  -2

هَرد  داًذیذُ دیَار تزؽی تتٌی تا دٍ ردیف گؾَدگی تَعظ گاتزیل آگَدا در داًؾگاُ دٍ ًوًَِ همیاط ؽ 1991درعال       

[. در ایي تحمیك تزای تزرعی رًٍذ هذلغاسی واهپیَتزی دیَارّای هَرد هغالؼِ ٍ اعویٌاى اس 5تزرعی ٍ آسهایؼ لزار گزفت]

ّای آسهایؾگاّی آرهاتَرگذاری ٍ ؽىل ًوًَِاعت. ًحَُ اعتفادُ گزدیذُ ّا، اس ًتایج آسهایؾات آگَداعاسی آىصحت هذل

 تاؽذ.ًؾاى دادُ ؽذُ اعت.تواهی اتؼاد تز حغة هیلیوتز هی 1ٍ2ٍ3ّای ؽذُ در ؽىلایجاد

 
 [5پیکزبٌذی دیَار طزاحی شذُ تَسط آگَدا ] – 1شکل                                                

 

 
 

         [5هیلگزدگذاری دیَار بزشی آگَدا] -3شکل                                                 [  5بٌذ ]هیلگزدگذاری تیز ّن-2شکل
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  هشخصات هصالح هصزفی -3
داًِ ؽذُ اعت وِ در دیَارّای تا ضخاهت ون تیؾتزیي وارتزد را ایفا ًوَدُ ٍ خصَصیات آى واهأل ّا اس تتي ریشدر ایي ًوًَِ

ای تا دیَار در همیاط ٍالؼی ایجادگزدد. گزدد تا رفتار لاتل همایغِتاؽذ.ایي خصَصیت  عثة هی وَلی هیهٌغثك تز تتي هؼ

تٌذ ٍ اس هیلگزد تا لغز ؽؼ هیلیوتز هیلیوتز تزای هیلگزدّای ػزضی تیز ّن 8ّا اس هیلگزد تا لغز گذاری ًوًَِتزای هیلگزد

ّا در جذاٍل ادُ گزدیذُ اعت. هؾخصات هیلگزد ٍ تتي هصزفی در ًوًَِتزای هیلگزدگذاری عایز لغوتْای دیَار تزؽی اعتف

 آٍردُ ؽذُ اعت. 1ٍ2

 

 
 

 [5]هشخصات آرهاتَر هصزفی -1ذٍل ج

 

 نوع واندازه آرماتورها

 

 مقاومت تسلیم متوسط

)N/mm2) 

 

 مدول االستیسیته

)kN/mm2) 

 

میلیمتر ساده 6  

 

312 

 

195 

 

میلیمتر آجدار8  

 

555 

 

222 

 

 [5] ًتایج هقاٍهت بتي -2ذٍل ج

 

  بتن نوع

 

روزه 25فشاری مقاومت   

)N/mm2) 

 

 مدول االستیسیته

)kN/mm2) 

 

 بتن ریزدانه

 

26 

 

1583 

 

32 

mm 
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 ّابارگذاری ًوًَِ -4

                   تِ اًذ. َرد تارگذاری لزار گزفتِّا در تزاس فَلاًی هّا، ًوًَِجایی در آىگیزی جاتِّا ٍ ًصة ٍعایل اًذاسُپظ اس عاخت ًوًَِ

دیَار تِ  ّیذرٍلیىی وِ در گَؽِ تاالی دیَار در عوت راعت آى لزار گزفتِ اعت، اػوال ؽذُ اعت.پایذاری ٍعیلِ یه جه 

ّا در آسهایؾات آگَدا ٍعیلِ یه لاب فَالدی هتصل تِ هیلگزد پیؼ تٌیذُ تؤهیي ؽذُ اعت.جشییات تارگذاری ٍاردُ تِ ًوًَِ

