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ُ   ّب ٍ هلبحجِ ، گضاسؽّبٕ هغشح ؿذُ دس هقب ِ ّبشِٗظً ّیبٕ اًجویي   ّب  ضٍهبً ث٘یبًرش دٗیذگب
کیِ ثیِ   ک ٍ اكالح آًْب، سب جیبٖٗ  ح ،لوٖ ثشي اٗشاى ً٘ؼز. ًـشِٗ دس ٍٗشاٗؾ كَسٕ هغب تػ

 آصاد اػز. ،اكل هغب ت لذؿِ ٍاسد ًـَد
 

 هجَس ًطزیِ:
ثیِ   71141/18/3سشٍٗجٖ اًجوي ػلوٖ ثشي اٗشاى عیٖ ًبهیِ ؿیوبسُ     -هجَص ًـش هجلِ ػلوٖ

 ، سَػظ ٍصاسر ػلَم، سحق٘قبر ٍ فٌبٍسٕ كبدس گشدٗذُ اػز8/4/1395سبسٗخ 

 2 د٘بم ػشدث٘ش
 3 ؿَُ٘ ًبهِ ًربسؽ هقب ِ

هحلَس  ٕثِ کوک كفحبر فلض ٖثِ ػشَى ثشٌ ٘شاسلبالر س ٕهقبٍم ػبص
 (ٗوبًًٖش اثَا فضل، هحوذ کبظن ؿشثشذاس) إ شصُ ٕثبسّب سحزکٌٌذُ 
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 وبى٘ػ ِٗدب  ّٕبدٍام هخلَط ّٕبدبساهشش ٖثش ثشل ٕوش٘هَاد دل ش٘سبث
 (ٖحؼبم هذً ػ٘ذ، ٘بک ٘ذٕػؼ ٖػل)ن٘کلؼ ٌبر٘آ َه

24 

 ٖثشٌ ٖلوـ ّٕبقبة ٕاػولکشد  شصُ ٕ شصُ ثش سٍ شصُ ٍ دغ ٖاثش سَا  ٘لسحل
 (سحوذل ٕجَاد هکبس، ٖؿبفؼ ػشفبى، ٗبىهحوذ ٘الده)  هؼلح

41 

دس  ٗذکلشا َٗىًفَر  ّٕبٕ سش ٍ لـک ؿذى سٍچشلِ ٗؾاثشار افضا ٖثشسػ
 ٖدبؿـ ٗظؿشا ػبصِٕ٘ثشي اؿجبع ًـذُ: ؿج

 ٖ(ػجحبً ٕ، جؼفشكفش ، اکجشهْذٕ ًؼوشٖ چبسٕ) 

65 

ثشي هؼلح هقبٍم ؿذُ  ٖجْز هحبػجِ هقبٍهز ٍ ل٘ض اػضبء لوـ ٖاسائِ سٍؿ
 (احؼبى لجؼشِ فش ٖ،ٗبػشؿشٗف) (FRP) ٕثب ا ٘بف دل٘وش
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 ٘ؾػییجک دیی ّٕییباسلییبل ثلییَک ٘وبًٖ دسػیی ٗییِػولکییشد چؼییت دب ٖثشسػیی
 (صادُٖسضب سَکل هحوذ، ٕػلوذاس ٘لٖکف فشٗذ، ٘بىاهبً ٘الده) AACػبلشِ 
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 ٕثشي هؼلح داسا ٕقبة ّب ٍٕ هذل ػبص ٕهخشلف ػذد ٕسٍؽ ّب ٗبثٖاسص
 (٘ذٕصادُ ٍح٘للل اثشاّ٘ن، ٕسضب هشاد) ٖجبًج ٕدس ثشاثش ثبسّب ٖٗثٌب ٘بًقبةه

102 

 ٘زصئَ  ٕحبٍ ٍٖ ػِ جضئ ٖدٍ جضئ ّٕبهخلَط ٖلَاف هٌْذػ ٖثشسػ
 ٘ل٘غٍ دٍدُ ػ ٘ؼٖعج

 (ٌٖ٘چ ٕ، هْذٕثبثک احوذ ٘ذٕ، دَسلَؿ ٖ، ػل٘شضبجؼفش ػجحبً)
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 134 اؿششاک فشم
 135 فشم ػضَٗز اًجوي ػلوٖ ثشي اٗشاى

 هْن یِاطالع
رس بًذ   یه   یزاىهحتزم اًجوي بتي ا یٍ اعضب یذداًص پژٍّبى، اسبت یِاطالع کل بِ

بب  DOIکذ  یدارا ”یبتٌ یهصبلح ٍ سبسُ ّب " یجیتزٍ -یعلو یِهقبالت ًطز یتوبه
ض ذُ   ی زاى بتي ا یاًجوي علو یبسیبِ صبحب اهت 10.30478 یضوبرُ اختصبص یصپ

. یبب ذ  یه یصبِ هقبالت تخص DOI ِهقبلِ، بالفبصل یزشپس بعذ اس پذ یياست. اس ا
 ضَد. یه یِّن ًوب ISC یگبُدر پب یًِطز یيتَجِ است ا یبىضب
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 بسمه تعالی
 

 
هؼیییلح ٍ  ٖثشٌییی ّیییبٕؿیییوبسُ هجلیییِ، ّـیییز هقب یییِ اسائیییِ ؿیییذُ اػیییز کیییِ ّیییش دٍ هجحییی  ػیییبصُ  ٗیییيدس ا

هغیییشح  ٗیییزثلیییَسر هلیییب ح کبهذَص ٘ـیییششث ٖ.دسحبل حبضیییش هلیییب ح ثشٌیییگ٘شًیییذٖسا دسثیییش هییی ٖهلیییب ح ثشٌییی
 ٗرییشٍٕ آة، هییَاد د ٘وبىهؼوییَل هشـییکلِ ثییشي: ؿییبهل ؿییي، هبػییِ، ػیی      ٕکییِ ػییالٍُ ثییش اجییضا    گشدًییذٖهیی
ػولکیییشد ثیییشي ؿیییبهل ثیییشي  ٕسٍ ٖهثجیییز هیییَاد اضیییبف ٘شدس للیییَف سیییبث ٘قیییبر. سحقدس لیییَد داسًیییذ ٘یییضسا ً

ثیییشي سیییبصُ دس جْیییز ثْجیییَد ػولکیییشد  ٕسٍ ٘شاػیییز. هوکیییي اػیییز سیییبث ٘یییزسیییبصُ ٍ ػیییخز ؿیییذُ حیییبئض اّو
 ٗییبسا حییزف ًوییَد   ٍٖسٍد هییَاد اضییبف  ٖهٌفیی ٘شسییبث سییَاىٖ هیی ْ٘ییب،افضٍدً ٖثشلیی ٘شٕثییب ثکییبسگ  ٘کيًجبؿییذ،  یی 

ػولکیییشد ثیییشي ػیییخز ؿیییذُ ؿیییبهل    ٕهیییَسدًظش سٍ ٘شغب یییت هیییَاسد سیییبث  . دسًذثیییِ حیییذاقل هوکیییي سػیییب 
هیییشسجظ دس جْیییز ثْجیییَد  ٘شهخشلیییف هقیییذاس سیییبث ّیییبٕ ٗؾکیییِ ثیییب اًجیییبم آصهیییب ثبؿیییذٖهقبٍهیییز ٍ دٍام هییی

ثیییبصُ  ٕهـیییخق گییشدد ٍ ثیییشا  سَاًییذ ٖهیییَثش دس ثییشي هییی  ٖگییشدد. دس اًشْیییب هقییذاس هیییَاد اضییبف   -ٖهییی ٘یی٘ي سؼ
 ٘ـیییٌْبدد ٖدس اجیییشا دس قب یییت چیییبسچَة عشاحییی  ٘شٕکیییبسگهقیییذاس ثْجیییَد هشٌیییبظش جْیییز ث  ٖ،هیییَاد اضیییبف

 گشدد.

 ٖثشٌیی  ٗشٖثییِ ػییوز هییَاد کییبهذَص    ٘ییشال ٕدس دّییِ ّییب  ٖهلییب ح ثشٌیی  ٘قییبرکییِ سحق  ؿییَدٖهیی هالحظییِ
هشؼییبسف(  ّٕییب ٘وبى)ػیی ٘وبًٖػیی ّییبٕٗییِثییب دب ٖ،ثشٌیی ّییبٕٗییزًوییَدُ اػییز، اگشچییِ کبهذَص   ٘ییذاد ٗییلسوب

ٍ  ٖثشسػییی ٘قیییبر،سحق ٗییی هشؼیییبسف( هغیییشح ؿیییذُ ٍ اص عش ّٕیییب ٘وبى)ثیییذٍى ػییی ٘ویییشٕدل ّیییبٕٗیییِثیییب دب ٗیییب
دس  ٘یییزٍ اػیییشفبدُ اص صئَ  ٘ویییشٕهیییَاد دل ٘شؿیییوبسُ دٍ هقب یییِ هیییشسجظ ثیییب سیییبث  ٗیییي. دس اگشدًیییذٖکٌشیییشل هییی
 آٍسدُ ؿذُ اػز. ٗزکبهذَص ٖقب ت هَاد ثشٌ

ٖ ثییش اػیییبع هغب ؼیییبر آصهب  ٗیییذکلشا ٗیییَىًفییَر   ٘شهقب یییِ دس ساثغییِ ثیییب سیییبث  ٗییک  دس  ٗریییشٍٕ هقب یییِ د ٗـییربّ
 قشاس گشفشِ اػز. ٖاػز هَسد ثشسػ ٗشٖکبهذَص ٖکِ هبدُ ثشٌ ٘وبًٖ،ػ ِٗساثغِ ثب چؼت دب

هؼیییلح ؿیییبهل، هحلیییَس   ٖثشٌییی إهیییشسجظ ثیییب هغب ؼیییبر دس للیییَف ػولکیییشد ػیییبصُ   ٗریییشهقب یییِ د چْیییبس
ِ  ٕ ییشصُ ٍ دییغ  ییشصُ، هقییبٍم ػییبص    ٖاسلییبل، سییَا   ًٖوییَدگ ٖهیی ٖٗثٌییب ٘بًقییبةه ٘شٍ سییبث FRP ّییبٕثییب ٍسقیی

 .ثبؿٌذ

ثیییشي  ٍٕ سکٌَ یییَط ٖثشٌییی ّیییبٕهیییشسجظ ثیییب ػیییبصُ ٘قیییبرهجلیییِ سحق ٗیییيکیییِ هغب ؼیییِ ا گیییشددٖهالحظیییِ هییی 
 ٘یییضٍ ً ٘ییی اػیییز هیییَسد سَجیییِ هحق ٘یییذکیییِ اه گ٘یییشدٖ( سا ثلیییَسر ّییین اًیییذاصُ دس ثیییش هییی ٖ)هلیییب ح ثشٌییی

 .٘شدهخشلف قشاس گ ّبٕدٗذگبُ ثب گبىلَاًٌذُ
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ٖ ٍ دظٍّـرشاى هٖ هحققبى ِ   -سَاًٌذ هقبالر ػلوی اػیبع  ثیش اٗیشاى   ّیبٕ هخشلیف اًجویي ػلویٖ ثیشي     دظٍّـیٖ لیَد سا دس صهٌ٘ی
 دػشَسا ؼول صٗش سِْ٘ ًوَدُ، جْز ثشسػٖ ٍ چبح ثشإ ػشدث٘ش ثِ آدسع ًـشِٗ اسػبل ًوبٌٗذ.

 اصَل کلی
 دس هقب ِ اسػب ٖ، هؼئَل هکبسجبر کِ ٗکٖ اص ًَٗؼٌذگبى اػز، ثبٗذ هـخق گشدد. -1
 ( ثبؿذ.Review( ٍ ٗب هشٍسٕ )Original Articleثبٗؼز ثِ ؿکل دظٍّـٖ )هقبالر اسػبل ؿذُ هٖ -2
 هقب ِ ثِ صثبى فبسػٖ ساٗج دس ًـشٗبر ػلوٖ ٍ ثلَسر سٍاى ًربسؽ ؿذُ ثبؿذ. -3
 ؿَد کِ داسإ سب ٘فبسٖ دس آى صهٌِ٘ ثبؿٌذ.سٕ، فقظ اص دظٍّـرشاى هجشة ٍ هؼلظ ثِ هَضَع هقب ِ دزٗشفشِ هٖهقب ِ هشٍ -4
اػز کِ هقب ِ ثشإ چبح ثِ هشجغ دٗرشٕ اسػبل ًـذُ ٍ قجالً ً٘ض ثِ چبح ًشػ٘ذُ ثبؿیذ. اسػیبل ّوضهیبى هقب یِ ثیِ       قبثل رکش -5

 ثبؿذ.ػبٗش هجالر ً٘ض هجبص ًوٖ
 )فشم، دس اداهِ اٗي ؿَُ٘ ًبم هٖ ثبؿذ(سکو٘ل ؿذُ دسلَاػز چبح ٍ سؼْذ ًبهِ ثِ ّوشاُ هقب ِ ا ضاهٖ اػز. اسػبل فشم  -6
کٌٌذ ٍ ًشبٗج داٍسٕ ثِ كیَسر  ثغَس ًبؿٌبع ثشسػٖ ٍ اسصٗبثٖ هٖ هقبالر دسٗبفشٖ سا اػضبٕ ّ٘أر سحشٗشِٗ، هـبٍساى ٍ داٍساى -7

 کشجٖ ثِ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى اػالم لَاّذ ؿذ.
هبُ اػز ٍ ثؼذ اص دبٗبى هْلز،  1هْلز اسػبل هقب ِ اكالح ؿذُ سَػظ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى دغ اص ٍكَل ًظش داٍساى حذاکثش  -8

 گشدد.ثب هقب ِ ثِ ؿکل هقب ِ جذٗذ ثشلَسد ؿذُ ٍ هجذداً ثشإ داٍسٕ اسػبل هٖ
 داؿز.ًـشِٗ ّ٘چرًَِ سؼْذٕ ًؼجز ثِ چبح ٗب اػششداد هقبالر سػ٘ذُ ًخَاّذ  -9

ًـشِٗ ّ٘چ هؼئَ ٘شٖ دس قجبل سبل٘ش اًشـبس هقب ِ کِ ثِ د ٘ل ػذم سػبٗز اٗي ساٌّویب سَػیظ ًَٗؼیٌذُ/ ًَٗؼیٌذگبى اٗجیبد       -10
 گ٘شد.ؿَد، ثشػْذُ ًوٖ

چٌبًچِ، هقب ِ د٘ؾ اص اسػبل ثِ ًـشِٗ، دس ّوبٗؾ ٍ هجبهغ ػلوٖ دٗرشٕ اسائِ ؿذُ اػز، هشاست ثبٗذ ثیب رکیش سیبسٗخ اسائیِ ٍ     -11
 هـخلبر کبهل ّوبٗؾ اػالم ؿَد. 

 ثبؿذ ٍ ًـشِٗ دس اٗي صهٌِ٘ هؼئَ ٘شٖ ًذاسد.كحز ػلوٖ هغب ت هقب ِ ثش ػْذُ ًَٗؼٌذُ هقب ِ هٖ -12
 ب ت هقبالر دزٗشفشِ ؿذُ آصاد اػز.ًـشِٗ دس ٍٗشاٗؾ هغ -13

 راٌّوبی ًگبرش ٍتٌظین هقبلِ
هشش ثی٘ي ػیغشّب ثیب ًیشم     ػبًشٖ 2هشش ٍ ثب فبكلِ ػبًشٖ 5/2سٍ، دس ٗک ػشَى ٍ ثب حبؿِ٘ ، ثِ كَسر ٗکA4هقب ِ ثبٗذ دس کبغز .1

ثشإ  B-14ٍ اًذاصُ  B Nazaninًز سبٗخ ؿَد. ّش كفحِ ثبٗذ داسإ ؿوبسُ سشس٘جٖ ثبؿذ. حشٍف فبسػٖ ثب فَ Word 2003افضاس 
ثبؿیذ. ؿیوبسُ    12ٍ اًیذاصُ   Times New Romanثشإ س٘ششّب ٍ حشٍف اًرل٘ؼیٖ ثیب فًَیز     B-12ثشإ هشي ٍ  12ػٌَاى هقب ِ، 

 كفحِ دس دبٗ٘ي ٍ ٍػظ ّش كفحِ قشاس گ٘شد.
کبهیل ٍ ؿیفبف دس    ٗؾ سا دس قؼوز قذسداًٖ ثِ عَس اًذ، هحل اًجبم آصهب اًجبم دادُ ًَٗؼٌذگبى هحششهٖ کِ کبس آصهبٗـربّٖ. 2

 ًوبٌٗذ.
 كفحِ هٖ ثبؿذ .  زا اص ًَٗؼٌذگبى هحششم اًشظبس سػبٗز آى سا داسًذ. 18حذاکثش سؼذاد كفحبر هحذٍد ثِ . 3
 سٍؽ سٌظ٘ن هقبالر دظٍّـٖ ثـشح رٗل ثبؿذ:.4
بًَادگٖ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، سسجیِ ٍ ػیوز ػلویٖ، ًیبم ٍ     . كفحِ اٍل ؿبهل: ػٌَاى هقب ِ ثِ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ ، ًبم ٍ ًبم ل4-1

 ًـبًٖ هحل کبس، هَػؼِ ًبظش، ؿوبسُ سلفي سوبع ٍ آدسع دؼز ا کششًٍ٘کٖ اسػبل کٌٌذُ هقب ِ ثبؿذ.
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 بسمه تعالی
 

 
هؼیییلح ٍ  ٖثشٌییی ّیییبٕؿیییوبسُ هجلیییِ، ّـیییز هقب یییِ اسائیییِ ؿیییذُ اػیییز کیییِ ّیییش دٍ هجحییی  ػیییبصُ  ٗیییيدس ا

هغیییشح  ٗیییزثلیییَسر هلیییب ح کبهذَص ٘ـیییششث ٖ.دسحبل حبضیییش هلیییب ح ثشٌیییگ٘شًیییذٖسا دسثیییش هییی ٖهلیییب ح ثشٌییی
 ٗرییشٍٕ آة، هییَاد د ٘وبىهؼوییَل هشـییکلِ ثییشي: ؿییبهل ؿییي، هبػییِ، ػیی      ٕکییِ ػییالٍُ ثییش اجییضا    گشدًییذٖهیی
ػولکیییشد ثیییشي ؿیییبهل ثیییشي  ٕسٍ ٖهثجیییز هیییَاد اضیییبف ٘شدس للیییَف سیییبث ٘قیییبر. سحقدس لیییَد داسًیییذ ٘یییضسا ً

ثیییشي سیییبصُ دس جْیییز ثْجیییَد ػولکیییشد  ٕسٍ ٘شاػیییز. هوکیییي اػیییز سیییبث ٘یییزسیییبصُ ٍ ػیییخز ؿیییذُ حیییبئض اّو
 ٗییبسا حییزف ًوییَد   ٍٖسٍد هییَاد اضییبف  ٖهٌفیی ٘شسییبث سییَاىٖ هیی ْ٘ییب،افضٍدً ٖثشلیی ٘شٕثییب ثکییبسگ  ٘کيًجبؿییذ،  یی 

ػولکیییشد ثیییشي ػیییخز ؿیییذُ ؿیییبهل    ٕهیییَسدًظش سٍ ٘شغب یییت هیییَاسد سیییبث  . دسًذثیییِ حیییذاقل هوکیییي سػیییب 
هیییشسجظ دس جْیییز ثْجیییَد  ٘شهخشلیییف هقیییذاس سیییبث ّیییبٕ ٗؾکیییِ ثیییب اًجیییبم آصهیییب ثبؿیییذٖهقبٍهیییز ٍ دٍام هییی

ثیییبصُ  ٕهـیییخق گییشدد ٍ ثیییشا  سَاًییذ ٖهیییَثش دس ثییشي هییی  ٖگییشدد. دس اًشْیییب هقییذاس هیییَاد اضییبف   -ٖهییی ٘یی٘ي سؼ
 ٘ـیییٌْبدد ٖدس اجیییشا دس قب یییت چیییبسچَة عشاحییی  ٘شٕکیییبسگهقیییذاس ثْجیییَد هشٌیییبظش جْیییز ث  ٖ،هیییَاد اضیییبف

 گشدد.

 ٖثشٌیی  ٗشٖثییِ ػییوز هییَاد کییبهذَص    ٘ییشال ٕدس دّییِ ّییب  ٖهلییب ح ثشٌیی  ٘قییبرکییِ سحق  ؿییَدٖهیی هالحظییِ
هشؼییبسف(  ّٕییب ٘وبى)ػیی ٘وبًٖػیی ّییبٕٗییِثییب دب ٖ،ثشٌیی ّییبٕٗییزًوییَدُ اػییز، اگشچییِ کبهذَص   ٘ییذاد ٗییلسوب

ٍ  ٖثشسػییی ٘قیییبر،سحق ٗییی هشؼیییبسف( هغیییشح ؿیییذُ ٍ اص عش ّٕیییب ٘وبى)ثیییذٍى ػییی ٘ویییشٕدل ّیییبٕٗیییِثیییب دب ٗیییب
دس  ٘یییزٍ اػیییشفبدُ اص صئَ  ٘ویییشٕهیییَاد دل ٘شؿیییوبسُ دٍ هقب یییِ هیییشسجظ ثیییب سیییبث  ٗیییي. دس اگشدًیییذٖکٌشیییشل هییی
 آٍسدُ ؿذُ اػز. ٗزکبهذَص ٖقب ت هَاد ثشٌ

ٖ ثییش اػیییبع هغب ؼیییبر آصهب  ٗیییذکلشا ٗیییَىًفییَر   ٘شهقب یییِ دس ساثغییِ ثیییب سیییبث  ٗییک  دس  ٗریییشٍٕ هقب یییِ د ٗـییربّ
 قشاس گشفشِ اػز. ٖاػز هَسد ثشسػ ٗشٖکبهذَص ٖکِ هبدُ ثشٌ ٘وبًٖ،ػ ِٗساثغِ ثب چؼت دب

هؼیییلح ؿیییبهل، هحلیییَس   ٖثشٌییی إهیییشسجظ ثیییب هغب ؼیییبر دس للیییَف ػولکیییشد ػیییبصُ   ٗریییشهقب یییِ د چْیییبس
ِ  ٕ ییشصُ ٍ دییغ  ییشصُ، هقییبٍم ػییبص    ٖاسلییبل، سییَا   ًٖوییَدگ ٖهیی ٖٗثٌییب ٘بًقییبةه ٘شٍ سییبث FRP ّییبٕثییب ٍسقیی

 .ثبؿٌذ

ثیییشي  ٍٕ سکٌَ یییَط ٖثشٌییی ّیییبٕهیییشسجظ ثیییب ػیییبصُ ٘قیییبرهجلیییِ سحق ٗیییيکیییِ هغب ؼیییِ ا گیییشددٖهالحظیییِ هییی 
 ٘یییضٍ ً ٘ییی اػیییز هیییَسد سَجیییِ هحق ٘یییذکیییِ اه گ٘یییشدٖ( سا ثلیییَسر ّییین اًیییذاصُ دس ثیییش هییی ٖ)هلیییب ح ثشٌییی

 .٘شدهخشلف قشاس گ ّبٕدٗذگبُ ثب گبىلَاًٌذُ
 

 
 سز دبیز

 علیزضب خبلَ 

 
 
 

 «بتىی ( اوجمه علمی بته های سازه ي مصالح) تريیجی –علمی»مقاله به وشریهراهىمای وگارش ي ارسال 
 

ٖ ٍ دظٍّـرشاى هٖ هحققبى ِ   -سَاًٌذ هقبالر ػلوی اػیبع  ثیش اٗیشاى   ّیبٕ هخشلیف اًجویي ػلویٖ ثیشي     دظٍّـیٖ لیَد سا دس صهٌ٘ی
 دػشَسا ؼول صٗش سِْ٘ ًوَدُ، جْز ثشسػٖ ٍ چبح ثشإ ػشدث٘ش ثِ آدسع ًـشِٗ اسػبل ًوبٌٗذ.

 اصَل کلی
 دس هقب ِ اسػب ٖ، هؼئَل هکبسجبر کِ ٗکٖ اص ًَٗؼٌذگبى اػز، ثبٗذ هـخق گشدد. -1
 ( ثبؿذ.Review( ٍ ٗب هشٍسٕ )Original Articleثبٗؼز ثِ ؿکل دظٍّـٖ )هقبالر اسػبل ؿذُ هٖ -2
 هقب ِ ثِ صثبى فبسػٖ ساٗج دس ًـشٗبر ػلوٖ ٍ ثلَسر سٍاى ًربسؽ ؿذُ ثبؿذ. -3
 ؿَد کِ داسإ سب ٘فبسٖ دس آى صهٌِ٘ ثبؿٌذ.سٕ، فقظ اص دظٍّـرشاى هجشة ٍ هؼلظ ثِ هَضَع هقب ِ دزٗشفشِ هٖهقب ِ هشٍ -4
اػز کِ هقب ِ ثشإ چبح ثِ هشجغ دٗرشٕ اسػبل ًـذُ ٍ قجالً ً٘ض ثِ چبح ًشػ٘ذُ ثبؿیذ. اسػیبل ّوضهیبى هقب یِ ثیِ       قبثل رکش -5

 ثبؿذ.ػبٗش هجالر ً٘ض هجبص ًوٖ
 )فشم، دس اداهِ اٗي ؿَُ٘ ًبم هٖ ثبؿذ(سکو٘ل ؿذُ دسلَاػز چبح ٍ سؼْذ ًبهِ ثِ ّوشاُ هقب ِ ا ضاهٖ اػز. اسػبل فشم  -6
کٌٌذ ٍ ًشبٗج داٍسٕ ثِ كیَسر  ثغَس ًبؿٌبع ثشسػٖ ٍ اسصٗبثٖ هٖ هقبالر دسٗبفشٖ سا اػضبٕ ّ٘أر سحشٗشِٗ، هـبٍساى ٍ داٍساى -7

 کشجٖ ثِ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى اػالم لَاّذ ؿذ.
هبُ اػز ٍ ثؼذ اص دبٗبى هْلز،  1هْلز اسػبل هقب ِ اكالح ؿذُ سَػظ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى دغ اص ٍكَل ًظش داٍساى حذاکثش  -8

 گشدد.ثب هقب ِ ثِ ؿکل هقب ِ جذٗذ ثشلَسد ؿذُ ٍ هجذداً ثشإ داٍسٕ اسػبل هٖ
 داؿز.ًـشِٗ ّ٘چرًَِ سؼْذٕ ًؼجز ثِ چبح ٗب اػششداد هقبالر سػ٘ذُ ًخَاّذ  -9

ًـشِٗ ّ٘چ هؼئَ ٘شٖ دس قجبل سبل٘ش اًشـبس هقب ِ کِ ثِ د ٘ل ػذم سػبٗز اٗي ساٌّویب سَػیظ ًَٗؼیٌذُ/ ًَٗؼیٌذگبى اٗجیبد       -10
 گ٘شد.ؿَد، ثشػْذُ ًوٖ

چٌبًچِ، هقب ِ د٘ؾ اص اسػبل ثِ ًـشِٗ، دس ّوبٗؾ ٍ هجبهغ ػلوٖ دٗرشٕ اسائِ ؿذُ اػز، هشاست ثبٗذ ثیب رکیش سیبسٗخ اسائیِ ٍ     -11
 هـخلبر کبهل ّوبٗؾ اػالم ؿَد. 

 ثبؿذ ٍ ًـشِٗ دس اٗي صهٌِ٘ هؼئَ ٘شٖ ًذاسد.كحز ػلوٖ هغب ت هقب ِ ثش ػْذُ ًَٗؼٌذُ هقب ِ هٖ -12
 ب ت هقبالر دزٗشفشِ ؿذُ آصاد اػز.ًـشِٗ دس ٍٗشاٗؾ هغ -13

 راٌّوبی ًگبرش ٍتٌظین هقبلِ
هشش ثی٘ي ػیغشّب ثیب ًیشم     ػبًشٖ 2هشش ٍ ثب فبكلِ ػبًشٖ 5/2سٍ، دس ٗک ػشَى ٍ ثب حبؿِ٘ ، ثِ كَسر ٗکA4هقب ِ ثبٗذ دس کبغز .1

ثشإ  B-14ٍ اًذاصُ  B Nazaninًز سبٗخ ؿَد. ّش كفحِ ثبٗذ داسإ ؿوبسُ سشس٘جٖ ثبؿذ. حشٍف فبسػٖ ثب فَ Word 2003افضاس 
ثبؿیذ. ؿیوبسُ    12ٍ اًیذاصُ   Times New Romanثشإ س٘ششّب ٍ حشٍف اًرل٘ؼیٖ ثیب فًَیز     B-12ثشإ هشي ٍ  12ػٌَاى هقب ِ، 

 كفحِ دس دبٗ٘ي ٍ ٍػظ ّش كفحِ قشاس گ٘شد.
کبهیل ٍ ؿیفبف دس    ٗؾ سا دس قؼوز قذسداًٖ ثِ عَس اًذ، هحل اًجبم آصهب اًجبم دادُ ًَٗؼٌذگبى هحششهٖ کِ کبس آصهبٗـربّٖ. 2

 ًوبٌٗذ.
 كفحِ هٖ ثبؿذ .  زا اص ًَٗؼٌذگبى هحششم اًشظبس سػبٗز آى سا داسًذ. 18حذاکثش سؼذاد كفحبر هحذٍد ثِ . 3
 سٍؽ سٌظ٘ن هقبالر دظٍّـٖ ثـشح رٗل ثبؿذ:.4
بًَادگٖ ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، سسجیِ ٍ ػیوز ػلویٖ، ًیبم ٍ     . كفحِ اٍل ؿبهل: ػٌَاى هقب ِ ثِ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ ، ًبم ٍ ًبم ل4-1

 ًـبًٖ هحل کبس، هَػؼِ ًبظش، ؿوبسُ سلفي سوبع ٍ آدسع دؼز ا کششًٍ٘کٖ اسػبل کٌٌذُ هقب ِ ثبؿذ.
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ٕ هیشسجظ  کل٘یذ ٍاطُ  5سیب   3. كفحِ دٍم ٍ ػَم ثِ سشس٘ت ؿبهل چک٘ذُ فبسػٖ، چک٘ذُ اًرل٘ؼٖ ثب ػٌبٍٗي آًْب ٍ ثیِ ّویشاُ   4-2
گ٘شٕ رکش ؿَد. دس كیفحِ دٍم ٍ ػیَم   ّب ٍ ًش٘جِکلوِ ٍ دس هشي آى ػٌبٍٗي ّذف، سٍؽ، ٗبفشِ 200. چک٘ذُ هقب ِ حذاکثش ثبؿذ

 اص ًَؿشي هـخلبر ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى لَدداسٕ ؿَد.
 . اكل هقب ِ ؿبهل هَاسد رٗل ثبؿذ:4-3
 هقذهِ: ث٘بى هؼئلِ ٍ ّذف اص اجشا ثب هشٍسٕ ثش هغب ؼبر گزؿشِ 4-3-1
 ّبٕ آهبسٕگ٘شٕ ٍ سٍؽّبٕ اًذاصُسٍؽ دظٍّؾ: ؿشح دق٘  عشح دظٍّؾ، جبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبسٕ، هَاد ٍ سٍؽ 4-3-2
ِ ّیب ٍ ؿیجشُ  ّب، ػکیغ ّب، ًجبٗذ دس ًَؿشِّبٕ دظٍّؾ. )اعالػبر َّٗشٖ آصهَدًّٖب )ًشبٗج(: ؿشح کبهل ٗبفشِٗبفشِ 4-3-3 ّیب  ًبهی

بؿذ ٍ آصهَدًٖ )ٗب ٍا ذٗي ٍ ٗب ق٘ن اٍ( سضبٗز ًبهِ آگبّبًِ سا ثشإ اًشـبس ثِ كیَسر  هٌؼکغ ؿَد هرش آًکِ هقبكذ ػلوٖ ضشٍسٕ ث
 كَسر ثبٗذ ثِ ّوشاُ هقب ِ اسػبل گشدد(کشجٖ اهضبء کٌٌذ کِ دس اٗي

 ّبٕ حبكل اص هغب ؼبر دٗرش ٍ سَج٘یِ ٍ سفؼی٘ش هیَاسد   ّب ٍ هقبٗؼِ آى ثب ٗبفشِثح  ٍ ًش٘جِ گ٘شٕ: ؿشح ًکبر هْن ٗبفشِ 4-3-4
 ّبٕ دظٍّؾگ٘شٕ ٍ اسائِ د٘ـٌْبدار حبكل اص ٗبفشِّب ٍ دس ًْبٗز، ًش٘جِهـششک ٍ هَسد الشالف ٍ ث٘بى کبسثشد احشوب ٖ ٗبفشِ

 سـکش: سقذٗش ٍ سـکش دس اًشْبٕ هقب ِ اص افشاد حق٘قٖ ٍ حقَقٖ ٍ حبه٘بى اجشإ دظٍّؾ 4-3-5
ثبٗذ دس هشي، دالل دشاًشیض ٍ ثیب ؿیوبسُ اػیشفبدُ ؿیًَذ.       ؿًَذ،شفبدُ هٖهٌبثغ: هٌبثغ ٍ هألزٕ کِ اص آًْب دس سْ٘ٔ هقب ِ اػ 4-3-6

هٌبثغ ٍ هألیز ػجبسسٌیذ    سشس٘ت حشٍف ا فجبٕ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ دس اًشْبٕ هقب ِ آٍسدُ ؿًَذ. هثب ْبٕ هؼشفٖ هٌبثغ ٍ هألز ثبٗذ ثِ
 اص:

 .ػٌَاى هقب ِ، ًبم هجلِ، ؿوبسٓ هجلِ، ؿوبسُ كفحًَِٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس،  ا ف. هقب ِ فبسػٖ: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم
ِ     IGFBP-1(، ّ٘ذشگل٘ؼیوٖ ٍ ّ٘ذشاًؼیَ ٌ٘وٖ ٍاکیٌؾ    1382هحجٖ، حو٘ذ، ) ػیَاساى  سا ثیِ ٍسصؽ عیَالًٖ هیذر دس دٍچشلی

 79-63: 17ثشد، حشکز، کشدُ اص ث٘ي هٖسوشٗي
، ػٌَاى کبهل هقب ِ، ًبم کَسبُ ؿذٓ هجلیِ، ؿیوبسٓ هجلیِ،    ة. هقب ِ اًرل٘ؼٖ: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس

 كفحِ )رکش ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ّؤ ًَٗؼٌذگبى ا ضاهٖ اػز( ؿوبسٓ
Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism 
during different exercise intensities in endurance-trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714. 

كیَسسٖ    . کشبة: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کشبة، ًبم ٍ ًبم لبًَادگٖ هشیشجن/ هششجویبى )دس  
  کِ کشبة سشجوِ اػز(، ؿوبسٓ چبح، ؿْش هحل ًـش، ًبؿش، ؿوبسُ كفحِ

 :هثبل تألیفی فبرسی  -1
 .69-55(، هجبًٖ ٍ کبسثشد ٗبدگ٘شٕ حشکشٖ، چبح اٍل، سْشاى، ثبهذاد کشبة، 1382سحوبًٖ ً٘ب، فشّبد، )

 :هثبل تزجوۀ فبرسی -2
-65، هجبًٖ سغزِٗ ٍسصؿٖ، سشجؤ حو٘ذ هحجٖ ٍ هحوذ فشاهشصٕ، چبح اٍل، سْشاى، ػوز، (1385 )ثشًٍغ، فشد ٍ کبسگ٘ل، ػشػشبس،

72. 
 :هثبل اًگلیسی- 3

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: 
Human Kinetics. pp. 86-98. 

لغٖ )ؿبهل: هشي، جذٍ ْب، ًوَداسّب، ؿکلْب( سجبٍص ًکٌذ. )سؼیذاد كیفحبر    20كفحِ  18سؼذاد كفحبر ّش هقب ِ، اص حذاکثش  -5
 كفحِ ثبؿذ(. 15 هقبالر هشٍسٕ حذاکثش

ْب داس ٗب ؿکل، ثب ثبالًَٗغ دس جذٍ ًوَ كفحِ هشي هقب ِ، ٗک جذٍل، 4سب  3دس كَسر ً٘بص ثِ جذٍل، ًوَداس ٍ ؿکل، ثِ اصإ ّش  -6
ٍ  Ms-Wordدس  Tableّیب ثْشیش اػیز ثیب اػیشفبدُ اص اهکیبى       ّب ثِ صثبى فبسػٖ اسائِ ؿَد. جیذٍل ؿکل ٗب صٗش ًَٗغ دس ًوَداسّب ٍ

  ٍ دق٘  ٍ سٍؿي ثبؿٌذ. Tifّبٕ اسػب ٖ ثبٗذ اص ًَع عشاحٖ ؿًَذ. ؿکل Ms-Exelافضاس ًوَداسّب دس ًشم
ٖ    ّش ٍاطُ ٗب ػجبسسٖ کِ ثِ كَسر ػالئن الشلبسٕ -7 ؿیَد، ثبٗیذ ػجیبسر    فبسػٖ ٗب اًرل٘ؼٖ ثشإ اٍ ٘ي ثبس دس هشي هقب یِ اسائیِ هی

 ؿَد. ثِ كَسر دبًَٗغ هؼشفٖ کبهل آى

 سازی اتصاالت تیر به ستون بتنی به کمک صفحات فلسی محصور کننده  مقاوم
 ایتحت بارهای لرزه

 
 
 
 
 

 
 
 )ًَیسٌذُ هسئَل(هحوذ کبظن ضزثتذار

 عمىبنداوؾکدٌ مُىدعی عمزان، داوؾگبٌ داوؾیبر 
 

 
 ثَالفضل ًزیوبًیا
 عمىبنداوؾکدٌ مُىدعی عمزان، داوؾگبٌ کبرؽىبط ارؽد عبسٌ ، 

 msharbatdar@semnan.ac.ir  عُدٌ دار مکبتجبت:
 
 
 
 
 
 
 

 چکیذُ:
ٍ  فیضؼ زتی – یثب فلسفِ ستَى قَ زیاتصبل ضکل پذ یٍاثستِ ثِ ًحَُ اخزا ،یزیهسلح ثطَر چطوگ یثتٌ بیّ ػولکزد سبسُ

ثبضذ، السم است  یکبف یسخت بی، هقبٍهت  یزیکِ اتصبل فبقذ ضکل پذ یٍ ستَى است لذا در هَارد زیهتصل ثِ آى هبًٌذ ت یاػضب
 یکیثْجَد خَاظ هکبً یهحصَرکٌٌذُ ثزا ی. در هقبلِ حبضز، استفبدُ اس صفحبت فلشزدیآى اًدبم پذ یخْت ثْسبس یتب اقذاه

ضخبهت ٍرق  زیًظ ییزّبیهحذٍد ثب هتغ یثب استفبدُ اس رٍش اخشا ،یرفت ٍ ثزگطت ای ٍ چزخِ یهحَر یصبالت تحت اثز ثبرّبات
هتؼذد ًطبى دٌّذُ  حیقزار گزفتِ است. ًتب یهَرد ثزرس ABAQUSهحذٍد  یدر ًزم افشار اخشا یستَى ٍ ثبرهحَر ز،یدٍر ت

 ،یثذٍى درًظز گزفتي ثبر هحَر یدارد ٍ حت یثِ ستَى ثتٌ زیاتصبالت ت سبسی هقبٍم یثزا یصفحبت فَالد یزیهثجت ثکبرگ زیتأث
 صیث یدر سخت صیکِ الجتِ افشا ضَد یاتصبل ه ییًْب تیٍ ظزف  یهوبس یسخت صی( سجت افشاٌگی)خکتیاستفبدُ اس ٍرق فَالد

اس  طتزیث ضَد یاتصبل هطبّذُ ه ییًْب تیکِ در ظزف یطیثبال، افشا یاست. در هَارد ٍخَد ثبر هحَر ییًْب تیظزف صیافشا اس
 صیاتصبل را افشا تیثزاثز ظزف 7تب  تَاًذ ی( هٌگی)خکتیٍرق فَالد ،یثستِ ثِ اًذاسُ ثبر هحَر یاست ٍ در هَارد یسخت صیافشا

 . است ضذُ گزداًذُ ثِ حبلت ثْتز  ثب ثبر هحَر هتَسط ثز  ار یزیٍ ضکل پذ تیدّذ. ضوٌب ظزف
 .    یهحصَر کٌٌذُ، رٍش اخشا هحذٍد ، ثْسبس یثتي هسلح، صفحِ فلش ّبی ذی: اتصبالت ، سبسُکلی ٍاصُ

 1396-06-15  دریبفت هقبلِ:
 1397-10-22  پذیزش هقبلِ:
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ٕ هیشسجظ  کل٘یذ ٍاطُ  5سیب   3. كفحِ دٍم ٍ ػَم ثِ سشس٘ت ؿبهل چک٘ذُ فبسػٖ، چک٘ذُ اًرل٘ؼٖ ثب ػٌبٍٗي آًْب ٍ ثیِ ّویشاُ   4-2
گ٘شٕ رکش ؿَد. دس كیفحِ دٍم ٍ ػیَم   ّب ٍ ًش٘جِکلوِ ٍ دس هشي آى ػٌبٍٗي ّذف، سٍؽ، ٗبفشِ 200. چک٘ذُ هقب ِ حذاکثش ثبؿذ

 اص ًَؿشي هـخلبر ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى لَدداسٕ ؿَد.
 . اكل هقب ِ ؿبهل هَاسد رٗل ثبؿذ:4-3
 هقذهِ: ث٘بى هؼئلِ ٍ ّذف اص اجشا ثب هشٍسٕ ثش هغب ؼبر گزؿشِ 4-3-1
 ّبٕ آهبسٕگ٘شٕ ٍ سٍؽّبٕ اًذاصُسٍؽ دظٍّؾ: ؿشح دق٘  عشح دظٍّؾ، جبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبسٕ، هَاد ٍ سٍؽ 4-3-2
ِ ّیب ٍ ؿیجشُ  ّب، ػکیغ ّب، ًجبٗذ دس ًَؿشِّبٕ دظٍّؾ. )اعالػبر َّٗشٖ آصهَدًّٖب )ًشبٗج(: ؿشح کبهل ٗبفشِٗبفشِ 4-3-3 ّیب  ًبهی

بؿذ ٍ آصهَدًٖ )ٗب ٍا ذٗي ٍ ٗب ق٘ن اٍ( سضبٗز ًبهِ آگبّبًِ سا ثشإ اًشـبس ثِ كیَسر  هٌؼکغ ؿَد هرش آًکِ هقبكذ ػلوٖ ضشٍسٕ ث
 كَسر ثبٗذ ثِ ّوشاُ هقب ِ اسػبل گشدد(کشجٖ اهضبء کٌٌذ کِ دس اٗي

 ّبٕ حبكل اص هغب ؼبر دٗرش ٍ سَج٘یِ ٍ سفؼی٘ش هیَاسد   ّب ٍ هقبٗؼِ آى ثب ٗبفشِثح  ٍ ًش٘جِ گ٘شٕ: ؿشح ًکبر هْن ٗبفشِ 4-3-4
 ّبٕ دظٍّؾگ٘شٕ ٍ اسائِ د٘ـٌْبدار حبكل اص ٗبفشِّب ٍ دس ًْبٗز، ًش٘جِهـششک ٍ هَسد الشالف ٍ ث٘بى کبسثشد احشوب ٖ ٗبفشِ

 سـکش: سقذٗش ٍ سـکش دس اًشْبٕ هقب ِ اص افشاد حق٘قٖ ٍ حقَقٖ ٍ حبه٘بى اجشإ دظٍّؾ 4-3-5
ثبٗذ دس هشي، دالل دشاًشیض ٍ ثیب ؿیوبسُ اػیشفبدُ ؿیًَذ.       ؿًَذ،شفبدُ هٖهٌبثغ: هٌبثغ ٍ هألزٕ کِ اص آًْب دس سْ٘ٔ هقب ِ اػ 4-3-6

هٌبثغ ٍ هألیز ػجبسسٌیذ    سشس٘ت حشٍف ا فجبٕ فبسػٖ ٍ اًرل٘ؼٖ دس اًشْبٕ هقب ِ آٍسدُ ؿًَذ. هثب ْبٕ هؼشفٖ هٌبثغ ٍ هألز ثبٗذ ثِ
 اص:

 .ػٌَاى هقب ِ، ًبم هجلِ، ؿوبسٓ هجلِ، ؿوبسُ كفحًَِٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس،  ا ف. هقب ِ فبسػٖ: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم
ِ     IGFBP-1(، ّ٘ذشگل٘ؼیوٖ ٍ ّ٘ذشاًؼیَ ٌ٘وٖ ٍاکیٌؾ    1382هحجٖ، حو٘ذ، ) ػیَاساى  سا ثیِ ٍسصؽ عیَالًٖ هیذر دس دٍچشلی

 79-63: 17ثشد، حشکز، کشدُ اص ث٘ي هٖسوشٗي
، ػٌَاى کبهل هقب ِ، ًبم کَسبُ ؿذٓ هجلیِ، ؿیوبسٓ هجلیِ،    ة. هقب ِ اًرل٘ؼٖ: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس

 كفحِ )رکش ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ّؤ ًَٗؼٌذگبى ا ضاهٖ اػز( ؿوبسٓ
Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism 
during different exercise intensities in endurance-trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714. 

كیَسسٖ    . کشبة: ًبم لبًَادگٖ ٍ ًبم ًَٗؼٌذُ/ ًَٗؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کشبة، ًبم ٍ ًبم لبًَادگٖ هشیشجن/ هششجویبى )دس  
  کِ کشبة سشجوِ اػز(، ؿوبسٓ چبح، ؿْش هحل ًـش، ًبؿش، ؿوبسُ كفحِ

 :هثبل تألیفی فبرسی  -1
 .69-55(، هجبًٖ ٍ کبسثشد ٗبدگ٘شٕ حشکشٖ، چبح اٍل، سْشاى، ثبهذاد کشبة، 1382سحوبًٖ ً٘ب، فشّبد، )

 :هثبل تزجوۀ فبرسی -2
-65، هجبًٖ سغزِٗ ٍسصؿٖ، سشجؤ حو٘ذ هحجٖ ٍ هحوذ فشاهشصٕ، چبح اٍل، سْشاى، ػوز، (1385 )ثشًٍغ، فشد ٍ کبسگ٘ل، ػشػشبس،

72. 
 :هثبل اًگلیسی- 3

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: 
Human Kinetics. pp. 86-98. 

لغٖ )ؿبهل: هشي، جذٍ ْب، ًوَداسّب، ؿکلْب( سجبٍص ًکٌذ. )سؼیذاد كیفحبر    20كفحِ  18سؼذاد كفحبر ّش هقب ِ، اص حذاکثش  -5
 كفحِ ثبؿذ(. 15 هقبالر هشٍسٕ حذاکثش

ْب داس ٗب ؿکل، ثب ثبالًَٗغ دس جذٍ ًوَ كفحِ هشي هقب ِ، ٗک جذٍل، 4سب  3دس كَسر ً٘بص ثِ جذٍل، ًوَداس ٍ ؿکل، ثِ اصإ ّش  -6
ٍ  Ms-Wordدس  Tableّیب ثْشیش اػیز ثیب اػیشفبدُ اص اهکیبى       ّب ثِ صثبى فبسػٖ اسائِ ؿَد. جیذٍل ؿکل ٗب صٗش ًَٗغ دس ًوَداسّب ٍ

  ٍ دق٘  ٍ سٍؿي ثبؿٌذ. Tifّبٕ اسػب ٖ ثبٗذ اص ًَع عشاحٖ ؿًَذ. ؿکل Ms-Exelافضاس ًوَداسّب دس ًشم
ٖ    ّش ٍاطُ ٗب ػجبسسٖ کِ ثِ كَسر ػالئن الشلبسٕ -7 ؿیَد، ثبٗیذ ػجیبسر    فبسػٖ ٗب اًرل٘ؼٖ ثشإ اٍ ٘ي ثبس دس هشي هقب یِ اسائیِ هی

 ؿَد. ثِ كَسر دبًَٗغ هؼشفٖ کبهل آى

 سازی اتصاالت تیر به ستون بتنی به کمک صفحات فلسی محصور کننده  مقاوم
 ایتحت بارهای لرزه

 
 
 
 
 

 
 
 )ًَیسٌذُ هسئَل(هحوذ کبظن ضزثتذار

 عمىبنداوؾکدٌ مُىدعی عمزان، داوؾگبٌ داوؾیبر 
 

 
 ثَالفضل ًزیوبًیا
 عمىبنداوؾکدٌ مُىدعی عمزان، داوؾگبٌ کبرؽىبط ارؽد عبسٌ ، 

 msharbatdar@semnan.ac.ir  عُدٌ دار مکبتجبت:
 
 
 
 
 
 
 

 چکیذُ:
ٍ  فیضؼ زتی – یثب فلسفِ ستَى قَ زیاتصبل ضکل پذ یٍاثستِ ثِ ًحَُ اخزا ،یزیهسلح ثطَر چطوگ یثتٌ بیّ ػولکزد سبسُ

ثبضذ، السم است  یکبف یسخت بی، هقبٍهت  یزیکِ اتصبل فبقذ ضکل پذ یٍ ستَى است لذا در هَارد زیهتصل ثِ آى هبًٌذ ت یاػضب
 یکیثْجَد خَاظ هکبً یهحصَرکٌٌذُ ثزا ی. در هقبلِ حبضز، استفبدُ اس صفحبت فلشزدیآى اًدبم پذ یخْت ثْسبس یتب اقذاه

ضخبهت ٍرق  زیًظ ییزّبیهحذٍد ثب هتغ یثب استفبدُ اس رٍش اخشا ،یرفت ٍ ثزگطت ای ٍ چزخِ یهحَر یصبالت تحت اثز ثبرّبات
هتؼذد ًطبى دٌّذُ  حیقزار گزفتِ است. ًتب یهَرد ثزرس ABAQUSهحذٍد  یدر ًزم افشار اخشا یستَى ٍ ثبرهحَر ز،یدٍر ت

 ،یثذٍى درًظز گزفتي ثبر هحَر یدارد ٍ حت یثِ ستَى ثتٌ زیاتصبالت ت سبسی هقبٍم یثزا یصفحبت فَالد یزیهثجت ثکبرگ زیتأث
 صیث یدر سخت صیکِ الجتِ افشا ضَد یاتصبل ه ییًْب تیٍ ظزف  یهوبس یسخت صی( سجت افشاٌگی)خکتیاستفبدُ اس ٍرق فَالد

اس  طتزیث ضَد یاتصبل هطبّذُ ه ییًْب تیکِ در ظزف یطیثبال، افشا یاست. در هَارد ٍخَد ثبر هحَر ییًْب تیظزف صیافشا اس
 صیاتصبل را افشا تیثزاثز ظزف 7تب  تَاًذ ی( هٌگی)خکتیٍرق فَالد ،یثستِ ثِ اًذاسُ ثبر هحَر یاست ٍ در هَارد یسخت صیافشا

 . است ضذُ گزداًذُ ثِ حبلت ثْتز  ثب ثبر هحَر هتَسط ثز  ار یزیٍ ضکل پذ تیدّذ. ضوٌب ظزف
 .    یهحصَر کٌٌذُ، رٍش اخشا هحذٍد ، ثْسبس یثتي هسلح، صفحِ فلش ّبی ذی: اتصبالت ، سبسُکلی ٍاصُ

 1396-06-15  دریبفت هقبلِ:
 1397-10-22  پذیزش هقبلِ:
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 هقذهِ -1
ميبلعههٍ ضبمههز ثههٍ ثزرعههی ثُغههبسی اتقههبوت تیههز ثههٍ عههلًن ثلىههی مغههليیی ؽههکی ثههٍ کمهه  فهه  بت   ههشی م قههًرکىىدٌ 

تهًان ثهٍ   وغهج  ثهٍ پًؽهؼ ثلىهی مغه د دارد مهی      َهبیی کهٍ فه  ٍ  هًودی     پهزداسد  اس مشیه   ديرعلًن، تیز یب َز دي المبن می
  َمچىههیه ا ههشایؼ عههملی ي م بيمهه  ]1[َشیىهٍ ي سضمهه  کملههز ي ویههش ویههبس کملههز ثههٍ ت ییههز در يمهعی  مً ههًد اؽههبرٌ کههزد  

   ٍ  FRP َههبیَهبی ثعهدی وریهز ا هشيدن ثبدثىههد وغهج  ثهٍ عیغهلن وجؾهی ي وًارَهبی  هًودی ي ویهش ير            وُهبیی ي ابث یه  تًعهع
ثبعههو يارد  ]3[لًمبپزیلههب  1989ي سلشلههٍ  ]2[عههه  زوبوههدي  1971َههبی مُههن پیؾههیه وریههز سلشلههٍ سلشلههٍکىههد  مشیهه  ایدههبد مههی

ٍ    َهبی مً هًد دزدیدوهد  درط   ؽدن آعهیت  زاياوهی ثهٍ عهبسٌ     َهبی پیؾهیه مً هت ثهبسوگزی اعبعهی      َهبی دز لهٍ ؽهدٌ اس سلشله
تًاوههد م ههبيز عههبسی عههبسٌ ثههزای ثُجههًد َههب مههیای عههبسٌَههبی  دیههد ؽههد  ثُغههبسی لههزسٌَههبی عههبنلمبوی عههبسٌدر آیههیه وبمههٍ

 ٍ َهبی ثعههدی یههب تعمیهز عههبسٌ ثعههد اس آعهیت دیههدن آن ت هه  ابهز سلشلههٍ ثبؽههد  ثهزای تًعههعٍ یهه  ريػ      عم کهزد در ثزاثههز سلشلهه
ای ي َههن یىههیه ر لههبر ي َههبی عههبسٌَههبی نزاثههی  م لمههی در المههبنَههبی ملههدايم ي مکههبویشزم ههبيز عههبسی، ؽههىبن  آعههیت

 سلشلهٍ،  ابهز  در عهلًن  ي تیهز  نمؾهی  اتقهبوت  وؾهدٌ  ثیىهی پهیؼ  تهزد  َهبی اعه    ؽکغه    یاس ی  اتقبم نًة مزيراولربرات 

ٍ  ىزاضهی  َهبی ريػ  هدی  ثيًر  نقًفهب   اتقهبوت  عهبسی م هبيز  اَمیه   وؾهبن دَىهدٌ   نهًد  ایهه  ي عهًلم ثهزدٌ   سیهز  را دذؽهل

ٍ  ایعمهدٌ  مؾهکی   .ثبؽدمی َبآن ایلزسٌ عبسیم بيز ٍ  تیهز  اتقهبم  که ٍ  اتقهبوت ددیهًار   عهبیز  اس را عهلًن  ثه ثهٍ   عهلًن  عه ،،  ثه
ٍ  کٍ ع ا ایه کىد،می غیزٌ( ملمبیش ي دام ٍ  تیهز  ت هبى   وبضیه ٍ  ي اعه   کًیه   عهلًن  ثه -مهی  مؾهکی  سیهبد آرمهبتًر   ضدهن  تعجیه
اوهزصی، م هديدی  عهزك تهز  ي میهشان       مبوىهد ؽهکی پهذیزی، اعهلُ       وکهبت مُمهی   ثبیهد  اتقهبم  یه   ىزاضهی  لذا در ثبؽد؛

ٍ   در َهب عهبنلمبن  ىهز   داد ي در اهزار  ورهز  مهد  را آرمبتًردهذاری  ا زایهی  َهبی عهًُل   ي  ت ییزمکهبن   ایهه  ثهز  افهی  ثزاثهز سلشله

ٍ   عبنلٍ ي ىز  ىًری عبسٌ کٍ اع  ٍ  ثزاثهز  در ثلًاوهد  ؽهًد که  ثزاثهز  در کىهد؛  دیهددی م بيمه    آعهیت  ثهدين  ملًعهو  َهبی سلشله

ٍ  ثزاثهز  در ي کهزدٌ،   هدی م بيمه    دیهددی  آعهیت  ثهدين  ؽهًد،  مهی  ثیىهی  پهیؼ  آن عمز م یهد  ثزای کٍ ؽدیدی َبیسلشلٍ  سلشله

 کهًوز در  َبوغهه ي  تًعهو  اتقهبوت  ر لهبری  ميبلعهبت  ايلهیه   ]5-4[وؾهًد  ک هی  تمزیهت  عهبسٌ دیهبر   عهبدی،  غیهز  ؽهدید  َهبی 

ٍ  ( اودهبز PCAپزت ىهد د   عهیمبن  اودمهه  َهبی آسمبیؾگبٌ اعه  ولیدهٍ ایهه ت  ی هبت مىدهز ثهٍ تهديیه آیهیه وبمهٍ ثهزای            دز له
ٌ    در]6[ؽهد  ACI-ASCE 352ىزاضی اتقبوت ثله آرمهٍ  ي َمچىهیه    ٌ  نه    ثهز  عهبنلٍ،  پهیؼ  مغه د  ثلىهی  َهبی  عهبس  عهبس

ٌ  آوهبلیش    دردزدوهد  مهی  ا هزا  ي ىهز   اتقبوت م ق ی دبَی معمًلی، مغ د ثلىی َبی  ایهه  ثهز   هزك  اغ هت  یکپبریهٍ،  َهبی  عهبس

ٍ  اعمهبلی  ثبرَهبی  ابهز  در آمهدٌ  ثً هًد  َهبی ثهزػ  ي َهب اول هبم ممهبن    ُ  اوداسٌ کب ی ثٍ اتقبم کٍ اع   اهًی  ي م هبيز  عهبسٌ،  ثه

ٍ  ملقهی  اعنبی ي لذا َغ  ٍ  در یکهدیگز  ثه  ورهز  اس مغهيد  مغه د  ثهله  اهبة َهبی   در  ]7[داروهد  یکغهبوی  یهزنؼ  اتقهبم  وبضیه

ٍ  را اتقهبوت  تًان می ثُن اعنبی ملقی تعداد ٍ  اتقهبوت  دًؽهٍ،  یهب  عنهًی  دي اوهًا   ثه  اتقهبوت یُهبر   ي نهبر ی  یهب  عنهًی  عه

ثهٍ   اهبة  اولُهبی  وُهبیی  مکهبن  ت ییهز  وغهج   ثقهًرت  مغه د  ثهله  َهبی اهبة  پهذیزی     ؽهکی ]8[ومهًد  ت غهین  میهبوی  یهب  عنًی
μثقهًرا   اهبة  اولُهبی  تغه ین  ضهد  وریهز  مکهبن  ت ییهز     

  
ً    یه   ]9[ؽهًد   مهی  تعزیه،      ثهدين  وُهبیی  ثهبر  در ؽهکىىدٌ  عنه

ٍ   دهزدد  در می مىُدز سیبد ؽکی ت ییز ً  یه   در ضهبلی که ٍ  ا هشایؼ  مکهبن،  ت ییهز  تغه ین،  اس ثعهد  ؽهکی پهذیز   عنه  اس ثعهد  ي یب له

   ]11[ دیزدفًرت می اوُداز سیبد وغجلب مکبن ت ییز ایدبد
ً   هًود  عنً عجبرتىهد اس م هدار   ی  پذیزی ؽکی در مًبز عًامی   هًود  ؽهدٌ، م بيمه    مقهز   ثهله  نمهؼ، م بيمه    ت ه   عنه

ً  عزمهی  م يه   ؽدٌ، ؽکی مقز   اعهل بدٌ  َهب( عزمهیدنبمًت  آرمبتًرَهبی   ؾهبری، ي م هدار   م هًری  نمهؼ، ثهبر   ت ه   عنه

ٌ  نمهؼ اعه  لهذا اتقهبوت     ت   عنً در ؽدٌ ٍ  ؽهدٌ  يارد ثبرَهبی  ثلىهی  َهبی عهبس ٍ  را اتقهبم  ثه ٍ  ثه  ثهزػ  فهًرت مکهبویشز   عه

اهبة ي تؾهکیی    پهذیزی  ؽهکی     ثهزای تهبمیه  ]11[دَىهد مهی   ؾهبری اول هبم   اعهلزات  در هٍ، مکهبویشز   45 نزپهبی  تیز، مکهبویشز 
ٍ    لًوَبی ٍ  در ملىهبية،  ثبرَهبی  ابهز  در اهًی  عهلًن  - مهعی،  تیهز  تئهًری  پ عهلیکی ي داؽهله   غه   اتقهبم  ویزيَهبی  م بعهج

تًعهو صاوه     ؽهدٌ  اودهبز  آسمبیؾهبت  اعهبط  ثهز ؽهًد    دز لهٍ مهی   ورهز  در 25/1 تغه ین آرمبتًرَهبی ثزاثهز    تىؼ ثزای  𝛼𝛼مزیت 
 میىهیممن  م هدار  یه   ثبیهد  ضهبم  ایهه  ثهب  دهزدد ومهی  اتقهبم  ثزؽهی  ا هشایؼ م بيمه    ثبعهو  مهزيرتب   عزمی ي  یزعب آرمبتًرَبی

ٍ  م جًط ومًدن  ُ  عزمی آرمبتًر  َمهبن  یهب  Strutمهدم   ، را نهًد  ت  ی هی  مهدم    آثهب ]11[ؽهًد   هزاَن  اتقهبم  در ثهله  َغهل

ٍ  ورهز  در  ؾهبری  ايزی ٍ  اتقهبم  م هی  در ىهز یه  تیزَهبی  دريوهی  ياکهىؼ  اعه    دز له  کؾؾهی،  اس ویهزيی  عجبرتىهد  تزتیهت  ثه

ٍ  ىزاضهی  .]9[اوهد  ؽهدٌ  دادٌ وؾهبن  ؽکی در کٍ ثزؽی ي  ؾبری  مجىهبی  ثهز  معمهًو   درمج هو وُهن م هزرات م هی،      اتقهبم  َغهل

ٍ    َمبوىهد  ] 4[ؽهًد  ولهبیآ آسمبیؾهگبَی اتقهبوت غیهز ؽهکی پهذیز        مهی  اودهبز  آن ؽکغه   عدز -مؾهبَدات عیىهی در ىهی سلشله
عهبسی ایههه  ثهزای ثُغهبسی یهب م هبيز     دَهد  ای اتقهبوت را ثهیؼ اس پهیؼ وؾههبن مهی    آعهیت پهذیزی لهزسٌ    ]13ي  12[َهبی انیهز  

تهًان ثهٍ اعهل بدٌ اس  که   هًودی دير عهلًن، اتقهبم        َبی ملعددی پیؾهىُبد ؽهدٌ اعه  کهٍ اس آن  م هٍ مهی      اتقبوت، ريػ
َهبی کهبَؼ فز یه  ت بمهبی عهبسٌ وریهز اعهل بدٌ اس        اؽهبرٌ ومهًد  َمچىهیه ثهب عیغهلن       FRPیب تیز،  که  ثلىهی مغه د یهب     
تهًان عم کهزد اتقهبوت را ثُجهًد ثمؾهید  َمچىهیه در ثزنهی مىهبث ، ثهب مهعی، کهزدن            ای  مهی میزادزَب ي یهب  داعهبسی لهزسٌ   

ٍ  آودهبیی  اغهملی اس تیهز، اس نزاثهی عهلًن   هًدیزی ؽهدٌ اعه  ، اس         کهن  مً هدار   هًودی  َهبی م هًری  بکه    عهملی  که

ٍ  َىگهبمی  داؽه   لهذا   ومًاَهد   هبوجی  دیهزد، اوجغهبه   اهزار   ؾهبر  ت ه   م هًری   ُه   در  بکه   يالی اع ،   بکه   یه   که

 اثلهدایی  مزاضهی  در   هو   هبوجی  ؽهددی  ابهز م قهًر   دیهزد،  اهزار  م هًری   ؾهبر  ت ه   ي ؽهًد  پهز  ثهله  ثهب  مً هدار،   هًودی 

ٍ  ثهله  کىىهدٌ م قهًر  تهىؼ  ؽهًد  در ولیدهٍ،  مهی  ایدهبد  کىهد، مهی  ر لهبر  ارتدهبعی  فًرت ثٍ ثله کٍسمبوی ي ثبردذاری  تًعهو  که

ٍ    عمه   ویهش  ي ير  مهمبم   ير ، تغه ین  م بيمه   اس تهبثعی  آیهد، مهی  ي ًد ثٍ  بک  ایه   ]14 [ثهًد  نًاَهد  ير  مهً   ا هٍ تهب ا ه
ٍ  ثهله  َهبی  بک  ا زای ٍ    ]15[آوُبعه   ت ًیه   ثهزای  ريػ تهزیه عهزی   دیهدٌ،  آعهیت  اتقهبوت  ريی ثهز  آرمه  عم کهزد  م بیغه

ٍ  ثهب  وؾدٌ ت ًی  َبیومًوٍ ٍ  دَهد مهی  وؾهبن  ؽهدٌ،  ت ًیه   َهبی ومًوه ٍ  اهبدر  GFRP َهبی  بکه   که  ثزؽهی  م بيمه   ا هشایؼ  ثه

ٍ  َهبیی َغلىد ي تکىیه   آن پذیزی ؽکی يمعی  ثُجًد ي اتقبم  ثزؽهی  فز یه   ارت هب   َهد   ثهب  ي الهذکز  هً   م  ه   تًعهو  که

ٍ  یهب  ي ضهذ   در اع  ؽدٌ پیؾىُبد اتقبوت  اول هبم  ثبعهو  تًاوىهد مهی  ي َغهلىد  مهًبز  ثزؽهی  دغهیملگی  مهًد  اوهدانله  تهبنیز  ثه

َهبی ثلىهی را ثهزای ثُجهًد م بيمه       دیىهًر، اعهل بدٌ اس میبو هبة     ]16[ؽهًود  تیهز  نمؾهی  ؽهدن  نمیهزی  مًد ثٍ دغیملگی مًد
   آلکههببز ي  یزعههب ابههز  کلیىهه  ثلىههی را ثههز ريی ثُجههًد نههًاؿ اتقههبوت  ]7 [َههبی ثلىههی آسمههبیؼ کههزدٌ اعهه  ههبوجی اههبة

تهًان ثهٍ کهبر ارسؽهمىد کیلبیبمهب ي َمکهبران اؽهبرٌ ومهًد کهٍ ثهٍ فهًرتی            در ایه سمیىٍ َمچىهیه مهی    ]17[ثلىی ثزرعی کزدود 
  در سمیىههٍ  ثبردههذاری ]18[اوههدمىغههدن، و ههًٌ ىزاضههی اتقههبوت ي ثزرعههی تدزثههی ر لههبر اتقههبوت را مههًرد ثزرعههی اههزار دادٌ 

   َههن ]19[تههًان ثههٍ کههبر کًعههًَبراي ي َمکههبران اؽههبرٌ کههزدیزنههٍ ای کبرَههبی ثغههیبری اودههبز دز لههٍ اعهه  اس آن  م ههٍ مههی
  ٍ َههبی ت  ی هبتی ابثههی تههً ُی تًعهو ادارٌ راٌ ي تزاثههزی کبلی زویههب ثهزای ثُجههًد ي م ههبيز    یىهیه پههظ اس سلشلههٍ لًمبپزیلهب، ثزوبمهه

-َهبی دًؽهٍ ي وًارَهبی  هًودی را در عهلًن       يالهًان اعهل بدٌ اس وجؾهی   ]21[کبلی زویهب اودهبز دزدیهد    َهب در م هديدٌ  عبسی پهی 
یًؽهیمًر ي َمکهبران ابهز  کلیىه   هًودی را ثهز ثُجهًد فز یه  ثزؽهی            ]21[َب ثب ىهًم يفه ٍ وبکهب ی ثزرعهی ومهًدٌ اعه       

ومًوههٍ  6  اؽههز  ثیههد ي َمکههبران، ]22[اوههدَههبی کًتههبٌ ثههب اعههل بدٌ اس فهه  بت  ههًودی  ههًػ دادٌ ؽههدٌ ثزرعههی کههزدٌعههلًن
را ثههب مل یزَههبیی وریههز م ههدار آرمبتًرَههبی عزمههی عههلًن ي اتقههبم، مههمبم  فهه  ٍ  3/1اتقههبم تیههز ثههٍ عههلًن را در م یههبط 

 کلیىه   هًودی ر لهبر     ًودی ي  کلیى  علًن تىُهب ثهب تیهز ي عهلًن ثهٍ فهًرت تهًاز تغه  کزدوهد ي ولیدهٍ دز لىهد کهٍ             
کىهد ي راٌ ضهی مىبعهجی ثهزای م هبيز عهبسی       نمؾهی تجهدیی کهزدٌ ي ي تًاوهبیی  هذة اوهزصی را ثیؾهلزی مهی         ثزؽی را ثٍ ر لبر

  ]23 [اتقبوت اع 
 افشار هَرد استفبدُ   ًزم -2

ثبؽههد ي َههب مههیتههزیه ريػثههٍ عىههًان یکههی اس ادرتمىههدتزیه ي ملههدايم ABAQUSاعههل بدٌ ؽههدٌ ا ههشا  م ههديد آثههبکًط  ريػ
ثبیههد تعزیهه، مىبعههجی اس مقههبلد ي  زمههیبت در ورههز دز لههٍ ؽههًد  ثههزای ضبلهه  نيههی مههدم ر لههبری ثههله، ایشيتزيپیهه  ثههًدن  

( ثهزای ثیهبن ر لهبر ثهله در ضبله  اوعهلی        υي مهزیت پًاعهًن د   (Eد زك مىبعهجی اعه  کهٍ دي پهبراملز مهديم اوعلیغهلٍ       
تهزیه مهدم ثهزای ؽهجیٍ     ؽهًد کهٍ مىبعهت   میهزی ثهله اعهل بدٌ مهی    وسز اع   در ضبل  غیزنيهی، اس  مهدم ر لهبری آعهیت ن    

    ٍ در یُهبر ثمهؼ رياثهو ثهیه تهىؼ ي کهزوؼ، مکهبویشز         CDPاعه   پبراملزَهبی    ایعبسی ر لبر ثله ت ه  ابهز ثبردهذاری یزنه
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ٍ  م جًط ومًدن  ُ  عزمی آرمبتًر  َمهبن  یهب  Strutمهدم   ، را نهًد  ت  ی هی  مهدم    آثهب ]11[ؽهًد   هزاَن  اتقهبم  در ثهله  َغهل

ٍ  ورهز  در  ؾهبری  ايزی ٍ  اتقهبم  م هی  در ىهز یه  تیزَهبی  دريوهی  ياکهىؼ  اعه    دز له  کؾؾهی،  اس ویهزيی  عجبرتىهد  تزتیهت  ثه

ٍ  ىزاضهی  .]9[اوهد  ؽهدٌ  دادٌ وؾهبن  ؽکی در کٍ ثزؽی ي  ؾبری  مجىهبی  ثهز  معمهًو   درمج هو وُهن م هزرات م هی،      اتقهبم  َغهل

ٍ    َمبوىهد  ] 4[ؽهًد  ولهبیآ آسمبیؾهگبَی اتقهبوت غیهز ؽهکی پهذیز        مهی  اودهبز  آن ؽکغه   عدز -مؾهبَدات عیىهی در ىهی سلشله
عهبسی ایههه  ثهزای ثُغهبسی یهب م هبيز     دَهد  ای اتقهبوت را ثهیؼ اس پهیؼ وؾههبن مهی    آعهیت پهذیزی لهزسٌ    ]13ي  12[َهبی انیهز  

تهًان ثهٍ اعهل بدٌ اس  که   هًودی دير عهلًن، اتقهبم        َبی ملعددی پیؾهىُبد ؽهدٌ اعه  کهٍ اس آن  م هٍ مهی      اتقبوت، ريػ
َهبی کهبَؼ فز یه  ت بمهبی عهبسٌ وریهز اعهل بدٌ اس        اؽهبرٌ ومهًد  َمچىهیه ثهب عیغهلن       FRPیب تیز،  که  ثلىهی مغه د یهب     
تهًان عم کهزد اتقهبوت را ثُجهًد ثمؾهید  َمچىهیه در ثزنهی مىهبث ، ثهب مهعی، کهزدن            ای  مهی میزادزَب ي یهب  داعهبسی لهزسٌ   

ٍ  آودهبیی  اغهملی اس تیهز، اس نزاثهی عهلًن   هًدیزی ؽهدٌ اعه  ، اس         کهن  مً هدار   هًودی  َهبی م هًری  بکه    عهملی  که

ٍ  َىگهبمی  داؽه   لهذا   ومًاَهد   هبوجی  دیهزد، اوجغهبه   اهزار   ؾهبر  ت ه   م هًری   ُه   در  بکه   يالی اع ،   بکه   یه   که

 اثلهدایی  مزاضهی  در   هو   هبوجی  ؽهددی  ابهز م قهًر   دیهزد،  اهزار  م هًری   ؾهبر  ت ه   ي ؽهًد  پهز  ثهله  ثهب  مً هدار،   هًودی 

ٍ  ثهله  کىىهدٌ م قهًر  تهىؼ  ؽهًد  در ولیدهٍ،  مهی  ایدهبد  کىهد، مهی  ر لهبر  ارتدهبعی  فًرت ثٍ ثله کٍسمبوی ي ثبردذاری  تًعهو  که

ٍ    عمه   ویهش  ي ير  مهمبم   ير ، تغه ین  م بيمه   اس تهبثعی  آیهد، مهی  ي ًد ثٍ  بک  ایه   ]14 [ثهًد  نًاَهد  ير  مهً   ا هٍ تهب ا ه
ٍ  ثهله  َهبی  بک  ا زای ٍ    ]15[آوُبعه   ت ًیه   ثهزای  ريػ تهزیه عهزی   دیهدٌ،  آعهیت  اتقهبوت  ريی ثهز  آرمه  عم کهزد  م بیغه

ٍ  ثهب  وؾدٌ ت ًی  َبیومًوٍ ٍ  دَهد مهی  وؾهبن  ؽهدٌ،  ت ًیه   َهبی ومًوه ٍ  اهبدر  GFRP َهبی  بکه   که  ثزؽهی  م بيمه   ا هشایؼ  ثه

ٍ  َهبیی َغلىد ي تکىیه   آن پذیزی ؽکی يمعی  ثُجًد ي اتقبم  ثزؽهی  فز یه   ارت هب   َهد   ثهب  ي الهذکز  هً   م  ه   تًعهو  که

ٍ  یهب  ي ضهذ   در اع  ؽدٌ پیؾىُبد اتقبوت  اول هبم  ثبعهو  تًاوىهد مهی  ي َغهلىد  مهًبز  ثزؽهی  دغهیملگی  مهًد  اوهدانله  تهبنیز  ثه

َهبی ثلىهی را ثهزای ثُجهًد م بيمه       دیىهًر، اعهل بدٌ اس میبو هبة     ]16[ؽهًود  تیهز  نمؾهی  ؽهدن  نمیهزی  مًد ثٍ دغیملگی مًد
   آلکههببز ي  یزعههب ابههز  کلیىهه  ثلىههی را ثههز ريی ثُجههًد نههًاؿ اتقههبوت  ]7 [َههبی ثلىههی آسمههبیؼ کههزدٌ اعهه  ههبوجی اههبة

تهًان ثهٍ کهبر ارسؽهمىد کیلبیبمهب ي َمکهبران اؽهبرٌ ومهًد کهٍ ثهٍ فهًرتی            در ایه سمیىٍ َمچىهیه مهی    ]17[ثلىی ثزرعی کزدود 
  در سمیىههٍ  ثبردههذاری ]18[اوههدمىغههدن، و ههًٌ ىزاضههی اتقههبوت ي ثزرعههی تدزثههی ر لههبر اتقههبوت را مههًرد ثزرعههی اههزار دادٌ 

   َههن ]19[تههًان ثههٍ کههبر کًعههًَبراي ي َمکههبران اؽههبرٌ کههزدیزنههٍ ای کبرَههبی ثغههیبری اودههبز دز لههٍ اعهه  اس آن  م ههٍ مههی
  ٍ َههبی ت  ی هبتی ابثههی تههً ُی تًعهو ادارٌ راٌ ي تزاثههزی کبلی زویههب ثهزای ثُجههًد ي م ههبيز    یىهیه پههظ اس سلشلههٍ لًمبپزیلهب، ثزوبمهه

-َهبی دًؽهٍ ي وًارَهبی  هًودی را در عهلًن       يالهًان اعهل بدٌ اس وجؾهی   ]21[کبلی زویهب اودهبز دزدیهد    َهب در م هديدٌ  عبسی پهی 
یًؽهیمًر ي َمکهبران ابهز  کلیىه   هًودی را ثهز ثُجهًد فز یه  ثزؽهی            ]21[َب ثب ىهًم يفه ٍ وبکهب ی ثزرعهی ومهًدٌ اعه       

ومًوههٍ  6  اؽههز  ثیههد ي َمکههبران، ]22[اوههدَههبی کًتههبٌ ثههب اعههل بدٌ اس فهه  بت  ههًودی  ههًػ دادٌ ؽههدٌ ثزرعههی کههزدٌعههلًن
را ثههب مل یزَههبیی وریههز م ههدار آرمبتًرَههبی عزمههی عههلًن ي اتقههبم، مههمبم  فهه  ٍ  3/1اتقههبم تیههز ثههٍ عههلًن را در م یههبط 

 کلیىه   هًودی ر لهبر     ًودی ي  کلیى  علًن تىُهب ثهب تیهز ي عهلًن ثهٍ فهًرت تهًاز تغه  کزدوهد ي ولیدهٍ دز لىهد کهٍ             
کىهد ي راٌ ضهی مىبعهجی ثهزای م هبيز عهبسی       نمؾهی تجهدیی کهزدٌ ي ي تًاوهبیی  هذة اوهزصی را ثیؾهلزی مهی         ثزؽی را ثٍ ر لبر

  ]23 [اتقبوت اع 
 افشار هَرد استفبدُ   ًزم -2

ثبؽههد ي َههب مههیتههزیه ريػثههٍ عىههًان یکههی اس ادرتمىههدتزیه ي ملههدايم ABAQUSاعههل بدٌ ؽههدٌ ا ههشا  م ههديد آثههبکًط  ريػ
ثبیههد تعزیهه، مىبعههجی اس مقههبلد ي  زمههیبت در ورههز دز لههٍ ؽههًد  ثههزای ضبلهه  نيههی مههدم ر لههبری ثههله، ایشيتزيپیهه  ثههًدن  

( ثهزای ثیهبن ر لهبر ثهله در ضبله  اوعهلی        υي مهزیت پًاعهًن د   (Eد زك مىبعهجی اعه  کهٍ دي پهبراملز مهديم اوعلیغهلٍ       
تهزیه مهدم ثهزای ؽهجیٍ     ؽهًد کهٍ مىبعهت   میهزی ثهله اعهل بدٌ مهی    وسز اع   در ضبل  غیزنيهی، اس  مهدم ر لهبری آعهیت ن    

    ٍ در یُهبر ثمهؼ رياثهو ثهیه تهىؼ ي کهزوؼ، مکهبویشز         CDPاعه   پبراملزَهبی    ایعبسی ر لبر ثله ت ه  ابهز ثبردهذاری یزنه
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ای، معیههبر تغهه ین، ي يیغکًپ علیغههیلٍ ثههله مههی ثبؽههد  رياثههو ثههیه تههىؼ ي کههزوؼ ثههزای   نزاثههی َىگههبز ثبردههذاری یزنههٍ
    آید:ثدع  می 1ؼ مًبز اس راثيٍ تى

 ̅  
  

      
        ̃ 

(   1د                                                                                                                             
ی کؾؾهی در  ُه  عمهًد ثهز  ُه  ثبردهذاری ایدهبد        َهب   تهز  ]24[ مهديم اوعلیغهلٍ ايلیهٍ مقهبلد ثبؽهد        در فًرتی کٍ 

ثهزد   َهب در وُبیه  ثبعهو کهبَؼ عهيد م يه  ثهبردیز المهبن ؽهدٌ در ولیدهٍ تهىؼ مهًبز را ثهبو مهی              دزدد ي دغلزػ تهز  می
ؽهًد  در َهز   َهب در  ُه  مهًاسی ثهب ثهبر تؾهکیی مهی       نهًرد سیهزا کهٍ تهز     در مًرد ویزيی  ؾبری ایه ابز کملز ثهٍ یؾهن مهی   

یبثههد  مههديم دیههزی کههبَؼ مههی ابثههی تً ههٍ ثههبر  ؾههبری ي نزدؽههددی، ثههبرثزی م يهه  ویههش ثههٍ ىههزس یؾههن    ضههبم ا ههشایؼ
     √       ، ثهزای ثهله ثهب يسن معمهًلی، راثيهٍ  هً  ثهٍ فهًرت عهبدٌ          ACI 318اوعلیغیلٍ ثله ثهز اعهبط آیهیه وبمهٍ     

ٍ     ثیبن می اعه  وغهج  ثهٍ م هدار تعیهیه ؽهدٌ  هً         ثبؽهد ي ممکهه   َهب ضغهبط مهی   ؽًد الجلهٍ ثهٍ مهديم اوعلیغهیلٍ عهىگداو
-تعیههیه ؽههدٌ ثًعههی ٍ راثيههٍ  ههً  مههی  2/1تههب  8/1ت ههبيت داؽههلٍ ثبؽههد کههٍ دامىههٍ ت ییههزات م ههبدیز يااعههی معمههًو ثههیه   

-اهزار دارد ي ثهز اعهبط ميبلعهبت فهًرت دز لهٍ تًعهو پىگهبػ مهی          3/1تهب   1/1  مهزیت پًاعهًن ثهله در م هديدٌ     ]25[ثبؽد
کهزوؼ ثهله ت ه   ؾهبر ته  م هًرٌ در ؽهکی         -   در مى ىهی تهىؼ  ]24[ هزك کهزد   2/1ثهله   تًان مهزیت  پًاعهًن را ثهزای   

ؽًد کٍ ت ییز ؽکی ثهله ت ه  تهىؼ  ؾهبری ته  م هًرٌ ثهٍ فهًرت غیهز نيهی اعه  ي پهظ اس رعهیدن              ال، مؾبَدٌ می-1
ی کىهد ثهدين آوکهٍ    َهبی ثیؾهلزی را ت مه   تًاوهد ت ه  ثبرَهبی کملهز، ت ییهز ؽهکی      ، ثله مهی    ثله ثٍ م بيم   ؾبری ضداکثز 

تههزی را ثههزای ثههله در م ههديدٌ ثبرَههبی ضههداکثز ي وشدیهه  ثههٍ ؽههزایو ؽکغهه  مىُههدز ؽههًد  ایههه يمههعی  ؽههزایو ر لههبر وههزز
َهبی ثهب م بيمه  معمهًلی     ؽهًد کهٍ ثهزای ثهله    ومهبیؼ دادٌ مهی     کهٍ ثهب       آيرد  کزوؼ وریز تهىؼ ضهداکثز   وُبیی  زاَن می

ؽهًد، ثهزای اوهًا     ومهبیؼ دادٌ مهی      کهزوؼ وُهبیی وریهز ؽکغه   ؾهبری ثهله کهٍ ثهب         ؽًد  در ورز دز لٍ می 112/1ضديد 
نًاَد ثهًد  ؽهبیبن رکهز اعه  ثهب ا هشایؼ م بيمه   ؾهبری ثهله، کهزوؼ وُهبیی ؽکغه  کهبَؼ یب لهٍ ي                113/1ثله ثیؾلز اس 

ثیهبن رياثهو تهىؼ کهزوؼ      ُه    2ًَدىغهلبد ىجه  راثيهٍ       مهدم ]26[ؽهًد ثٍ عجبرت دیگز، ر لبر ثهله ت ه   ؾهبر، تهزد مهی     
  ثزای ثله معمًلی م قًر وؾدٌ اعل بدٌ دزدیدٌ اع 

       [  
 
  
  (    )

 
 ]                   

                    
     

( 2د                             
درفهد م بيمه   ؾهبری آن اعه   م بيمه        15تهب   8م بيمه  کؾؾهی ثهله معمهًو      ]27[ثز اعهبط ميبلعهبت ؽهبٌ ي َمکهبران    

ٍ کؾؾههی ثههله را مههی ای، ي آسمههبیؼ نمؾههی کؾؾههی تههًان ثههب آسمههبیؼ کؾههؼ مغههل ین ، آسمههبیؼ ؽههکب   ومًوههٍ یههب اعههلًاو
در اعههلمزا  ؽههدٌ ي   ]18[ثدعهه  آيرد کههٍ در ت  یهه  ضبمههز، م بيمهه  کؾؾههی ثههله اس ريی ولههبیآ آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب     

ة   وؾهبن  -1کزوؼ ثهٍ فهًرت دينيهی مث ثهی ارارهٍ دزدیهدٌ اعه   ؽهکی ک هی ر لهبر کؾؾهی ثهله در ؽهکی               -ومًدار تىؼ
 دادٌ ؽدٌ اع  

   
 کطص تک هحَرُ -فطبر تک هحَری        ة -الف

 ]24[کزًص ثتي  –هٌحٌی تٌص  -1ضکل 
 

   ٍ َهبیی اعه  کهٍ    ؽهبمی ثهبس ي ثغهلٍ ؽهدن ریهش تهز       ای اعه  کهٍ   ای،  زآیىهد پیچیهدٌ  مکبویشز نزاثی َىگهبز ثبردهذاری یزنه
            ٍ آیهد ي ثیؾهلز َىگهبز دهذر اس ثههبر     ای ثهٍ ضغهبة مهی   اهج  تؾهکیی اعه  کهٍ  ىجهٍ مُمهی اس ر لهبر ثهله ت ه  ابهز ثهبر یزنه