 ادُ ؽذُ اعت.ًؾاى د 4در ؽىل 

 
  [5ّای آسهایشگاّی آگَدا]تست بارگذاری ًوًَِ – 4شکل 

 

 

 ساسی کاهپیَتزی تَسط ًتایج آسهایشگاّیسٌجی هذلصحت -5

 افشارعاسی تَعظ ًزمعاسی ؽذُ اعت.هذلافشار آتاوَط هذلآگَدا تَعظ ًزم ّای آسهایؾگاّی درایي لغوت یىی اس ًوًَِ

فتي فًَذاعیَى هَجَد در ًوًَِ آسهایؾگاّی ٍ یه تار تا حذف فًَذاعیَى هَجَد ٍ گیزدار فزض یه تار تا درًظز گز آتاوَط

تتي اس هذل خغارت خویزی اعتفادُ ؽذُ اعت.تزای رفتار غیز خغی  عاسی تزای هذل[.11]ًوَدى وف دیَارایجاد ؽذُ اعت

اس فزض اًٍاتِ ٍ ّوىاراى اعتفادُ ؽذُ  تتي ی خغارتتؼییي رفتار فؾاری تتي اس هذل فؾاری ّاگٌغتاد ٍ تزای تؼییي پاراهتزّا

تٌذی الواى  ّوچٌیي تزای هذل عاسی آرهاتَرّا اس هذل چٌذ خغی عالن هایىاٍا ٍ ّوىاراى اعتفادُ گزدیذُ اعت.هؼاعت.

عایز ؽزایظ  تاؽذ.یهتز هعاًتی 3هتز ٍ هیلگزدّا اس ًَع الواى تیز تا اتؼاد عاًتی 3تتٌی اس ًَع الواى تٌؼ عِ تؼذی تا اتؼاد 

ًوَدار تار تغییز هىاى حاصل اس تحلیل غیز خغی  ؽذُ اػوال ؽذُ اعت.ّای ایجادافشار تِ هذلهَجَد در آسهایؼ تَعظ ًزم

 ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. 5افشار ٍ ّوچٌیي ًتایج آسهایؾات آگَدا در ؽىل ّا در ًزمًوًَِ

افشار در ًاحیِ غیز خغی تا دلت لاتل لثَلی ّای ایجاد ؽذُ تَعظ ًزم هذل گزدد،هؾاّذُ هی 4عَر وِ در ؽىل ّواى          

عاسی فًَذاعیَى تاػث افشایؼ عختی اٍلیِ ٍ ػذم اًغثاق تز ًتایج آسهایؾگاّی تز ًتیجِ آسهایؾگاّی هٌغثك ؽذُ اًذ.ػذم هذل

گزدد.تٌاتزایي تا چؾوگیز در عزػت تحلیل ًزم افشار هی در ایي ًاحیِ گزدیذُ اعت.اس عزفی حذف فًَذاعیَى تاػث افشایؼ

تَاى تا حذف فًَذاعیَى عزػت تَجِ تِ ایٌىِ در ایي تحمیك هماٍهت تزؽی ًْایی دیَار در ًاحیِ غیز خغی هذ ًظز اعت هی

 ّا را افشایؼ داد، ٍ تِ درعتی ًتایج در ًاحیِ غیز خغی اعویٌاى حاصل ًوَد.تحلیل ًوًَِ
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اعت. افشار ًؾاى دادُ ؽذُهَد خزاتی دیَار هَرد هغالؼِ در ؽزایظ آسهایؾگاّی ٍ هذل ایجاد ؽذُ در ًزم 6در ؽىل             

تاؽذ. در تخزیة خوؾی هفصل ؽىغت خوؾی هی ّواى عَر وِ هؾاّذُ هی گزدد، در ّز دٍ حالت تخزیة دیَار تِ صَرت

عَر وِ تیاى [.ّوچٌیي ّواى1تاؽذ]ؽَد، وِ ایي هماعغ هحل حذاوثز ًیزٍی تزؽی ًیش هیخویزی در پای دیَار تؾىیل هی