ثهز پبیهٍ ایهه  هزك      CDPؽهًد  مهدم   َهب ي ثبسیهبثی عهملی  ؾهبری مهی     دزدد کٍ ثبعو ثغلٍ ؽهدن تهز   کؾؾی ثٍ  ؾبری می

ثبؽههد            ثههٍ  فههًرت    dاعههلًار اعهه  کههٍ کههبَؼ مههديم اوعلیغههیلٍ مقههبلد ثههٍ فههًرت تههبثعی  اس پههبراملز   
آیهد ي ثبسیهبثی عهملی مقهبلد را َىگهبز ت ییهز  ُه  اس  ؾهبر ثهٍ کؾهؼ ي ثهز            مزایت وسز  ش  نهًاؿ مقهبلد ثهٍ ؽهمبر مهی     

ثًعههی ٍ لههًثیى ز ي  CDPاعهه   تههبث  عههيد مههدم   وؾههبن دادٌ ؽههدٌ 2کىههد کههٍ ایههه پبراملزَههب در ؽههکی  عکههظ را ثیههبن مههی
ثیهبن دزدیهدٌ ي اس معیهبر تغه ین      3َمکبران ارارٍ ؽدٌ ي ثعهدَب تًعهو لهی ي  ىهًط ثهبسوگزی ؽهدٌ کهٍ تهبث  تغه ین ثهب راثيهٍ            

 دراکز پزادز  اعل بدٌ می ؽًد 

 
   ایدر رفتبر خزاثی ثبرگذاری چزخِ    ٍ     تبثیز پبراهتزّبی هَثز  -2ضکل 

 
 ( ̅    )   

   ( ̅     ̅   ( 
  )  ̂̅     ̂̅ ) (3د            

َهبی نهبر  اس م هديدٌ مى ىهی تغه ین را ویهش       دَهد کهٍ تهىؼ   يارد کزدن يیغکًپ علیغیلٍ در پبراملزَب ثهٍ مقهبلد ا هبسٌ مهی    
⁄  ت می کىد  معیبر مع ًم پهبراملز يیغهکًسیلٍ ثهزای رعهیدن ثهٍ  هًاة يااعهی ثهٍ فهًرت           سمهبن يارد   tثبؽهد کهٍ   مهی    

َهب ي ویهش   دَهد  عهٍ وهً   هًود در ایهه ت  یه  ثهزای می گزدَهبی ىهًلی، نهبمًت          پبراملز يیغکًسیلٍ را وؾبن مهی  μؽدن ثبر ي 
ف  بت  ًودی م قًرکىىدٌ اتقهبم اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه  کهٍ نقًفهیبت مقهبلد  هًود در وهزز ا هشار آثهبکًط مهًرد ثزرعهی              

َهبی عهم  ؽهًوددی ایشيتزيپیه  ي کیىمبتیه  ر لهبر یکغهبن اس نهًد وؾهبن           یکىًانه ، مهدم   دیزد  ت   ابهز ثبرَهبی  ازار می
ٍ    دَد يلهی در مهًرد ثبرَهبیی کهٍ ت ییهز  ُه  مهی       می ای( ایهه مًمهً  فهبد  ویغه  ي ثبیهد وهً        دَهد دمبوىهد ثبرَهبی یزنه

کهزوؼ پ عهلی ،   عم  ؽًوددی ثهزای رعهیدن ثهٍ  هًاة دایه  مؾهمـ دهزدد  عهم  ؽهًوددی ایشيتزيپیه ، ثهب ا هشایؼ             
  عههم  ؽههًوددی  ]29-28[وؾههبن دَىههدٌ ایههه نبفههی  اعهه      3ا ههشایؼ م بيمهه  مقههبلد را در پههی دارد کههٍ ؽههکی      
دیههزد  در ایههه وههً  عههم  ؽههًوددی، ريیههٍ تغهه ین در  ( را در ورههز مههی3کیىمههبتیکی، در ر لههبر مقههبلد ابههز ثًؽههیىگز دؽههکی  

ىههد  َههز دي مههدم عههم  ؽههًوددی، ي ههًد کههزوؼ  تًاوههد ثههدين ت ییههز ضدههن ي  ههزز ضزکهه  ک  ُهه  کههزوؼ پ عههلی  مههی
-کىههد  در َههز دي مههدم، ثههبر ثههزداری ثههٍ عههم  در ضبلهه  اوعههلی  اودههبز مههیپ عههلی  را ثههز ريی مغههیزَب پههیؼ ثیىههی مههی

 پذیزد  ر لبر مقبلد، ضبللی ثیه ایه دي وً  عم  ؽًوددی ایشيتزيپی  ي کیىمبتی  می ثبؽد 

    
 ]29[ ٍ اثز ثَضیٌگز سخت ضًَذگی ایشٍتزٍپیک -3ضکل 

 
 سبسی ٍ ثزرسی صحت آىهذل -3

ٍ         مشی  کبرَبی آسمبیؾگبَی، ياا  دزایبوٍ ثهًدن ي عهبدٌ عهبسی    -َهب مهی  َهبی مزثهًه ثهٍ مهدم َهبی ریبمهی اعه  ي ایهه ومًوه
تًاوىد ومبیىدٌ ی  مهدم يااعهی ثبؽهىد  عیهت ثهشر  ایهه ريػ در ياه  دیهز ثهًدن ي َشیىهٍ ثهز ثهًدن آن اعه   لهذا اس ؽهجیٍ                
عبسی آوُب ثًعی ٍ ا هشا  م هديد ي ؽهجیٍ عهبسی ؽهزایو آسمهبیؼ ثهزای ثدعه  آيردن  هًاة مىبعهت اعهل بدٌ مهی ؽهًد لهذا               
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ای، معیههبر تغهه ین، ي يیغکًپ علیغههیلٍ ثههله مههی ثبؽههد  رياثههو ثههیه تههىؼ ي کههزوؼ ثههزای   نزاثههی َىگههبز ثبردههذاری یزنههٍ
    آید:ثدع  می 1ؼ مًبز اس راثيٍ تى

 ̅  
  

      
        ̃ 

(   1د                                                                                                                             
ی کؾؾهی در  ُه  عمهًد ثهز  ُه  ثبردهذاری ایدهبد        َهب   تهز  ]24[ مهديم اوعلیغهلٍ ايلیهٍ مقهبلد ثبؽهد        در فًرتی کٍ 

ثهزد   َهب در وُبیه  ثبعهو کهبَؼ عهيد م يه  ثهبردیز المهبن ؽهدٌ در ولیدهٍ تهىؼ مهًبز را ثهبو مهی              دزدد ي دغلزػ تهز  می
ؽهًد  در َهز   َهب در  ُه  مهًاسی ثهب ثهبر تؾهکیی مهی       نهًرد سیهزا کهٍ تهز     در مًرد ویزيی  ؾبری ایه ابز کملز ثهٍ یؾهن مهی   

یبثههد  مههديم دیههزی کههبَؼ مههی ابثههی تً ههٍ ثههبر  ؾههبری ي نزدؽههددی، ثههبرثزی م يهه  ویههش ثههٍ ىههزس یؾههن    ضههبم ا ههشایؼ
     √       ، ثهزای ثهله ثهب يسن معمهًلی، راثيهٍ  هً  ثهٍ فهًرت عهبدٌ          ACI 318اوعلیغیلٍ ثله ثهز اعهبط آیهیه وبمهٍ     

ٍ     ثیبن می اعه  وغهج  ثهٍ م هدار تعیهیه ؽهدٌ  هً         ثبؽهد ي ممکهه   َهب ضغهبط مهی   ؽًد الجلهٍ ثهٍ مهديم اوعلیغهیلٍ عهىگداو
-تعیههیه ؽههدٌ ثًعههی ٍ راثيههٍ  ههً  مههی  2/1تههب  8/1ت ههبيت داؽههلٍ ثبؽههد کههٍ دامىههٍ ت ییههزات م ههبدیز يااعههی معمههًو ثههیه   

-اهزار دارد ي ثهز اعهبط ميبلعهبت فهًرت دز لهٍ تًعهو پىگهبػ مهی          3/1تهب   1/1  مهزیت پًاعهًن ثهله در م هديدٌ     ]25[ثبؽد
کهزوؼ ثهله ت ه   ؾهبر ته  م هًرٌ در ؽهکی         -   در مى ىهی تهىؼ  ]24[ هزك کهزد   2/1ثهله   تًان مهزیت  پًاعهًن را ثهزای   

ؽًد کٍ ت ییز ؽکی ثهله ت ه  تهىؼ  ؾهبری ته  م هًرٌ ثهٍ فهًرت غیهز نيهی اعه  ي پهظ اس رعهیدن              ال، مؾبَدٌ می-1
ی کىهد ثهدين آوکهٍ    َهبی ثیؾهلزی را ت مه   تًاوهد ت ه  ثبرَهبی کملهز، ت ییهز ؽهکی      ، ثله مهی    ثله ثٍ م بيم   ؾبری ضداکثز 

تههزی را ثههزای ثههله در م ههديدٌ ثبرَههبی ضههداکثز ي وشدیهه  ثههٍ ؽههزایو ؽکغهه  مىُههدز ؽههًد  ایههه يمههعی  ؽههزایو ر لههبر وههزز
َهبی ثهب م بيمه  معمهًلی     ؽهًد کهٍ ثهزای ثهله    ومهبیؼ دادٌ مهی     کهٍ ثهب       آيرد  کزوؼ وریز تهىؼ ضهداکثز   وُبیی  زاَن می

ؽهًد، ثهزای اوهًا     ومهبیؼ دادٌ مهی      کهزوؼ وُهبیی وریهز ؽکغه   ؾهبری ثهله کهٍ ثهب         ؽًد  در ورز دز لٍ می 112/1ضديد 
نًاَد ثهًد  ؽهبیبن رکهز اعه  ثهب ا هشایؼ م بيمه   ؾهبری ثهله، کهزوؼ وُهبیی ؽکغه  کهبَؼ یب لهٍ ي                113/1ثله ثیؾلز اس 

ثیهبن رياثهو تهىؼ کهزوؼ      ُه    2ًَدىغهلبد ىجه  راثيهٍ       مهدم ]26[ؽهًد ثٍ عجبرت دیگز، ر لبر ثهله ت ه   ؾهبر، تهزد مهی     
  ثزای ثله معمًلی م قًر وؾدٌ اعل بدٌ دزدیدٌ اع 

       [  
 
  
  (    )

 
 ]                   

                    
     

( 2د                             
درفهد م بيمه   ؾهبری آن اعه   م بيمه        15تهب   8م بيمه  کؾؾهی ثهله معمهًو      ]27[ثز اعهبط ميبلعهبت ؽهبٌ ي َمکهبران    

ٍ کؾؾههی ثههله را مههی ای، ي آسمههبیؼ نمؾههی کؾؾههی تههًان ثههب آسمههبیؼ کؾههؼ مغههل ین ، آسمههبیؼ ؽههکب   ومًوههٍ یههب اعههلًاو
در اعههلمزا  ؽههدٌ ي   ]18[ثدعهه  آيرد کههٍ در ت  یهه  ضبمههز، م بيمهه  کؾؾههی ثههله اس ريی ولههبیآ آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب     

ة   وؾهبن  -1کزوؼ ثهٍ فهًرت دينيهی مث ثهی ارارهٍ دزدیهدٌ اعه   ؽهکی ک هی ر لهبر کؾؾهی ثهله در ؽهکی               -ومًدار تىؼ
 دادٌ ؽدٌ اع  

   
 کطص تک هحَرُ -فطبر تک هحَری        ة -الف

 ]24[کزًص ثتي  –هٌحٌی تٌص  -1ضکل 
 

   ٍ َهبیی اعه  کهٍ    ؽهبمی ثهبس ي ثغهلٍ ؽهدن ریهش تهز       ای اعه  کهٍ   ای،  زآیىهد پیچیهدٌ  مکبویشز نزاثی َىگهبز ثبردهذاری یزنه
            ٍ آیهد ي ثیؾهلز َىگهبز دهذر اس ثههبر     ای ثهٍ ضغهبة مهی   اهج  تؾهکیی اعه  کهٍ  ىجهٍ مُمهی اس ر لهبر ثهله ت ه  ابهز ثهبر یزنه

ثهز پبیهٍ ایهه  هزك      CDPؽهًد  مهدم   َهب ي ثبسیهبثی عهملی  ؾهبری مهی     دزدد کٍ ثبعو ثغلٍ ؽهدن تهز   کؾؾی ثٍ  ؾبری می

ثبؽههد            ثههٍ  فههًرت    dاعههلًار اعهه  کههٍ کههبَؼ مههديم اوعلیغههیلٍ مقههبلد ثههٍ فههًرت تههبثعی  اس پههبراملز   
آیهد ي ثبسیهبثی عهملی مقهبلد را َىگهبز ت ییهز  ُه  اس  ؾهبر ثهٍ کؾهؼ ي ثهز            مزایت وسز  ش  نهًاؿ مقهبلد ثهٍ ؽهمبر مهی     

ثًعههی ٍ لههًثیى ز ي  CDPاعهه   تههبث  عههيد مههدم   وؾههبن دادٌ ؽههدٌ 2کىههد کههٍ ایههه پبراملزَههب در ؽههکی  عکههظ را ثیههبن مههی
ثیهبن دزدیهدٌ ي اس معیهبر تغه ین      3َمکبران ارارٍ ؽدٌ ي ثعهدَب تًعهو لهی ي  ىهًط ثهبسوگزی ؽهدٌ کهٍ تهبث  تغه ین ثهب راثيهٍ            

 دراکز پزادز  اعل بدٌ می ؽًد 

 
   ایدر رفتبر خزاثی ثبرگذاری چزخِ    ٍ     تبثیز پبراهتزّبی هَثز  -2ضکل 

 
 ( ̅    )   

   ( ̅     ̅   ( 
  )  ̂̅     ̂̅ ) (3د            

َهبی نهبر  اس م هديدٌ مى ىهی تغه ین را ویهش       دَهد کهٍ تهىؼ   يارد کزدن يیغکًپ علیغیلٍ در پبراملزَب ثهٍ مقهبلد ا هبسٌ مهی    
⁄  ت می کىد  معیبر مع ًم پهبراملز يیغهکًسیلٍ ثهزای رعهیدن ثهٍ  هًاة يااعهی ثهٍ فهًرت           سمهبن يارد   tثبؽهد کهٍ   مهی    

َهب ي ویهش   دَهد  عهٍ وهً   هًود در ایهه ت  یه  ثهزای می گزدَهبی ىهًلی، نهبمًت          پبراملز يیغکًسیلٍ را وؾبن مهی  μؽدن ثبر ي 
ف  بت  ًودی م قًرکىىدٌ اتقهبم اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه  کهٍ نقًفهیبت مقهبلد  هًود در وهزز ا هشار آثهبکًط مهًرد ثزرعهی              

َهبی عهم  ؽهًوددی ایشيتزيپیه  ي کیىمبتیه  ر لهبر یکغهبن اس نهًد وؾهبن           یکىًانه ، مهدم   دیزد  ت   ابهز ثبرَهبی  ازار می
ٍ    دَد يلهی در مهًرد ثبرَهبیی کهٍ ت ییهز  ُه  مهی       می ای( ایهه مًمهً  فهبد  ویغه  ي ثبیهد وهً        دَهد دمبوىهد ثبرَهبی یزنه

کهزوؼ پ عهلی ،   عم  ؽًوددی ثهزای رعهیدن ثهٍ  هًاة دایه  مؾهمـ دهزدد  عهم  ؽهًوددی ایشيتزيپیه ، ثهب ا هشایؼ             
  عههم  ؽههًوددی  ]29-28[وؾههبن دَىههدٌ ایههه نبفههی  اعهه      3ا ههشایؼ م بيمهه  مقههبلد را در پههی دارد کههٍ ؽههکی      
دیههزد  در ایههه وههً  عههم  ؽههًوددی، ريیههٍ تغهه ین در  ( را در ورههز مههی3کیىمههبتیکی، در ر لههبر مقههبلد ابههز ثًؽههیىگز دؽههکی  

ىههد  َههز دي مههدم عههم  ؽههًوددی، ي ههًد کههزوؼ  تًاوههد ثههدين ت ییههز ضدههن ي  ههزز ضزکهه  ک  ُهه  کههزوؼ پ عههلی  مههی
-کىههد  در َههز دي مههدم، ثههبر ثههزداری ثههٍ عههم  در ضبلهه  اوعههلی  اودههبز مههیپ عههلی  را ثههز ريی مغههیزَب پههیؼ ثیىههی مههی

 پذیزد  ر لبر مقبلد، ضبللی ثیه ایه دي وً  عم  ؽًوددی ایشيتزيپی  ي کیىمبتی  می ثبؽد 

    
 ]29[ ٍ اثز ثَضیٌگز سخت ضًَذگی ایشٍتزٍپیک -3ضکل 

 
 سبسی ٍ ثزرسی صحت آىهذل -3

ٍ         مشی  کبرَبی آسمبیؾگبَی، ياا  دزایبوٍ ثهًدن ي عهبدٌ عهبسی    -َهب مهی  َهبی مزثهًه ثهٍ مهدم َهبی ریبمهی اعه  ي ایهه ومًوه
تًاوىد ومبیىدٌ ی  مهدم يااعهی ثبؽهىد  عیهت ثهشر  ایهه ريػ در ياه  دیهز ثهًدن ي َشیىهٍ ثهز ثهًدن آن اعه   لهذا اس ؽهجیٍ                
عبسی آوُب ثًعی ٍ ا هشا  م هديد ي ؽهجیٍ عهبسی ؽهزایو آسمهبیؼ ثهزای ثدعه  آيردن  هًاة مىبعهت اعهل بدٌ مهی ؽهًد لهذا               
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دههزدد  ثههٍ َمههیه مىرههًر، در ایههه م بلههٍ اس ولههبیآ    مههدم عههبسی عههددی ثبیههد ثًعههی ٍ ولههبیآ آسمبیؾههگبَی فهه   عههىدی    
  ومًوههٍ آسمبیؾههگبَی مزثًىههٍ ملؾههکی اس یهه   ]18[آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب ثههزای فهه   عههىدی مههدم اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه    

ملهز ثهزای عهلًن ي    می هی  735اعه  کهٍ اوهداسٌ عهلًن ي تیهز یؾهمٍ اتقهبم یکغهبن ي ثهٍ تزتیهت            4اتقبم ثهٍ فهًرت ؽهکی    
ملههز  َغههلىد  عههبولی 31x31َههب ي عههلًن 21در ارت ههب   31  اثعههبد تیههز ]31ي  19-18 [تیههز اعهه ملههز ثههزای می ههی 13351

ثههٍ کههبر  79/1ي ثههزای آرمبتًرَههبی سیههزیه،  درفههد  59/1ثههب درفههد آرمههبتًر  11می گههزد ومههزٌ  12آرمبتًرَههبی ثههبویی تیزَههب اس 
 3311عههبولی ملههز ثههب   5در َههز  (D6 2)َههب، نههبمًت ي ثههزای   3261ر لههٍ اعهه   تههىؼ تغهه ین می گزدَههبی ىههًلی ثزاثههز   

کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه        4311ثهب تهىؼ تغه ین     (D13 16)َهب  کی ًدزز ثز عبولی ملز ثٍ کبرر لهٍ اعه   در مهًرد عهلًن    
 3311عههبولی ملههز ثههب تههىؼ تغهه یمی معههبدم    5در َههز  (D6 4)َههب اس      در عههيد عههلًن ي ثههزای نههبمًت  26/2معههبدم 

نهبمًت تیهز ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه   ىجه  آسمبیؾهبت اودهبز دز لهٍ،            3مزثه  دارد  در یؾهمٍ اتقهبم ویهش      کی ًدزز ثز عهبولی ملهز  
کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز در کؾهؼ ثهٍ دعه  آمهدٌ          25کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه  در  ؾهبر ي        261م بيم  مؾمقٍ ثله 

 اع  کٍ در  زآیىد مدم عبسی، ایه م بدیز يارد  ؽدٌ اع   

 
 ]18[وًَِ آسهبیطگبّی ٍ دستگبُ آسهبیص هطخصبت ً -4ضکل 

 
دَهد یعىهی کملهز    کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه  مهی       21ثبؽهد کهٍ تهىؼ ثزاثهز    ته ویزي می 18ثبر ابرن اعمبلی ريی علًن ثزاثز 

تًاوىههد ضزکهه  داؽههلٍ ثبؽههىد يلههی در ثزاثههز  درفههد فز یهه  م ههًری عههلًن  تیزَههب در دي  ُهه  اعمههبم  بثدههبیی مههی   8اس 
تًاوههد در  ُهه  ا  ههی ي اههبرن ضزکهه  داؽههلٍ ثبؽههد ي  نههبر  اس فهه  ٍ  م یدوههد  اغههم   ًاههبوی عههلًن مههی ضزکهه  اههبرن ي 

ثهٍ ىهًر ک هی اس عهٍ وهً  المهبن ثهزای مقهبلد اعهل بدٌ ؽهدٌ            کىهد  اغم  ت لبوی علًن مبوىد یه  اتقهبم م قه ی عمهی مهی     
در هٍ   3دزَهی ثهب    8ثعهدی   3المهبن  د C3D8Rَهبی عهٍ ثعهدی نيهی     در وزز ا هشار ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه   ثهزای ثهله اس المهبن        

ثعههدی دثههٍ دلیههی ت ییههز ىههًم م ههًری      3آسادی اول ههبم دههزٌ( ، ثههزای می گزدَههبی ىههًلی ي نههبمًت اس المههبن نزپههبیی      
ای( اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه   ثههزای معز ههی پبراملزَههبی  دالمههبن فهه  ٍ S4Rَههبی می گزدَههب(  ، ي فهه  بت  ههًودی ویههش اس المههبن 

ثههزای اغههم  اوعههلی  ثههله يارد دزدیههدٌ ي در مههًرد   2/1دیگبپبعههکبم ي مههزیت پًاعههًن  23وههزز ا ههشار، مههديم اوعلیغههلٍ 
در ورههز دز لههٍ ؽههدٌ    6667/1ثزاثههز  K، مههزیت 1/1در ههٍ، نههزي  اس مزکشیهه     15ویههش سايیههٍ اتغههب ،    CDPپبراملزَههبی 

ًت ي مقههبلد  ههًودی وههً  نههبم 1وههً  آرمههبتًر ىههًلی،  2وههً  مقههبلد ممل هه، ؽههبمی   4  ثههزای تعزیهه،  ههًود، اس ]31[اعهه 
عهبسی فه  بت   هشی م قهًر کىىهدٌ ميهبث        ثهزای مهدم  ایهه م هبدیز رکهز ؽهدٌ اوهد         1اعل بدٌ دزدیدٌ اع  کهٍ در  هديم   

ملهز اعهل بدٌ ؽهدٌ     1می هی ملهز در تیهز ي عهلًن ي ثهب ىهًم        3 1َهبی ثهٍ مهمبم     ثب ومًوٍ آسمبیؾهگبَی معز هی ؽهدٌ اس ير    
ٍ مهدم ؽهدٌ ثهٍ تزتیهت ثهزای تیهز ي عهلًن م هبيز ؽهدٌ ثهب فه  ٍ   هشی م قهًرکىىدٌ              ثٍ کبر ر لٍ در ومًوه  ρاع  کٍ میشان 

ثههزای ؽههجیٍ عههبسی فهه  بت تکیههٍ دههبَی، در ثههبو ي پههبییه عههلًن، فهه  بت فهه جی تعزیهه، ثبؽههد  مههی 88 3ي  82 4ثزاثههز ثههب  
َهب، ل شؽهی   س مهدم ؽدٌ اع  کٍ مدم عهبسی ثهب  هزك عهدز ل هشػ ثهیه  هًود ي ثهله اودهبز پذیز لهٍ اعه  ي در َهی  کهداز ا             

المههبن ي  3111و هًٌ مههؼ ثىهدی ثهب تعهداد      5دهزدد  در ؽهکی   ثهیه می گهزد ي ثهله ي یهب ثههله ي فه  ٍ  هًودی مؾهبَدٌ ومههی       
 دَد    آرمبتًردذاری را در مدم اودبز ؽدٌ وؾبن می

 

 هطخصبت فَالدّبی استفبدُ ضذُ در هذل سبسی -1خذٍل 
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 هص ثٌذی ٍ آرهبتَر ثٌذی هذل اتصبل -5ضکل 

 
وؾههبن دادٌ ؽههدٌ اعهه  کههٍ   6ت ییههز مکههبن ومًوههٍ عههددی ي آسمبیؾههگبَی ت ًیهه  وؾههدٌ در ؽههکی   -ای ویههزي ومههًدار یزنههٍ

کىهد ي ثهزای پهیؼ ثیىهی     دَد مدم عهددی عهبنلٍ ؽهدٌ اتقهبم  هًاة وغهجلب ابثهی اجهًلی ارارهٍ مهی          َب وؾبن میم بیغٍ  ًاة
دیهدٌ مهی    7تًاوهد مهًرد اعلمهبد ثبؽهد  مهمىب م بیغهٍ آعهیت ياردٌ ثهٍ دي ومًوهٍ در ضبله  ت ًیه  وؾهدٌ  در ؽهکی              ولبیآ می

-ثههبر یعههبنلٍ ؽههد ي ومههًدار عههدد شیههم قههًر کىىههدٌ و یومًوههٍ م قههًر ؽههدٌ ثههب فهه  بت   ههش  یمههدم عههدد مههمىب ؽههًد 
 هیههمههًرد اعههل بدٌ در ا FEMي مؾههبَدٌ ؽههد کههٍ مههدم   دیههدزد غههٍیم ب 8در ؽههکی  یؾههگبَیرا ثههب مههدم آسمب زمکههبنییت 

ً  مهمىب   کىهد  یىه یث ؼیپه  را ؽهدٌ  یعهبس  مهدم  اتقهبم  ر لهبر  ینهًث  وغهجلب  تیه ت ز ثهب  تًاودیم  یت    ي ینهًردد  تهز   یالگه
َ یآسمب ي یعهدد  ضبله   در ؽهدٌ   یه ت ً ومًوٍ ینزاث ٍ  اعه   ؽهدٌ  دادٌ 9 ؽهکی  در شیه و یؾهگب  مهدم  مىبعهت  داه   اس وؾهبن  که

  ثبؽد یم یؾىُبدیپ

 
 هقبیسِ دٍ خَاة حبصل ثب یکذیگز ثزای ًوًَِ تقَیت ًطذُ -6ضکل 



11 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

دههزدد  ثههٍ َمههیه مىرههًر، در ایههه م بلههٍ اس ولههبیآ    مههدم عههبسی عههددی ثبیههد ثًعههی ٍ ولههبیآ آسمبیؾههگبَی فهه   عههىدی    
  ومًوههٍ آسمبیؾههگبَی مزثًىههٍ ملؾههکی اس یهه   ]18[آسمبیؾههگبَی کیلبیبمههب ثههزای فهه   عههىدی مههدم اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه    

ملهز ثهزای عهلًن ي    می هی  735اعه  کهٍ اوهداسٌ عهلًن ي تیهز یؾهمٍ اتقهبم یکغهبن ي ثهٍ تزتیهت            4اتقبم ثهٍ فهًرت ؽهکی    
ملههز  َغههلىد  عههبولی 31x31َههب ي عههلًن 21در ارت ههب   31  اثعههبد تیههز ]31ي  19-18 [تیههز اعهه ملههز ثههزای می ههی 13351

ثههٍ کههبر  79/1ي ثههزای آرمبتًرَههبی سیههزیه،  درفههد  59/1ثههب درفههد آرمههبتًر  11می گههزد ومههزٌ  12آرمبتًرَههبی ثههبویی تیزَههب اس 
 3311عههبولی ملههز ثههب   5در َههز  (D6 2)َههب، نههبمًت ي ثههزای   3261ر لههٍ اعهه   تههىؼ تغهه ین می گزدَههبی ىههًلی ثزاثههز   

کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه        4311ثهب تهىؼ تغه ین     (D13 16)َهب  کی ًدزز ثز عبولی ملز ثٍ کبرر لهٍ اعه   در مهًرد عهلًن    
 3311عههبولی ملههز ثههب تههىؼ تغهه یمی معههبدم    5در َههز  (D6 4)َههب اس      در عههيد عههلًن ي ثههزای نههبمًت  26/2معههبدم 

نهبمًت تیهز ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه   ىجه  آسمبیؾهبت اودهبز دز لهٍ،            3مزثه  دارد  در یؾهمٍ اتقهبم ویهش      کی ًدزز ثز عهبولی ملهز  
کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز در کؾهؼ ثهٍ دعه  آمهدٌ          25کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه  در  ؾهبر ي        261م بيم  مؾمقٍ ثله 

 اع  کٍ در  زآیىد مدم عبسی، ایه م بدیز يارد  ؽدٌ اع   

 
 ]18[وًَِ آسهبیطگبّی ٍ دستگبُ آسهبیص هطخصبت ً -4ضکل 

 
دَهد یعىهی کملهز    کی هًدزز ثهز عهبولی ملهز مزثه  مهی       21ثبؽهد کهٍ تهىؼ ثزاثهز    ته ویزي می 18ثبر ابرن اعمبلی ريی علًن ثزاثز 

تًاوىههد ضزکهه  داؽههلٍ ثبؽههىد يلههی در ثزاثههز  درفههد فز یهه  م ههًری عههلًن  تیزَههب در دي  ُهه  اعمههبم  بثدههبیی مههی   8اس 
تًاوههد در  ُهه  ا  ههی ي اههبرن ضزکهه  داؽههلٍ ثبؽههد ي  نههبر  اس فهه  ٍ  م یدوههد  اغههم   ًاههبوی عههلًن مههی ضزکهه  اههبرن ي 

ثهٍ ىهًر ک هی اس عهٍ وهً  المهبن ثهزای مقهبلد اعهل بدٌ ؽهدٌ            کىهد  اغم  ت لبوی علًن مبوىد یه  اتقهبم م قه ی عمهی مهی     
در هٍ   3دزَهی ثهب    8ثعهدی   3المهبن  د C3D8Rَهبی عهٍ ثعهدی نيهی     در وزز ا هشار ثهٍ کهبر ر لهٍ اعه   ثهزای ثهله اس المهبن        

ثعههدی دثههٍ دلیههی ت ییههز ىههًم م ههًری      3آسادی اول ههبم دههزٌ( ، ثههزای می گزدَههبی ىههًلی ي نههبمًت اس المههبن نزپههبیی      
ای( اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه   ثههزای معز ههی پبراملزَههبی  دالمههبن فهه  ٍ S4Rَههبی می گزدَههب(  ، ي فهه  بت  ههًودی ویههش اس المههبن 

ثههزای اغههم  اوعههلی  ثههله يارد دزدیههدٌ ي در مههًرد   2/1دیگبپبعههکبم ي مههزیت پًاعههًن  23وههزز ا ههشار، مههديم اوعلیغههلٍ 
در ورههز دز لههٍ ؽههدٌ    6667/1ثزاثههز  K، مههزیت 1/1در ههٍ، نههزي  اس مزکشیهه     15ویههش سايیههٍ اتغههب ،    CDPپبراملزَههبی 

ًت ي مقههبلد  ههًودی وههً  نههبم 1وههً  آرمههبتًر ىههًلی،  2وههً  مقههبلد ممل هه، ؽههبمی   4  ثههزای تعزیهه،  ههًود، اس ]31[اعهه 
عهبسی فه  بت   هشی م قهًر کىىهدٌ ميهبث        ثهزای مهدم  ایهه م هبدیز رکهز ؽهدٌ اوهد         1اعل بدٌ دزدیدٌ اع  کهٍ در  هديم   

ملهز اعهل بدٌ ؽهدٌ     1می هی ملهز در تیهز ي عهلًن ي ثهب ىهًم        3 1َهبی ثهٍ مهمبم     ثب ومًوٍ آسمبیؾهگبَی معز هی ؽهدٌ اس ير    
ٍ مهدم ؽهدٌ ثهٍ تزتیهت ثهزای تیهز ي عهلًن م هبيز ؽهدٌ ثهب فه  ٍ   هشی م قهًرکىىدٌ              ثٍ کبر ر لٍ در ومًوه  ρاع  کٍ میشان 

ثههزای ؽههجیٍ عههبسی فهه  بت تکیههٍ دههبَی، در ثههبو ي پههبییه عههلًن، فهه  بت فهه جی تعزیهه، ثبؽههد  مههی 88 3ي  82 4ثزاثههز ثههب  
َهب، ل شؽهی   س مهدم ؽدٌ اع  کٍ مدم عهبسی ثهب  هزك عهدز ل هشػ ثهیه  هًود ي ثهله اودهبز پذیز لهٍ اعه  ي در َهی  کهداز ا             

المههبن ي  3111و هًٌ مههؼ ثىهدی ثهب تعهداد      5دهزدد  در ؽهکی   ثهیه می گهزد ي ثهله ي یهب ثههله ي فه  ٍ  هًودی مؾهبَدٌ ومههی       
 دَد    آرمبتًردذاری را در مدم اودبز ؽدٌ وؾبن می
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 هص ثٌذی ٍ آرهبتَر ثٌذی هذل اتصبل -5ضکل 

 
وؾههبن دادٌ ؽههدٌ اعهه  کههٍ   6ت ییههز مکههبن ومًوههٍ عههددی ي آسمبیؾههگبَی ت ًیهه  وؾههدٌ در ؽههکی   -ای ویههزي ومههًدار یزنههٍ

کىهد ي ثهزای پهیؼ ثیىهی     دَد مدم عهددی عهبنلٍ ؽهدٌ اتقهبم  هًاة وغهجلب ابثهی اجهًلی ارارهٍ مهی          َب وؾبن میم بیغٍ  ًاة
دیهدٌ مهی    7تًاوهد مهًرد اعلمهبد ثبؽهد  مهمىب م بیغهٍ آعهیت ياردٌ ثهٍ دي ومًوهٍ در ضبله  ت ًیه  وؾهدٌ  در ؽهکی              ولبیآ می

-ثههبر یعههبنلٍ ؽههد ي ومههًدار عههدد شیههم قههًر کىىههدٌ و یومًوههٍ م قههًر ؽههدٌ ثههب فهه  بت   ههش  یمههدم عههدد مههمىب ؽههًد 
 هیههمههًرد اعههل بدٌ در ا FEMي مؾههبَدٌ ؽههد کههٍ مههدم   دیههدزد غههٍیم ب 8در ؽههکی  یؾههگبَیرا ثههب مههدم آسمب زمکههبنییت 

ً  مهمىب   کىهد  یىه یث ؼیپه  را ؽهدٌ  یعهبس  مهدم  اتقهبم  ر لهبر  ینهًث  وغهجلب  تیه ت ز ثهب  تًاودیم  یت    ي ینهًردد  تهز   یالگه
َ یآسمب ي یعهدد  ضبله   در ؽهدٌ   یه ت ً ومًوٍ ینزاث ٍ  اعه   ؽهدٌ  دادٌ 9 ؽهکی  در شیه و یؾهگب  مهدم  مىبعهت  داه   اس وؾهبن  که

  ثبؽد یم یؾىُبدیپ

 
 هقبیسِ دٍ خَاة حبصل ثب یکذیگز ثزای ًوًَِ تقَیت ًطذُ -6ضکل 



121397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

           
 آسیت ٍاردُ ثز هذل ػذدی ٍ آسهبیطگبّی تقَیت ًطذُ -7ضکل 

 

 
 تغییزهکبى ػذدی ٍ آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فلشی-ثبرهقبیسِ ًوَدار  -8ضکل 

 

 
 هذل خزاثی هذل ػذدی ٍ اتصبل آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فَالدی -9ضکل 

 
 ًوًَِ ّبی ػذدی اتصبل تقَیت ضذُ -4

ومًوهٍ َهبی  دیهد عهددی اعهل بدٌ مهی ؽهًد ي َىدعهٍ ي          اس مدم ا شا  م هديد فه   عهىدی ؽهدٌ ثهزای تعزیه، ي ت  یهی       
مقههبلد ایههه مههدم ت ییزاتههی وههدارد ي ميبلعههٍ پبراملزیهه  ثههٍ فههًرت ثههی ثعههد کههزدن مل یزَههب مههی ثبؽههد  ثىههبثزایه مل یزَههبی  
اف ی در ایه مدم عهبسی عجبرتىهد اس مهمبم  فه  ٍ م قهًرکىىدٌ عهلًن ي تیهز ي ویهش م هدار وغهج  ثهبر م هًری عهلًن  ثهب               

آم کههزدن مى ىههی ثههب یهه  مى ىههی دي نيههی، م ههدار ت ییههز در عههملی، م بيمهه ، عههملی ببوًیههٍ ي ایههه مل یزَههب ي ایههدٌت ییههز 
ؽهًود  ییهدمبن غه   ثىهدی ثهب فه  بت  هًودی در        آیهد ي ایهه م هبدیز ثهب َهن م بیغهٍ مهی       ات   اوهزصی اتقهبم ثدعه  مهی    

ٍ  َهب،   هو عهلًن ي    اعنب  ثلىی، مل بيت اع  ثيًری کهٍ در ثزنهی مهدم    ٍ      در ثعنهی ومًوه َهب  َهب   هو تیهز يلهی در اکثهز ومًوه
فهه  بت ومًوههٍ کىلزلههی َههی  غهه   ثىههدی ي ههًد وههدارد   3اوههد ي در ؽههدٌ 11َههن تیههز ي عههلًن غهه   ثىههدی ميههبث  ؽههکی 

 111دزَهی ثهب ت ییهز ؽهکی م هديد تعزیه، مهی ؽهًود ي ىهًم ير  در َمهٍ یکغهبن ي ثزاثهز              4 ًودی ثقًرت المهبن پًعهلٍ   
عههبولی ملههز( اولمههبة ؽههدٌ اعهه  ي  45ایههى  معههبدم  18ارت ههب  عههلًن یههب  6/1ی کمههی ثههبوتز اس ضههداای آن دعههبولی ملههز یعىهه

  ]32[عىدرس اع  -َب ثز مجىبی ت زیجی تش تئًری کًتزَبی وبؽی اس نمؼ ثزای اکثز المبنم بدیز کزوؼ

                  
      کل اتصبل -ج                                ستَى ّب ٍ چطوِ اتصبل -ة                            تیزّب  -الف

 چیذهبى غالف ثٌذی تیز ٍ ستَى اتصبل ثتٌی ثب صفحبت فَالدی -10ضکل   
 

می ههی ملههز ي ىههًم کههی یهه  ملههز    31ي  21،  11،  6،  3،  1َههبی ثههٍ تزتیههت ثزاثههز   ير  م قههًرکىىدٌ تیزَههب ثههٍ مههمبم  
مههی ثبؽههىد  ير  م قههًرکىىدٌ   35.90، ي 26.47، 14.77، 9.29، 4.82عههيد ير  ثههٍ مغههبض  تیههز ثزاثههز   َغههلىد کههٍ وغههج  

ملهز َغهلىد کهٍ وغهج  عهيد ير  ثهٍ        2/1َهبی مؾهبثٍ يلهی ثهب ىهًم کهی ی      علًن َهب ي یؾهمٍ اتقهبم َهن دارای مهمبم      
وغههج  ثههبر م ههًری ثههٍ ثههبرم ًری اعههمی    3مههی ثبؽههىد  مههمىب   30.56، ي 22.14، 12.11، 7.54، 3.88مغههبض  عههلًن ثزاثههز  

ومًوهٍ عهددی ثهب عهٍ مل یهز مهمبم  ير  َهبی  هًودی تیهز ي عهلًن            118اولمهبة ؽهدود  لهذا     5 1ي  3 1،  1 1وُبیی ثزاثهز   
ٍ َهب ثهٍ يعهی ٍ تزکیجهی اس ضهزي  ي اعهداد که       ي درفد ثبرم ًری ي َمچىهیه ییهدمبن ير  َهب در ورهز دز لهٍ ؽهدٌ اوهد  مهدم        

وؾهبن دَىهدٌ اتقهبلی اعه  کهٍ       C-6-10-P1دزدوهد،  ثهٍ  عىهًان  مثهبم،     اوهد اس َهن ملمهبیش  مهی    ثب نو  بف ٍ اس َن  هدا ؽهدٌ  
می هی ملهز م قهًر ؽهدٌ ي ویهزيی م هًری در عهيد          11می هی ملهز ي عهلًن ثهب ير       6َهبی ثهٍ مهمبم     تیزَبی آن ثهب ير  

P1 ،P2 ي ،P3   اع    5/1ي  3/1،  1/1ثٍ تزتیت 
  

 تدشیِ ٍ تحلیل ًتبیح ٍ ثزرسی پبراهتزّبی هَثز -5
ثهزػ، عهملی ايلیهٍ ي ببوًیهٍ اتقهبم، ت ییهز در ثهزػ تغه ین ي          -در ایه ثمؼ ابز مل یزَبی دًوهبدًن ثهز مى ىهی ت ییهز مکهبن     

ثزػ وُبیی اتقهبم ي اوهزصی مغهلُ   ؽهدٌ در ىهی  زآیىهد ثبردهذاری ثزرعهی ؽهدٌ اعه   در تدشیهٍ ي ت  یهی ولهبیآ  هدايم               
مًدارَههبی مزثًىههٍ را در دي اغههم ، یکههی ضههبللی کههٍ مههمبم  ير  تیههز ببثهه  ثبؽههد ي فهه  ٍ عههلًن مل یههز ثبؽههد ي       ي و

ولههبیآ ايلیههٍ آوبلیشَههب  2دیگههزی در ضههبللی کههٍ فهه  ٍ عههلًن ببثهه  ي فهه  ٍ تیههز مل یههز ثبؽههد آيردٌ ؽههدٌ اعهه   در  ههديم  
َههب ثههب ( عههلًن   ( ي ثههزػ وُههبیید    تغهه ین  د ( ، ثههزػ     َههبی ممبعههیدآيردٌ ؽههدٌ اعهه  کههٍ در ایههه  ههدايم، عههملی

ي ثزاعههبط ت ییههزات در مههمبم    2اوههد  ثههب مؾههبَدٌ م ههبدیز دادٌ ؽههدٌ در ضههبوت ممل هه،  ههديم     َههن م بیغههٍ دزدیههدٌ 
َههبی تیههز ي عههلًن ي اتقههبم ي میههشان ت ییههزات در درفههد ثههبر م ههًری ، ولههبیآ ممل  ههی ضبفههی مههی دههزدد  ولههبیآ ت  یههی  ير 

 ٌ ثُجههًد ابثههی م ضرههٍ عههملی ممبعههی اتقههبم اعهه  کههٍ ضلههی در ضبلهه  عههدز ي ههًد فهه  ٍ تیههز ثههب ا ههشایؼ   دَىههدوؾههبن
یبثههد ي َزی ههدر میههشان مههمبم  فهه  ٍ عههلًن  ثیؾههلز  مههمبم  فهه  ٍ عههلًن میههشان عههملی ممبعههی اتقههبم ا ههشایؼ مههی

ب ا ههشایؼ عههملی ي م بيمهه  ثزؽههی ي میههشان عههملی ممبعههی مههی ؽههًد  مههمى    ثبؽههد مً ههت  ا ههشایؼ  م بيمهه    تغهه ین 
ممبعی ارتجبىی ثب میهشان ثهبر م هًری اعمهبلی وهدارد ثهٍ عجهبرت دیگهز عهملی ممبعهی مغهل ی اس ثهبر م هًری ثهًدٌ یهزا کهٍ                 

 ٍ در َهز عهٍ    C-0-3ای َىدعهی اعه  کهٍ ارتجهبىی ثهب ثهبر م هًری وهدارد   ثهٍ عىهًان مثهبم ثهزای ومًوهٍ              عملی ممبعی م ًله
درفهد اعه      8م هدار   C-0-0ا هشایؼ عهملی ممبعهی وغهج  ثهٍ ومًوهٍ ؽهبَد         ضبل  ثبر م ًری کن ، ملًعهو ي سیهبد میهشان   

َمچىیه در ضبله  داؽهله مهمبم  کهن ثهزای فه  ٍ عهلًن، ثهب ا هشایؼ میهشان ثهبر م هًری میهشان م بيمه  ثزؽهی اتقهبم                 
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 آسیت ٍاردُ ثز هذل ػذدی ٍ آسهبیطگبّی تقَیت ًطذُ -7ضکل 

 

 
 تغییزهکبى ػذدی ٍ آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فلشی-ثبرهقبیسِ ًوَدار  -8ضکل 

 

 
 هذل خزاثی هذل ػذدی ٍ اتصبل آسهبیطگبّی ًوًَِ تقَیت ضذُ ثب صفحبت فَالدی -9ضکل 

 
 ًوًَِ ّبی ػذدی اتصبل تقَیت ضذُ -4

ومًوهٍ َهبی  دیهد عهددی اعهل بدٌ مهی ؽهًد ي َىدعهٍ ي          اس مدم ا شا  م هديد فه   عهىدی ؽهدٌ ثهزای تعزیه، ي ت  یهی       
مقههبلد ایههه مههدم ت ییزاتههی وههدارد ي ميبلعههٍ پبراملزیهه  ثههٍ فههًرت ثههی ثعههد کههزدن مل یزَههب مههی ثبؽههد  ثىههبثزایه مل یزَههبی  
اف ی در ایه مدم عهبسی عجبرتىهد اس مهمبم  فه  ٍ م قهًرکىىدٌ عهلًن ي تیهز ي ویهش م هدار وغهج  ثهبر م هًری عهلًن  ثهب               

آم کههزدن مى ىههی ثههب یهه  مى ىههی دي نيههی، م ههدار ت ییههز در عههملی، م بيمهه ، عههملی ببوًیههٍ ي ایههه مل یزَههب ي ایههدٌت ییههز 
ؽهًود  ییهدمبن غه   ثىهدی ثهب فه  بت  هًودی در        آیهد ي ایهه م هبدیز ثهب َهن م بیغهٍ مهی       ات   اوهزصی اتقهبم ثدعه  مهی    

ٍ  َهب،   هو عهلًن ي    اعنب  ثلىی، مل بيت اع  ثيًری کهٍ در ثزنهی مهدم    ٍ      در ثعنهی ومًوه َهب  َهب   هو تیهز يلهی در اکثهز ومًوه
فهه  بت ومًوههٍ کىلزلههی َههی  غهه   ثىههدی ي ههًد وههدارد   3اوههد ي در ؽههدٌ 11َههن تیههز ي عههلًن غهه   ثىههدی ميههبث  ؽههکی 

 111دزَهی ثهب ت ییهز ؽهکی م هديد تعزیه، مهی ؽهًود ي ىهًم ير  در َمهٍ یکغهبن ي ثزاثهز              4 ًودی ثقًرت المهبن پًعهلٍ   
عههبولی ملههز( اولمههبة ؽههدٌ اعهه  ي  45ایههى  معههبدم  18ارت ههب  عههلًن یههب  6/1ی کمههی ثههبوتز اس ضههداای آن دعههبولی ملههز یعىهه

  ]32[عىدرس اع  -َب ثز مجىبی ت زیجی تش تئًری کًتزَبی وبؽی اس نمؼ ثزای اکثز المبنم بدیز کزوؼ

                  
      کل اتصبل -ج                                ستَى ّب ٍ چطوِ اتصبل -ة                            تیزّب  -الف

 چیذهبى غالف ثٌذی تیز ٍ ستَى اتصبل ثتٌی ثب صفحبت فَالدی -10ضکل   
 

می ههی ملههز ي ىههًم کههی یهه  ملههز    31ي  21،  11،  6،  3،  1َههبی ثههٍ تزتیههت ثزاثههز   ير  م قههًرکىىدٌ تیزَههب ثههٍ مههمبم  
مههی ثبؽههىد  ير  م قههًرکىىدٌ   35.90، ي 26.47، 14.77، 9.29، 4.82عههيد ير  ثههٍ مغههبض  تیههز ثزاثههز   َغههلىد کههٍ وغههج  

ملهز َغهلىد کهٍ وغهج  عهيد ير  ثهٍ        2/1َهبی مؾهبثٍ يلهی ثهب ىهًم کهی ی      علًن َهب ي یؾهمٍ اتقهبم َهن دارای مهمبم      
وغههج  ثههبر م ههًری ثههٍ ثههبرم ًری اعههمی    3مههی ثبؽههىد  مههمىب   30.56، ي 22.14، 12.11، 7.54، 3.88مغههبض  عههلًن ثزاثههز  

ومًوهٍ عهددی ثهب عهٍ مل یهز مهمبم  ير  َهبی  هًودی تیهز ي عهلًن            118اولمهبة ؽهدود  لهذا     5 1ي  3 1،  1 1وُبیی ثزاثهز   
ٍ َهب ثهٍ يعهی ٍ تزکیجهی اس ضهزي  ي اعهداد که       ي درفد ثبرم ًری ي َمچىهیه ییهدمبن ير  َهب در ورهز دز لهٍ ؽهدٌ اوهد  مهدم        

وؾهبن دَىهدٌ اتقهبلی اعه  کهٍ       C-6-10-P1دزدوهد،  ثهٍ  عىهًان  مثهبم،     اوهد اس َهن ملمهبیش  مهی    ثب نو  بف ٍ اس َن  هدا ؽهدٌ  
می هی ملهز م قهًر ؽهدٌ ي ویهزيی م هًری در عهيد          11می هی ملهز ي عهلًن ثهب ير       6َهبی ثهٍ مهمبم     تیزَبی آن ثهب ير  

P1 ،P2 ي ،P3   اع    5/1ي  3/1،  1/1ثٍ تزتیت 
  

 تدشیِ ٍ تحلیل ًتبیح ٍ ثزرسی پبراهتزّبی هَثز -5
ثهزػ، عهملی ايلیهٍ ي ببوًیهٍ اتقهبم، ت ییهز در ثهزػ تغه ین ي          -در ایه ثمؼ ابز مل یزَبی دًوهبدًن ثهز مى ىهی ت ییهز مکهبن     

ثزػ وُبیی اتقهبم ي اوهزصی مغهلُ   ؽهدٌ در ىهی  زآیىهد ثبردهذاری ثزرعهی ؽهدٌ اعه   در تدشیهٍ ي ت  یهی ولهبیآ  هدايم               
مًدارَههبی مزثًىههٍ را در دي اغههم ، یکههی ضههبللی کههٍ مههمبم  ير  تیههز ببثهه  ثبؽههد ي فهه  ٍ عههلًن مل یههز ثبؽههد ي       ي و

ولههبیآ ايلیههٍ آوبلیشَههب  2دیگههزی در ضههبللی کههٍ فهه  ٍ عههلًن ببثهه  ي فهه  ٍ تیههز مل یههز ثبؽههد آيردٌ ؽههدٌ اعهه   در  ههديم  
َههب ثههب ( عههلًن   ( ي ثههزػ وُههبیید    تغهه ین  د ( ، ثههزػ     َههبی ممبعههیدآيردٌ ؽههدٌ اعهه  کههٍ در ایههه  ههدايم، عههملی

ي ثزاعههبط ت ییههزات در مههمبم    2اوههد  ثههب مؾههبَدٌ م ههبدیز دادٌ ؽههدٌ در ضههبوت ممل هه،  ههديم     َههن م بیغههٍ دزدیههدٌ 
َههبی تیههز ي عههلًن ي اتقههبم ي میههشان ت ییههزات در درفههد ثههبر م ههًری ، ولههبیآ ممل  ههی ضبفههی مههی دههزدد  ولههبیآ ت  یههی  ير 

 ٌ ثُجههًد ابثههی م ضرههٍ عههملی ممبعههی اتقههبم اعهه  کههٍ ضلههی در ضبلهه  عههدز ي ههًد فهه  ٍ تیههز ثههب ا ههشایؼ   دَىههدوؾههبن
یبثههد ي َزی ههدر میههشان مههمبم  فهه  ٍ عههلًن  ثیؾههلز  مههمبم  فهه  ٍ عههلًن میههشان عههملی ممبعههی اتقههبم ا ههشایؼ مههی

ب ا ههشایؼ عههملی ي م بيمهه  ثزؽههی ي میههشان عههملی ممبعههی مههی ؽههًد  مههمى    ثبؽههد مً ههت  ا ههشایؼ  م بيمهه    تغهه ین 
ممبعی ارتجبىی ثب میهشان ثهبر م هًری اعمهبلی وهدارد ثهٍ عجهبرت دیگهز عهملی ممبعهی مغهل ی اس ثهبر م هًری ثهًدٌ یهزا کهٍ                 

 ٍ در َهز عهٍ    C-0-3ای َىدعهی اعه  کهٍ ارتجهبىی ثهب ثهبر م هًری وهدارد   ثهٍ عىهًان مثهبم ثهزای ومًوهٍ              عملی ممبعی م ًله
درفهد اعه      8م هدار   C-0-0ا هشایؼ عهملی ممبعهی وغهج  ثهٍ ومًوهٍ ؽهبَد         ضبل  ثبر م ًری کن ، ملًعهو ي سیهبد میهشان   

َمچىیه در ضبله  داؽهله مهمبم  کهن ثهزای فه  ٍ عهلًن، ثهب ا هشایؼ میهشان ثهبر م هًری میهشان م بيمه  ثزؽهی اتقهبم                 
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 یبثههد در ضههبلی کههٍ در ضبلهه  داؽههلهیبثههد يلههی میههشان م بيمهه  تغهه ین آن ثههب ا ههشایؼ ثههبر م ههًری کههبَؼ مههی ا ههشایؼ مههی
ممبم  سیبد ثزای فه  ٍ عهلًن، م بيمه  ثزؽهی ي م بيمه  تغه ین  در ضبله  ثهبر م هًری کهن ي ملًعهو ت ییهز یىهداوی ثهب               

فه  ٍ   یبثىهد  در مهًاردی کهٍ مهمبم     َن وداروهد امهب در مهًرد ضبله  ثهبر م هًری سیهبد، ایهه دي پهبراملز ؽهدیدا ا هشایؼ مهی            
یز در مهًرد ا هشایؼ م بيمه  تغه ین ي م بيمه  ثزؽهی را نهًاَین        علًن سیبد اع  ي ثبر م هًری ویهش سیهبد اعه  ثیؾهلزیه تهبب      

 ثزاثز ویش رعیدٌ اع    3.55داؽ  ثيًریکٍ ضلی ایه میشان ا شایؼ ثٍ 
 

 ّبی تیز ثب اًَاع صفحبت تقَیت  ًتبیح کلی ثزای هذل -2خذٍل 
 هیلی هتزی 6صفحِ تیز  -ج             هیلی هتزی         3صفحِ تیز  -ثذٍى صفحِ                                 ة -الف

     
 هیلی هتزی        30صفحِ تیز  -هیلی هتزی                     د 20صفحِ تیز  -هیلی هتزی               ُ 10صفحِ تیز  -د

    
 
 
 

 
 

      
                     هیلی هتزی    3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز                     ة -الف

     
 ی      هتز یلیه10 صفحِ -دهیلی هتزی                                         6صفحِ -ج

     
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی    ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -11ضکل       
 

کٍ   و اس ف  ٍ تیز ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهًد در ضبله  ثهبر م هًری کهن ثهب کهبَؼ م بيمه  وُهبیی              در ضبللی 
اتقبم مًا ٍ َغهلین کهٍ ایهه ضبله  وؾهبن دَىهدٌ اول هبم م قهی پ عهلی  اس تیهز ثهٍ عهلًن اعه  سیهزا ثهب اعمهبم ت ییهز                  

رعهد ي ثعههد اس  ییههز ؽهکی ثههٍ عهلًن مههی  َههبی وبؽهی اس ت  َهب، ثههٍ دلیهی فهه جی  تیهز وغههج  ثهٍ عههلًن، ثیؾهلز ديران     ؽهکی 
رعیدن علًن ثهٍ فز یه  نهًد اتقهبم  ًاثگهً ویغه   در ضهبللی کهٍ   هو اس فه  ٍ تیهز ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ                
ؽًد در ضبل  ثهبر م هًری ملًعهو ي سیهبد ثهز نه   ضبله  اجهی ثهب ا هشایؼ م بيمه  وُهبیی اتقهبم مًا هٍ َغهلین ي َهز                 

یبثهد  ثهٍ عجهبرت دیگهز درمهًرد  هديم  هً         ثبؽد م بيمه  وُهبیی اتقهبم ویهش ا هشایؼ مهی      ی در کٍ میشان ثبر م ًری ثیؾلز 
عههلًن اههًی   ههو در ضههبللی کههٍ ثههبر -کههٍ اس فهه  ٍ عههلًن ثههٍ تىُههبیی ي مههمبم  کههن اعههل بدٌ ؽههًد پدیههدٌ تیههز مههعی، 

 ؽًد ؽًد ي در ضبل  ثبر م ًری کن اع  کٍ م قی پ علی  تؾکیی میم ًری کن اع  و ل می



15 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

      
                     هیلی هتزی    3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز                     ة -الف

     
 ی      هتز یلیه10 صفحِ -دهیلی هتزی                                         6صفحِ -ج

     
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی    ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -11ضکل       
 

کٍ   و اس ف  ٍ تیز ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهًد در ضبله  ثهبر م هًری کهن ثهب کهبَؼ م بيمه  وُهبیی              در ضبللی 
اتقبم مًا ٍ َغهلین کهٍ ایهه ضبله  وؾهبن دَىهدٌ اول هبم م قهی پ عهلی  اس تیهز ثهٍ عهلًن اعه  سیهزا ثهب اعمهبم ت ییهز                  

رعهد ي ثعههد اس  ییههز ؽهکی ثههٍ عهلًن مههی  َههبی وبؽهی اس ت  َهب، ثههٍ دلیهی فهه جی  تیهز وغههج  ثهٍ عههلًن، ثیؾهلز ديران     ؽهکی 
رعیدن علًن ثهٍ فز یه  نهًد اتقهبم  ًاثگهً ویغه   در ضهبللی کهٍ   هو اس فه  ٍ تیهز ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ                
ؽًد در ضبل  ثهبر م هًری ملًعهو ي سیهبد ثهز نه   ضبله  اجهی ثهب ا هشایؼ م بيمه  وُهبیی اتقهبم مًا هٍ َغهلین ي َهز                 

یبثهد  ثهٍ عجهبرت دیگهز درمهًرد  هديم  هً         ثبؽد م بيمه  وُهبیی اتقهبم ویهش ا هشایؼ مهی      ی در کٍ میشان ثبر م ًری ثیؾلز 
عههلًن اههًی   ههو در ضههبللی کههٍ ثههبر -کههٍ اس فهه  ٍ عههلًن ثههٍ تىُههبیی ي مههمبم  کههن اعههل بدٌ ؽههًد پدیههدٌ تیههز مههعی، 

 ؽًد ؽًد ي در ضبل  ثبر م ًری کن اع  کٍ م قی پ علی  تؾکیی میم ًری کن اع  و ل می
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 هیلی هتزی   3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز                          ة -لفا

   
 ی    هتز یلیه10 صفحِ -دهیلی هتزی                   6صفحِ -ج  

          
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی                     ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -12ضکل       
 

ی ثبر دَد کٍ ا شایؼ ثی ريیٍثمؾد، امب ولبیآ  ديم وؾبن میا شایؼ ثبر م ًری تب ضديد سیبدی فز ی  م ي  را ثُجًد می
ددعلًرالعمی 361د  ثٍ َمیه دلیی اع  کٍ در وؾزیٍ تًاود ثبعو وبپبیداری م ي  ؽًد ي ثٍ نزد ؽددی آن مىدز ؽًم ًری می

َبی مً ًد( معیبرَبی پذیزػ ثزای اعنبی ثب ثبر م ًر ثبو، م ب رٍ کبراوٍ تز اس اعنبی مؾبثٍ ي ثب ثبر ای عبنلمبنثُغبسی لزسٌ
ر ضبوت ممل ، وسز د 2م ًری کملز در ورز دز لٍ ؽدٌ اع   پظ اس ثزرعی ولبیآ پبراملزی  ضبف ٍ ي م بیغٍ ولبیآ  ديم 

اع  تب ولبیآ  ً  ثقًرت ومًدار در آمدٌ تب در  ثُلزی فًرت دیزد   دايم اجی ثٍ ایه فًرت ثًد کٍ در ثبرَبی م ًری کن، 
دادین ي عپظ ثٍ م بیغٍ پبراملزی  ملًعو ي سیبد در َز  ديم ممبم  ف  ٍ تیز ببث  ي ممبم  ف  ٍ علًن را ا شایؼ می

َب را ثزای یکجبر در ضبللی کٍ ممبم  ف  ٍ تیز ببث  ثبؽد ثبر دیگز ف  ٍ علًن، دعلٍ امب در ادامٍ ومًدارپزدانلین  ولبیآ می
 این  ثىدی ومًدٌ

 
 

  
 هیلی هتزی      3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز       ة -الف

       
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی        د6صفحِ -ج

  
 هیلی هتزی  30صفحِ -ٍ   هیلی هتزی    20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -13ضکل       
 

، اتقههبوت ثههب  13تههب ؽههکی 11َههبی ؽههکی ثههزای ثزرعههی تههببیز مههمبم  ير  ت ههًیلی  ههًودی اىههزا  عههلًن، در دیههبدزاز 
مل هبيت در عهٍ ضبله  مل هبيت وغهج  درفهدی ثهبر م هًری         ممبم  ير  تیز ي وغج  ثهبر م هًری یکغهبن ثهب ير  عهلًن      

اود  م ًر ا  ی وؾهبن دَىهدٌ  بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز ي م هًر اهبرن ثهزػ اتقهبم              ثب َن م بیغٍ دزدیدٌ
دَهد کهٍ تىُهب اس فه  ٍ عهلًن ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين         ومهًدار اله، ضهبللی را وؾهبن مهی      دَهد  را ثز ضغت کی ً ویًته وؾبن می

ٍ تیههز اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه   َمههبورًر کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعهه  َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم  ير  ت ههًیلی عههلًن فهه  
تهًان   مهی  2یبثهد  ثهٍ عجهبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ  هديم           ا شایؼ یبثد، میهشان ت ییهز مکهبن آن کهبَؼ مهی     

ؼ عهملی ي ثهٍ تجه  آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم        دریب   کٍ اعل بدٌ اس ير  ت هًیلی در عهلًن ثهٍ تىُهبیی مً هت ا هشای      
دزدیههدٌ اعهه   در ومههًدار ة ویههش وکلههٍ اج ههی در مههًرد کههبَؼ ت ییههز مکههبن اتقههبم در ابههز ا ههشایؼ مههمبم  ير  ت ههًیلی   
علًن ي ثٍ تج  آن ا هشایؼ عهملی فهبد  اعه  کهٍ در عهبیز ومًدارَهب ویهش فهبد  اعه   ثهزای ثزرعهی تهببیز ير  ت هًیلی               

، اتقهبوت ثهب مهمبم  ير  عهلًن ي وغهج  ثهبر م هًری یکغهبن ثهب          16تهب ؽهکی    14دیهبدزاز َهبی ؽهکی     در اىزا  تیز، در
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 هیلی هتزی   3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز                          ة -لفا

   
 ی    هتز یلیه10 صفحِ -دهیلی هتزی                   6صفحِ -ج  

          
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی                     ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -12ضکل       
 

ی ثبر دَد کٍ ا شایؼ ثی ريیٍثمؾد، امب ولبیآ  ديم وؾبن میا شایؼ ثبر م ًری تب ضديد سیبدی فز ی  م ي  را ثُجًد می
ددعلًرالعمی 361د  ثٍ َمیه دلیی اع  کٍ در وؾزیٍ تًاود ثبعو وبپبیداری م ي  ؽًد ي ثٍ نزد ؽددی آن مىدز ؽًم ًری می

َبی مً ًد( معیبرَبی پذیزػ ثزای اعنبی ثب ثبر م ًر ثبو، م ب رٍ کبراوٍ تز اس اعنبی مؾبثٍ ي ثب ثبر ای عبنلمبنثُغبسی لزسٌ
ر ضبوت ممل ، وسز د 2م ًری کملز در ورز دز لٍ ؽدٌ اع   پظ اس ثزرعی ولبیآ پبراملزی  ضبف ٍ ي م بیغٍ ولبیآ  ديم 

اع  تب ولبیآ  ً  ثقًرت ومًدار در آمدٌ تب در  ثُلزی فًرت دیزد   دايم اجی ثٍ ایه فًرت ثًد کٍ در ثبرَبی م ًری کن، 
دادین ي عپظ ثٍ م بیغٍ پبراملزی  ملًعو ي سیبد در َز  ديم ممبم  ف  ٍ تیز ببث  ي ممبم  ف  ٍ علًن را ا شایؼ می

َب را ثزای یکجبر در ضبللی کٍ ممبم  ف  ٍ تیز ببث  ثبؽد ثبر دیگز ف  ٍ علًن، دعلٍ امب در ادامٍ ومًدارپزدانلین  ولبیآ می
 این  ثىدی ومًدٌ

 
 

  
 هیلی هتزی      3صفحِ  -ثذٍى صفحِ تیز       ة -الف

       
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی        د6صفحِ -ج

  
 هیلی هتزی  30صفحِ -ٍ   هیلی هتزی    20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ تیز ثب ثبرهحَری  -13ضکل       
 

، اتقههبوت ثههب  13تههب ؽههکی 11َههبی ؽههکی ثههزای ثزرعههی تههببیز مههمبم  ير  ت ههًیلی  ههًودی اىههزا  عههلًن، در دیههبدزاز 
مل هبيت در عهٍ ضبله  مل هبيت وغهج  درفهدی ثهبر م هًری         ممبم  ير  تیز ي وغج  ثهبر م هًری یکغهبن ثهب ير  عهلًن      

اود  م ًر ا  ی وؾهبن دَىهدٌ  بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز ي م هًر اهبرن ثهزػ اتقهبم              ثب َن م بیغٍ دزدیدٌ
دَهد کهٍ تىُهب اس فه  ٍ عهلًن ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين         ومهًدار اله، ضهبللی را وؾهبن مهی      دَهد  را ثز ضغت کی ً ویًته وؾبن می

ٍ تیههز اعههل بدٌ ؽههدٌ اعهه   َمههبورًر کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعهه  َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم  ير  ت ههًیلی عههلًن فهه  
تهًان   مهی  2یبثهد  ثهٍ عجهبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ  هديم           ا شایؼ یبثد، میهشان ت ییهز مکهبن آن کهبَؼ مهی     

ؼ عهملی ي ثهٍ تجه  آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم        دریب   کٍ اعل بدٌ اس ير  ت هًیلی در عهلًن ثهٍ تىُهبیی مً هت ا هشای      
دزدیههدٌ اعهه   در ومههًدار ة ویههش وکلههٍ اج ههی در مههًرد کههبَؼ ت ییههز مکههبن اتقههبم در ابههز ا ههشایؼ مههمبم  ير  ت ههًیلی   
علًن ي ثٍ تج  آن ا هشایؼ عهملی فهبد  اعه  کهٍ در عهبیز ومًدارَهب ویهش فهبد  اعه   ثهزای ثزرعهی تهببیز ير  ت هًیلی               

، اتقهبوت ثهب مهمبم  ير  عهلًن ي وغهج  ثهبر م هًری یکغهبن ثهب          16تهب ؽهکی    14دیهبدزاز َهبی ؽهکی     در اىزا  تیز، در
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ير  تیز ممبم  مل بيت ثب َن م بیغهٍ ؽهدٌ اوهد  م هًر ا  هی وؾهبن دَىهدٌ  بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز               
 دَد ثز ضغت کی ً ویًته  وؾبن می  ي م ًر ابرن ثزػ اتقبم را

 

    
 هیلی هتزی      3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى       ة -الف

     
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی      د6صفحِ -ج

           
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی      ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری  -14ضکل       
 

دَهد کهٍ تىُهب اس فه  ٍ تیهز ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه   َمهبورًر               ضبللی را وؾبن مهی ب َومًدار
کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعهه  َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم  ير  ت ههًیلی تیههز ا ههشایؼ یبثههد، میههشان ت ییههز مکههبن آن کههبَؼ  

ً  مهی  2یبثد  ثٍ عجبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ  هديم        می ان دریب ه  کهٍ اعهل بدٌ اس ير  ت هًیلی در تیهز ثهٍ       ته
تىُبیی مً هت ا هشایؼ عهملی ي ثهٍ تجه  آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم دزدیهدٌ اعه   ایهه ولهبیآ ثهب  زمهًم مزثهًه ثهٍ                  
راثيههٍ ویههزي ي ت ییههز مکههبن تيههبث  دارد  وکلههٍ ای کههٍ در ایههه مههًرد ابثههی تً ههٍ اعهه  ي اس تً ههٍ َمشمههبن ثههٍ  ههدايم ي     

ثهی اسیههبثی اعه  ایههه اعه  کههٍ در فهًرتی کههٍ اس یه  مههمبم  ير  ثهٍ تىُههبیی یکجهبر در تیههز ي ثهبر دیگههز در         َههب ابومهًدار 
را در ورههز ثگیزیههد( تههببیز اعههل بدٌ اس ير  ت ههًیلی تىُههب در عههلًن در   18ي  91عههلًن اعههل بدٌ ؽههًد د ثههزای مثههبم ضههبوت 

س َمههبن مههمبم  ير  ت ههًیلی در تیههز  ا ههشایؼ عههملی ي کههبَؼ ت ییههز مکههبن ثههٍ مزاتههت ثیؾههلز اس ضههبللی اعهه  کههٍ ا    
  آید    اعل بدٌ ؽًد  در مًرد عبیز ومًدارَب َب ویش ولبیآ مؾبثُی ثدع  می

 
 

         
 هیلی هتزی     3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى            ة -الف

     
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی    د6صفحِ -ج 

               
 هیلی هتزی  30صفحِ -هتزی      ٍهیلی  20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری  -15ضکل       
 
 

      
 هیلی هتزی     3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى       ة -الف
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ير  تیز ممبم  مل بيت ثب َن م بیغهٍ ؽهدٌ اوهد  م هًر ا  هی وؾهبن دَىهدٌ  بثدهبیی ثهبوی عهلًن ثهز ضغهت می هی ملهز               
 دَد ثز ضغت کی ً ویًته  وؾبن می  ي م ًر ابرن ثزػ اتقبم را

 

    
 هیلی هتزی      3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى       ة -الف

     
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی      د6صفحِ -ج

           
 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی      ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری  -14ضکل       
 

دَهد کهٍ تىُهب اس فه  ٍ تیهز ثهٍ تىُهبیی ي ثهدين فه  ٍ عهلًن اعهل بدٌ ؽهدٌ اعه   َمهبورًر               ضبللی را وؾبن مهی ب َومًدار
کههٍ اس ومههًدار مؾههمـ اعهه  َزیههٍ اههدر میههشان مههمبم  ير  ت ههًیلی تیههز ا ههشایؼ یبثههد، میههشان ت ییههز مکههبن آن کههبَؼ  

ً  مهی  2یبثد  ثٍ عجبرت دیگهز اس ولهبیآ ایهه ومهًدار ثهب ولهبیآ  هديم        می ان دریب ه  کهٍ اعهل بدٌ اس ير  ت هًیلی در تیهز ثهٍ       ته
تىُبیی مً هت ا هشایؼ عهملی ي ثهٍ تجه  آن کهبَؼ ت ییهز مکهبن اتقهبم دزدیهدٌ اعه   ایهه ولهبیآ ثهب  زمهًم مزثهًه ثهٍ                  
راثيههٍ ویههزي ي ت ییههز مکههبن تيههبث  دارد  وکلههٍ ای کههٍ در ایههه مههًرد ابثههی تً ههٍ اعهه  ي اس تً ههٍ َمشمههبن ثههٍ  ههدايم ي     

ثهی اسیههبثی اعه  ایههه اعه  کههٍ در فهًرتی کههٍ اس یه  مههمبم  ير  ثهٍ تىُههبیی یکجهبر در تیههز ي ثهبر دیگههز در         َههب ابومهًدار 
را در ورههز ثگیزیههد( تههببیز اعههل بدٌ اس ير  ت ههًیلی تىُههب در عههلًن در   18ي  91عههلًن اعههل بدٌ ؽههًد د ثههزای مثههبم ضههبوت 

س َمههبن مههمبم  ير  ت ههًیلی در تیههز  ا ههشایؼ عههملی ي کههبَؼ ت ییههز مکههبن ثههٍ مزاتههت ثیؾههلز اس ضههبللی اعهه  کههٍ ا    
  آید    اعل بدٌ ؽًد  در مًرد عبیز ومًدارَب َب ویش ولبیآ مؾبثُی ثدع  می

 
 

         
 هیلی هتزی     3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى            ة -الف

     
 هیلی هتزی     10صفحِ  -هیلی هتزی    د6صفحِ -ج 

               
 هیلی هتزی  30صفحِ -هتزی      ٍهیلی  20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری  -15ضکل       
 
 

      
 هیلی هتزی     3صفحِ  -ثذٍى صفحِ ستَى       ة -الف
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 هیلی هتزی  30صفحِ -هیلی هتزی      ٍ 20صفحِ  -ُ

⁄   ًوَدار ّیستزسیس اتصبالت ثب ضخبهت هتغیز صفحِ ستَى ثب ثبرهحَری  -16ضکل       
 
 ًتیدِ گیزی -6

 ومًوٍ اتقبوت ت ًی  ؽدٌ ثب ير  َبی  ًودی، ولبیآ ثٍ فًرت سیزابثی ثیبن اع : 118پظ اس ثزرعی ک ی ت  یی عددی 

  یبثهد  ایهه ا هشایؼ ثغهلگی ثهٍ مهمبم   که  تیهز ي          ک  دير علًن، ثبرثزی م يه  ویهش ا هشایؼ مهی     ثب ا شایؼ ممبم
 دیزد درفد در ثز می 611تب  5درفد ثبر م ًری علًن دارد ي ىی، يعیعی را اس 

  َهبی ملًعهو   ؽهًد ي در مهمبم   َبی کن  که  عهلًن، ا هشایؼ فز یه  ثهب ا هشایؼ ثهبر م هًری ثیؾهلز مهی          در ممبم
ؽهًد يلهی انهل    هبضؼ در ثبرَهبی م هًری ثهبو ثهب          بيت یىداوی ثهیه ثهبر م هًری کهن ي ملًعهو دیهدٌ ومهی       ي سیبد ت

 کىد   ثزاثز فز ی  م ي  ا شایؼ پیدا می 6َب دیدٌ ؽدٌ اع  ضلی تب ثیؼ اس عبیز ثبرَب اع  کٍ در ثزنی مدم
   تًاوهد ثبعهو وبپبیهداری م يه  ثبؽهد      ویهش مهی   ثمؾهد، ا هشایؼ ثهی ريیهٍ آن    ثب ایىکٍ ثبر م ًری، فز ی  م ي  را ثُجهًد مهی

 ي ثٍ نزدؽددی آن کم  کىد   
 َهبی وبؽهی اس ت ییهز ؽهکی ثهٍ عهلًن مهی       َب، ثٍ دلیی فه جی  تیهز وغهج  ثهٍ عهلًن، ثیؾهلز ديران      ثب اعمبم ت ییز ؽکی-

 ًری َهبی ثهب ثهبرم   رعد ي ثعد اس رعهیدن عهلًن ثهٍ فز یه  نهًد، اتقهبم  ًاثگهً ویغه  ي ثهب کهبَؼ م بيمه  در مهدم            
 کن ي ثدين  کلیى  علًن، اول بم م قی پ علی  اس تیز ثٍ علًن اع   

        َهبی دارای ثهبر کهن؛ دهز یهٍ تهببیز ایهه         کلیى   ًودی، تببیز ثیؾلزی ريی اتقهبوت ثهب ثهبر م هًری سیهبد دارد تهب مهدم
 َبی ثب ثبر کن ویش سیبد اع   َب ريی ومًوٍريػ

       ؽهًد ي ایهه ا هشایؼ عهملی در     عهجت ا هشایؼ عهملی ممبعهی اتقهبم مهی       ثدين تً ٍ ثهٍ اوهداسٌ ثهبر م هًری،  کلیىه
اکثز مًارد ثیؼ اس ا شایؼ فز یه  وُهبیی اتقهبم اعه   يلهی در مهًارد ثهبر م هًری ثهبو، ا شایؾهی کهٍ در فز یه  وُهبیی              

 ؽًد ثیؾلز اس ا شایؼ عملی اع  اتقبم مؾبَدٌ می

 
 

       ثهز فز یه  اتقهبم را ا هشایؼ دَهد ي ثهزای اتقهبوت ثهب ویهزيی          ثزا 7تًاوهد تهب   ثغلٍ ثهٍ اوهداسٌ ثهبر م هًری،  کلیىه  مهی
 دزداود م ًری ثبو، فز ی  ي ؽکی پذیزی را ثٍ ضبل  ثُلز، یعىی ضبللی کٍ ثبر م ًری ملًعو اع  ثز می
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Abstract: 
Performance of reinforced concrete frames is highly depended on detailing of the ductile 
connections based on the philosophy of strong column-weak beam. There are several methods 
for seismic upgrading of connections. In this paper, using steel jacketing for seismic upgrading 
of Concrete Beam-Column connections subjected to constant axial and cyclic loads has been 
investigated using finite element method. Some experimental results are used to verify the finite 
element approach. Analyses are then conducted on main models upgraded with steel jackets in 
beam, column or both using parameters like beam jacket thickness, column jacket thickness 
and axial load ratio. The results are compared and the suitable model is proposed. Based on 
different analysis for the considered samples, several results obtained. Analysis result shows 
the positive impact of the use of steel jacketing for upgrading of Concrete Beam-Column 
connections. From these results, it can be noted that, regardless of the size of the axial load, 
using a steel plate increased the tangential rigidity of connection. And this increasing of 
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Abstract: 
Performance of reinforced concrete frames is highly depended on detailing of the ductile 
connections based on the philosophy of strong column-weak beam. There are several methods 
for seismic upgrading of connections. In this paper, using steel jacketing for seismic upgrading 
of Concrete Beam-Column connections subjected to constant axial and cyclic loads has been 
investigated using finite element method. Some experimental results are used to verify the finite 
element approach. Analyses are then conducted on main models upgraded with steel jackets in 
beam, column or both using parameters like beam jacket thickness, column jacket thickness 
and axial load ratio. The results are compared and the suitable model is proposed. Based on 
different analysis for the considered samples, several results obtained. Analysis result shows 
the positive impact of the use of steel jacketing for upgrading of Concrete Beam-Column 
connections. From these results, it can be noted that, regardless of the size of the axial load, 
using a steel plate increased the tangential rigidity of connection. And this increasing of 
rigidity in most cases is more than of increasing of final capacity of the connection. But in the 
case of high axial loads, the increase that can be seen in the final capacity of the connection is 
further of rigidity increasing. Also, depending on the size of the axial load, steel plate can 
increase the capacity of connection up to 7 time, and the capacity and ductility of connections 
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 هقذهِ  
َابی  لایکه ظایمبن  ثبؼاد،  َابی پبهاٍ ظایمبوی کابمال متاديا  مای       َابی پرتلىاد ثاٍ مى اًر ظابلو م لاً        اظتفبدٌ از ظیمبن

َاب َموااًن زيا  ظاابلتبر در ؼاراهی دماابهی ثاابک، مقبيماو کااا در ثراثاار ؼاراهی اظاایدی ي  َىاا      پرتلىاد ثرلاای محااديدهو 
َابی لابؾ َمواًن ظایمبن  لًمیىابت کلعایا       َاب ثرلای از ظایمبن   کىد رؼد مقبيماو را داروادب ثارای هلجاٍ ثار اهاه  اع        

 ٍ لًمیىاابت کلعاایا دارای لًاـاای از  جیااد تعاارهو در ظاا و ؼااًود ی ي   اواادب ظاایمبن  تًلیااد ي مًرداظااتفبدٌ  اارار  رفتاا
تًاوااد در ـااىبهو وعااًز ي َموىاایه ثااٍ عىااًان هااج عبمااد پیًوااد ا ااسای ثااته در    ي ماای [4–1]مقبيمااو ارارتاای ثاابک ثااًدٌ 

ٌ   ظابلو تًواد   ب فر هىاد تجاادهد فبزَابی ویماٍ پبهادار ثااٍ     [5,6]َااب ي تعمیارات فريد ابٌ ماًرد اظااتفبدٌ  ارار  یارد      َاب ي ثسر ارا
یمبن  لًمیىبت کلعایا ثادين اعماب  ؼاراهی هاب اظاتفبدٌ از ماًاد مکماد لابؾ اماری ا تىابة وبپا هر اظاوب ثاٍ               پبهدار در ظ

َماایه لحااب  ثااب   ؼااو زماابن مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی ظاابلتٍ ؼاادٌ ثااب اهااه ظاایمبن دناابر مؽااکالتی از  جیااد افااساهػ وفااً   
ویمااٍ پبهاادار ثااٍ فبزَاابی پبهاادار در  ؼااًدب در دمبَاابی پاابهیه تجاادهد فبزَاابی  پاا هری ي  بَااب کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ماای 

َاب تعارهو ؼادٌ ي    در اٍ ظابوتی  اراد تجادهد ياکاىػ      03پا هرد، لایکه در دمابی ثایػ از     ظب  اوجاب  مای   5ظىیه ثیػ از 
ب ثااٍ عىااًان ممااب  م بلعاابت رهسظاابلتبری وؽاابوگر  ن َعااتىد، نىبووااٍ هااج ريز [1,2,7,8]افتىااددر ظااىیه پاابهیه اتفااب  ماای

ری ؼاًد، َایگ  ًواٍ فابز ویماٍ پبهاداری در م لاً  ظا و ؼادٌ مؽابَدٌ            اراد عماد  ي  ومًوٍ در دمبی ـاد در اٍ ظابوتی   
َاب ممبوعاو وماًدٌ اظاو کاٍ از  ملاٍ اهاه         تًاوىاد از اهاه تجادهد ياکاىػ     َموىیه مًادی َعتىد کاٍ مای   ب[1,2]و ًاَد ؼد

َابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار  لاً یری         َابی فابز   تًاواد از تجادهد ياکاىػ    ثبؼاد ي مای   افسيدوی َاب پاًدر  لاًمیه مای    
َااب ؼااًد، ثىاابثراهه کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ویااس در اهااه ترکیجاابت کمتاار از     اهااه تجاادهد ياکااىػ  کااردٌ ي ماابوو از اوجااب  

 ب  [9]ثبؼد َبی فب د پًدر  لًمیه می ومًوٍ
ثرلی م بلعبت ثاٍ ثررظای مؽ فابت م لاً  َابی ظابلتٍ ؼادٌ ثاب ظایمبن  لًمیىابت کلعایمی پردالتاٍ اوادب ثاٍ عىاًان                 

در هااج م بلعااٍ پیرامااًن ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا از ديدٌ ظیلیعاای ي لبکعااتر      [5]ممااب  وبـرمفاا فی ي َمکاابران   
رکیجابت اظاتفبدٌ ومًدواد ي درهبفتىاد کاٍ اهاه ماًاد        ثبدی ثٍ عىًان درـاد  ابهگسهىی از ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در اهاه ت      

َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ؼادٌ ي در اهاه ثایه لبکعاتر ثابدی عملکارد            ظجت ثُجًد در لاًاؾ مکابویکی م لاً    
ویااس ثااٍ ثررظاای تاابریر ظاارثبرٌ  [10]م لاًة تااری در مقبهعااٍ ثااب ديدٌ ظیلیعاای از لااًد وؽاابن دادٌ اظااوب کرکااب ي َمکاابران  

در دماابی م تلاا  پردالتىااد ي   ا َاابی پبهااٍ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاای   کااًرٌ  َااه  اادازی ثاار لااًاؾ مکاابویکی م لااً    
َاابی ااتماابلی ظاایمبن  تًاوااد از تجاادهد ياکااىػ  اادازی ماایَاابی کااًرٌ  َااه % ظاارثبر03ٌدرهبفتىااد کااٍ اظااتفبدٌ ثاایػ از 

  لًمیىبت کلعیا ممبوعو کردٌ ي در وتیجٍ کبَػ مقبيمو فؽبری کمتری وعجو ثٍ م لً  ؼبَد داؼتٍ اظوب 
َابهی ثاٍ هکادهگر     کاا ثاٍ واب  مًواًمر اتک ابری تؽاکید ؼادٌ کاٍ ثاٍ ـاًرت زوجیارٌ           َابی ثاب يزن مًلکاًلی     پلیمرَب از يااد

ؼاًود از  ملاٍ    مًاد پلیماری از  ملاٍ مفابلحی َعاتىد کاٍ ثاٍ يفاًر در ـاىبهو م تلا  اظاتفبدٌ مای           ب [4,7]اود متفد ؼدٌ
َابی   َاب ي ماالت   َابی ظایمبوی اـاالد ؼادٌ ي ویاس ظابلو ثاته        کبرثرد اهه مًاد در ـىعو ظبلتمبن، ظابلو ثاته ي م لاً    