ّای اصلی دیَار گزدد تِ لغوتتٌذ تاتحول تغییز ؽىل ٍ تخزیة واهل ّواًٌذ یه فیَس ػول ًوَدُ ٍتاػث هیؽذ، تیزّای ّن

افشار در تَاى تِ درعتی ًتایج حاصل اس ایي ًزمافشار آتاوَط هیی آسهایؾگاّی در ًزمآعیة ووتزی ٍارد گزدد.اس تزرعی ًوًَِ

 هَرد دیَارّای تزؽی تتي هغلح هَرد هغالؼِ اعویٌاى حاصل ًوَد.

 

 
 

 [5ًَع خزابی دیَار هَرد هطالعِ در آسهایشگاُ ٍ بِ ًتایج تحلیل]– 6شکل 
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 شذُّای طزاحیلعِ هتغیزّا بز رٍی هذلهطا -6
 ا یه ردیفّایی تدر ایي لغوت تزهثٌای دیَارّای عزاحی ؽذُ تَعظ آگَدا، یه ًوًَِ دیَار تذٍى گؾَدگی ٍ ًوًَِ        

یه ًوًَِ دارای گؾَدگی در پای دیَار ٍ ًوًَِ دیگز فالذ گؾَدگی در  ّای دارای تاسؽَدر ًوًَِاعت.گؾَدگی عزاحی ؽذُ

هجوَع هغاحت تاسؽَّا در ّز دٍ ًوًَِ تا تاؽذاتؼاد تاسؽَّا در ّز دٍ ًوًَِ تِ ًحَی تؼثیِ ؽذُ اعت وِ پای دیَار هی

عاًتی هتز در گَؽِ  2( تِ ؽىل اػوال تغییز هىاى تِ اًذاسُ هًََتًَیه)یىٌَا ّا تِ صَرتتارگذاری ًوًَِیىذیگز تزاتز تاؽٌذ.

ّای ّا ٍ هؾخصات هصالح هصزفی هؾاتِ تا ًوًَِاػوال گزدیذُ اعت.هیلگزدگذاری ًوًَِ تاالی دیَار هؾاتِ تا ؽزایظ ػولی

 تاؽذ.آسهایؾگاّی هی

 

 ّای طزاحی شذُ بزای بزرسی اثز ٍجَد باسشَ در پای دیَارهذل – 7شکل

 افشار آباکَسّای طزاحی شذُ تَسط ًزمًتایج حاصل اس تحلیل غیز خطی ًوًَِ -7

 عپظ تحلیل غیز خغی تز رٍری ًوًَِعاسی گزدیذُ ٍ افشار آتاوَط هذلّای عزاحی ؽذُ در ًزمغوت ًوًَِدر ایي ل          

آٍردُ  3ّا در جذٍل ٍ همادیز ظزفیت تزؽی ًوًَِ 8ّا در ؽىل گزدد. ًوَدار تار تغییزهىاى ًوًَِافشار اػوال هیّا تَعظ ًزم

تِ ایٌىِ هجوَع هغاحت گؾَدگی در دٍ ًوًَِ دارای گؾَدگی تغییزی تا تَجِ گزدد، عَر وِ هؾاّذُ هیؽذُ اعت. ّواى

پذیزی تیؾتزی ًغثت تِ ًوًَِ دارای تاسؽَ در پای دیَار تاؽذ ظزفیت ٍ ؽىلای وِ فالذ تاسؽَ در پای دیَار هیوٌذ،ًوًًَِوی

 دارد.