ثبؼاىد   برثردَابی يهاصٌ لاًد را دارا مای    ثبؼد کٍ َر هج از اهاه مفابلب ثاب واًص لبـای از ماًاد پلیماری تًلیاد ي ک         پلیمری می
 َبی پبهٍ ظیمبوی را تحو تبریر  رار دَىدب   تًاوىد لًاؾ متعدد م لً  ي می
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یمبن  لًمیىبت کلعایا ثادين اعماب  ؼاراهی هاب اظاتفبدٌ از ماًاد مکماد لابؾ اماری ا تىابة وبپا هر اظاوب ثاٍ               پبهدار در ظ

َماایه لحااب  ثااب   ؼااو زماابن مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی ظاابلتٍ ؼاادٌ ثااب اهااه ظاایمبن دناابر مؽااکالتی از  جیااد افااساهػ وفااً   
ویمااٍ پبهاادار ثااٍ فبزَاابی پبهاادار در  ؼااًدب در دمبَاابی پاابهیه تجاادهد فبزَاابی  پاا هری ي  بَااب کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ماای 

َاب تعارهو ؼادٌ ي    در اٍ ظابوتی  اراد تجادهد ياکاىػ      03پا هرد، لایکه در دمابی ثایػ از     ظب  اوجاب  مای   5ظىیه ثیػ از 
ب ثااٍ عىااًان ممااب  م بلعاابت رهسظاابلتبری وؽاابوگر  ن َعااتىد، نىبووااٍ هااج ريز [1,2,7,8]افتىااددر ظااىیه پاابهیه اتفااب  ماای

ری ؼاًد، َایگ  ًواٍ فابز ویماٍ پبهاداری در م لاً  ظا و ؼادٌ مؽابَدٌ            اراد عماد  ي  ومًوٍ در دمبی ـاد در اٍ ظابوتی   
َاب ممبوعاو وماًدٌ اظاو کاٍ از  ملاٍ اهاه         تًاوىاد از اهاه تجادهد ياکاىػ     َموىیه مًادی َعتىد کاٍ مای   ب[1,2]و ًاَد ؼد

َابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار  لاً یری         َابی فابز   تًاواد از تجادهد ياکاىػ    ثبؼاد ي مای   افسيدوی َاب پاًدر  لاًمیه مای    
َااب ؼااًد، ثىاابثراهه کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ویااس در اهااه ترکیجاابت کمتاار از     اهااه تجاادهد ياکااىػ  کااردٌ ي ماابوو از اوجااب  

 ب  [9]ثبؼد َبی فب د پًدر  لًمیه می ومًوٍ
ثرلی م بلعبت ثاٍ ثررظای مؽ فابت م لاً  َابی ظابلتٍ ؼادٌ ثاب ظایمبن  لًمیىابت کلعایمی پردالتاٍ اوادب ثاٍ عىاًان                 

در هااج م بلعااٍ پیرامااًن ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا از ديدٌ ظیلیعاای ي لبکعااتر      [5]ممااب  وبـرمفاا فی ي َمکاابران   
رکیجابت اظاتفبدٌ ومًدواد ي درهبفتىاد کاٍ اهاه ماًاد        ثبدی ثٍ عىًان درـاد  ابهگسهىی از ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در اهاه ت      

َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ؼادٌ ي در اهاه ثایه لبکعاتر ثابدی عملکارد            ظجت ثُجًد در لاًاؾ مکابویکی م لاً    
ویااس ثااٍ ثررظاای تاابریر ظاارثبرٌ  [10]م لاًة تااری در مقبهعااٍ ثااب ديدٌ ظیلیعاای از لااًد وؽاابن دادٌ اظااوب کرکااب ي َمکاابران  

در دماابی م تلاا  پردالتىااد ي   ا َاابی پبهااٍ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاای   کااًرٌ  َااه  اادازی ثاار لااًاؾ مکاابویکی م لااً    
َاابی ااتماابلی ظاایمبن  تًاوااد از تجاادهد ياکااىػ  اادازی ماایَاابی کااًرٌ  َااه % ظاارثبر03ٌدرهبفتىااد کااٍ اظااتفبدٌ ثاایػ از 

  لًمیىبت کلعیا ممبوعو کردٌ ي در وتیجٍ کبَػ مقبيمو فؽبری کمتری وعجو ثٍ م لً  ؼبَد داؼتٍ اظوب 
َابهی ثاٍ هکادهگر     کاا ثاٍ واب  مًواًمر اتک ابری تؽاکید ؼادٌ کاٍ ثاٍ ـاًرت زوجیارٌ           َابی ثاب يزن مًلکاًلی     پلیمرَب از يااد

ؼاًود از  ملاٍ    مًاد پلیماری از  ملاٍ مفابلحی َعاتىد کاٍ ثاٍ يفاًر در ـاىبهو م تلا  اظاتفبدٌ مای           ب [4,7]اود متفد ؼدٌ
َابی   َاب ي ماالت   َابی ظایمبوی اـاالد ؼادٌ ي ویاس ظابلو ثاته        کبرثرد اهه مًاد در ـىعو ظبلتمبن، ظابلو ثاته ي م لاً    

ثبؼاىد   برثردَابی يهاصٌ لاًد را دارا مای    ثبؼد کٍ َر هج از اهاه مفابلب ثاب واًص لبـای از ماًاد پلیماری تًلیاد ي ک         پلیمری می
 َبی پبهٍ ظیمبوی را تحو تبریر  رار دَىدب   تًاوىد لًاؾ متعدد م لً  ي می
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ٍ       م بلعبت اودکی ثٍ ثررظای تابریر اواًاص پلیمار ثار لاًاؾ م لاً         اوادب از  ن  َابی اابيی ظایمبن کلعایا  لًمیىابتی پردالتا
َاابی ااابيی ظاایمبن  ررظاای تاابریر پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه راثاار ثاار لااًاؾ م لااً   ثااٍ ث [11] ملااٍ ؼاایج ي َمکاابران 

 لًمیىاابت کلعاایا پردالتااٍ ي درهبفتىااد کااٍ پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه ظااجت افااساهػ میااسان رياواای م لااً  ؼاادٌ، َموىاایه 
یمار عابملی در   مقبيمو لمؽی ي نعاجىد ی ثاٍ ظا ًد زهارهه ویاس ثاب اظاتفبدٌ از پلیمار افاساهػ هبفتاٍ ي افاساهػ درـاد پل            

 ثبؼدب    ُو ثُجًد اهه لًاؾ می
اررات ممجو ماًاد پلیماری ثار ثُجاًد ثرلای لاًاؾ ماًاد پبهاٍ ظایمبن پرتلىاد در م بلعابت متعادد وؽابن دادٌ ؼادٌ اظاو،                
لیکه ارر اهه مًاد ثر لاًاؾ مفابلب اابيی ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ماًرد ثررظای  ادی  ارار وگرفتاٍ اظاوب لا ا ثررظای               

َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا پردالتاٍ        َابی پلیماری ثار لاًاؾ م لاً        ر ثٍ ثررظی تابریر افسيدوای   زمبهؽگبَی اب
َاابی پبهااٍ  ؼاادٌ اظااوب یاای اهااه ثررظاای از دي وااًص پلیماار اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ظاابلتبر م لااً  

ٍ       ظیمبوی اظتفبد ؼدٌ ي تابریر  ن  ی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در ظاىیه      َاب  َاب ثار مقبيماو فؽابری ي لاًاؾ ديا  ومًوا
ريزی مااًرد م بلعااٍ  اارار  رفتااٍ ؼاادٌ اظااوب ؼاابهبن  کاار اظااو تاابکىًن م بلعااٍ مؽاابثُی در اهااه      03ي  82، 7م تلاا  ا

َابی پبهاٍ ظایمبن     َابی  لًمیىابت کلعایا ـاًرت وگرفتاٍ ي ثررظای اهاه واًص لاًاؾ ثارريی م لاً             زمیىٍ ثرريی ظایمبن 
  رددب ای وًهه محعًة میب اهه دي وًص پلیمر م بلعٍ لًمیىبت کلعیا اـالد ؼدٌ ث

  
 هَاد ٍ هػبلح   -

 سیوبى
َاابی وعااًز اهااران  محفااًلی از ؼاارکو ظاایمبن IRC-40ظایمبن مفاارفی در اهااه پااصيَػ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا از وااًص  

جاابت اهااه وااًص ظاایمبن ثبؼاادب مىحىاای تًزهااو اواادازٌ  رات ي  واابلیس ؼاایمیبهی ترکی % اکعااید لًمیىیً  ماای05ثااًدٌ کااٍ دارای 
ی ي Analysette 22 nanotecي مااد   Fritschکااٍ ثااٍ ترتیاات تًظاای دظااتگبٌ  واابلیس تًزهااو اثعاابد  رات ا ثااب وااب  تجاابری     

تعیاایه  ؼاادٌ   XMF-104ي مااد  edxrf  Microی ثااب وااب  تجاابری   XRFوگاابر فلًرًرظاابوط اؼااعٍ اهکااط ا  دظااتگبٌ ییاا 
 ثبؼدب   می 1اظو، م بثق ؼکد ي  دي  

 
 : هطخػبت فیضیکی ٍ آًبلیض ضیویبیی سیوبى هػشفی1جذٍل 

  وبلیس ؼیمیبهی

TiO2 % MgO 
% 

CaO 
% Fe2O3 % Al2O3 

% SiO2 % 

0 5/1 03 5/11 05 0 

 مؽ فبت فیسهکی

ظ ب يهصٌ  (gr/cm3)يزن م فًؾ 
(cm2/gr) 

0/0  0133   

 
 IRC-40: هٌحٌی تَصیع اًذاصُ رسات سیوبى آلَهیٌبت کلسین 1ضکل 

 
 سٌگذاًِ

  ٍ َاابی مفاارفی از ؼاارکو کُجااد  در اهااه تحقیااق از ظااىگداوٍ ظیلیعاای ثااب داوااٍ ثىاادی پیًظااتٍ اظااتفبدٌ ؼاادٌ اظااوب مبظاا
ي کااًنکتر از  5/3تااب  30/3، 01/8تااب  1/3کرماابن زماایه تُیااٍ ؼاادٌ ي دارای ظااٍ وااًص داوااٍ ثىاادی م تلاا  ثااب اثعاابد  رات   

داوااٍ ثىاادی را در اهاه تحقیااق ثاٍ لااًد التفاابؾ    درـااد از ظاُا  08ي  83، 02ثبؼاىد کااٍ ثااٍ ترتیات    میلیمتار ماای  315/3
  ٍ  ASTM C566َاابی مفاارفی کااٍ ثاار اظاابض اظااتبودارد   دادٌ اواادب میااسان ریًثااو اؼااجبص ثااب ظاا ب لؽااج ترکیجاای مبظاا

م اابثق اظااتبودارد  ثاار متاار مکعاات یلااً ر ک 8553َااب ثراثاار  مبظااٍ هااهيزن م فااًؾ ا% ثااًدٌ ي 1/3تعیاایه ماای ؼااًد ثراثاار
ASTM C29 محبظجٍ ؼدٌ اظوب  

ثااٍ  0/3در اهااه ثررظاای ثااب تً ااٍ ثااٍ َم ًؼاابوی م لااًة داوااٍ ثىاادی مفاارفی از ؼاابلؿ مىحىاای فبوااج ي دهىگاار ثااب تااًان  
 ارارٍ ؼدٌ اظوب  0َب در  دي   مى ًر ظبلو  زمًوٍ َب اظتفبدٌ ؼدٌ اظو کٍ درـد عجًری ي َم ًؼبوی  ن

 : دسغذ عجَسی هبسِ ّبی سیلیسی هػشفی2جذٍل 
 ؼمبرٌ الج 0 2 11 03 53 133 833

ری
عجً

 %
 

 میلیمتری3/ 1-01/8مبظٍ ا 133 133 00/17 18/18 13/0 03/3 3
 میلیمتری5/3-30/3مبظٍ ا 133 133 133 07 75/10 88 10
 میلیمتری< 510/5مبظٍ ا 133 133 133 133 133 01 73

 

 
 3/0ثٌذی هَسد ثشسسی ٍ ّوپَضبًی ثب ضبخع فبًک ٍ دیٌگش ثب تَاى  دسغذ عجَسی تشکیجی داًِ -3جذٍل 

 ؼمبرٌ الج 0 2 11 03 53 133 833
 درـد عجًری ترکیجی 133 133 5/70 05/08 01/82 75/10 3
 0/3ؼبلفٍ فبوج ي دهىگر ثب تًان  133 133 27/73 70/07 08/82 70/18 3

 

 هَسد هطبلعِ پلیوشّبی
تبهلىاادی ي پلاای يهىیااد  DCCدر اهااه م بلعااٍ از دي وااًص پلیماار ترمًپالظااتیج اتاایله يهىیااد اظااتبت امحفااًلی از ؼاارکو    

ثبؼاد، ثُارٌ    مای  0اظتبت امحفاًلی از ؼارکو رزهاه  اب  اـافُبن ی کاٍ مؽ فابت فیسهکای اهاه پلیمرَاب م ابثق  ادي              
  یری ؼدٌ اظو ب
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ٍ       م بلعبت اودکی ثٍ ثررظای تابریر اواًاص پلیمار ثار لاًاؾ م لاً         اوادب از  ن  َابی اابيی ظایمبن کلعایا  لًمیىابتی پردالتا
َاابی ااابيی ظاایمبن  ررظاای تاابریر پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه راثاار ثاار لااًاؾ م لااً   ثااٍ ث [11] ملااٍ ؼاایج ي َمکاابران 

 لًمیىاابت کلعاایا پردالتااٍ ي درهبفتىااد کااٍ پلیماار اظااتبهرن ثًتاابدهه ظااجت افااساهػ میااسان رياواای م لااً  ؼاادٌ، َموىاایه 
یمار عابملی در   مقبيمو لمؽی ي نعاجىد ی ثاٍ ظا ًد زهارهه ویاس ثاب اظاتفبدٌ از پلیمار افاساهػ هبفتاٍ ي افاساهػ درـاد پل            

 ثبؼدب    ُو ثُجًد اهه لًاؾ می
اررات ممجو ماًاد پلیماری ثار ثُجاًد ثرلای لاًاؾ ماًاد پبهاٍ ظایمبن پرتلىاد در م بلعابت متعادد وؽابن دادٌ ؼادٌ اظاو،                
لیکه ارر اهه مًاد ثر لاًاؾ مفابلب اابيی ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ماًرد ثررظای  ادی  ارار وگرفتاٍ اظاوب لا ا ثررظای               

َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا پردالتاٍ        َابی پلیماری ثار لاًاؾ م لاً        ر ثٍ ثررظی تابریر افسيدوای   زمبهؽگبَی اب
َاابی پبهااٍ  ؼاادٌ اظااوب یاای اهااه ثررظاای از دي وااًص پلیماار اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ظاابلتبر م لااً  

ٍ       ظیمبوی اظتفبد ؼدٌ ي تابریر  ن  ی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در ظاىیه      َاب  َاب ثار مقبيماو فؽابری ي لاًاؾ ديا  ومًوا
ريزی مااًرد م بلعااٍ  اارار  رفتااٍ ؼاادٌ اظااوب ؼاابهبن  کاار اظااو تاابکىًن م بلعااٍ مؽاابثُی در اهااه      03ي  82، 7م تلاا  ا

َابی پبهاٍ ظایمبن     َابی  لًمیىابت کلعایا ـاًرت وگرفتاٍ ي ثررظای اهاه واًص لاًاؾ ثارريی م لاً             زمیىٍ ثرريی ظایمبن 
  رددب ای وًهه محعًة میب اهه دي وًص پلیمر م بلعٍ لًمیىبت کلعیا اـالد ؼدٌ ث

  
 هَاد ٍ هػبلح   -

 سیوبى
َاابی وعااًز اهااران  محفااًلی از ؼاارکو ظاایمبن IRC-40ظایمبن مفاارفی در اهااه پااصيَػ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا از وااًص  

جاابت اهااه وااًص ظاایمبن ثبؼاادب مىحىاای تًزهااو اواادازٌ  رات ي  واابلیس ؼاایمیبهی ترکی % اکعااید لًمیىیً  ماای05ثااًدٌ کااٍ دارای 
ی ي Analysette 22 nanotecي مااد   Fritschکااٍ ثااٍ ترتیاات تًظاای دظااتگبٌ  واابلیس تًزهااو اثعاابد  رات ا ثااب وااب  تجاابری     

تعیاایه  ؼاادٌ   XMF-104ي مااد  edxrf  Microی ثااب وااب  تجاابری   XRFوگاابر فلًرًرظاابوط اؼااعٍ اهکااط ا  دظااتگبٌ ییاا 
 ثبؼدب   می 1اظو، م بثق ؼکد ي  دي  

 
 : هطخػبت فیضیکی ٍ آًبلیض ضیویبیی سیوبى هػشفی1جذٍل 

  وبلیس ؼیمیبهی

TiO2 % MgO 
% 

CaO 
% Fe2O3 % Al2O3 

% SiO2 % 

0 5/1 03 5/11 05 0 

 مؽ فبت فیسهکی

ظ ب يهصٌ  (gr/cm3)يزن م فًؾ 
(cm2/gr) 

0/0  0133   

 
 IRC-40: هٌحٌی تَصیع اًذاصُ رسات سیوبى آلَهیٌبت کلسین 1ضکل 

 
 سٌگذاًِ

  ٍ َاابی مفاارفی از ؼاارکو کُجااد  در اهااه تحقیااق از ظااىگداوٍ ظیلیعاای ثااب داوااٍ ثىاادی پیًظااتٍ اظااتفبدٌ ؼاادٌ اظااوب مبظاا
ي کااًنکتر از  5/3تااب  30/3، 01/8تااب  1/3کرماابن زماایه تُیااٍ ؼاادٌ ي دارای ظااٍ وااًص داوااٍ ثىاادی م تلاا  ثااب اثعاابد  رات   

داوااٍ ثىاادی را در اهاه تحقیااق ثاٍ لااًد التفاابؾ    درـااد از ظاُا  08ي  83، 02ثبؼاىد کااٍ ثااٍ ترتیات    میلیمتار ماای  315/3
  ٍ  ASTM C566َاابی مفاارفی کااٍ ثاار اظاابض اظااتبودارد   دادٌ اواادب میااسان ریًثااو اؼااجبص ثااب ظاا ب لؽااج ترکیجاای مبظاا

م اابثق اظااتبودارد  ثاار متاار مکعاات یلااً ر ک 8553َااب ثراثاار  مبظااٍ هااهيزن م فااًؾ ا% ثااًدٌ ي 1/3تعیاایه ماای ؼااًد ثراثاار
ASTM C29 محبظجٍ ؼدٌ اظوب  

ثااٍ  0/3در اهااه ثررظاای ثااب تً ااٍ ثااٍ َم ًؼاابوی م لااًة داوااٍ ثىاادی مفاارفی از ؼاابلؿ مىحىاای فبوااج ي دهىگاار ثااب تااًان  
 ارارٍ ؼدٌ اظوب  0َب در  دي   مى ًر ظبلو  زمًوٍ َب اظتفبدٌ ؼدٌ اظو کٍ درـد عجًری ي َم ًؼبوی  ن

 : دسغذ عجَسی هبسِ ّبی سیلیسی هػشفی2جذٍل 
 ؼمبرٌ الج 0 2 11 03 53 133 833

ری
عجً

 %
 

 میلیمتری3/ 1-01/8مبظٍ ا 133 133 00/17 18/18 13/0 03/3 3
 میلیمتری5/3-30/3مبظٍ ا 133 133 133 07 75/10 88 10
 میلیمتری< 510/5مبظٍ ا 133 133 133 133 133 01 73

 

 
 3/0ثٌذی هَسد ثشسسی ٍ ّوپَضبًی ثب ضبخع فبًک ٍ دیٌگش ثب تَاى  دسغذ عجَسی تشکیجی داًِ -3جذٍل 

 ؼمبرٌ الج 0 2 11 03 53 133 833
 درـد عجًری ترکیجی 133 133 5/70 05/08 01/82 75/10 3
 0/3ؼبلفٍ فبوج ي دهىگر ثب تًان  133 133 27/73 70/07 08/82 70/18 3

 

 هَسد هطبلعِ پلیوشّبی
تبهلىاادی ي پلاای يهىیااد  DCCدر اهااه م بلعااٍ از دي وااًص پلیماار ترمًپالظااتیج اتاایله يهىیااد اظااتبت امحفااًلی از ؼاارکو    

ثبؼاد، ثُارٌ    مای  0اظتبت امحفاًلی از ؼارکو رزهاه  اب  اـافُبن ی کاٍ مؽ فابت فیسهکای اهاه پلیمرَاب م ابثق  ادي              
  یری ؼدٌ اظو ب
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 پلیوشّبی هػشفی : هطخػبت فیضیکی4جذٍل 

 اتیله يهىید اظتبت يهىید اظتبت
 مؽ فبت

PVAc EVA 

 ظبَر پًدر ظفید رو  مبهو ظفید رو 

 یg/cm3يزن م فًؾا 31/1 31/1

5-0 7 pH 

833 µm 03µm اودازٌ میبوگیه  رات 

 درـد  بمد 00±1% 53±1%

+82 °C +15°C  ٍ1ایدمبی اوتقب  ؼیؽ 

 
 فَق سٍاًسبص

، ثاٍ ـاًرت مابهو ثار پبهاٍ پلای کرثًکعایالت         CEDEXفً  ريان کىىادٌ مًرداظاتفبدٌ در اهاه ثررظای محفاًلی از ؼارکو       
 ثبؼدب می gr/cm3 32/1يزن م فًؾ  ن ي اتر ثًدٌ 

 آٍسی  سٍش سبخت ٍ عول -
اواد،  کاه ثاٍ ـاًرت لؽاج م لاً  ؼادٌ       د یقاٍ تًظای م لاً     5در اهه م بلعٍ اثتادا مبظاٍ ي ظایمبن مفارفی ثاٍ مادت       

ثااٍ مفاابلب لؽااج افااسيدٌ ؼاادٌ اظااوب پااط از  ظاا ط  ة ثااب مااًادپلیمری ي ث ؽاای از رياوعاابز مفاارفی ترکیاات  ردهاادٌ ي 
 ASTMمیلیمتار م ابثق ريغ اظاتبودارد     883تاب   103َابی ظایمبوی ي رظایدن م لاً  ثاٍ ظایالن ثراثار         ظابلو م لاً   

C230 [12]  ثب کمج رياوعبز،  بلات     ٍ ريز  1ظابعو از  بلات لابر  ي ثاٍ مادت       80َاب پاط از     یاری اوجاب  ؼادٌ اظاوب ومًوا
 َکاای در ظاابلتبر  ة ثااٍ ـااًرت افااسيدٌ ير در م اابزن ااابيی  ة ؼااُری عمااد  يری ؼاادود ي َیوگًوااٍ  در ؼااراهی هًیااٍ

ٍ  ي ًد وداؼتٍ اظوب َموىایه در م اسن َابی عماد     َاب َایگ ومًواٍ ثاته دهگاری کاٍ پبهاٍ ظایمبن پرتلىاد           يری اهاه ومًوا
    ٍ ريز تاب زمابن اوجاب   زماًن در محایی اتاب ، لابر  از  ة ي در         7َاب در ظاه    داؼتٍ ثبؼد وگُداری وؽادٌ اظاوب ظا ط ومًوا

َابی اـاالد ؼادٌ     اوادب َادا از اوجاب  اهاه واًص عماد  يری ثارای م لاً         راد عماد  يری  ردهادٌ   ا در ٍ ظابوتی  03دمبی 
  ٍ ريز اثتااداهی ي امکاابن  7َااب در  پلیمااری اوجااب  فر هىااد َیدراظاایًن  رات ظاایمبن تحااو ؼااراهی مریااًة اعماابلی ثاار ومًواا

اهاه واًص عماد  يری در ا ارای      يری لؽاج ثاًدٌ اظاوب    َبی پلیماری ابـاد از ماًاد پلیماری در ؼاراهی عماد       اوعقبد فیلا
 ثبؼدب   َبی ثتىی ویس راهج می ظبزٌ

 سٍش آصهَى   -
 هقبٍهت فطبسی  

ٍ  اوجاب   ASTM C109 [13]اظاتبودارد   م ابثق  فؽابری  مقبيماو   زمابهػ   ااداکمر  اهاه اظاتبودارد،   یجاق  اظاوب   رفتا
 تاج  فؽابر  اظاتبودارد   زماًن  ثارای  .ثبؼاد  مای  فؽابری ماالت   مقبيماو  ثاب  ثراثار  ثبر  اری ایه در ومًوٍ ثر يارد تىػ فؽبری

                                                           
 
از ابلااو  ماابدٌاظااو کااٍ در  ن، َىگااب   اار  کااردن، رفتاابر      هیی دماابTg: Glass transition temperatureا اییؽااٍاوتقااب  ؼ یدمااب 1

اوتقاب    یدماب  بؼاًد  یمابدٌ مؽا ؿ ما    یاوجعاب  ارارتا   هتدر  ار  یوب ُابو  ییار دماب ثاب ت    هاه ب اؼاًد  یما  هدتجاد  هعکًاکظاتیج ثٍ ابلاو ي  یجاکظت
َااب را  یاارٌکىىااد ي ل ااسغ زوج یثاابک ريد مىاابیق  مااًرا ؼااريص ثااٍ ارکااو ماا تکااٍ در ااٍ ااارار یزماابو ،ـااًرت اظااو ههثااد یمرَاابپل یثاارا یؽااٍؼ
 ب  هىد ً یم یؽٍاوتقب  ؼ یتحً ، دمب ههکٍ ثٍ ا هادار

d
nssm d

(273+T) L X0.0239 (273+T) L   D (X 0.0238)
(U 2) t U 2

 
   

  -

 ٍ  اعماب   ظارعو   زماًن،  اهاه  در اظاوب  اظاتفبدٌ ؼادٌ   mm 53 *mm 53*mm 53اثعابد   ثاب  مکعجای  َابی  محًرٌ، از ومًوا
ٍ  پیؽاىُبدی  ظارعو  محاديدٌ  اهاه . ربویاٍ ثاًدٌ اظاو    ثار  کیلاً ر   503هکىًالاو،  ثبر  اری اوجب  مى ًر ثٍ ثبر   ًواٍ ای  ثا

ٍ  ثبمقبيماو  ؼاکد  مکعجای  َابی  ومًوٍ ؼکعو کٍ اظو ٍ  هاج  ااديد  در را متاداي   ي معماً   مؽ فا  کىاد  مای  فاراَا  د یقا
ٍ      یارد  َار  ثارای . ٍ  م لاً  در َار ظاه، اادا د ظا  رار رفتاٍ ي   فؽابری   زماًن  تحاو  م تلا   درظاىیه  مکعجای  ومًوا

 َب ثٍ عىًان مقبيمو فؽبری وُبهی  سارغ ؼدٌ اظوب  میبوگیه مقبدهر مقبيمو فؽبری  زمًوٍ
 ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ  

ب  زمااًن  اارهت مُااب رت ثبؼااد یمااوفااً  هااًن کلراهااد در م لااً  َاابی پبهااٍ ظاایمبوی از اَمیااو ثاابکهی ثرلااًردار  میااسان 
اوجاب  ؼادٌ اظاوب یای اوجاب  اهاه  زماًن         NT build 492 [14]تعرهو ؼدٌ هاًن کلراهاد در اهاه م بلعاٍ ثراظابض اظاتبودارد      

ٍ ي اظتفبدٌ از محلً  ویترات وقرٌ ثار ظا ب    میاسان   ُاو مؽا ؿ وماًدن واًاای وفاً  هاًن کلراهاد در ومًواٍ َاب،           َاب  ومًوا
ی  اارهت مُااب رت تعاارهو ؼاادٌ هااًن کلراهااد محبظااجٍ 1 یااری ؼاادٌ ي م اابثق راث ااٍ ا وفااً  ثااب اظااتفبدٌ از کااًلیط اواادازٌ

 ؼدٌ اظوب 
  ی1ا
 

nssmD12-2×:  رهت اوتؽبر هًن کلراهد m10 s 

Uمقدار يلتبش اعمبلی : 
T  ًومج  ة: میبوگیه دمبی ايلیٍ ي ربوًهٍ در محل 
L متر یلیم:   بمو ومًوٍ ثراعت 
dX هر عمق وفً مقبد: میبوگیه 
T :زمبهػ ثراعت ظبعو زمبن مدت  
 

 هٌبفز قبثل ًفَر
ثاادهه ـااًرت اوجااب  ؼاادٌ کااٍ  ASTM C642-06  [15]م اابثق اظااتبودارد درـااد اجماای مىبفاا   بثااد وفااً   زماابهػ 
میلیمتاار، درين  رم بوااٍ در  53میلیمتاار ي  اا بمو  133ای ثااب   اار َاابی اظااتًاوٍ َااب،  زمًوااٍ ی ومًوااٍ ير عماادپااط از 
ٍ    رار دادٌ ؼادٌ  135℃دمبی  ن کعات يزن ربثاو در   َبلؽاج  ردواد، ظا ط ومًواٍ َابی لؽاج ؼادٌ تاب زماب          اواد تاب ومًوا

 ؼًودب ة هًیٍ ير می
ٍ در اهه  زمًن  ؼاًودب   یما لؽاج  ردهادٌ ي ظا ط تاًزهه      َاب   نی م تلا  از  ة لابر  ؼادٌ، ظا ب     َاب  زمابن در  َاب  ومًوا

ٍ ثدهه ترتیات ثاب داؼاته يزن  زمًواٍ در ابلاو لؽاج ي پاط از         ی در  ة میاسان اجاا مىبفا   بثاد وفاً  محبظاجٍ       ير هًیا
  رددب می

 آةجزة هَئیٌِ 
 ار  ابـاد از  ا ة  ة،     هػـاًرت کاٍ افاسا    ههب ثاد ثبؼاد  ی ا ة  ة در ثاته ما    وار   یایه تع هػ، زمب ههَدا از اوجب  ا

ٍ کاٍ  ة ثاٍ ـاًرت مًر    ؼاًد  یظاجت ما   ي دارد از ومًواٍ کاٍ در تمابض ثاب  ة  ارار      یب  عامت ثبؼاد  یاز زمابن ما   یتبثع در  یىا
ٍ  هػ، زماب  هاه اوجاب  ا  ثارای ب کىاد وفاً    یراؼاجبص ثته ه ٍ  یبَا  ومًوا م ابثق اثعابد کز     متار  میلای  53±0ثاٍ ارتفابص    یا اظاتًاو

ٍ  هایه اراراٍ ؼادٌ در     اوت ابة   هػ زماب  هاه ا ی عامو َار اظاتًاوٍ ثارا     هاج ادٌ ؼادٌ ي  ثارغ د  ASTM C1585-04 [16] وبما
ُ       هػب  ُو اوجب   زمب ردد یم ٍ ظاٍ ومًواٍ از َار یارد در َار ظاه ت در  ة  َاج اؼاجبص  ارار     ريز 7ي ثاٍ مادت    هاد  رد یا
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nssm d

(273+T) L X0.0239 (273+T) L   D (X 0.0238)
(U 2) t U 2

 
   

  -

 ٍ  اعماب   ظارعو   زماًن،  اهاه  در اظاوب  اظاتفبدٌ ؼادٌ   mm 53 *mm 53*mm 53اثعابد   ثاب  مکعجای  َابی  محًرٌ، از ومًوا
ٍ  پیؽاىُبدی  ظارعو  محاديدٌ  اهاه . ربویاٍ ثاًدٌ اظاو    ثار  کیلاً ر   503هکىًالاو،  ثبر  اری اوجب  مى ًر ثٍ ثبر   ًواٍ ای  ثا

ٍ  ثبمقبيماو  ؼاکد  مکعجای  َابی  ومًوٍ ؼکعو کٍ اظو ٍ  هاج  ااديد  در را متاداي   ي معماً   مؽ فا  کىاد  مای  فاراَا  د یقا
ٍ      یارد  َار  ثارای . ٍ  م لاً  در َار ظاه، اادا د ظا  رار رفتاٍ ي   فؽابری   زماًن  تحاو  م تلا   درظاىیه  مکعجای  ومًوا

 َب ثٍ عىًان مقبيمو فؽبری وُبهی  سارغ ؼدٌ اظوب  میبوگیه مقبدهر مقبيمو فؽبری  زمًوٍ
 ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ  

ب  زمااًن  اارهت مُااب رت ثبؼااد یمااوفااً  هااًن کلراهااد در م لااً  َاابی پبهااٍ ظاایمبوی از اَمیااو ثاابکهی ثرلااًردار  میااسان 
اوجاب  ؼادٌ اظاوب یای اوجاب  اهاه  زماًن         NT build 492 [14]تعرهو ؼدٌ هاًن کلراهاد در اهاه م بلعاٍ ثراظابض اظاتبودارد      

ٍ ي اظتفبدٌ از محلً  ویترات وقرٌ ثار ظا ب    میاسان   ُاو مؽا ؿ وماًدن واًاای وفاً  هاًن کلراهاد در ومًواٍ َاب،           َاب  ومًوا
ی  اارهت مُااب رت تعاارهو ؼاادٌ هااًن کلراهااد محبظااجٍ 1 یااری ؼاادٌ ي م اابثق راث ااٍ ا وفااً  ثااب اظااتفبدٌ از کااًلیط اواادازٌ

 ؼدٌ اظوب 
  ی1ا
 

nssmD12-2×:  رهت اوتؽبر هًن کلراهد m10 s 

Uمقدار يلتبش اعمبلی : 
T  ًومج  ة: میبوگیه دمبی ايلیٍ ي ربوًهٍ در محل 
L متر یلیم:   بمو ومًوٍ ثراعت 
dX هر عمق وفً مقبد: میبوگیه 
T :زمبهػ ثراعت ظبعو زمبن مدت  
 

 هٌبفز قبثل ًفَر
ثاادهه ـااًرت اوجااب  ؼاادٌ کااٍ  ASTM C642-06  [15]م اابثق اظااتبودارد درـااد اجماای مىبفاا   بثااد وفااً   زماابهػ 
میلیمتاار، درين  رم بوااٍ در  53میلیمتاار ي  اا بمو  133ای ثااب   اار َاابی اظااتًاوٍ َااب،  زمًوااٍ ی ومًوااٍ ير عماادپااط از 
ٍ    رار دادٌ ؼادٌ  135℃دمبی  ن کعات يزن ربثاو در   َبلؽاج  ردواد، ظا ط ومًواٍ َابی لؽاج ؼادٌ تاب زماب          اواد تاب ومًوا

 ؼًودب ة هًیٍ ير می
ٍ در اهه  زمًن  ؼاًودب   یما لؽاج  ردهادٌ ي ظا ط تاًزهه      َاب   نی م تلا  از  ة لابر  ؼادٌ، ظا ب     َاب  زمابن در  َاب  ومًوا

ٍ ثدهه ترتیات ثاب داؼاته يزن  زمًواٍ در ابلاو لؽاج ي پاط از         ی در  ة میاسان اجاا مىبفا   بثاد وفاً  محبظاجٍ       ير هًیا
  رددب می

 آةجزة هَئیٌِ 
 ار  ابـاد از  ا ة  ة،     هػـاًرت کاٍ افاسا    ههب ثاد ثبؼاد  ی ا ة  ة در ثاته ما    وار   یایه تع هػ، زمب ههَدا از اوجب  ا

ٍ کاٍ  ة ثاٍ ـاًرت مًر    ؼاًد  یظاجت ما   ي دارد از ومًواٍ کاٍ در تمابض ثاب  ة  ارار      یب  عامت ثبؼاد  یاز زمابن ما   یتبثع در  یىا
ٍ  هػ، زماب  هاه اوجاب  ا  ثارای ب کىاد وفاً    یراؼاجبص ثته ه ٍ  یبَا  ومًوا م ابثق اثعابد کز     متار  میلای  53±0ثاٍ ارتفابص    یا اظاتًاو

ٍ  هایه اراراٍ ؼادٌ در     اوت ابة   هػ زماب  هاه ا ی عامو َار اظاتًاوٍ ثارا     هاج ادٌ ؼادٌ ي  ثارغ د  ASTM C1585-04 [16] وبما
ُ       هػب  ُو اوجب   زمب ردد یم ٍ ظاٍ ومًواٍ از َار یارد در َار ظاه ت در  ة  َاج اؼاجبص  ارار     ريز 7ي ثاٍ مادت    هاد  رد یا
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افاارات  کااٍ تماابمی ی اارار  رفتااٍ ي تااب زماابو یگراددر ااٍ ظاابوت15 یَااب در  ين ثااب دمااب ريز ومًوااٍ 82ي  7 رفتااٍ ي پااط از 
 ب  مبوىد یم یدر  ين ثب  ايزن ربثو ؼًدی ؼًود یمً ًد در ظبلتبر ثته از  ة لبل

 
 آة یٌِجزة هَئ یصاص ًحَُ اًجبم آصهب یکضوبت یًوب :2ضکل 

 
ٍ    ثعد ٍ  هایه َاب م ابثق      ن یَاب از  ين لابر  ؼادٌ ي ثدواٍ کىابر      از ربثاو ؼادن يزن، ومًوا ثىاد    ة  یکیثاب نعات پالظات    وبما
ٍ ، کاردٌ  ههَاب را تاًز   ب ظ ط ومًوٍؼًود یم ٍ  ثا ٍ    متار  میلای  0±1کاٍ ظا ب  ة ثاٍ اوادازٌ      یا  ًوا َاب ثابکتر    از تاراز کا  ومًوا

 یقااٍد  13، 03، 83، 13، 5، 1 یَااب َااب در زماابن ب يزن ومًوااٍؼااًود یدادٌ ماا ری، درين ظاارا  ة  اارا8ثبؼااد اؼااکد ؼاامبرٌ 
 می ؼًدب ظبعو  رارو  112، 100،  183، 01، 78، 02، 80، 1، 5، 0، 0، 8ي 
                                                                     ی8ا

  ⁄
 

 Iمتر یلی: مقدار   ة  ة ثراعت م 
mt  يزن ومًوٍ در زمبن  ییر: تt  ثراعت  ر 
aمرثوی متر یلیاز ومًوٍ کٍ در تمبض ثب  ة اظوبا م ی: ظ ب مق ع 
dمکعت متر یلی ة ثراعت  ر  ثر م ی: نگبل 

 هقبٍهت دس ثشاثش اسیذ سَلفَسیک 
َابی اـاالد    َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ي م لاً        َبی ظاًلفبتی ثار عملکارد م لاً     ثٍ مى ًر ثررظی تبریر محیی

       ٍ لاً  اظاید   َفتاٍ در مح  0ريز ، ثاٍ مادت    82َاب پاط از   ؼاو     ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت، ومًوا
ريزٌ پااط از ت ییاار  82در ااٍ ظاابوتی  اارادی  اارار  رفتىاادب در اهااه ديرٌ  80±8ي دماابی  8ثراثاار  pHظااًلفًرهج اثااب میااسان 

ٍ   pHمقبدهر  ثراثار ثاب محلاً  پیؽایه  ارار        pHاظایدی  دهاد ثاب میاسان       َاب در هاج محلاً    محلً  ظًلفًرهج اظاید، ومًوا
ٍ  82دادٌ می ؼدودب پط از  ٍ            ريز ومًوا َاب   َاب از محلاً  اظاید ظاًلفًرهج لابر  ؼادٌ ي ثعاد از معا ب وماًدن ظا ًد ومًوا
 ؼدٌ اظوب َب اودازٌ  یری َب تًظی  ج مقبيمو فؽبری ؼکعتٍ ؼدٌ ي مقبيمو فؽبری  ن ثٍ ريغ ک یى ، ومًوٍ

 
 طشح اخاالط -

ثبؼادب وعاجو  ة ثاٍ ظایمبوی کاٍ       کیلاً ر  ثار مترمکعات مای     553ار ظایمبن مفارفی در اجاا ياااد     در اهه تحقیاق مقاد  
ثاًدٌ کاٍ ثاٍ مى اًر ربثاو وگاٍ        02/3َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در و ر رفتاٍ ؼادٌ اظاو          ثرای ظابلو م لاً   

ماًرد اظاتفبدٌ از میاسان     داؼته وعاجو  ة ثاٍ ظایمبن، مقابدهر ة مً اًد در کتکاط پلیمار پلای يهىیاد اظاتبت ي رياوعابز           
اواادب در  ة مفاارفی کبظااتٍ ؼاادٌ اظااو ي اجااا  بمااد مااًاد پلیمااری ثااٍ عىااًان  اابهگسهىی از اجااا مبظااٍ محعااًة ؼاادٌ 

% يزن ظاایمبن اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت اظااتفبدٌ ؼاادٌ  85% ي 15%، 5َاابی ظاایمبوی از  ظاابلو م لااً 
َابی پبهاٍ ظایمبن     ااداکمر ي میابوگیىی از اهاه دي مقادار پلیمار، در م لاً       کٍ َدا از تعییه اهاه مقابدهر، کابرثرد اادا د،     

َابی اـاالد ؼادٌ پلیماری      تار م لاً    ثبؼد، َموىایه ؼابهبن  کار اظاو کاٍ ثاٍ مى اًر ثررظای د یاق           لًمیىبت کلعیا می
اظاو در  َابی ظابلتٍ ؼادٌ اظاوب مجاددا کز  ثاٍ  کار         م لً  ؼبَد در دي مرالاٍ ا اثتادا ي اوتُابی ؼاريص ظابلو م لاً       
میلیمتار   883تاب   103َاب در محاديدٌ   اوادب ظایالن ماالت   اهه م بلعٍ پلیمرَب ثٍ ـاًرت اجمای ثاب ظاىگداوٍ  ابهگسهه ؼادٌ      

 ثبؼىدب می 5َبی مًرد ثررظی م بثق  دي   ثًدٌ اظوب یرد م لً 
 

 (kg/m3: طشح هخلَط هَسد هطبلعِ ثش حست )5جذٍل 
Kg/m3 % ظیمبن  ة مبظٍ پلیمر ا بمدی رياوعبز فً  کد یرد w/c 

25/0 3 1500 830 553 02  CAC  * 

08/1 5/87 1070 830 553 02 PVA-5 
8/8 5/28 1001 830 553 02 VA-15 
75/8 5/107 1837 830 553 02 VA-25 
75/8 5/87 1071 830 553 02 EVA-5 
0/0 5/28 1007 830 553 02 EVA-15 
75/8 5/107 1831 830 553 02 EVA-25 

 م لً  ؼبَد  * 
 
 ًابیج ٍ ثحث -

 هقبٍهت فطبسی  
ثبؼاادب در  ماای 0ريز ثررظاای ؼاادٌ ي وتاابهج ابـااد از  ن م اابثق ؼااکد    03ي 82، 7، 1 زمااًن مقبيمااو فؽاابری در ظااىیه  

َاابی فؽاابری اثتاادا ثااٍ ثررظاای مقبيمااو فؽاابری م لااً  ؼاابَد افب ااد مااًاد پلیمااریی پردالتااٍ ي ظاا ط    ثررظاای مقبيمااو
  ردودب   َبی اـالد ؼدٌ ثیبن می مقبيمو فؽبری م لً 

 

 
 سٍص 90ٍ  28، 7، 1ّبی هَسد هطبلعِ دس سٌیي  : هقبٍهت فطبسی هخلَط3ضکل 
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افاارات  کااٍ تماابمی ی اارار  رفتااٍ ي تااب زماابو یگراددر ااٍ ظاابوت15 یَااب در  ين ثااب دمااب ريز ومًوااٍ 82ي  7 رفتااٍ ي پااط از 
 ب  مبوىد یم یدر  ين ثب  ايزن ربثو ؼًدی ؼًود یمً ًد در ظبلتبر ثته از  ة لبل

 
 آة یٌِجزة هَئ یصاص ًحَُ اًجبم آصهب یکضوبت یًوب :2ضکل 

 
ٍ    ثعد ٍ  هایه َاب م ابثق      ن یَاب از  ين لابر  ؼادٌ ي ثدواٍ کىابر      از ربثاو ؼادن يزن، ومًوا ثىاد    ة  یکیثاب نعات پالظات    وبما
ٍ ، کاردٌ  ههَاب را تاًز   ب ظ ط ومًوٍؼًود یم ٍ  ثا ٍ    متار  میلای  0±1کاٍ ظا ب  ة ثاٍ اوادازٌ      یا  ًوا َاب ثابکتر    از تاراز کا  ومًوا

 یقااٍد  13، 03، 83، 13، 5، 1 یَااب َااب در زماابن ب يزن ومًوااٍؼااًود یدادٌ ماا ری، درين ظاارا  ة  اارا8ثبؼااد اؼااکد ؼاامبرٌ 
 می ؼًدب ظبعو  رارو  112، 100،  183، 01، 78، 02، 80، 1، 5، 0، 0، 8ي 
                                                                     ی8ا

  ⁄
 

 Iمتر یلی: مقدار   ة  ة ثراعت م 
mt  يزن ومًوٍ در زمبن  ییر: تt  ثراعت  ر 
aمرثوی متر یلیاز ومًوٍ کٍ در تمبض ثب  ة اظوبا م ی: ظ ب مق ع 
dمکعت متر یلی ة ثراعت  ر  ثر م ی: نگبل 

 هقبٍهت دس ثشاثش اسیذ سَلفَسیک 
َابی اـاالد    َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ي م لاً        َبی ظاًلفبتی ثار عملکارد م لاً     ثٍ مى ًر ثررظی تبریر محیی

       ٍ لاً  اظاید   َفتاٍ در مح  0ريز ، ثاٍ مادت    82َاب پاط از   ؼاو     ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت، ومًوا
ريزٌ پااط از ت ییاار  82در ااٍ ظاابوتی  اارادی  اارار  رفتىاادب در اهااه ديرٌ  80±8ي دماابی  8ثراثاار  pHظااًلفًرهج اثااب میااسان 

ٍ   pHمقبدهر  ثراثار ثاب محلاً  پیؽایه  ارار        pHاظایدی  دهاد ثاب میاسان       َاب در هاج محلاً    محلً  ظًلفًرهج اظاید، ومًوا
ٍ  82دادٌ می ؼدودب پط از  ٍ            ريز ومًوا َاب   َاب از محلاً  اظاید ظاًلفًرهج لابر  ؼادٌ ي ثعاد از معا ب وماًدن ظا ًد ومًوا
 ؼدٌ اظوب َب اودازٌ  یری َب تًظی  ج مقبيمو فؽبری ؼکعتٍ ؼدٌ ي مقبيمو فؽبری  ن ثٍ ريغ ک یى ، ومًوٍ

 
 طشح اخاالط -

ثبؼادب وعاجو  ة ثاٍ ظایمبوی کاٍ       کیلاً ر  ثار مترمکعات مای     553ار ظایمبن مفارفی در اجاا ياااد     در اهه تحقیاق مقاد  
ثاًدٌ کاٍ ثاٍ مى اًر ربثاو وگاٍ        02/3َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا در و ر رفتاٍ ؼادٌ اظاو          ثرای ظابلو م لاً   

ماًرد اظاتفبدٌ از میاسان     داؼته وعاجو  ة ثاٍ ظایمبن، مقابدهر ة مً اًد در کتکاط پلیمار پلای يهىیاد اظاتبت ي رياوعابز           
اواادب در  ة مفاارفی کبظااتٍ ؼاادٌ اظااو ي اجااا  بمااد مااًاد پلیمااری ثااٍ عىااًان  اابهگسهىی از اجااا مبظااٍ محعااًة ؼاادٌ 

% يزن ظاایمبن اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت اظااتفبدٌ ؼاادٌ  85% ي 15%، 5َاابی ظاایمبوی از  ظاابلو م لااً 
َابی پبهاٍ ظایمبن     ااداکمر ي میابوگیىی از اهاه دي مقادار پلیمار، در م لاً       کٍ َدا از تعییه اهاه مقابدهر، کابرثرد اادا د،     

َابی اـاالد ؼادٌ پلیماری      تار م لاً    ثبؼد، َموىایه ؼابهبن  کار اظاو کاٍ ثاٍ مى اًر ثررظای د یاق           لًمیىبت کلعیا می
اظاو در  َابی ظابلتٍ ؼادٌ اظاوب مجاددا کز  ثاٍ  کار         م لً  ؼبَد در دي مرالاٍ ا اثتادا ي اوتُابی ؼاريص ظابلو م لاً       
میلیمتار   883تاب   103َاب در محاديدٌ   اوادب ظایالن ماالت   اهه م بلعٍ پلیمرَب ثٍ ـاًرت اجمای ثاب ظاىگداوٍ  ابهگسهه ؼادٌ      

 ثبؼىدب می 5َبی مًرد ثررظی م بثق  دي   ثًدٌ اظوب یرد م لً 
 

 (kg/m3: طشح هخلَط هَسد هطبلعِ ثش حست )5جذٍل 
Kg/m3 % ظیمبن  ة مبظٍ پلیمر ا بمدی رياوعبز فً  کد یرد w/c 

25/0 3 1500 830 553 02  CAC  * 

08/1 5/87 1070 830 553 02 PVA-5 
8/8 5/28 1001 830 553 02 VA-15 
75/8 5/107 1837 830 553 02 VA-25 
75/8 5/87 1071 830 553 02 EVA-5 
0/0 5/28 1007 830 553 02 EVA-15 
75/8 5/107 1831 830 553 02 EVA-25 

 م لً  ؼبَد  * 
 
 ًابیج ٍ ثحث -

 هقبٍهت فطبسی  
ثبؼاادب در  ماای 0ريز ثررظاای ؼاادٌ ي وتاابهج ابـااد از  ن م اابثق ؼااکد    03ي 82، 7، 1 زمااًن مقبيمااو فؽاابری در ظااىیه  

َاابی فؽاابری اثتاادا ثااٍ ثررظاای مقبيمااو فؽاابری م لااً  ؼاابَد افب ااد مااًاد پلیمااریی پردالتااٍ ي ظاا ط    ثررظاای مقبيمااو
  ردودب   َبی اـالد ؼدٌ ثیبن می مقبيمو فؽبری م لً 

 

 
 سٍص 90ٍ  28، 7، 1ّبی هَسد هطبلعِ دس سٌیي  : هقبٍهت فطبسی هخلَط3ضکل 
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ريز اهااه م لااً  کااٍ  03مگبپبظااکب  داؼااتٍ کااٍ ثااب تً ااٍ ثااٍ مقبيمااو  11ريز مقاابيمتی ثراثاار ثااب  1م لااً  ؼاابَد در ظااه 
دَادب اهاه امار     وؽابن مای   % مقبيماو فؽابری را در اهاه ظاه ثارای م لاً  ما کًر       70ثبؼاد، کعات    مگبپبظکب  می 01ثراثر 

ريز  1وؽاابن دَىاادٌ هکاای از لااًاؾ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا هعىاای کعاات میااسان  بثااد تً ااٍ مقبيمااو فؽاابری در ظااه  
مقبيماو اهاه واًص ظایمبن ثاب افاساهػ ظاه پیًظاتٍ          .ثبؼاد  َابی اابيی اهاه واًص ظایمبن مای       وعجو ثٍ ظىیه ثبکتر م لاً  

ب تؽااکید رهااس داؼااتٍ اظااومگبپبظااکب   01ي  21، 70یاات مقاابيمتی ثراثاار ثااب ريز ثااٍ ترت 03ي  82، 7رؼااد هبفتااٍ ي در ظااىیه 
 ٍ َااب علااد اـاالی ثاارای اهااه افااساهػ مقبيمااو   ظاابلتبر مىعااجا ي تًظااعٍ محفااًکت َیدراظاایًن یاای افااساهػ ظااه ومًواا

 ثبؼىدب   فؽبری در م لً  پبهٍ ظیمبن  لًمیىبت کلعیا می
َابی پبهاٍ ظایمبوی در     ي پلای يهىیاد اظاتبت در ظابلتبر م لاً      درـاد اتایله يهىیاد اظاتبت     85ي  15، 5پط از  ابهگسهىی  

ثبؼااد ي اهااه میااسان کاابَػ در مقبيمااو فؽاابری ثااب افااساهػ  َااب مؽااًُد ماای ظااىیه متعاادد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ومًوااٍ
% پلیماار در مقبهعااٍ ثااب م لااً  ؼاابَد الااتالا مقبيمااو 85َاابی ااابيی  درـااد پلیماار تؽاادهد هبفتااٍ ثااٍ یااًری کااٍ ومًوااٍ

ريز مقاابيمتی  03ي  82% پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااىیه 5اواادب م لااً  ااابيی ثااٍ م لااً  ؼاابَد داؼااتٍ ثیؽااتری وعااجو
ثراثر ثب مقبيمو ومًوٍ ؼبَد داؼتٍ ي ارار مىفای ثار مقبيماو فؽابری م لاً  وؽابن وادادٌ اظاوب اهاه در اابلی اظاو کاٍ ثاب               

ؽابری کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد       مگبپبظاکب ، مقبيماو ف   70%ی اتایله يهىیاد اظاتبت ثاب     5درـد  بهگسهىی هکعابن ا 
ٍ            15داؼتٍ اظوب در  َابی   %  ابهگسهىی ماًاد پلیماری ثاٍ عىاًان ا ساهای از ترکیات م لاً  ظایمبوی، مقبيماو فؽابری ومًوا

اـالد ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت مقابدهر ثراثاری داؼاتٍ ي مقابيمتی کمتار از مقبيماو ومًواٍ ؼابَد               
ريز ثاٍ ـاًرت    03% پلیمار در ظاه   15َابی اابيی    تاًان ثیابن وماًد م لاً      اابلی اظاو کاٍ مای     کعت کردٌ اود، اهاه در 

 درـد مقبيمو فؽبری م لً  ؼبَد را کعت کردٌ اظوب 15تقرهجی 
َااب تحااو ؼااراهی  ريزی کااٍ ومًوااٍ 7ي  1% در ظااىیه ايلیااٍ ا85اظااتفبدٌ از پلاای يهىیااد اظااتبت در وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن 

ٍ  03ي  82د ي در ظااىیه ثاابکتر ا اواامریااًة عمااد  يری ؼاادٌ َاابی ااابيی  ريزی مقبيمااو فؽاابری کمتااری وعااجو ثااٍ ومًواا
 ثبؼدبَبی ثبک محعًض میاود کٍ اهه کبَػ مقبيمو در وعجواتیله يهىید اظتبت ي م لً  ؼبَد داؼتٍ

 

 
 ّبی اغالح ضذُ ًسجت ثِ ًوًَِ ضبّذ : هقبٍهت فطبسی ًو4ًَِضکل 

 
% ثاارای اتاایله يهىیااد 5َاابی اـااالد ؼاادٌ پلیمااری ثااب وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن   کاابَػ مقبيمااو فؽاابری کااٍ در م لااً 

تااًان ثااٍ علااد  هااد  ؼااًد را ماای درـااد ثاارای َاار دي وااًص پلیماار مفاارفی در ظااىیه متعاادد مؽاابَدٌ ماای 85ي 15اظااتبت ي 
روااد ث ؽاای از  ة کااٍ ثاارای َیدراظاایًن  ی وعااجو دادب مااًاد پلیمااری  ااب ة  ة ثااًدٌ ي زماابوی کااٍ در م لااً   اارار ماای 

ظاایمبن کز  اظااو را  اا ة کااردٌ ي ا اابزٌ اوجااب  َیدراظاایًن ثااٍ  رات ظاایمبن ي تؽااکید َعااتٍ ايلیااٍ محفااًکت         

ؼاًود از یرفاای دهگاار   دَىاد ثىاابثراهه ظااجت کابَػ در مقبيمااو فؽاابری وعاجو ثااٍ م لاً  ؼاابَد ماای     َیدراظایًن را وماای 
کىىااد ي عااد   ن را اابیااٍ کااردٌ ي از ياکااىػ  رات ظاایمبن ثااب  ة ممبوعااو ماایمااًاد پلیمااری مبوىااد هااج ماابوو  رات ظاایمب

 ب [17,18]ؼًد َب محعًة می تؽکید محفًکت َیدراظیًن از علد مُا در کبَػ مقبيمو فؽبری م لً 
مقبيماو فؽابری ظاُیا ثبؼاد افاساهػ میاسان ت ل اد ظابلتبری ثاٍ ياظا ٍ            تًاواد در افاو   َبی دهگری کٍ مای  هکی از علو 

َاب   َابی پبهاٍ ظایمبوی اهجابد مای ؼاًدب  اهاه اجابة         کٍ ثب افاسيدن ماًاد پلیماری در م لاً     [11]افساهػ اجبة ًَاهی اظو 
ؼاًودب الجتاٍ َمابو ًر کاٍ      َاب مای   در ترکیت ثٍ ـًرت فضبَبی مت ل اد ثاًدٌ ي ظاجت کابَػ در مقبيماو فؽابری م لاً        

ٍ      در وتبهج مؽًُد مای  ريز مؽا ؿ ي محعاًض ثاًدٌ     7ي  1َابی اابيی پلیمار در ظاه      ثبؼاد کابَػ مقبيماو فؽابری ومًوا
ٍ   تاًان ثاٍ واًص ؼاراهی عماد      کٍ اهه کبَػ مؽًُد را می َاب وعاجو داد ثاٍ یاًری کاٍ در اهاه ظاىیه          يری اعمابلی ثار ومًوا

ٍ  ومًوٍ تًاوىاد   َابهی کاٍ ثاٍ محایی مریاًة دارواد ومای        ماًاد پلیماری ثاب تً اٍ ثاٍ اعبظایو      ير ثاًدٌ لایکه    َب در  ة هًیا
ٍ    فیلا ٍ           َب ي ا سای ظابلتبری لاًد را در ومًوا تاری در  َابی پبهاٍ ظایمبوی مىعقاد کاردٌ ثىابثراهه کابَػ مقبيماو  بثاد تً ا

 ؼًدب   َب مؽبَدٌ می اهه ومًوٍ
ٍ        َبی اـاالد ؼادٌ پلیماری ثاٍ      افساهػ مقبيمو فؽبری در م لً  َاب   پابرامتر مُاا زمابن ثعاتگی داؼاتٍ ي َرناٍ ظاه ومًوا
 ٍ ٍ       َابی پلیماری ویاس افاساهػ مای      افساهػ هبثد مقبيمو فؽبری ومًوا َابی اـاالد    هبثادب علاو اـالی در افاساهػ مقبيماو ومًوا

َااب ي  رات ظاایمبن ثااٍ  َاابی پلیمااری ي ثُجااًد وبایااٍ اوتقاابلی میاابن ظااىگداوٍ ؼاادٌ پلیمااری ثااب افااساهػ ظااه تؽااکید فاایلا
 هبثدب   ٍ لبـیو نعجىد ی مًاد پلیمری ثًدٌ کٍ ثبعث ؼدٌ مقبيمو فؽبری پیًظتٍ افساهػ ياظ 

در ااٍ ظاابوتیگراد اوجااب  ؼاادٌ اظااو ي   عااب اهااه  03 يری در دماابی وعااجتب ثاابکی ؼاابهبن  کاار اظااو در اهااه م بلعااٍ عمااد
َابی ظابلتبری ثاٍ    رهاا  اع   علای  کىادب لایکه در ظاىیه پابهیه    پبهادار ثاٍ پبهادار را تعارهو مای     معئلٍ تجدهد فبزَبی ویمٍ

ي ااًد  ماادٌ وبؼاای از ت ییاار فاابز فر هىااد َیدراظاایًن ظاایمبن کبمااد وؽاادٌ اظااو ي ثااٍ ـااًرت مااداي  محفااًکت  دهااد    
تًاوىاد ثاٍ ثُجاًد لاًاؾ مکابویکی کماج ومبهىاد َار نىاد کاٍ اهاه ثُجاًد ثاٍ تادرهج روا                 ؼًود کاٍ مای  ياکىػ تًلید می

ثبؼاادب ؼاابهد ا اار در ظااىیه ثاابکتر م بلعااٍ ادامااٍ  ريز ت ییاار نىااداوی مؽااًُد وماای 03ثبلتااٍ ي در مقبهعااٍ ثااب ظااه  ريز در 
 ؼدب  هبفو افو لًاؾ دهدٌ میمی
 

 ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ  
ثبؼاد کاٍ ممکاه     َاب ثاٍ دلیاد لاًرد ی  رمابتًر در ارار اماالت کلراهادی مای          هکی از مؽکالت مفبلب پبهاٍ ظایمبوی لراثای   

معاابثر ؼااُری ي ببب مؽاابَدٌ ؼااًد، ثاادهه مى ااًر ثااٍ مى ااًر ظااىجػ اهااه معاائلٍ ي ثررظاای ديا    اظااو در ثىاابدر، ظااًااد،
 یاری ؼادٌ اظاوب وتابهج ابـاد از اهاه  زماًن         َبی پبهٍ ظیمبوی از  زمًن مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثُارٌ       م لً 

 ثبؼدب   می 5م بثق ؼکد 
       ٍ َابی راهاج مفارفی پرتلىاد وؽابن       ای متفابيت ثاب ظایمبن    مؽبَدٌ وتبهج  زماًن وفاً  هاًن کلراهاد در م لاً  ؼابَد وتیجا

ٍ          دَد، ثٍ یًری کٍ در اهه وًص ظایمبن علای   می َابی ؼابَد، افاساهػ     رهاا وفاً  ثعایبر کاا هاًن کلراهاد، افاساهػ ظاه ومًوا
متار مرثاو ثار ربویاٍ در      21/3*13-18در میسان وفً  هاًن کلراهاد را وؽابن دادٌ اظاو ثاٍ  ًواٍ ای کاٍ  ارهت مُاب رت را از          

َاابی ااابيی  ريز رظاابودٌ کااٍ ا رنااٍ اهااه میااسان وفااً  از م لااً  03متاار مرثااو ثاار ربویااٍ در ظااه  0*13-18ريز ثااٍ  7ظااه 
ثیابن ؼاد    0ؼاًدب َمابو ًر کاٍ در ث اػ     ثبؼد امب هاج وقاؿ ثارای اهاه واًص ظایمبن محعاًة مای         ظیمبن پرتلىد کمتر می

 يری ؼادٌ لا ا ثاب تً اٍ ثاٍ دمابی ما کًر اعمابلی         د اراد ي در ؼاراهی لؽاج عما    در ٍ ظابوتی  03َب در دمبی  ومًوٍ تمبمی
 AH3ي  C3AH6ی ثااٍ فبزَاابی پبهاادار CAH10ي  C2AH8تااًان ثیاابن ومااًد کااٍ تجاادهد فبزَاابی ویمااٍ پبهاادار ا  َااب ماای ثاار ومًوااٍ

اتفااب  افتاابدٌ اظااوب ثىاابثراهه اجااا محفااًکت َیدراظاایًن کاابَػ هبفتااٍ ي ظااجت افااساهػ ت ل ااد ي مىبفاا  در م لااً     
ً ظ و ؼدٌ مای   82ي  7ريز در مقبهعاٍ ثاب ظاىیه     03مًواٍ در ظاه   پا هری و  د ي اهاه امار ثبعاث افاساهػ در میاسان وفاً       ؼا

دَدکاٍ ثاب د او ثاٍ میاسان رؼاد مقابدهر         ريز ؼدٌ اظاوب وتابهج مقبيماو فؽابری افاساهػ در مقابدهر مقابيمتی را وؽابن مای         
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ريز اهااه م لااً  کااٍ  03مگبپبظااکب  داؼااتٍ کااٍ ثااب تً ااٍ ثااٍ مقبيمااو  11ريز مقاابيمتی ثراثاار ثااب  1م لااً  ؼاابَد در ظااه 
دَادب اهاه امار     وؽابن مای   % مقبيماو فؽابری را در اهاه ظاه ثارای م لاً  ما کًر       70ثبؼاد، کعات    مگبپبظکب  می 01ثراثر 

ريز  1وؽاابن دَىاادٌ هکاای از لااًاؾ ظاایمبن  لًمیىاابت کلعاایا هعىاای کعاات میااسان  بثااد تً ااٍ مقبيمااو فؽاابری در ظااه  
مقبيماو اهاه واًص ظایمبن ثاب افاساهػ ظاه پیًظاتٍ          .ثبؼاد  َابی اابيی اهاه واًص ظایمبن مای       وعجو ثٍ ظىیه ثبکتر م لاً  

ب تؽااکید رهااس داؼااتٍ اظااومگبپبظااکب   01ي  21، 70یاات مقاابيمتی ثراثاار ثااب ريز ثااٍ ترت 03ي  82، 7رؼااد هبفتااٍ ي در ظااىیه 
 ٍ َااب علااد اـاالی ثاارای اهااه افااساهػ مقبيمااو   ظاابلتبر مىعااجا ي تًظااعٍ محفااًکت َیدراظاایًن یاای افااساهػ ظااه ومًواا

 ثبؼىدب   فؽبری در م لً  پبهٍ ظیمبن  لًمیىبت کلعیا می
َابی پبهاٍ ظایمبوی در     ي پلای يهىیاد اظاتبت در ظابلتبر م لاً      درـاد اتایله يهىیاد اظاتبت     85ي  15، 5پط از  ابهگسهىی  

ثبؼااد ي اهااه میااسان کاابَػ در مقبيمااو فؽاابری ثااب افااساهػ  َااب مؽااًُد ماای ظااىیه متعاادد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری ومًوااٍ
% پلیماار در مقبهعااٍ ثااب م لااً  ؼاابَد الااتالا مقبيمااو 85َاابی ااابيی  درـااد پلیماار تؽاادهد هبفتااٍ ثااٍ یااًری کااٍ ومًوااٍ

ريز مقاابيمتی  03ي  82% پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااىیه 5اواادب م لااً  ااابيی ثااٍ م لااً  ؼاابَد داؼااتٍ ثیؽااتری وعااجو
ثراثر ثب مقبيمو ومًوٍ ؼبَد داؼتٍ ي ارار مىفای ثار مقبيماو فؽابری م لاً  وؽابن وادادٌ اظاوب اهاه در اابلی اظاو کاٍ ثاب               

ؽابری کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد       مگبپبظاکب ، مقبيماو ف   70%ی اتایله يهىیاد اظاتبت ثاب     5درـد  بهگسهىی هکعابن ا 
ٍ            15داؼتٍ اظوب در  َابی   %  ابهگسهىی ماًاد پلیماری ثاٍ عىاًان ا ساهای از ترکیات م لاً  ظایمبوی، مقبيماو فؽابری ومًوا

اـالد ؼدٌ ثب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت مقابدهر ثراثاری داؼاتٍ ي مقابيمتی کمتار از مقبيماو ومًواٍ ؼابَد               
ريز ثاٍ ـاًرت    03% پلیمار در ظاه   15َابی اابيی    تاًان ثیابن وماًد م لاً      اابلی اظاو کاٍ مای     کعت کردٌ اود، اهاه در 

 درـد مقبيمو فؽبری م لً  ؼبَد را کعت کردٌ اظوب 15تقرهجی 
َااب تحااو ؼااراهی  ريزی کااٍ ومًوااٍ 7ي  1% در ظااىیه ايلیااٍ ا85اظااتفبدٌ از پلاای يهىیااد اظااتبت در وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن 

ٍ  03ي  82د ي در ظااىیه ثاابکتر ا اواامریااًة عمااد  يری ؼاادٌ َاابی ااابيی  ريزی مقبيمااو فؽاابری کمتااری وعااجو ثااٍ ومًواا
 ثبؼدبَبی ثبک محعًض میاود کٍ اهه کبَػ مقبيمو در وعجواتیله يهىید اظتبت ي م لً  ؼبَد داؼتٍ
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% ثاارای اتاایله يهىیااد 5َاابی اـااالد ؼاادٌ پلیمااری ثااب وعااجو پلیماار ثااٍ ظاایمبن   کاابَػ مقبيمااو فؽاابری کااٍ در م لااً 

تااًان ثااٍ علااد  هااد  ؼااًد را ماای درـااد ثاارای َاار دي وااًص پلیماار مفاارفی در ظااىیه متعاادد مؽاابَدٌ ماای 85ي 15اظااتبت ي 
روااد ث ؽاای از  ة کااٍ ثاارای َیدراظاایًن  ی وعااجو دادب مااًاد پلیمااری  ااب ة  ة ثااًدٌ ي زماابوی کااٍ در م لااً   اارار ماای 

ظاایمبن کز  اظااو را  اا ة کااردٌ ي ا اابزٌ اوجااب  َیدراظاایًن ثااٍ  رات ظاایمبن ي تؽااکید َعااتٍ ايلیااٍ محفااًکت         

ؼاًود از یرفاای دهگاار   دَىاد ثىاابثراهه ظااجت کابَػ در مقبيمااو فؽاابری وعاجو ثااٍ م لاً  ؼاابَد ماای     َیدراظایًن را وماای 
کىىااد ي عااد   ن را اابیااٍ کااردٌ ي از ياکااىػ  رات ظاایمبن ثااب  ة ممبوعااو ماایمااًاد پلیمااری مبوىااد هااج ماابوو  رات ظاایمب

 ب [17,18]ؼًد َب محعًة می تؽکید محفًکت َیدراظیًن از علد مُا در کبَػ مقبيمو فؽبری م لً 
مقبيماو فؽابری ظاُیا ثبؼاد افاساهػ میاسان ت ل اد ظابلتبری ثاٍ ياظا ٍ            تًاواد در افاو   َبی دهگری کٍ مای  هکی از علو 

َاب   َابی پبهاٍ ظایمبوی اهجابد مای ؼاًدب  اهاه اجابة         کٍ ثب افاسيدن ماًاد پلیماری در م لاً     [11]افساهػ اجبة ًَاهی اظو 
ؼاًودب الجتاٍ َمابو ًر کاٍ      َاب مای   در ترکیت ثٍ ـًرت فضبَبی مت ل اد ثاًدٌ ي ظاجت کابَػ در مقبيماو فؽابری م لاً        

ٍ      در وتبهج مؽًُد مای  ريز مؽا ؿ ي محعاًض ثاًدٌ     7ي  1َابی اابيی پلیمار در ظاه      ثبؼاد کابَػ مقبيماو فؽابری ومًوا
ٍ   تاًان ثاٍ واًص ؼاراهی عماد      کٍ اهه کبَػ مؽًُد را می َاب وعاجو داد ثاٍ یاًری کاٍ در اهاه ظاىیه          يری اعمابلی ثار ومًوا

ٍ  ومًوٍ تًاوىاد   َابهی کاٍ ثاٍ محایی مریاًة دارواد ومای        ماًاد پلیماری ثاب تً اٍ ثاٍ اعبظایو      ير ثاًدٌ لایکه    َب در  ة هًیا
ٍ    فیلا ٍ           َب ي ا سای ظابلتبری لاًد را در ومًوا تاری در  َابی پبهاٍ ظایمبوی مىعقاد کاردٌ ثىابثراهه کابَػ مقبيماو  بثاد تً ا

 ؼًدب   َب مؽبَدٌ می اهه ومًوٍ
ٍ        َبی اـاالد ؼادٌ پلیماری ثاٍ      افساهػ مقبيمو فؽبری در م لً  َاب   پابرامتر مُاا زمابن ثعاتگی داؼاتٍ ي َرناٍ ظاه ومًوا
 ٍ ٍ       َابی پلیماری ویاس افاساهػ مای      افساهػ هبثد مقبيمو فؽبری ومًوا َابی اـاالد    هبثادب علاو اـالی در افاساهػ مقبيماو ومًوا

َااب ي  رات ظاایمبن ثااٍ  َاابی پلیمااری ي ثُجااًد وبایااٍ اوتقاابلی میاابن ظااىگداوٍ ؼاادٌ پلیمااری ثااب افااساهػ ظااه تؽااکید فاایلا
 هبثدب   ٍ لبـیو نعجىد ی مًاد پلیمری ثًدٌ کٍ ثبعث ؼدٌ مقبيمو فؽبری پیًظتٍ افساهػ ياظ 

در ااٍ ظاابوتیگراد اوجااب  ؼاادٌ اظااو ي   عااب اهااه  03 يری در دماابی وعااجتب ثاابکی ؼاابهبن  کاار اظااو در اهااه م بلعااٍ عمااد
َابی ظابلتبری ثاٍ    رهاا  اع   علای  کىادب لایکه در ظاىیه پابهیه    پبهادار ثاٍ پبهادار را تعارهو مای     معئلٍ تجدهد فبزَبی ویمٍ

ي ااًد  ماادٌ وبؼاای از ت ییاار فاابز فر هىااد َیدراظاایًن ظاایمبن کبمااد وؽاادٌ اظااو ي ثااٍ ـااًرت مااداي  محفااًکت  دهااد    
تًاوىاد ثاٍ ثُجاًد لاًاؾ مکابویکی کماج ومبهىاد َار نىاد کاٍ اهاه ثُجاًد ثاٍ تادرهج روا                 ؼًود کاٍ مای  ياکىػ تًلید می

ثبؼاادب ؼاابهد ا اار در ظااىیه ثاابکتر م بلعااٍ ادامااٍ  ريز ت ییاار نىااداوی مؽااًُد وماای 03ثبلتااٍ ي در مقبهعااٍ ثااب ظااه  ريز در 
 ؼدب  هبفو افو لًاؾ دهدٌ میمی
 

 ضشیت هْبجشت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ  
ثبؼاد کاٍ ممکاه     َاب ثاٍ دلیاد لاًرد ی  رمابتًر در ارار اماالت کلراهادی مای          هکی از مؽکالت مفبلب پبهاٍ ظایمبوی لراثای   

معاابثر ؼااُری ي ببب مؽاابَدٌ ؼااًد، ثاادهه مى ااًر ثااٍ مى ااًر ظااىجػ اهااه معاائلٍ ي ثررظاای ديا    اظااو در ثىاابدر، ظااًااد،
 یاری ؼادٌ اظاوب وتابهج ابـاد از اهاه  زماًن         َبی پبهٍ ظیمبوی از  زمًن مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثُارٌ       م لً 

 ثبؼدب   می 5م بثق ؼکد 
       ٍ َابی راهاج مفارفی پرتلىاد وؽابن       ای متفابيت ثاب ظایمبن    مؽبَدٌ وتبهج  زماًن وفاً  هاًن کلراهاد در م لاً  ؼابَد وتیجا

ٍ          دَد، ثٍ یًری کٍ در اهه وًص ظایمبن علای   می َابی ؼابَد، افاساهػ     رهاا وفاً  ثعایبر کاا هاًن کلراهاد، افاساهػ ظاه ومًوا
متار مرثاو ثار ربویاٍ در      21/3*13-18در میسان وفً  هاًن کلراهاد را وؽابن دادٌ اظاو ثاٍ  ًواٍ ای کاٍ  ارهت مُاب رت را از          

َاابی ااابيی  ريز رظاابودٌ کااٍ ا رنااٍ اهااه میااسان وفااً  از م لااً  03متاار مرثااو ثاار ربویااٍ در ظااه  0*13-18ريز ثااٍ  7ظااه 
ثیابن ؼاد    0ؼاًدب َمابو ًر کاٍ در ث اػ     ثبؼد امب هاج وقاؿ ثارای اهاه واًص ظایمبن محعاًة مای         ظیمبن پرتلىد کمتر می

 يری ؼادٌ لا ا ثاب تً اٍ ثاٍ دمابی ما کًر اعمابلی         د اراد ي در ؼاراهی لؽاج عما    در ٍ ظابوتی  03َب در دمبی  ومًوٍ تمبمی
 AH3ي  C3AH6ی ثااٍ فبزَاابی پبهاادار CAH10ي  C2AH8تااًان ثیاابن ومااًد کااٍ تجاادهد فبزَاابی ویمااٍ پبهاادار ا  َااب ماای ثاار ومًوااٍ

اتفااب  افتاابدٌ اظااوب ثىاابثراهه اجااا محفااًکت َیدراظاایًن کاابَػ هبفتااٍ ي ظااجت افااساهػ ت ل ااد ي مىبفاا  در م لااً     
ً ظ و ؼدٌ مای   82ي  7ريز در مقبهعاٍ ثاب ظاىیه     03مًواٍ در ظاه   پا هری و  د ي اهاه امار ثبعاث افاساهػ در میاسان وفاً       ؼا

دَدکاٍ ثاب د او ثاٍ میاسان رؼاد مقابدهر         ريز ؼدٌ اظاوب وتابهج مقبيماو فؽابری افاساهػ در مقابدهر مقابيمتی را وؽابن مای         
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ريز نىاادان زهاابد ي  بثااد مالا ااٍ وجااًدٌ، پااط رؼااد  03ي 82تااًان درهبفااو کااٍ اهااه میااسان رؼااد در ظااىیه  مقاابيمتی ماای
َاب ظاجت    محفًکت َیدراظیًن ي تجدهد فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ پبهادار تاًا  ثبهکادهگر ـاًرت  رفتاٍ کاٍ تجادهد ياکاىػ            

ٍ  افساهػ ت ل د، وفاً  پا هری ي کابَػ در ظارعو رؼاد مقبيماو فؽابری        َابی ؼابَد ؼادٌ اظاوچ َموىایه ثبهاد در        ومًوا
و اار داؼااو کااٍ رؼااد محفااًکت َیدراظاایًن ماابوو از افااو مقبيمااو فؽاابری م لااً  ؼاابَد در ظااىیه اوجااب   زمااًن       

 ؼًدب   می

 
 سٍص 90ٍ  28، 7: ضشیت هْبجت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ دس سٌیي 5ضکل 

 
ه يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت وتاابهج م لااًة ثعاایبر نؽاامگیری مؽاابَدٌ   َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب اتاایل  در م لااً 

ٍ         می ٍ    03َابی   ؼًد ثٍ یًری کٍ میاسان  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ومًوا ي  7َابی   ريزٌ در مقبهعاٍ ثاب ومًوا
82            ً ثبؼادب در   د مای ريزٌ وٍ تىُب افساهػ ویبفتٍ اظو ثلکاٍ کابَػ در میاسان وفاً  وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد ثاٍ لاًثی مؽاُ

 اردد کاٍ در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن هکعابن،         َابی اـاالد ؼادٌ مؽابَدٌ مای      ثررظی میسان وفً  هاًن کلراهاد در م لاً    
تاری را وعاجو ثاٍ م لاً       اتیله يهىید اظتبت میسان وفً  کمتاری وعاجو ثاٍ پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي عملکارد م لاًة         

 ؼبَد وؽبن دادٌ اظوب 
ريز ماًاد پلیماری ا اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبتی          03تاًان درهبفاو کاٍ در ظاه      مای  ثب تً ٍ ثٍ وتبهج ابـاد 

َااب ي  وقااػ مااًرری در کاابَػ میااسان وفااً  هااًن کلراهااد داؼااتٍ ي علااو اهااه اماار اوعقاابد فاایلا پلیمرَااب در ظاابلتبر م لااً  
ًاوىاد مقیاد کىىادٌ هاًن کلراهاد ثاًدٌ       ت ثبؼاد از یرفای پلیمرَابی مفارفی مای       لً یری از وفً  هًن کلراهاد در ظابلتبر مای   

ٍ    َب را در لاًد افاک کاردٌ ي ا ابزٌ وؽار اهاه هاًن        ي اهه هًن ب در [17,18]َابی ماًرد  زمابهػ را ودَىاد     َاب در ظابلتبر ومًوا
تًاواد للاد ي فار  مً اًد در      َابی اـاالای مای    لتبر م لاً  َاب در ظاب   تاًان درهبفاو کاٍ اوعقابد فایلا      هج وتیجٍ  یری می

َاابی ظاایمبوی مااًرد ثررظاای ممبوعااو کىاادب  َااب در م لااً  ظاابلتبر را ثعااتٍ ي مبوىااد هااج پااردٌ از وفااً   رات،  ة ي محلااً 
% از پلیمرَابی اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت        85% ي 5تاًان ثیابن وماًد کاٍ ثاٍ ترتیات اظاتفبدٌ         َموىیه مای 

َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در       تًاواد ظاجت ثیؽاترهه کابَػ میاسان وفاً  ؼاًد ي هکای از دکهاد ثرتاری م لاً             می
ثبؼاد ثاٍ یاًری کاٍ اتایله يهىیاد        َابی اابيی پلای يهىیاد اظاتبت اوادازٌ  رات اهاه دي واًص پلیمار مای           مقبهعٍ ثاب م لاً   

َابی لاًد را در اهاه ظابلتبر تؽاکید       ردٌ ي فایلا اظتبت ثاٍ ظاجت اوادازٌ  رات کًناج لاًد در مىبفا  ثعایبر رهاس وفاً  کا          
دَىااد ي اهااه در ااابلی اظااو کااٍ در پلاای يهىیااد اظااتبت اواادازٌ  رات ثسر تاار ثااًدٌ ي ااتمااب  اضااًر اهااه پلیمرَااب در   ماای

 هبثدب   مىبف  ثعیبر رهس کبَػ می
 
 

 هٌبفز قبثل ًفَر

ؼاًد کاٍ ثاب افاساهػ ظاه، مىبفا   بثاد وفاً  افاساهػ هبفتاٍ اظاو ثاٍ              در ثررظی مىبف   بثد وفً  ومًواٍ ؼابَد مؽابَدٌ مای    
 ثبؼدب   درـد می 55/11ي  10/0ريز ثٍ ترتیت ثراثر  82ي  7یًری کٍ اهه مىبف  ثرای م لً  ؼبَد در ظىیه 

 

 
 سٍص 28ٍ  7سٌیي : دسغذ هٌبفز قبثل ًفَر دس 6ضکل 

 
اهه امر، وتیجاٍ تجادهد ياکاىػ فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ثاًدٌ کاٍ اهاه تجادهالت                 

 ؼًدب   َبی م لً  ؼبَد ي در وتیجٍ افساهػ میسان مىبف   بثد وفً  می ظجت افساهػ درـد ت ل د
ريز افااساهػ مىبفاا   بثااد وفااً  وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد   7َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااه   در م لااً 

هبثادب در   مؽبَدٌ ؼدٌ اظو کٍ اهه افاساهػ در مىبفا   بثاد وفاً  ثاب افاساهػ وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن پیًظاتٍ افاساهػ مای             
َابی پلیماری کمتار از م لاً  ؼابَد ي       ريز مىبف   بثد وفً  در اهاه م لاً  ثاٍ دلیاد تؽاکید رهاس ظابلتبر ي فایلا         82ظه 
ثبؼاد، ثاب    ريزٌ ثًدٌ اظو اماب مجاددا ثاب افاساهػ درـاد پلیمار افاساهػ در میاسان مىبفا   بثاد وفاً  مؽاًُد مای              7َبی  ًوٍوم

دَااد ي فر هىااد تجسهااٍ در  ن ـااًرت   تً ااٍ ثااٍ اهىکااٍ پلاای يهىیااد اظااتبت در محاایی  لیاابهی ثااب  ة ياکااىػ وؽاابن ماای    
َاابی ااابيی اتاایله  هػ پلیماار مفاارفی  اارددب م لااً تًاوااد ظااجت اهجاابد ت ل ااد ثیؽااتر در ظاابلتبر ثااب افااسا  یاارد ماای ماای

ريز میاسان مىبفا   بثاد وفاً  کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد داؼاتٍ ي ثاب افاساهػ درـاد               82ي  7يهىید اظتبت در ظىیه 
 ااردد ي اهااه اماار وبؼاای از  َاابی ظاا و ؼاادٌ مؽاابَدٌ ماای  پلیماار ویااس اهااه کاابَػ در مىبفاا  مً ااًد در ظاابلتبر م لااً  

َاابی اتایله در ترکیجابت يهىیاد اظاتبت ظاابلتبری      ثبؼادب ظابلتبر   ردٌ ثاب افااساهػ درـاد پلیمار مای    َابی  عات   تؽاکید فایلا  
اظاتبت  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد        ي َمایه پابرامتر ظاجت ثُجاًد لاًاؾ م لاً        [18]ثبؼاد  مقبي  در ثراثار  ة مای  

 َبی ابيی پلی يهىید اظتبت ؼدٌ اظوب  در مقبهعٍ ثب م لً 
 هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة 

َااب  َاابی مُااا ثاارای ظااىجػ ديا  ثااته ي ظاابهر مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی میااسان وفً پاا هری اهااه وااًص م لااً    هکاای از پاابرامتر
َ       ثبؼدب ثٍ مى ًر تعیایه وفً پا هری م لاً     می َابی اـاالد ؼادٌ ثاب      دی ي م لاً  َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا اؼاب

ريز ثُاارٌ  یااری ؼاادٌ  82ي  7پلیمرَاابی اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت از  زمااًن وفااً  مًریىااٍ  ة در ظااىیه 
 ثبؼدب می 2ي  7َبی  ي وتبهج ابـد از  ن م بثق ؼکد
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ريز نىاادان زهاابد ي  بثااد مالا ااٍ وجااًدٌ، پااط رؼااد  03ي 82تااًان درهبفااو کااٍ اهااه میااسان رؼااد در ظااىیه  مقاابيمتی ماای
َاب ظاجت    محفًکت َیدراظیًن ي تجدهد فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ پبهادار تاًا  ثبهکادهگر ـاًرت  رفتاٍ کاٍ تجادهد ياکاىػ            

ٍ  افساهػ ت ل د، وفاً  پا هری ي کابَػ در ظارعو رؼاد مقبيماو فؽابری        َابی ؼابَد ؼادٌ اظاوچ َموىایه ثبهاد در        ومًوا
و اار داؼااو کااٍ رؼااد محفااًکت َیدراظاایًن ماابوو از افااو مقبيمااو فؽاابری م لااً  ؼاابَد در ظااىیه اوجااب   زمااًن       