دیَارّای تزؽی تتي هغلح، هغاحت ًاحیِ تآثیزگذار تز ظزفیت تزؽی  تزیي ػَاهلیىی اس هْن  عَر وِ تیاى ؽذّواى       

هغاحت تیؾتزی اس ًاحیِ فؾاری ًغثت تِ حالتی تاؽذ.در حالتی وِ در پای دیَار تاسؽَ ٍجَد داؽتِ تاؽذ،تحت فؾار دیَار هی

 وِ تاسؽَ در پای دیَار ٍجَد ًذارد،اس تیي خَاّذ رفت ٍ در ًتیجِ ظزفیت تزؽی ًوًَِ واّؼ تیؾتزی خَاّذ داؽت.

دٌّذ وِ در صَرتی وِ تاسؽَیی تا تیؼ اس پٌجاُ درصذ ػزض دیَار در پای دیَار ایجاد گزدد، الواى تحمیمات ًؾاى هی      

 ّای پای دیَار دارای ػولىزد عتَى ؽذُ ٍ ظزفیت تزؽی دیَار تِ ؽذت واّؼ پیذا خَاّذ وزد.
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 شذُّای طزاحی:ظزفیت بزشی ًو3ًَِجذٍل

 ًَع ًوًَِ (KN)ظزفیت تزؽی

 دیَار تتي هغلح تذٍى تاسؽَ 37

 عاًتیوتز25*11دیَار تتي هغلح دارای تاسؽَ تِ اتؼاد  3581816

 عاًتیوتز25*12دیَار تتي هغلح دارای تاسؽَ تِ اتؼاد  31897

 

 

 

 
 

 تغییزهکاى دیَار آگَدا بز اساس ًتایج آسهایشگاّی ٍ هذل اجشا هحذٍد -ًوَدار بار – 8شکل 
 

ّا یِ گزدد ؽىغت تواهی ًوًَِعَر وِ هؾاّذُ هیدّذ.ّواىّای عزاحی ؽذُ را ًؾاى هیهَد خزاتی ًوًَِ 11ؽىل           

گزدد.تا اػوال تارگذاری ٍ آغاس تغییز تاؽذ، ٍ هفصل خویزی در پای دیَار در ًاحیِ تحت فؾار تؾىیل هیصَرت خوؾی هی

ّای دّذ. تافشایؼ همذار تار گذاری تزنحیِ تحت وؾؼ دیَار رخ هیّای خوؾی در ًاؽىل دیَار اتتذا یه عزی تزن

ّای خوؾی جذیذ در ًَاحی تاالتز دیَار ٍ ّوچٌیي در خوؾی در ًاحیِ وؾؾی تِ اًذاسُ وافی رؽذ یافتِ  ٍیه عزی تزن

                                       گزدد وِ  تیزّای ّوثٌذ لثل اس ایٌىِ تِ گزدد.ّوچٌیي هؾاّذُ هیًاحیِ تحت فؾار دیَار ایجاد هی

اًذ.ایي هغلة حاوی اس ًحَُ ّای اصلی دیَار آعیثی تزعذ، دچارتغیییزؽىل دٍاًحٌایی ٍ تخزیة واهل ؽذُتواهی  لغوت

 تاؽذ.ّای هَرد هغالؼِ هیعزاحی صحیح ًوًَِ

ای وِ فالذ تاؽذ.در ًوًَِهتز هیعاًتی 1511 در ّز دٍ ًوًَِهجوَع هغاحت تاسؽَّا  گزدد،عَر وِ هؾاّذُ هیّواى       

در پای دیَار حذف ؽذُ ٍ هغاحت ایي تاسؽَ تِ عَر هغاٍی تِ تاسؽَّای تاالیی  ّا یىی اس تاسؽَتاؽذ،تاسؽَ در پای دیَار هی

ي ًزفتِ ٍ در ًتیجِ اس تیگزدد تا ًاحیِ تحت فؾار دیَار وِ ػوذتا در پای دیَار لزار دارد،اًتمال یافتِ اعت.ایي اهز عثة هی

 هماٍت تزؽی تیؾتزی در ایي ًوًَِ ایجاد گزدد.
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 گذاری هَردًظزبار شذُ پس اس اعوالّای طزاحیهَد شکست هذل –11شکل 
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 گیزیًتیجِ -8