 ؼًدب   می

 
 سٍص 90ٍ  28، 7: ضشیت هْبجت تسشیع ضذُ یَى کلشایذ دس سٌیي 5ضکل 

 
ه يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت وتاابهج م لااًة ثعاایبر نؽاامگیری مؽاابَدٌ   َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب اتاایل  در م لااً 

ٍ         می ٍ    03َابی   ؼًد ثٍ یًری کٍ میاسان  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ومًوا ي  7َابی   ريزٌ در مقبهعاٍ ثاب ومًوا
82            ً ثبؼادب در   د مای ريزٌ وٍ تىُب افساهػ ویبفتٍ اظو ثلکاٍ کابَػ در میاسان وفاً  وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد ثاٍ لاًثی مؽاُ

 اردد کاٍ در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن هکعابن،         َابی اـاالد ؼادٌ مؽابَدٌ مای      ثررظی میسان وفً  هاًن کلراهاد در م لاً    
تاری را وعاجو ثاٍ م لاً       اتیله يهىید اظتبت میسان وفً  کمتاری وعاجو ثاٍ پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي عملکارد م لاًة         

 ؼبَد وؽبن دادٌ اظوب 
ريز ماًاد پلیماری ا اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبتی          03تاًان درهبفاو کاٍ در ظاه      مای  ثب تً ٍ ثٍ وتبهج ابـاد 

َااب ي  وقااػ مااًرری در کاابَػ میااسان وفااً  هااًن کلراهااد داؼااتٍ ي علااو اهااه اماار اوعقاابد فاایلا پلیمرَااب در ظاابلتبر م لااً  
ًاوىاد مقیاد کىىادٌ هاًن کلراهاد ثاًدٌ       ت ثبؼاد از یرفای پلیمرَابی مفارفی مای       لً یری از وفً  هًن کلراهاد در ظابلتبر مای   

ٍ    َب را در لاًد افاک کاردٌ ي ا ابزٌ وؽار اهاه هاًن        ي اهه هًن ب در [17,18]َابی ماًرد  زمابهػ را ودَىاد     َاب در ظابلتبر ومًوا
تًاواد للاد ي فار  مً اًد در      َابی اـاالای مای    لتبر م لاً  َاب در ظاب   تاًان درهبفاو کاٍ اوعقابد فایلا      هج وتیجٍ  یری می

َاابی ظاایمبوی مااًرد ثررظاای ممبوعااو کىاادب  َااب در م لااً  ظاابلتبر را ثعااتٍ ي مبوىااد هااج پااردٌ از وفااً   رات،  ة ي محلااً 
% از پلیمرَابی اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت        85% ي 5تاًان ثیابن وماًد کاٍ ثاٍ ترتیات اظاتفبدٌ         َموىیه مای 

َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در       تًاواد ظاجت ثیؽاترهه کابَػ میاسان وفاً  ؼاًد ي هکای از دکهاد ثرتاری م لاً             می
ثبؼاد ثاٍ یاًری کاٍ اتایله يهىیاد        َابی اابيی پلای يهىیاد اظاتبت اوادازٌ  رات اهاه دي واًص پلیمار مای           مقبهعٍ ثاب م لاً   

َابی لاًد را در اهاه ظابلتبر تؽاکید       ردٌ ي فایلا اظتبت ثاٍ ظاجت اوادازٌ  رات کًناج لاًد در مىبفا  ثعایبر رهاس وفاً  کا          
دَىااد ي اهااه در ااابلی اظااو کااٍ در پلاای يهىیااد اظااتبت اواادازٌ  رات ثسر تاار ثااًدٌ ي ااتمااب  اضااًر اهااه پلیمرَااب در   ماای

 هبثدب   مىبف  ثعیبر رهس کبَػ می
 
 

 هٌبفز قبثل ًفَر

ؼاًد کاٍ ثاب افاساهػ ظاه، مىبفا   بثاد وفاً  افاساهػ هبفتاٍ اظاو ثاٍ              در ثررظی مىبف   بثد وفً  ومًواٍ ؼابَد مؽابَدٌ مای    
 ثبؼدب   درـد می 55/11ي  10/0ريز ثٍ ترتیت ثراثر  82ي  7یًری کٍ اهه مىبف  ثرای م لً  ؼبَد در ظىیه 

 

 
 سٍص 28ٍ  7سٌیي : دسغذ هٌبفز قبثل ًفَر دس 6ضکل 

 
اهه امر، وتیجاٍ تجادهد ياکاىػ فبزَابی ویماٍ پبهادار ثاٍ فبزَابی پبهادار ظایمبن  لًمیىابت کلعایا ثاًدٌ کاٍ اهاه تجادهالت                 

 ؼًدب   َبی م لً  ؼبَد ي در وتیجٍ افساهػ میسان مىبف   بثد وفً  می ظجت افساهػ درـد ت ل د
ريز افااساهػ مىبفاا   بثااد وفااً  وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد   7َاابی اـااالد ؼاادٌ ثااب پلاای يهىیااد اظااتبت در ظااه   در م لااً 

هبثادب در   مؽبَدٌ ؼدٌ اظو کٍ اهه افاساهػ در مىبفا   بثاد وفاً  ثاب افاساهػ وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن پیًظاتٍ افاساهػ مای             
َابی پلیماری کمتار از م لاً  ؼابَد ي       ريز مىبف   بثد وفً  در اهاه م لاً  ثاٍ دلیاد تؽاکید رهاس ظابلتبر ي فایلا         82ظه 
ثبؼاد، ثاب    ريزٌ ثًدٌ اظو اماب مجاددا ثاب افاساهػ درـاد پلیمار افاساهػ در میاسان مىبفا   بثاد وفاً  مؽاًُد مای              7َبی  ًوٍوم

دَااد ي فر هىااد تجسهااٍ در  ن ـااًرت   تً ااٍ ثااٍ اهىکااٍ پلاای يهىیااد اظااتبت در محاایی  لیاابهی ثااب  ة ياکااىػ وؽاابن ماای    
َاابی ااابيی اتاایله  هػ پلیماار مفاارفی  اارددب م لااً تًاوااد ظااجت اهجاابد ت ل ااد ثیؽااتر در ظاابلتبر ثااب افااسا  یاارد ماای ماای

ريز میاسان مىبفا   بثاد وفاً  کمتاری وعاجو ثاٍ م لاً  ؼابَد داؼاتٍ ي ثاب افاساهػ درـاد               82ي  7يهىید اظتبت در ظىیه 
 ااردد ي اهااه اماار وبؼاای از  َاابی ظاا و ؼاادٌ مؽاابَدٌ ماای  پلیماار ویااس اهااه کاابَػ در مىبفاا  مً ااًد در ظاابلتبر م لااً  

َاابی اتایله در ترکیجابت يهىیاد اظاتبت ظاابلتبری      ثبؼادب ظابلتبر   ردٌ ثاب افااساهػ درـاد پلیمار مای    َابی  عات   تؽاکید فایلا  
اظاتبت  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد        ي َمایه پابرامتر ظاجت ثُجاًد لاًاؾ م لاً        [18]ثبؼاد  مقبي  در ثراثار  ة مای  

 َبی ابيی پلی يهىید اظتبت ؼدٌ اظوب  در مقبهعٍ ثب م لً 
 هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة 

َااب  َاابی مُااا ثاارای ظااىجػ ديا  ثااته ي ظاابهر مااًاد پبهااٍ ظاایمبوی میااسان وفً پاا هری اهااه وااًص م لااً    هکاای از پاابرامتر
َ       ثبؼدب ثٍ مى ًر تعیایه وفً پا هری م لاً     می َابی اـاالد ؼادٌ ثاب      دی ي م لاً  َابی پبهاٍ ظایمبن  لًمیىابت کلعایا اؼاب

ريز ثُاارٌ  یااری ؼاادٌ  82ي  7پلیمرَاابی اتاایله يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت از  زمااًن وفااً  مًریىااٍ  ة در ظااىیه 
 ثبؼدب می 2ي  7َبی  ي وتبهج ابـد از  ن م بثق ؼکد
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 سٍص 7: هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي 7ضکل 

 
ٍ  ؼاًد کاٍ تمابمی    مؽابَدٌ مای  ريز  7در ظه  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ دلیاد تؽاکید ظابلتبر هک برناٍ             ومًوا

َابی ظابلتبری، کابَػ در میاسان      َاب در محاد ت ل اد    َابی پلیماری ي ویاس اوعقابد فایلا      میبن ؼجکٍ مبترهط ظیمبن ي فایلا 
  ٍ اتایله يهىیاد اظاتبت ثُتارهه عملکارد را در      اواد کاٍ در اهاه ثایه، پلیمار        ة مًریىٍ  ة وعجو ثٍ م لً  ؼابَد را داؼات

درـادی از اهاه واًص     85تاب   5کبَػ میسان وفاً  مًریىاٍ  ة داؼاتٍ ثاٍ یاًری کاٍ میاسان وفاً  مًریىاٍ  ة در  ابهگسهىی           
َاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت افااساهػ میااسان پلیماار ظااجت   دَاادب امااب در ومًوااٍ تً ااٍ را وؽاابن ماایپلیماار کاابَػ  بثااد

%  ا ة مًریىاٍ   00% پلای يهىیاد اظاتبت ااديدا     85 ة ؼادٌ اظاو ثاٍ یاًری کاٍ ومًواٍ اابيی         افساهػ در میاسان  ا ة  
ٍ           5 ة ثیؽتری وعجو ثٍ م لً  اابيی   َابی اـاالد    % پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب ؼابهبن  کار اظاو کاٍ کلیاٍ ومًوا

 اودب ؼدٌ ثب پلی يهىید اظتبت دارای میسان وفً  مًریىٍ کمتری وعجو ثٍ م لً  ؼبَد ثًدٌ
 

 
 سٍص 28: هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي 8ضکل 

ريز داؼاتٍ اظاو االاتالا     7 اردد کاٍ م لاً  ؼابَد مقابدهر وفاً  کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ            ريز مؽبَدٌ مای  82در ظه 
ؼادٌ ویاس ثاٍ    َابی اـاالد    کاٍ م لاً   ثبؼادی دراابلی   میسان وفً  مًریىٍ در م لً  ؼبَد ثاب افاساهػ ظاه ثعایبر وابنیس مای      

َبی پلیمری ثب تً اٍ ثاٍ واًص ؼاراهی عماد  يری لؽاج، میاسان وفاً  را ثاٍ مقادار  بثاد تاً ُی کابَػ               دلید تؽکید فیلا
دادٌ اوااد ي در اهااه میاابن م لااً  ااابيی اتاایله يهىیااد اظااتبت میااسان وفااً  کمتااری وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد ي م لااً    

 ابيی پلی يهىید اظتبت داؼتٍ اظوب 
تًاواد ياثعاتٍ ثاٍ دکهاد متعاددی ثبؼادب ماًاد         َابی پبهاٍ ظایمبوی اـاالد ؼادٌ مای       مًریىاٍ در م لاً    کبَػ میاسان وفاً   

َابی پلیماری ابـاد از ماًاد پلیماری مىعقاد ؼادٌ ي در         پلیمری ثاٍ درين مىبفا  مًریىاٍ وفاً  کاردٌ ي در اهاه مىبفا  فایلا        
َابی لاًد را ثار     َاب ممکاه اظاو فایلا     پلیمار  ومبهاد، َموىایه   َاب از وفاً   ة در اهاه مىبفا  ممبوعاو مای       وتیجٍ، اهه فایلا 

َاب مبوىاد هاج پاردٌ  ة ثىاد از يريد  ة ثاٍ مىبفا  مًریىاٍ ممبوعاو           ظ ًد مىبف  مًریىٍ مىعقد کاردٌ ي در وتیجاٍ اهاه فایلا    
 کردٌ ي ظجت کبَػ در مقبدهر وفً  مًریىٍ ؼدٌ اظوب 

 
 ّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک  هقبٍهت فطبسی ًوًَِ

ٍ  فؽبری ومًوٍ مقبيمو  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت در معارق اظاید              َبی ؼبَد ي ومًوا
   ٍ ثبؼادب وتابهج    مای  0َابهی کاٍ در معارق ظاًلفًرهج اظاید  ارار وداؼاتٍ اواد م ابثق ؼاکد            ظًلفًرهج  ارار  رفتاٍ ي ومًوا

دَاد، ثاٍ    مای  م لاًة اتایله يهىیاد اظاتبت را وؽابن     َبهی کاٍ در معارق اظاید  ارار  رفتىاد عملکارد        مقبيمو فؽبری ومًوٍ
َابی اـاالای ثاب     یًری کٍ اهه واًص پلیمار ثاب افاساهػ درـاد کابَػ مقبيماو وابنیسی داؼاتٍ ي مقبيماو فؽابری م لاً             

 82ثبؼاد ثاٍ ـاًرتی کاٍ ومًواٍ ؼابَد وعاجو ثاٍ مقبيماو           مای  اتیله يهىید اظتبت از مقبيمو فؽبری م لاً  ؼابَد ثیؽاتر   
ٍ     % اف71ريز لًد  %، 5َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن           و مقبيماو داؼاتٍ در اابلی کاٍ ومًوا

درـااد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری داؼااتٍ اظااو ي اهااه اماار هااج وتیجااٍ م لااًة ثاارای   05ي  07، 02% ثااٍ ترتیاات 85% ي 15
 ؼًدب  می َبی اـالد ؼدٌ ثب اتیله يهىید اظتبت محعًة مقبيمو م لً 

 

 
 ّبی عول آٍسی ضذُ دس هحیط ّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک ٍ ًوًَِ : هقبٍهت فطبسی ًو9ًَِضکل 

 
% پلیماار 5َاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت مقبيمااو فؽاابری ثاایػ از ومًوااٍ ؼاابَد ثاارای م لااً  ااابيی   در ثررظاای ومًوااٍ

ٍ         می وعجو ثٍ م لً  ؼبَد مؽًُد % پلای يهىیاد اظاتبت    5م لاً  اـاالد ؼادٌ ثاب      ثبؼاد کاٍ ثاب تً اٍ ثاٍ اهاه مً اًص کا
ريز داؼااتٍ عملکاارد ي تاابریر ممجااو مااًاد پلیمااری ثاار مقبيمااو در ثراثاار اظااید  82مقبيمااو ثراثاار ثااب م لااً  ؼاابَد در ظااه 

% پلای يهىیاد اظاتبت مقبيماو کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ         85% ي 15َابی اابيی    دَاد الجتاٍ م لاً     مای  ظًلفًرهج را وؽبن
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 سٍص 7: هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي 7ضکل 

 
ٍ  ؼاًد کاٍ تمابمی    مؽابَدٌ مای  ريز  7در ظه  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ دلیاد تؽاکید ظابلتبر هک برناٍ             ومًوا

َابی ظابلتبری، کابَػ در میاسان      َاب در محاد ت ل اد    َابی پلیماری ي ویاس اوعقابد فایلا      میبن ؼجکٍ مبترهط ظیمبن ي فایلا 
  ٍ اتایله يهىیاد اظاتبت ثُتارهه عملکارد را در      اواد کاٍ در اهاه ثایه، پلیمار        ة مًریىٍ  ة وعجو ثٍ م لً  ؼابَد را داؼات

درـادی از اهاه واًص     85تاب   5کبَػ میسان وفاً  مًریىاٍ  ة داؼاتٍ ثاٍ یاًری کاٍ میاسان وفاً  مًریىاٍ  ة در  ابهگسهىی           
َاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت افااساهػ میااسان پلیماار ظااجت   دَاادب امااب در ومًوااٍ تً ااٍ را وؽاابن ماایپلیماار کاابَػ  بثااد

%  ا ة مًریىاٍ   00% پلای يهىیاد اظاتبت ااديدا     85 ة ؼادٌ اظاو ثاٍ یاًری کاٍ ومًواٍ اابيی         افساهػ در میاسان  ا ة  
ٍ           5 ة ثیؽتری وعجو ثٍ م لً  اابيی   َابی اـاالد    % پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب ؼابهبن  کار اظاو کاٍ کلیاٍ ومًوا

 اودب ؼدٌ ثب پلی يهىید اظتبت دارای میسان وفً  مًریىٍ کمتری وعجو ثٍ م لً  ؼبَد ثًدٌ
 

 
 سٍص 28: هقبدیش ًفَر هَئیٌِ آة دس سي 8ضکل 

ريز داؼاتٍ اظاو االاتالا     7 اردد کاٍ م لاً  ؼابَد مقابدهر وفاً  کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ            ريز مؽبَدٌ مای  82در ظه 
ؼادٌ ویاس ثاٍ    َابی اـاالد    کاٍ م لاً   ثبؼادی دراابلی   میسان وفً  مًریىٍ در م لً  ؼبَد ثاب افاساهػ ظاه ثعایبر وابنیس مای      

َبی پلیمری ثب تً اٍ ثاٍ واًص ؼاراهی عماد  يری لؽاج، میاسان وفاً  را ثاٍ مقادار  بثاد تاً ُی کابَػ               دلید تؽکید فیلا
دادٌ اوااد ي در اهااه میاابن م لااً  ااابيی اتاایله يهىیااد اظااتبت میااسان وفااً  کمتااری وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد ي م لااً    

 ابيی پلی يهىید اظتبت داؼتٍ اظوب 
تًاواد ياثعاتٍ ثاٍ دکهاد متعاددی ثبؼادب ماًاد         َابی پبهاٍ ظایمبوی اـاالد ؼادٌ مای       مًریىاٍ در م لاً    کبَػ میاسان وفاً   

َابی پلیماری ابـاد از ماًاد پلیماری مىعقاد ؼادٌ ي در         پلیمری ثاٍ درين مىبفا  مًریىاٍ وفاً  کاردٌ ي در اهاه مىبفا  فایلا        
َابی لاًد را ثار     َاب ممکاه اظاو فایلا     پلیمار  ومبهاد، َموىایه   َاب از وفاً   ة در اهاه مىبفا  ممبوعاو مای       وتیجٍ، اهه فایلا 

َاب مبوىاد هاج پاردٌ  ة ثىاد از يريد  ة ثاٍ مىبفا  مًریىاٍ ممبوعاو           ظ ًد مىبف  مًریىٍ مىعقد کاردٌ ي در وتیجاٍ اهاه فایلا    
 کردٌ ي ظجت کبَػ در مقبدهر وفً  مًریىٍ ؼدٌ اظوب 

 
 ّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک  هقبٍهت فطبسی ًوًَِ

ٍ  فؽبری ومًوٍ مقبيمو  َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله يهىیاد اظاتبت ي پلای يهىیاد اظاتبت در معارق اظاید              َبی ؼبَد ي ومًوا
   ٍ ثبؼادب وتابهج    مای  0َابهی کاٍ در معارق ظاًلفًرهج اظاید  ارار وداؼاتٍ اواد م ابثق ؼاکد            ظًلفًرهج  ارار  رفتاٍ ي ومًوا

دَاد، ثاٍ    مای  م لاًة اتایله يهىیاد اظاتبت را وؽابن     َبهی کاٍ در معارق اظاید  ارار  رفتىاد عملکارد        مقبيمو فؽبری ومًوٍ
َابی اـاالای ثاب     یًری کٍ اهه واًص پلیمار ثاب افاساهػ درـاد کابَػ مقبيماو وابنیسی داؼاتٍ ي مقبيماو فؽابری م لاً             

 82ثبؼاد ثاٍ ـاًرتی کاٍ ومًواٍ ؼابَد وعاجو ثاٍ مقبيماو           مای  اتیله يهىید اظتبت از مقبيمو فؽبری م لاً  ؼابَد ثیؽاتر   
ٍ     % اف71ريز لًد  %، 5َابی اابيی اتایله يهىیاد اظاتبت در وعاجو پلیمار ثاٍ ظایمبن           و مقبيماو داؼاتٍ در اابلی کاٍ ومًوا

درـااد کاابَػ مقبيمااو فؽاابری داؼااتٍ اظااو ي اهااه اماار هااج وتیجااٍ م لااًة ثاارای   05ي  07، 02% ثااٍ ترتیاات 85% ي 15
 ؼًدب  می َبی اـالد ؼدٌ ثب اتیله يهىید اظتبت محعًة مقبيمو م لً 

 

 
 ّبی عول آٍسی ضذُ دس هحیط ّبی دس هعشؼ اسیذ سَلفَسیک ٍ ًوًَِ : هقبٍهت فطبسی ًو9ًَِضکل 

 
% پلیماار 5َاابی ااابيی پلاای يهىیااد اظااتبت مقبيمااو فؽاابری ثاایػ از ومًوااٍ ؼاابَد ثاارای م لااً  ااابيی   در ثررظاای ومًوااٍ

ٍ         می وعجو ثٍ م لً  ؼبَد مؽًُد % پلای يهىیاد اظاتبت    5م لاً  اـاالد ؼادٌ ثاب      ثبؼاد کاٍ ثاب تً اٍ ثاٍ اهاه مً اًص کا
ريز داؼااتٍ عملکاارد ي تاابریر ممجااو مااًاد پلیمااری ثاار مقبيمااو در ثراثاار اظااید  82مقبيمااو ثراثاار ثااب م لااً  ؼاابَد در ظااه 

% پلای يهىیاد اظاتبت مقبيماو کمتاری وعاجو ثاٍ ومًواٍ         85% ي 15َابی اابيی    دَاد الجتاٍ م لاً     مای  ظًلفًرهج را وؽبن
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ٍ     ؼبَد داؼتٍ کٍ ثب َابی   ثبؼادب َموىایه م لاً     ريز یجیعای مای   82َاب در ظاه    تً ٍ ثٍ مقبيماو فؽابری پابهیه اهاه ومًوا
ٍ  01ي  07، 52% پلاای يهىیااد اظااتبت ثااٍ ترتیاات  85% ي 15%، 5ااابيی  تًاوااد وؽاابوگر  ماای درـااد افااو مقبيمااو داؼااتٍ کاا

 اظید ظًلفًرهج ثبؼدب ؼبَد  لً م َبی پبهٍ ظیمبوی وعجو ثٍ عملکرد اهه وًص پلیمر در تقًهو م لً 
َابی اـاالد ؼادٌ ثاب درـادَبی مؽابثٍ ماًاد پلیماری، اتایله يهىیاد            تًان  کر ومًد کاٍ در میابن م لاً     می ثٍ ـًرت کلی

اظتبت مقبيمو فؽبری ثراثر هاب ثیؽاتر وعاجو ثاٍ م لاً  اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي َار دي پلیمار ماًرد اظاتفبدٌ               
 اودب   بت کلعیا در ثراثر امالت ظًلفبتی را تقًهو کردٌعملکرد م لً  پبهٍ ظیمبن  لًمیى

 :قذسداًی
ٍ  ؽاارفتٍیپ یي فىاابير یـااىعت یلاایتکم التیثااته داوؽااگبٌ تحفاا  ؽااگبٌهم بلعااٍ در  زمب ههاا  اظااوچ  کرماابن اوجااب   رفتاا

زاد اابن، کبرؼااىبض محتاار    یاز  ىاابة مُىاادض وماابز  داوىااد یثاار لااًد کز  ماا  عااىد بنهم بلعااٍ وً ههاادر ا هیَموىاا
را  یتؽااکر ي  اادرداو وهااکرماابن وُب ؽاارفتٍیپ یي فىاابير یـااىعت یلاایتکم التیداوؽااگبٌ تحفاا یکیلااًاؾ مکاابو ؽااگبٌه زمب

 ب  يرود یثٍ  ب
 ًایجِ گیشی

َبی پبهٍ ظیمبن  لًمیىابت کلعایا ثاب   ؼاو زمابن ي در ارار  رار یاری در ؼاراهی محی ای ثاب دمابی ثابک، مقاداری               م لً 
َااب، اـااالد ظاابلتبر    َاابی ثُجااًد لااًاؾ ديا  در اهااه م لااً     ب هکاای از راٌدَااد از لااًاؾ ديا  لااًدرا از دظااو ماای  

ثبؼادب اـاالد مابترهط ظایمبن ثاب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری اتایله           َبی پبهٍ ظیمبوی ثب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری مای     م لً 
ثاابک اهااه  يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت ظااجت کاابَػ مقبيمااو فؽاابری لفًـااب در ظااىیه ايلیااٍ ؼاادٌ ي در ظااىیه 

ؼااًدب عااد  َیدراظاایًن ث ؽاای از  رات ظاایمبن ي عااد  تؽااکید   َااب کااا ماای وقااؿ تااب ااادی کىتاار  ؼاادٌ ي هااب تاابریر  ن 
  رددب   َب محعًة می يمو فؽبری در اهه م لً بَبی ايلیٍ َیدراظیًن از علد اـلی در کبَػ مقبدهر مق َعتٍ

َاب ي معاديد وماًدن مىبفا  رهاس ظابلتبری ظاجت         یمار َبی اـالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ ظاجت تؽاکید فایلا پل         م لً 
مىبفا   بثاد وفاً      کبَػ  بثاد مالا اٍ  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد، مقابدهر وفاً  مًریىاٍ ي درـاد اجمای             

َاابی محفااًکت َیدراظاایًن در  ريز وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد ؼاادٌ ي اراار مىفاای تجاادهد ياکااىػ   03ي  82، 7در ظااىیه 
کىىادب در   مای  ؼاًد را لىمای   مای  اهػ  رهت مُب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثاب افاساهػ ظاه       م لً  ؼبَد کٍ ظجت افس

وعجو پلیمر ثٍ ظیمبن ثراثار، اتایله يهىیاد اظاتبت  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد، میاسان  ا ة مًریىاٍ  ة ي              
         ً ٍ مىبف   بثد وفً  کمتری در مقبهعاٍ ثاب م لاً  اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب وم َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله       وا

َااب  يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ثراثاار اظااید ظااًلفًرهج مقبيمااو فؽاابری مىبظااجی داؼااتٍ ي افااو مقبيمااو  ن   
 ثبؼد َموىیه افساهػ درـد پلیمر افو مقبيمو کمتری داؼتٍ اظوب می وعجو ثٍ م لً  ؼبَد کمتر

اظاتفبدٌ از پلیمار اتایله يهىیاد اظاتبت تابریر م لاًثی ثار لاًاؾ ديا           تاًان درهبفاو کاٍ    ثب تً ٍ ثاٍ وتابهج اراراٍ ؼادٌ مای     
 درـاادی از اهااه وااًص پلیماار ثااب تً ااٍ ثااٍ وتاابهج م لااًثی کااٍ داؼااتٍ اظااو در کبرثردَاابهی َموااًن    5داؼااتٍ ي اظااتفبدٌ 

 ؼًدب  َبی ظیمبن کلعیا  لًمیىبتی تًـیٍ میَبی  ة ثىدی ي مفبرا تعمیراتی ثرای م لً پًؼػ
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ٍ     ؼبَد داؼتٍ کٍ ثب َابی   ثبؼادب َموىایه م لاً     ريز یجیعای مای   82َاب در ظاه    تً ٍ ثٍ مقبيماو فؽابری پابهیه اهاه ومًوا
ٍ  01ي  07، 52% پلاای يهىیااد اظااتبت ثااٍ ترتیاات  85% ي 15%، 5ااابيی  تًاوااد وؽاابوگر  ماای درـااد افااو مقبيمااو داؼااتٍ کاا

 اظید ظًلفًرهج ثبؼدب ؼبَد  لً م َبی پبهٍ ظیمبوی وعجو ثٍ عملکرد اهه وًص پلیمر در تقًهو م لً 
َابی اـاالد ؼادٌ ثاب درـادَبی مؽابثٍ ماًاد پلیماری، اتایله يهىیاد            تًان  کر ومًد کاٍ در میابن م لاً     می ثٍ ـًرت کلی

اظتبت مقبيمو فؽبری ثراثر هاب ثیؽاتر وعاجو ثاٍ م لاً  اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ ي َار دي پلیمار ماًرد اظاتفبدٌ               
 اودب   بت کلعیا در ثراثر امالت ظًلفبتی را تقًهو کردٌعملکرد م لً  پبهٍ ظیمبن  لًمیى

 :قذسداًی
ٍ  ؽاارفتٍیپ یي فىاابير یـااىعت یلاایتکم التیثااته داوؽااگبٌ تحفاا  ؽااگبٌهم بلعااٍ در  زمب ههاا  اظااوچ  کرماابن اوجااب   رفتاا

زاد اابن، کبرؼااىبض محتاار    یاز  ىاابة مُىاادض وماابز  داوىااد یثاار لااًد کز  ماا  عااىد بنهم بلعااٍ وً ههاادر ا هیَموىاا
را  یتؽااکر ي  اادرداو وهااکرماابن وُب ؽاارفتٍیپ یي فىاابير یـااىعت یلاایتکم التیداوؽااگبٌ تحفاا یکیلااًاؾ مکاابو ؽااگبٌه زمب

 ب  يرود یثٍ  ب
 ًایجِ گیشی

َبی پبهٍ ظیمبن  لًمیىابت کلعایا ثاب   ؼاو زمابن ي در ارار  رار یاری در ؼاراهی محی ای ثاب دمابی ثابک، مقاداری               م لً 
َااب، اـااالد ظاابلتبر    َاابی ثُجااًد لااًاؾ ديا  در اهااه م لااً     ب هکاای از راٌدَااد از لااًاؾ ديا  لااًدرا از دظااو ماای  

ثبؼادب اـاالد مابترهط ظایمبن ثاب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری اتایله           َبی پبهٍ ظیمبوی ثب اظاتفبدٌ از ماًاد پلیماری مای     م لً 
ثاابک اهااه  يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت ظااجت کاابَػ مقبيمااو فؽاابری لفًـااب در ظااىیه ايلیااٍ ؼاادٌ ي در ظااىیه 

ؼااًدب عااد  َیدراظاایًن ث ؽاای از  رات ظاایمبن ي عااد  تؽااکید   َااب کااا ماای وقااؿ تااب ااادی کىتاار  ؼاادٌ ي هااب تاابریر  ن 
  رددب   َب محعًة می يمو فؽبری در اهه م لً بَبی ايلیٍ َیدراظیًن از علد اـلی در کبَػ مقبدهر مق َعتٍ

َاب ي معاديد وماًدن مىبفا  رهاس ظابلتبری ظاجت         یمار َبی اـالد ؼادٌ ثاب ماًاد پلیماری ثاٍ ظاجت تؽاکید فایلا پل         م لً 
مىبفا   بثاد وفاً      کبَػ  بثاد مالا اٍ  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد، مقابدهر وفاً  مًریىاٍ ي درـاد اجمای             

َاابی محفااًکت َیدراظاایًن در  ريز وعااجو ثااٍ م لااً  ؼاابَد ؼاادٌ ي اراار مىفاای تجاادهد ياکااىػ   03ي  82، 7در ظااىیه 
کىىادب در   مای  ؼاًد را لىمای   مای  اهػ  رهت مُب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد ثاب افاساهػ ظاه       م لً  ؼبَد کٍ ظجت افس

وعجو پلیمر ثٍ ظیمبن ثراثار، اتایله يهىیاد اظاتبت  ارهت مُاب رت تعارهو ؼادٌ هاًن کلراهاد، میاسان  ا ة مًریىاٍ  ة ي              
         ً ٍ مىبف   بثد وفً  کمتری در مقبهعاٍ ثاب م لاً  اابيی پلای يهىیاد اظاتبت داؼاتٍ اظاوب وم َابی اـاالد ؼادٌ ثاب اتایله       وا

َااب  يهىیااد اظااتبت ي پلاای يهىیااد اظااتبت در ثراثاار اظااید ظااًلفًرهج مقبيمااو فؽاابری مىبظااجی داؼااتٍ ي افااو مقبيمااو  ن   
 ثبؼد َموىیه افساهػ درـد پلیمر افو مقبيمو کمتری داؼتٍ اظوب می وعجو ثٍ م لً  ؼبَد کمتر

اظاتفبدٌ از پلیمار اتایله يهىیاد اظاتبت تابریر م لاًثی ثار لاًاؾ ديا           تاًان درهبفاو کاٍ    ثب تً ٍ ثاٍ وتابهج اراراٍ ؼادٌ مای     
 درـاادی از اهااه وااًص پلیماار ثااب تً ااٍ ثااٍ وتاابهج م لااًثی کااٍ داؼااتٍ اظااو در کبرثردَاابهی َموااًن    5داؼااتٍ ي اظااتفبدٌ 

 ؼًدب  َبی ظیمبن کلعیا  لًمیىبتی تًـیٍ میَبی  ة ثىدی ي مفبرا تعمیراتی ثرای م لً پًؼػ
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Abstract 
One of the important issues concerning the cement based mixtures is the durability against 
several destructive factors such as chloride induced corrosion and sulfate attack, which could 
way result in concrete deterioration. In the present experimental study, the effects of 
polyethylene vinyl acetate and polyvinyl acetate on the durability of clacium aluminum cement 
based mixtures have been investigated and evaluated. In this study, the test results including 
compressive strength, permeable pores, rapid chloride migration coefficient and compressive 
strength of sulfuric acid-treated mixtures have been reported. The results suggest that the 
polymers of ethylene vinyl acetate and polyvinylacetate can reduce the penetration rate of 
water and chloride ion migration in cement based mixtures and ethylene vinyl acetate 
outperformed the polyvinyl acetate in enhancing these properties. The polymers reduced 
compresssive strength noticeably at early ages, however at later ages the differences between 
the compressive strengths of the polymer modified and plain mixure were reduced, even at high 
percentages of incorporation (25%). 
Key word: Calcium Aluminte Cement, Polymer, Ethylene Vinyl Acetate, Poly Vinyl Acetate, 
Durabilityب 

 
 

 یخمش یها قاب یا عملکرد لرزه یلرزه بر رو لرزه و پس یاثر توال لیتحل
 مسلح یبتن

 
 
 
 

 
 میالد محمذیبن

 عمطان، زاوكگبٌ نىعتی اضيمیٍ، اضيمیٍزاوكوًی کبضقىبؾی اضقس ، گطيٌ مُىسؾی 
 m.mohammadian@civil.uut.ac.ir 

 
 )وًیسىذٌ مسئًل(ػزفبن ضبفؼی

 اؾتبزیبض گطيٌ عمطان، زاوكگبٌ نىعتی اضيمیٍ، اضيمیٍ 
e.shafei@uut.ac.ir 

 
 خًاد مکبری رحمذل 

 اؾتبزیبض گطيٌ عمطان، زاوكگبٌ نىعتی اضيمیٍ، اضيمیٍ
j.mokari@uut.ac.ir 

 
 چکیذٌ:

ٌ  یزخط  یثٍ ضذت ثز پبسخ غ یدرپ یپ یَب لزسٌ هیسم اس م ًارد ا  زات و بمط ًة     یبریي در ثس   گذارو ذ  یم   زیَ ب ا ب    س بس
ٌ  یَ ب  تیمىفزد، مبوى ذ ادم غ  س     یَب ثب سلشلٍ سٍیدر مقب یطتزیث ٌ یي غ یا س بس  ق،ی  احق هی  دارو ذ  َ ذا اس ا   یا زس بس

ٌ  یزخطیػم کزد غ یمخت ف ثز ري یا لزسٌ یَب یا ز اًال یثزرس  هی  ا یث ته مس  ا اس ب  ث زا     یخمط   یَ ب  ق بة  یا ل زس
 یکیى بم ید لی  ي اح  یس بس  اف شار الم بن مح ذيد م ذل     مىظًر، دي دستٍ قبة ثته مس ا چُبر ي َطب طجقٍ، اًس   و ز   

 ،یيال   بلی  امپز ح،ی، و ًر ز  لى ذرس  ، یچ   یچ   ،یَب اًس  َطب دستٍ سلشل ٍ اس خم  ٍ اد ب      قبة هیضذٌ اسب  ا یزخطیغ
ٍ 1: )ض ًوذ  یسلشل ٍ ق زار دادٌ م     یاحب ا ز س ٍ حبل ب مخت  ف ثبرگ ذار     یًلیاًثٍ ي فز ستز،یًَل ث ب ض ً     یَ ب  ( سلشل 

ٍ  یث ب مم مًن ض ً  ا        ی( اًال2مىفزد ) و بَموًن اس ل زسٌ ح ًسٌ دير ي     ی( ا ًال 3ل زسٌ )  مخت  ف پ     یَ ب  ي دامى 
 یوس ج  زمک بن ییطجق ٍ ي اغ  ذااثزح   یوس ج  ک بن زمییاغ یپبرامتزَ ب  یثزرس   یث ز ري  قی    احقکی  لزسٌ ح ًسٌ وشد  پ 
ٌ  یَ ب  یا ٍ در ا ًال   دَ ذ  یوط بن م    قیاحق هیا حی)پسمبوذ( طجقٍ امزاش دارد  وتب مبوذٌ یثبق  زمک بن ییمق ذار اغ  ،یا ل زس
ٌ  یثبق یوسج ٍ یل زسٌ َم  پ    مبو ذ  ط تز یث بیدَى ذٌ حسبس    وط بن  حیوت ب  هیاس ب  َمنى    یاس سلشل ٍ ا      ط تز یث ط 
ٌ     حذااثز طجق ٍ در پ     یوسج زمکبنییمزاجٍ، ثٍ اغ اًابٌ یَب سبسٌ ث ىذمزاج ٍ اس ب  مق ذار     یَ ب  ل زسٌ، وس جب ث ٍ س بس
ٌ  یث بق  یوس ج  زمکبنییاغ ذیاطذ ٌ  یو بَموًن ث زا   یح بتت ا ًال   یث زا  مبو ذ ٌ  یَ ب  س بس اس ح بتت   ط تز یمزاج ٍ ث  اًا ب
ي  ذااثزح   یوس ج  زمک بن ییاغ هیط تز یدر َ ز س ٍ حبل ب اػم بل سلشل ٍ، دي طجق ٍ  خ ز ث        هیمزاج ٍ اس ب  َمنى     ث ىذ
ٌ  ییطجق بت اوتُ ب   بیدَىذٌ حسبس اٍ وطبن ضًوذ یرا متحمل م مبوذٌ یثبق ٌ  یل زسٌ ي ا ًال   َ ب ث ٍ ثح س پ       س بس  یا ل زس

 یدر طزاح   ذی  ث ًدٌ ي ثب  بدی  س ی   یس بسٌ خ  ییل زسٌ اس طجق بت اوتُ ب    امکبن خسبرت سبسٌ احب ا  ز پ     هیاسب  ثىبثزا
 .زدیسبسٌ مًرد اًخٍ قزار گ یا لزسٌ
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Abstract 
One of the important issues concerning the cement based mixtures is the durability against 
several destructive factors such as chloride induced corrosion and sulfate attack, which could 
way result in concrete deterioration. In the present experimental study, the effects of 
polyethylene vinyl acetate and polyvinyl acetate on the durability of clacium aluminum cement 
based mixtures have been investigated and evaluated. In this study, the test results including 
compressive strength, permeable pores, rapid chloride migration coefficient and compressive 
strength of sulfuric acid-treated mixtures have been reported. The results suggest that the 
polymers of ethylene vinyl acetate and polyvinylacetate can reduce the penetration rate of 
water and chloride ion migration in cement based mixtures and ethylene vinyl acetate 
outperformed the polyvinyl acetate in enhancing these properties. The polymers reduced 
compresssive strength noticeably at early ages, however at later ages the differences between 
the compressive strengths of the polymer modified and plain mixure were reduced, even at high 
percentages of incorporation (25%). 
Key word: Calcium Aluminte Cement, Polymer, Ethylene Vinyl Acetate, Poly Vinyl Acetate, 
Durabilityب 
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 مقذمٍ-1
ای  َابی بجیعای ضيی ظمایه اؾاین ایاه پسیاسٌ ثاٍ ذهاًل زض َىگابه تجاسی  ثاٍ تاًالی لاطظٌ              تطیه پسیسٌ ظلعلٍ یکی اظ مرطة

ٍ     ای ضا مای  تاًالی لاطظٌ  تًاوس ثبعا  ذؿابضاز ظیابزی قاًزن      می ٍ  تاًان ثاٍ ناًضز مومًعا َابی یام مىه اٍ کاٍ زض      ای اظ ظلعلا
ای ثاب تًهاٍ ثاٍ ظمابن يشاًل قابم  یام         [ن تاًالی لاطظٌ  1زَىاس، تعطیاک کاطز      یم ثبظٌ ظمبوی ذبل ي زض اضتجبط ثب َم ضخ مای 

ٍ   لاطظٌ   ین پایف لاطظٌ اؾا   لاطظٌ ي پاؽ   ظلعلٍ انایی بثعضگتاطیه ضذاساز  ي ضذاسازَبی ياثؿاتٍ ثاٍ نن، یعىای پایف         َابی   َاب ظلعلا
زَاس ضا ثاٍ    ای ضخ مای  زَىاسن ثعضگتاطیه ظلعلاٍ کاٍ زض یام تاًالی لاطظٌ        وؿجتب کًچکی َؿتىس کٍ شجا  اظ ظلعلاٍ انایی ضخ مای    

ٍ       عىًان ظلعلٍ انیی تعطیک می لاطظٌ   زَاس کاٍ ثاٍ عىاًان پاؽ      َابی زیگاطی ویاع ضخ مای     کىىاسن ثعاس اظ يشاًل ظلعلاٍ انایی ظلعلا
ثطاثاط باًگ گؿا  زيضتاط      2تاب   1َاب اظ وراط قاسز کاًچکتط اظ ظلعلاٍ انایی ثاًزٌ ي ثاٍ اواساظٌ           لطظٌ پؽ[ن 2قًوس   قىبذتٍ می

َاب ممکاه اؾای ثاٍ هبنایٍ ظمابوی چىاس زشی اٍ تاب چىاس ؾابگ پاؽ اظ ظلعلاٍ               لاطظٌ  زَىسن ایه پؽ اظ هبیگبٌ گؿ  انیی ضخ می
مثابلی قامبتیم اظ یام تاًالی      1[ن قاک   1س  یبثا  انیی ضخ زَىس کٍ الجتٍ هطاياوای ي شاسضز نوُاب ثاٍ ماطيض ظمابن کابَف مای        

 یبثسن ثب گصقی ظمبن کبَف می  لطظٌ ای اؾین بجق ایه قک ، تعساز ضذساز پؽ لطظٌ

 
 [1ای ] : مثبلی ضمبایک اس یک اًالی لزس1ٌضکل 

تًهاٍ ثاٍ   َابی ثاب قاسز متًؾاز ي ظیابز يهاًز زاضز ي ثاب         لاطظٌ  ثب تًهٍ ثٍ ثابظٌ ظمابوی کًتابَی کاٍ ثایه ظلعلاٍ انایی ي پاؽ        
قاًوس يلای هطناتی ثاطای ت ًیای       َاب زض ظلعلاٍ انایی زچابض نؾایت ي ذؿابضز مای        ای، ثیكاتط ؾابظٌ   ایىکٍ زض ثح  تًالی لطظٌ