ذا تا در ایي هغالِ اثز هَلؼیت گؾَدگی در دیَارّای تزؽی تتي هغلح هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت. تزای اًجام ایي هغالؼِ اتت

-ّایی تزای تزرعی همایغِعٌجی ؽذُ ٍ عپظ هذلافشار هَرد اعتفادُ صحتّای آسهایؾگاّی آگَدا ًزماعتفادُ اس ًتایج ًوًَِ

ّا تزیي ًتایج حاصل اس تحلیل ٍ تزرعی ًوًَِای تز رٍی هَلؼیت گؾَدگی عزاحی ٍ هَرد تحلیل ٍ تزرعی لزار گزفت. هْن

اس:ػثارتٌذ  

تزی ّای دلیكؽَد تا جَابافشار آتاوَط عثة هیّای آسهایؾگاّی آگَدا در ًزماعیَى دیَار در هَرد ًوًَِعاسی فًَذهذل -1

-عاسی فًَذاعیَى ٍ گیزدار فزض ًوَدى پای دیَار در ًزماعت وِ ػذم هذل در ًاحثِ االعتیه دیَار حاصل گزدد. ایي درحالی

.ؽَدافشار هیخغی ًزمّای دلیك در ًاحیِ غیزؽذى جَاب افشار تاػث افشایؼ عزػت تحلیل ٍ حاصل  

درصذ واّؼ هماٍهت  15ّای دارای گؾَدگی تا هجوَع هغاحت گؾَدگی یىغاى،تِ تزتیة دارای ظزفیت تزؽی ًوًَِ  -2

درصذ واّؼ هماٍهت در حالت ػذم ٍجَد تاسؽَ در پای دیَارًغثت تِ ًوًَِ تذٍى  4در حالت ٍجَد تاسؽَ در پای دیَار ٍ 

 .تاؽذگی هیگؾَد

تزیي ػَاهل هؤثز تز ظزفیت تزؽی دیَارّای تزؽی تتي هغلح هغاحت ًاحیِ تحت فؾار دیَار ٌّگام اػوال یىی اس هْن -3

تاؽذ وِ دلیل واّؼ تغیار اًذن ظزفیت تزؽی ًوًَِ در حالتی تاسؽَ در پای دیَار ٍجَد ًذارد،واّؼ اًذن تارگذاری هی

 تاؽذ.حالت ٍ جَد تاسؽَ در پای دیَار هیهغاحت ًاحیِ فؾاری هؤثز ًغثت تِ 

ّای ّای خوؾی در لغوتاًذ.در ایي ًَع ؽىغت تا ؽزٍع اػوال تارگذاری تزنّا دچار ؽىغت خوؾی ؽذُتواهی ًوًَِ -4

ی تزن ّای هَجَد تشرگتز ؽذُ ٍ یه عزدّذ.تا فشایؼ  تذریجی تارگذاری تزنوؾؼ دیَار رخ هی ی تحتپاییي در ًاحیِ

 ٌذ ًیش ؽزٍع تِ تحول تغییز ؽىل گزدد. ّوچٌیي تیزّای ّوثایجاد هی ّای تاالتز دیَاری جذیذ در لغوتی خوؾاّ

ًوایتذ. ًْایتا تا ایجاد هفصل خویزی در پای دیَار در ًاحیِ تحت فؾار هغتْله ًوَدى اًزصی حاصل اس ًیزٍی ٍاردُ هی

 گزدد.ّا تىویل هیتخزیة ًوًَِ

ّای تَاًٌذ لغوت سیادی اس اًزصی ًیزٍی ٍاردُ را لثل اس آعیة دیذى تخؼت عزاحی صحیح هیتٌذ در صَرتیزّای ّن -5

 اصلی دیَار هغتْله ًوَدُ ٍ تِ صَرت دٍ اًحٌایی تغییز ؽىل دٌّذ.
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