َاب اهاعایف    لاطظٌ  زیاسٌ زض ؾابظٌ، تحای اپاط پاؽ      َب يهاًز واساضز، لاصا امکابن پیكاطهی وبسیاٍ ذؿابضز        ؾبظی ایه ؾبظٌ ي م بيه
ٍ         َاب مای   لاطظٌ  َاب تحای اپاط تحطیام پاؽ      یبثاسن الجتاٍ ؾابظٌ    می هابیی   تًاوىاس ثاسين اهاعایف ذؿابضز ي ه از ثاب اهاعایف هبثا
َاب ثبعا  نؾایت تومعای ثاٍ ؾابظٌ نؾایت زیاسٌ تحای ظلعلاٍ            لاطظٌ  [ن اکثاط پاؽ  5-3مبوسٌ تب ساس ترطیات پایف ضيواس       ثبشی

[ن اظ 6پااصیطی ممکااه اؾاای ایمىاای هاابوی ؾاابکىیه ضا ثااٍ قااسز تُسیااس کىااس     قااًوس کااٍ ایااه اهااعایف نؾاایت  اناایی ماای
ٍ  کاٍ مح  ایه ي نیایه    ووبیین َابی ذاًز ضا ناطهبر ثاط اؾابؼ ظلعلاٍ مىلاطز بظلعلاٍ          ای مًهاًز، بطاسای   َابی بطاسای لاطظٌ    وبما

  ٍ مبوااسٌ بج ابز ثااٍ مىرااًض اضظیاابثی   هاابیی وؿاجی سااساکثط ي ثاابشی  باط(  اوواابه زازٌ ي زض م بثاا  م اابزیط مكرهای ثااطای هبثاا
 [ن11َب ي اپطاز نن ثؿیبض مُم اؾی   لطظٌ ؽ[،  قىبذی ي ثطضؾی پ9-7ٍ وكسٌ اؾی  ئذؿبضز ياضزٌ اضا

ؾابظی قاسٌ ي ؾاپؽ پبؾاد      ماسگ  1اهاعاض تحییا  ریطذهای    زض ایه تح یق، اثتسا یم ؾبظٌ ثته مؿای  ؾاٍ ثعاسی تًؾاز واطه     
ای زي شابة ثاته مؿای  زيثعاسی چُابض ي       ای نن ثاب ومًواٍ نظمبیكاگبَی مًهاًز م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ؾاپؽ پبؾاد لاطظٌ           لطظٌ

َابی   ای اضظیابثی قاسٌ اؾاین ثاٍ مىراًض ثطضؾای پبؾاد ریطذهای شابة          َابی مرتیاک تاًالی لاطظٌ     سبلیَكی بج ٍ تحی اپط 

                                                           
 

1 SeismoStruct 

 
 

مبوااسٌ بج اابز اؾااتلبزٌ قااسٌ اؾااین قاابیبن شکااط ثااًزٌ کااٍ    هاابیی وؿااجی سااساکثط ي ثاابشی مااًضز ورااط، اظ پبضامتطَاابی هبثااٍ
 ذؿبضز زض ثح  مهبل  ویع لحبظ قسٌ اؾین

 ای َبی پیطیه در سمیىٍ اًالی لزسٌ پژيَص-2
َاابی ایااه  َاابی ظلعلاٍ غاپااه پطزاذتااٍ ي ثااب مهبلعاٍ ي ثطضؾاای زازٌ   لااطظٌ ثااٍ ثطضؾاای تعاسازی اظ پااؽ  2، ايمااًضی1894زض ؾابگ  

َاب ت طیجاب ثاب گصقای ظمابن پاؽ        لاطظٌ  ٍ کاطز کاٍ هطکابوؽ پاؽ    ئا تًالی ي ثطاظـ زازن نوُب، شبوًن ايمًضی ضا ثٍ ایاه ناًضز اضا  
ثااطای تعیاایه  3َاابی تاام زضهااٍ نظازی ٍ زلیاا  ؾاابزگی کاابض، اظ ؾیؿااتم[ن زض ازامااٍ ي ثاا1یبثااس   اظ قااًا اناایی کاابَف ماای

[ن ثاط اؾابؼ وتابین نوُاب،     11معطهای قاس     4ايلایه ثابض تًؾاز اقاُبیم ي ثیام      SDOFَابی   َب اؾتلبزٌ قسن ؾیؿاتم  ضهتبض ؾبظٌ
ثااٍ  وسیااسٌ ذااًز پااؽ اظ ضؾاایسن زیااسٌ زض ظلعلااٍ اناایی، ت طیجااب ثطاثااط ثااب َمتاابی نؾاایت  هاابیی ؾیؿااتم نؾاایت پبؾااد هبثااٍ

[ ثااٍ ثطضؾاای پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتم تاام  11،5  5نماابزیً ي َمکاابضان 2113[ن زض ؾاابگ 11هاابیی اؾاای   سااساکثط هبثااٍ
َابی   ای پطزاذتىاسن نوُاب وتیواٍ گطهتىاس کاٍ ؾیؿاتم       َابی لاطظٌ   َبی َیؿاتطیم متلابيز، تحای تاًالی     زضهٍ نظازی ثب ؾرتی

ٍ  پاصیط لاطظٌ   االؾتًپالؾتیم ثاٍ عىاًان نؾایت    ً  ثىاسی مای   ای بج ا [ ثاٍ  12  6َابتعیوًضهیً ي َمکابضان   2119وسن زض ؾابگ  قا
   ٍ ای پطزاذتىاسن نوُاب وكاابن    َابی لاطظٌ   َابی تام زضهاٍ نظازی تحای تاًالی      هابیی ریطذهای، ثاطای ؾابظٌ     ثطضؾای راطیت هبثا

َاابی مکااطض تاابپیط شبثاا  تااًهُی زض وؿااجی تخییطمکاابن ریطذهاای ي سااساکثط تخییطمکاابن ریطذهاای زاضزن زض   زازوااس کااٍ ظلعلااٍ
َاابی تاام زضهااٍ نظازی تحاای اپااط تااًالی   اایه زیگااطی ویااع تح ی اابز ذااًز ضا ثااط ضيی پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتمازامااٍ مح 

 ای اووبه زازوسن لطظٌ
[ کااٍ اظ 11ضا اؾااتلبزٌ کطزوااس   7َاابی چىااس زضهااٍ نظازی ای، مااسگ َاابی ؾاابظٌ زض ازامااٍ مح  اایه هُاای ثطضؾاای ؾیؿااتم 

َااب بملبناا  پالؾااتیم  هُاای ثیاابن کاابَف ؾاارتی ي م بيماای   زيضان ریطذهاای زض اوتُاابی تیطَااب ي ؾااتًن -ضياثااز لىگااط
ٍ      [ ضهتابض ریطذهای شابة   13گیطوسن زض َمایه ضاؾاتب َابتعیوًضهیً ي َمکابضان       ثُطٌ می َابی   َابی ثاته مؿای  ضا تحای ظلعلا

ای ضا ثااطای ثطضؾاای ضهتاابض ریطذهاای َكاای شاابة ثااته مؿاای  مااىرم ي   بلاای تااًالی لااطظٌس 45متااًالی ثطضؾاای کطزوااسن نوُااب 
َابی ثاته مؿای  ثاٍ باًض شبثا  تاًهُی تحای تابپیط           زَس کاٍ ضهتابض ي عمیکاطز شابة     وبمىرم ثٍ کبض ثطزوسن وتبین نوُب وكبن می

پااصیطی تحاای   ای شااطاض گطهتااٍ اؾااین نوُااب َمحىاایه یاام سبلاای توطثاای ثااطای ترماایه ت براابی قااک     َاابی لااطظٌ تااًالی
ي  8ضيیااع گبضؾاایب 2111َاابی مىلااطز پیكااىُبز زازوااسن زض ؾاابگ  َاابی متعااسز ثااب اؾااتلبزٌ اظ م اابزیط مكاابثٍ ثااطای ظلعلااٍ ظلعلااٍ

مبوااسٌ ثااطای ساابالز تااًالی  [ زض تح ی اای ثااٍ ثطضؾاای تخییااطاز ت براابَبی تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ي ثاابشی 14َمکاابضان  
َاب، ایاه زي پابضامتط ثاط      لاطظٌ  سوس کاٍ ثاٍ عیای کًتابٌ ثاًزن محتاًای هطکبوؿای پاؽ        پطزاذتىسن نوُب ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾای      لطظٌ

 9ًَاوا  ي َمکاابضان  2112ای مهاىًعی، اهااعایف شبثا  تااًهُی ضا وساضواسن زض ؾاابگ     َابی لااطظٌ  ذاال  وتاابین سبنایٍ اظ تااًالی  
  ؾاٍ بج اٍ تًؾااز   ای زض یاام شابة ثاته مؿاای   َابی لاطظٌ   َابی تومعای وبقاای اظ تاًالی    [ ثاٍ اضظیابثی ذؿابضز ي نؾاایت   15 

اهااعاض ریطذهاای پطزاذتىااسن وتاابین نوُااب ساابکی اظ ياثؿااتگی قااسیس ذؿاابضز ؾاابظٌ ثااٍ نؾاایت هماا  قااسٌ اظ ظلعلااٍ شجیاای  وااطه
قاًزن زض   َاب ثبعا  اهاعایف ذؿابضز مای      لاطظٌ  ثاطای پاؽ   11اؾین َمحىیه وكبن زازٌ قس کاٍ اهاعایف ساساکثط قاتبة ظمایه     

َاابی ثااته مؿاای  تحاای    پااصیطی بج اابز زض شاابة  َبی قااک [ ثااٍ ثطضؾاای ت برااب 2  11هیهاا  ي َمکاابضان  2113ؾاابگ 
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 مقذمٍ-1
ای  َابی بجیعای ضيی ظمایه اؾاین ایاه پسیاسٌ ثاٍ ذهاًل زض َىگابه تجاسی  ثاٍ تاًالی لاطظٌ              تطیه پسیسٌ ظلعلٍ یکی اظ مرطة

ٍ     ای ضا مای  تاًالی لاطظٌ  تًاوس ثبعا  ذؿابضاز ظیابزی قاًزن      می ٍ  تاًان ثاٍ ناًضز مومًعا َابی یام مىه اٍ کاٍ زض      ای اظ ظلعلا
ای ثاب تًهاٍ ثاٍ ظمابن يشاًل قابم  یام         [ن تاًالی لاطظٌ  1زَىاس، تعطیاک کاطز      یم ثبظٌ ظمبوی ذبل ي زض اضتجبط ثب َم ضخ مای 

ٍ   لاطظٌ   ین پایف لاطظٌ اؾا   لاطظٌ ي پاؽ   ظلعلٍ انایی بثعضگتاطیه ضذاساز  ي ضذاسازَبی ياثؿاتٍ ثاٍ نن، یعىای پایف         َابی   َاب ظلعلا
زَاس ضا ثاٍ    ای ضخ مای  زَىاسن ثعضگتاطیه ظلعلاٍ کاٍ زض یام تاًالی لاطظٌ        وؿجتب کًچکی َؿتىس کٍ شجا  اظ ظلعلاٍ انایی ضخ مای    

ٍ       عىًان ظلعلٍ انیی تعطیک می لاطظٌ   زَاس کاٍ ثاٍ عىاًان پاؽ      َابی زیگاطی ویاع ضخ مای     کىىاسن ثعاس اظ يشاًل ظلعلاٍ انایی ظلعلا
ثطاثاط باًگ گؿا  زيضتاط      2تاب   1َاب اظ وراط قاسز کاًچکتط اظ ظلعلاٍ انایی ثاًزٌ ي ثاٍ اواساظٌ           لطظٌ پؽ[ن 2قًوس   قىبذتٍ می

َاب ممکاه اؾای ثاٍ هبنایٍ ظمابوی چىاس زشی اٍ تاب چىاس ؾابگ پاؽ اظ ظلعلاٍ               لاطظٌ  زَىسن ایه پؽ اظ هبیگبٌ گؿ  انیی ضخ می
مثابلی قامبتیم اظ یام تاًالی      1[ن قاک   1س  یبثا  انیی ضخ زَىس کٍ الجتٍ هطاياوای ي شاسضز نوُاب ثاٍ ماطيض ظمابن کابَف مای        

 یبثسن ثب گصقی ظمبن کبَف می  لطظٌ ای اؾین بجق ایه قک ، تعساز ضذساز پؽ لطظٌ

 
 [1ای ] : مثبلی ضمبایک اس یک اًالی لزس1ٌضکل 

تًهاٍ ثاٍ   َابی ثاب قاسز متًؾاز ي ظیابز يهاًز زاضز ي ثاب         لاطظٌ  ثب تًهٍ ثٍ ثابظٌ ظمابوی کًتابَی کاٍ ثایه ظلعلاٍ انایی ي پاؽ        
قاًوس يلای هطناتی ثاطای ت ًیای       َاب زض ظلعلاٍ انایی زچابض نؾایت ي ذؿابضز مای        ای، ثیكاتط ؾابظٌ   ایىکٍ زض ثح  تًالی لطظٌ

َاب اهاعایف    لاطظٌ  زیاسٌ زض ؾابظٌ، تحای اپاط پاؽ      َب يهاًز واساضز، لاصا امکابن پیكاطهی وبسیاٍ ذؿابضز        ؾبظی ایه ؾبظٌ ي م بيه
ٍ         َاب مای   لاطظٌ  َاب تحای اپاط تحطیام پاؽ      یبثاسن الجتاٍ ؾابظٌ    می هابیی   تًاوىاس ثاسين اهاعایف ذؿابضز ي ه از ثاب اهاعایف هبثا
َاب ثبعا  نؾایت تومعای ثاٍ ؾابظٌ نؾایت زیاسٌ تحای ظلعلاٍ            لاطظٌ  [ن اکثاط پاؽ  5-3مبوسٌ تب ساس ترطیات پایف ضيواس       ثبشی

[ن اظ 6پااصیطی ممکااه اؾاای ایمىاای هاابوی ؾاابکىیه ضا ثااٍ قااسز تُسیااس کىااس     قااًوس کااٍ ایااه اهااعایف نؾاایت  اناایی ماای
ٍ  کاٍ مح  ایه ي نیایه    ووبیین َابی ذاًز ضا ناطهبر ثاط اؾابؼ ظلعلاٍ مىلاطز بظلعلاٍ          ای مًهاًز، بطاسای   َابی بطاسای لاطظٌ    وبما

  ٍ مبوااسٌ بج ابز ثااٍ مىرااًض اضظیاابثی   هاابیی وؿاجی سااساکثط ي ثاابشی  باط(  اوواابه زازٌ ي زض م بثاا  م اابزیط مكرهای ثااطای هبثاا
 [ن11َب ي اپطاز نن ثؿیبض مُم اؾی   لطظٌ ؽ[،  قىبذی ي ثطضؾی پ9-7ٍ وكسٌ اؾی  ئذؿبضز ياضزٌ اضا

ؾابظی قاسٌ ي ؾاپؽ پبؾاد      ماسگ  1اهاعاض تحییا  ریطذهای    زض ایه تح یق، اثتسا یم ؾبظٌ ثته مؿای  ؾاٍ ثعاسی تًؾاز واطه     
ای زي شابة ثاته مؿای  زيثعاسی چُابض ي       ای نن ثاب ومًواٍ نظمبیكاگبَی مًهاًز م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ؾاپؽ پبؾاد لاطظٌ           لطظٌ

َابی   ای اضظیابثی قاسٌ اؾاین ثاٍ مىراًض ثطضؾای پبؾاد ریطذهای شابة          َابی مرتیاک تاًالی لاطظٌ     سبلیَكی بج ٍ تحی اپط 

                                                           
 

1 SeismoStruct 

 
 

مبوااسٌ بج اابز اؾااتلبزٌ قااسٌ اؾااین قاابیبن شکااط ثااًزٌ کااٍ    هاابیی وؿااجی سااساکثط ي ثاابشی مااًضز ورااط، اظ پبضامتطَاابی هبثااٍ
 ذؿبضز زض ثح  مهبل  ویع لحبظ قسٌ اؾین

 ای َبی پیطیه در سمیىٍ اًالی لزسٌ پژيَص-2
َاابی ایااه  َاابی ظلعلاٍ غاپااه پطزاذتااٍ ي ثااب مهبلعاٍ ي ثطضؾاای زازٌ   لااطظٌ ثااٍ ثطضؾاای تعاسازی اظ پااؽ  2، ايمااًضی1894زض ؾابگ  

َاب ت طیجاب ثاب گصقای ظمابن پاؽ        لاطظٌ  ٍ کاطز کاٍ هطکابوؽ پاؽ    ئا تًالی ي ثطاظـ زازن نوُب، شبوًن ايمًضی ضا ثٍ ایاه ناًضز اضا  
ثااطای تعیاایه  3َاابی تاام زضهااٍ نظازی ٍ زلیاا  ؾاابزگی کاابض، اظ ؾیؿااتم[ن زض ازامااٍ ي ثاا1یبثااس   اظ قااًا اناایی کاابَف ماای

[ن ثاط اؾابؼ وتابین نوُاب،     11معطهای قاس     4ايلایه ثابض تًؾاز اقاُبیم ي ثیام      SDOFَابی   َب اؾتلبزٌ قسن ؾیؿاتم  ضهتبض ؾبظٌ
ثااٍ  وسیااسٌ ذااًز پااؽ اظ ضؾاایسن زیااسٌ زض ظلعلااٍ اناایی، ت طیجااب ثطاثااط ثااب َمتاابی نؾاایت  هاابیی ؾیؿااتم نؾاایت پبؾااد هبثااٍ

[ ثااٍ ثطضؾاای پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتم تاام  11،5  5نماابزیً ي َمکاابضان 2113[ن زض ؾاابگ 11هاابیی اؾاای   سااساکثط هبثااٍ
َابی   ای پطزاذتىاسن نوُاب وتیواٍ گطهتىاس کاٍ ؾیؿاتم       َابی لاطظٌ   َبی َیؿاتطیم متلابيز، تحای تاًالی     زضهٍ نظازی ثب ؾرتی

ٍ  پاصیط لاطظٌ   االؾتًپالؾتیم ثاٍ عىاًان نؾایت    ً  ثىاسی مای   ای بج ا [ ثاٍ  12  6َابتعیوًضهیً ي َمکابضان   2119وسن زض ؾابگ  قا
   ٍ ای پطزاذتىاسن نوُاب وكاابن    َابی لاطظٌ   َابی تام زضهاٍ نظازی تحای تاًالی      هابیی ریطذهای، ثاطای ؾابظٌ     ثطضؾای راطیت هبثا

َاابی مکااطض تاابپیط شبثاا  تااًهُی زض وؿااجی تخییطمکاابن ریطذهاای ي سااساکثط تخییطمکاابن ریطذهاای زاضزن زض   زازوااس کااٍ ظلعلااٍ
َاابی تاام زضهااٍ نظازی تحاای اپااط تااًالی   اایه زیگااطی ویااع تح ی اابز ذااًز ضا ثااط ضيی پبؾااد ریطذهاای ؾیؿااتمازامااٍ مح 

 ای اووبه زازوسن لطظٌ
[ کااٍ اظ 11ضا اؾااتلبزٌ کطزوااس   7َاابی چىااس زضهااٍ نظازی ای، مااسگ َاابی ؾاابظٌ زض ازامااٍ مح  اایه هُاای ثطضؾاای ؾیؿااتم 

َااب بملبناا  پالؾااتیم  هُاای ثیاابن کاابَف ؾاارتی ي م بيماای   زيضان ریطذهاای زض اوتُاابی تیطَااب ي ؾااتًن -ضياثااز لىگااط
ٍ      [ ضهتابض ریطذهای شابة   13گیطوسن زض َمایه ضاؾاتب َابتعیوًضهیً ي َمکابضان       ثُطٌ می َابی   َابی ثاته مؿای  ضا تحای ظلعلا

ای ضا ثااطای ثطضؾاای ضهتاابض ریطذهاای َكاای شاابة ثااته مؿاای  مااىرم ي   بلاای تااًالی لااطظٌس 45متااًالی ثطضؾاای کطزوااسن نوُااب 
َابی ثاته مؿای  ثاٍ باًض شبثا  تاًهُی تحای تابپیط           زَس کاٍ ضهتابض ي عمیکاطز شابة     وبمىرم ثٍ کبض ثطزوسن وتبین نوُب وكبن می

پااصیطی تحاای   ای شااطاض گطهتااٍ اؾااین نوُااب َمحىاایه یاام سبلاای توطثاای ثااطای ترماایه ت براابی قااک     َاابی لااطظٌ تااًالی
ي  8ضيیااع گبضؾاایب 2111َاابی مىلااطز پیكااىُبز زازوااسن زض ؾاابگ  َاابی متعااسز ثااب اؾااتلبزٌ اظ م اابزیط مكاابثٍ ثااطای ظلعلااٍ ظلعلااٍ

مبوااسٌ ثااطای ساابالز تااًالی  [ زض تح ی اای ثااٍ ثطضؾاای تخییااطاز ت براابَبی تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ي ثاابشی 14َمکاابضان  
َاب، ایاه زي پابضامتط ثاط      لاطظٌ  سوس کاٍ ثاٍ عیای کًتابٌ ثاًزن محتاًای هطکبوؿای پاؽ        پطزاذتىسن نوُب ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾای      لطظٌ

 9ًَاوا  ي َمکاابضان  2112ای مهاىًعی، اهااعایف شبثا  تااًهُی ضا وساضواسن زض ؾاابگ     َابی لااطظٌ  ذاال  وتاابین سبنایٍ اظ تااًالی  
  ؾاٍ بج اٍ تًؾااز   ای زض یاام شابة ثاته مؿاای   َابی لاطظٌ   َابی تومعای وبقاای اظ تاًالی    [ ثاٍ اضظیابثی ذؿابضز ي نؾاایت   15 

اهااعاض ریطذهاای پطزاذتىااسن وتاابین نوُااب ساابکی اظ ياثؿااتگی قااسیس ذؿاابضز ؾاابظٌ ثااٍ نؾاایت هماا  قااسٌ اظ ظلعلااٍ شجیاای  وااطه
قاًزن زض   َاب ثبعا  اهاعایف ذؿابضز مای      لاطظٌ  ثاطای پاؽ   11اؾین َمحىیه وكبن زازٌ قس کاٍ اهاعایف ساساکثط قاتبة ظمایه     

َاابی ثااته مؿاای  تحاای    پااصیطی بج اابز زض شاابة  َبی قااک [ ثااٍ ثطضؾاای ت برااب 2  11هیهاا  ي َمکاابضان  2113ؾاابگ 
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ٍ          َبی لطظٌ تًالی لاطظٌ  ي   لاطظٌ، ظلعلاٍ انایی ي پاؽ     گبواٍ بپایف   ای مرتیاک پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایسوس کاٍ ضيیاساز ؾا
پاصیطی ثیكاتطی وؿاجی ثاٍ ضيیاساز       لاطظٌ  زاضای ت برابَبی قاک     پاؽ -ظلعلٍ انایی یاب ظلعلاٍ انایی    -لطظٌ ضيیساز زيگبوٍ بپیف

َابی ثاته مؿای  ياشا  زض      ای زض ؾابذتمبن  َابی لاطظٌ   [ ثاٍ ثطضؾای تابپیط تاًالی    3ضيیعگبضؾایب    2114تکی َؿاتىسن زض ؾابگ   
لاطظٌ، میاعان تخییطمکابن وؿاجی بج اٍ ویاع        مىببق واطه ذابا پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ ثاب اهاعایف قاسز پاؽ            

َاابی ثااته مؿاای   ای ضا زض ؾاابذتمبن [ اپااطاز تااًالی لااطظ16ٌ  12َبتعیًاؾاایییً ي َمکاابضان 2115یبثااسن زض ؾاابگ  اشااعایف ماای
ٍ      ؾٍ ثعسی ثطضؾی کطزوسن َس  اظ ایه تح یاق ثطضؾای پبؾاد ریطذهای ؾابظٌ      َابی متاًالی ثاًزن     َابی ؾاٍ ثعاسی تحای ظلعلا

ای ثیكاتط اظ یام ضيیاساز     مبواسٌ زض یام تاًالی لاطظٌ     َابی ساساکثط ي ثابشی    زَاس کاٍ تخییطمکابن    وتبین ایاه تح یاق وكابن مای    
ای ثاٍ پیکطثىاسی ي محا  ؾابذتمبن      پاصیطی زض یام تاًالی لاطظٌ     ز اؾاین َمحىایه مكابَسٌ قاس کاٍ ت برابَبی قاک        مىلط

ای ضا ثااطای ؾااٍ ؾاابظٌ ثااته   َاابی قااکىىسگی لااطظٌ [ مىحىاای13پااًض ي َمکاابضان   سؿاایه 2117ياثؿااتٍ َؿااتىسن زض ؾاابگ 
  ظلعلاٍ انایی   1ظلعلاٍ ضا زض وراط گطهتىاس:     ٍ زازواسن ثاطای ایاه مىراًض چُابض سبلای اعمابگ       ئا َبی متعاسز اضا  مؿی  تحی تًالی

 Aftershock  َاابی تىُااب ثااسين زض ورااط گااطهته ذؿاابضز وبقاای اظ ضيیااساز شجیاای  لااطظٌ   پااؽ3ای ي    تااًالی لااطظ2ٌمىلااطز 

(UD)4َابی تىُاب ثاب زض وراط گاطهته ذؿابضز وبقای اظ ضيیاساز شجیای          لطظٌ   پؽ Aftershock (D)   زَاس کاٍ    ن وتابین وكابن مای
ثیكااتطیه استماابگ تواابيظ زض َمااٍ  A-Dنیااس ي زض سبلاای  يهااًز ماای پااصیطی زض ؾاابظٌ ثااٍ کمتااطیه نؾاایت A-UDزض سبلاای 

َابی   َبی ظلعلاٍ يهاًز زاضزن َمحىایه مكابَسٌ گطزیاس کاٍ ثاب اهاعایف تعاساز بج ابز، تلابيز میابن مىحىای              سبالز ي قسز
ٍ 17سؿاایه پااًض    2117یبثااسن زض ؾاابگ   قااکىىسگی کاابَف ماای  ا ثااط ضهتاابض ریطذهاای زي  َاابی متعااسز ض  [، اپااطاز ظلعلاا

            ٍ مبواسٌ   َابی ثابشی   هابیی  ؾبذتمبن ثته مؿی  ثطضؾی کاطز ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ تخییاط هُای ظلعلاٍ ثبعا  ایوابز هبثا
زَاسن زض   َاب ضا اهاعایف مای    قًزن َمحىیه مكبَسٌ قس کاٍ مًللاٍ عماًزی ظلعلاٍ تعاساز ملبنا  پالؾاتیم ؾاتًن         ثعضگی می

َاب ضا زض یام شابة     لاطظٌ  ؾابظی ي َمحىایه ؾاه  ذهاط پاؽ      [ تابپیط هطرایبز ماسگ   18ضيیعگبضؾایب ي َمکابضان     2117ؾبگ 
لاطظٌ ثاب ؾاهً( ذهاط مرتیاک اؾاتلبزٌ قاسن هاطو اؾبؾای زض           هًالزی ثطضؾی کطزوسن ثاطای ایاه مىراًض اظ زي مومًعاٍ پاؽ     

جی لااطظٌ شااطاض ثگیطوااس، تخییطمکاابن وؿاا  َاابی ؾاابذتمبن پاایف اظ ایىکااٍ زض معااطو پااؽ   ایااه تح یااق ایااه ثااًز کااٍ مااسگ  
مبواسٌ پاؽ اظ ظلعلاٍ     زَاس کاٍ َطچ اسض ایاه م اساض ثابشی       اواسن وتابین وكابن مای     مبوسٌ ذبنی ضا پؽ اظ ظلعلاٍ توطثاٍ کاطزٌ    ثبشی

َابی ؾابذتمبوی تمبیاا  ثیكاتطی ثاٍ ؾامی ثبظگكاای ايلیاٍ زاضواسن ثطاؾاابؼ ایاه تح یاق، توماا            انایی ثیكاتط ثبقاس، مااسگ   
 اهتسن لبق ومیَب َمیكٍ ات لطظٌ مبوسٌ تحی اپط پؽ تخییطمکبن ثبشی

 سىدی مذلسبسی ػذدی غیزخطی ي  حب-3
ٍ         ای ؾابظٌ  ثٍ مىرًض اضائٍ تحییا  ریطذهای هُای اضظیابثی ضهتابض تاًالی لاطظٌ        ی  َابی ماًضز تحییا ، اثتاسا ویابظ ثاٍ اضائاٍ ظمیىا

اؾااتلبزٌ  13محااسيز ماابکطي  تحییاا  ریطذهاای مهاابل  ي َىسؾاای ثااٍ نااًضز زیىاابمیکی اؾااین ثااسیه مىرااًض، اظ ضيـ الماابن 
گیاطی گؿاتطزٌ    ثاب اوتگاطاگ   14َابی تحییا  ریطذهای اظ واًل کىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ ویاطي         کٍ زض ایه ضيـ، واًل المابن  قسٌ 

گیاطی زض باًگ المابن هُای تعیایه ناحی  مىحىای لىگطذمكای ي ویاطيی ثطقای اؾاتلبزٌ             و هٍ اوتگاطاگ  5ثب سساش  تعساز 
َابی ریطذهای بکىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ تخییطمکابن،        قسٌ اؾین ایه واًل المابن زاضای ثابالتطیه زشای زض میابن ؾابیط المابن       

زاضای ملبناا  پالؾااتیم متمطکااع ي ریااطٌ  ثااًزٌ ي زشاای کاابهی ضا ستاای زض نااًضز اؾااتلبزٌ اظ یاام الماابن زض بااًگ ع ااً ضا 
گیااطی زض زاذاا  م هاا  ع ااً ثااٍ نااًضز هبیجطثىااسی قااسٌ ي ثطاؾاابؼ مىحىاای ضهتاابضی ریطذهاای   کىااسن اوتگااطاگ تاایمیه ماای

 قًزن اووبه میمهبل  هًالز ي ثته 
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َابی زذیا  ثاٍ قاطایز ياشعای،       َابی ياشعای یاب کًچام، ثاٍ عیای وعزیکتاط ثاًزن المابن          َبی عمیی زض م یابؼ  وتبین نظمبیف
ـ  ٍ         شبث  اتکابتط اظ ضي َابی ثابالی ایاه زؾاتٍ اظ مهبلعابز ي محاسيز ثاًزن         َابی عاسزی اؾاین اظ ؾاًی زیگاط ثاٍ عیای َعیىا

َابی زشیاق ثاب راطیت ذهابی کمتاط ثؿایبض مىه ای ذًاَاس ثاًزن اظ ایىاطي             سلؿابظی ازياز الظه ثطای تح یق نوُب، اؾاتلبزٌ اظ م 
[ اؾااتلبزٌ 19لاای ي َمکاابضان   ؾااىوی ضيـ تح یاق، اظ مسلؿاابظی نظماابیف عمیاای اووابه قااسٌ تًؾااز قاًاو     هُای نااحی 

ذتٍ ؾاب  ٌضيی میاع لاطظ   5ثاٍ   1قسٌ اؾین ومًوٍ شبة مًضز نظمبیف، یام ؾابظٌ ؾاٍ بج اٍ ثتىای مؿای  ثاًزٌ کاٍ ثاب وؿاجی           
ٍ        ای قسٌ اؾی تب هطنیىس ضهتبض لطظٌ ثاطای ایاه    ماًضز ثطضؾای شاطاض زَىاسن     ک  شابة ؾابذتٍ قاسٌ ضا تحای اپاطاز تكاسیس ظلعلا

مىرااًض شاابة مااًضز ورااط اظ یاام ؾااه  االؾااتیم تااب یاام ؾااه  ریطذهاای تخییطقااک  پیااسا کااطزٌ ي ؾااپؽ وبپبیااساضی       
وبماٍ ؾابذتمبوی کكاًض     طاسای ایاه ؾابظٌ نیایه    اؾابؼ ب  زیىبمیکی تاب ظمابن هطيضیاعـ شابة ثاٍ ظمایه ثطضؾای قاسٌ اؾاین         

 زَسن یبز ومًوٍ شبة ضا وكبن میئَىسؾٍ ي هع 2[ ثًزٌ ي قک  21چیه  
ثبقااىسن ثااطای ثااٍ سااساش  ضؾاابوسن اپااطاز واابمهیًة پیحكاای، ومًوااٍ  َااب زض َااط ؾااٍ بج ااٍ مكاابثٍ ماای اثعاابز تیطَااب ي ؾااتًن

َابی ؾا ک بج ابز ايگ ي     ن بطاسای قاسٌ اؾاین هاطه    نظمبیكگبَی ثاٍ ناًضز ماىرم زض امتاساز زي محًضعماًز ثاط َام پاال        
تاه شاطاض زازٌ قاسٌ اؾاین م ابزیط ذاًال مکابویکی ثاته ي هاًالز مهاطهی            73/1ته ي بج اٍ ؾاًه ثطاثاط ثاب      2/1زيه ثطاثط ثب 

نضمبتًضَابی باًلی ي عطرای بطاسای قاسٌ ثاطای ؾابظٌ ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ تطتیات               اؾاین  1زض نظمبیف ثاٍ قاط( هاسيگ    
ثااطای ؾاابظٌ م یاابؼ قااسٌ بجااق تح یااق  متااط مییاای 11/2ي متااط  مییاای 98/3ٌ کااٍ ایااه م اابزیط ثااٍ تطتیاات ثااًز  14#ي  #8

اضائااٍ قااسٌ اؾااین ثااسیُی اؾاای کااٍ مااسگ عااسزی اضائااٍ قااسٌ زض تح یااق سبرااط هُاای       [ 19لاای ي َمکاابضان    قااًاو 
ن هُاای ٌ اؾاایَااب ثااًز ؾااىوی نظماابیف نااًضز گطهتااٍ ثااط اؾاابؼ م اابزیط م یاابؼ قااسٌ اثعاابز مییگااطز ؾاابظی ي نااحی مااسگ
[ 21  15ي َمکاابضان  Mander nonlinear concrete modelب ؾاابظی ضهتاابض ریطذهاای ثااته اظ مااسگ ضهتاابضی مىااسض  مااسگ
قااسگی پاابثتی اؾاای کااٍ قاابم  ضهتاابض  هااًضثااب مح "یضمحااً تاام"اؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ قاابم  یاام مااسگ  CON_MAثااب واابه 
قاًوسگی ي   [ ویاع اؾاین زض ازاماٍ ثاٍ مىراًض ثیابن ضهتابض ؾاری        22  16ضيئاسا ي الىكابیی  -ای اضائاٍ قاسٌ تًؾاز مابتیىع     چطذٍ

اؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ ایااه مااسگ ثطاؾاابؼ    Menegotto-Pinto steel modelب STL_MPاپااط ثبقاایىگط زض هااًالز اظ مااسگ  
ای ضهتاابض ایااه  َاابی چطذااٍ گااط مىحىاای وماابیف 3[ اؾااتًاض اؾااین قااک  23  17محااًضٌ مىگًتااً ي پیىتااً تئااًضی تؿااییم تاام

 ثطای ثیبن ضهتبض مهبل  نظمبیكگبَی اؾینَب  مسگ
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ٍ          َبی لطظٌ تًالی لاطظٌ  ي   لاطظٌ، ظلعلاٍ انایی ي پاؽ     گبواٍ بپایف   ای مرتیاک پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایسوس کاٍ ضيیاساز ؾا
پاصیطی ثیكاتطی وؿاجی ثاٍ ضيیاساز       لاطظٌ  زاضای ت برابَبی قاک     پاؽ -ظلعلٍ انایی یاب ظلعلاٍ انایی    -لطظٌ ضيیساز زيگبوٍ بپیف

َابی ثاته مؿای  ياشا  زض      ای زض ؾابذتمبن  َابی لاطظٌ   [ ثاٍ ثطضؾای تابپیط تاًالی    3ضيیعگبضؾایب    2114تکی َؿاتىسن زض ؾابگ   
لاطظٌ، میاعان تخییطمکابن وؿاجی بج اٍ ویاع        مىببق واطه ذابا پطزاذتاٍ ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ ثاب اهاعایف قاسز پاؽ            

َاابی ثااته مؿاای   ای ضا زض ؾاابذتمبن [ اپااطاز تااًالی لااطظ16ٌ  12َبتعیًاؾاایییً ي َمکاابضان 2115یبثااسن زض ؾاابگ  اشااعایف ماای
ٍ      ؾٍ ثعسی ثطضؾی کطزوسن َس  اظ ایه تح یاق ثطضؾای پبؾاد ریطذهای ؾابظٌ      َابی متاًالی ثاًزن     َابی ؾاٍ ثعاسی تحای ظلعلا

ای ثیكاتط اظ یام ضيیاساز     مبواسٌ زض یام تاًالی لاطظٌ     َابی ساساکثط ي ثابشی    زَاس کاٍ تخییطمکابن    وتبین ایاه تح یاق وكابن مای    
ای ثاٍ پیکطثىاسی ي محا  ؾابذتمبن      پاصیطی زض یام تاًالی لاطظٌ     ز اؾاین َمحىایه مكابَسٌ قاس کاٍ ت برابَبی قاک        مىلط

ای ضا ثااطای ؾااٍ ؾاابظٌ ثااته   َاابی قااکىىسگی لااطظٌ [ مىحىاای13پااًض ي َمکاابضان   سؿاایه 2117ياثؿااتٍ َؿااتىسن زض ؾاابگ 
  ظلعلاٍ انایی   1ظلعلاٍ ضا زض وراط گطهتىاس:     ٍ زازواسن ثاطای ایاه مىراًض چُابض سبلای اعمابگ       ئا َبی متعاسز اضا  مؿی  تحی تًالی

 Aftershock  َاابی تىُااب ثااسين زض ورااط گااطهته ذؿاابضز وبقاای اظ ضيیااساز شجیاای  لااطظٌ   پااؽ3ای ي    تااًالی لااطظ2ٌمىلااطز 

(UD)4َابی تىُاب ثاب زض وراط گاطهته ذؿابضز وبقای اظ ضيیاساز شجیای          لطظٌ   پؽ Aftershock (D)   زَاس کاٍ    ن وتابین وكابن مای
ثیكااتطیه استماابگ تواابيظ زض َمااٍ  A-Dنیااس ي زض سبلاای  يهااًز ماای پااصیطی زض ؾاابظٌ ثااٍ کمتااطیه نؾاایت A-UDزض سبلاای 

َابی   َبی ظلعلاٍ يهاًز زاضزن َمحىایه مكابَسٌ گطزیاس کاٍ ثاب اهاعایف تعاساز بج ابز، تلابيز میابن مىحىای              سبالز ي قسز
ٍ 17سؿاایه پااًض    2117یبثااسن زض ؾاابگ   قااکىىسگی کاابَف ماای  ا ثااط ضهتاابض ریطذهاای زي  َاابی متعااسز ض  [، اپااطاز ظلعلاا

            ٍ مبواسٌ   َابی ثابشی   هابیی  ؾبذتمبن ثته مؿی  ثطضؾی کاطز ي ثاٍ ایاه وتیواٍ ضؾایس کاٍ تخییاط هُای ظلعلاٍ ثبعا  ایوابز هبثا
زَاسن زض   َاب ضا اهاعایف مای    قًزن َمحىیه مكبَسٌ قس کاٍ مًللاٍ عماًزی ظلعلاٍ تعاساز ملبنا  پالؾاتیم ؾاتًن         ثعضگی می

َاب ضا زض یام شابة     لاطظٌ  ؾابظی ي َمحىایه ؾاه  ذهاط پاؽ      [ تابپیط هطرایبز ماسگ   18ضيیعگبضؾایب ي َمکابضان     2117ؾبگ 
لاطظٌ ثاب ؾاهً( ذهاط مرتیاک اؾاتلبزٌ قاسن هاطو اؾبؾای زض           هًالزی ثطضؾی کطزوسن ثاطای ایاه مىراًض اظ زي مومًعاٍ پاؽ     

جی لااطظٌ شااطاض ثگیطوااس، تخییطمکاابن وؿاا  َاابی ؾاابذتمبن پاایف اظ ایىکااٍ زض معااطو پااؽ   ایااه تح یااق ایااه ثااًز کااٍ مااسگ  
مبواسٌ پاؽ اظ ظلعلاٍ     زَاس کاٍ َطچ اسض ایاه م اساض ثابشی       اواسن وتابین وكابن مای     مبوسٌ ذبنی ضا پؽ اظ ظلعلاٍ توطثاٍ کاطزٌ    ثبشی

َابی ؾابذتمبوی تمبیاا  ثیكاتطی ثاٍ ؾامی ثبظگكاای ايلیاٍ زاضواسن ثطاؾاابؼ ایاه تح یاق، توماا            انایی ثیكاتط ثبقاس، مااسگ   
 اهتسن لبق ومیَب َمیكٍ ات لطظٌ مبوسٌ تحی اپط پؽ تخییطمکبن ثبشی

 سىدی مذلسبسی ػذدی غیزخطی ي  حب-3
ٍ         ای ؾابظٌ  ثٍ مىرًض اضائٍ تحییا  ریطذهای هُای اضظیابثی ضهتابض تاًالی لاطظٌ        ی  َابی ماًضز تحییا ، اثتاسا ویابظ ثاٍ اضائاٍ ظمیىا

اؾااتلبزٌ  13محااسيز ماابکطي  تحییاا  ریطذهاای مهاابل  ي َىسؾاای ثااٍ نااًضز زیىاابمیکی اؾااین ثااسیه مىرااًض، اظ ضيـ الماابن 
گیاطی گؿاتطزٌ    ثاب اوتگاطاگ   14َابی تحییا  ریطذهای اظ واًل کىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ ویاطي         کٍ زض ایه ضيـ، واًل المابن  قسٌ 

گیاطی زض باًگ المابن هُای تعیایه ناحی  مىحىای لىگطذمكای ي ویاطيی ثطقای اؾاتلبزٌ             و هٍ اوتگاطاگ  5ثب سساش  تعساز 
َابی ریطذهای بکىتاطگ قاًوسٌ ثاٍ ضيـ تخییطمکابن،        قسٌ اؾین ایه واًل المابن زاضای ثابالتطیه زشای زض میابن ؾابیط المابن       

زاضای ملبناا  پالؾااتیم متمطکااع ي ریااطٌ  ثااًزٌ ي زشاای کاابهی ضا ستاای زض نااًضز اؾااتلبزٌ اظ یاام الماابن زض بااًگ ع ااً ضا 
گیااطی زض زاذاا  م هاا  ع ااً ثااٍ نااًضز هبیجطثىااسی قااسٌ ي ثطاؾاابؼ مىحىاای ضهتاابضی ریطذهاای   کىااسن اوتگااطاگ تاایمیه ماای

 قًزن اووبه میمهبل  هًالز ي ثته 
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َابی زذیا  ثاٍ قاطایز ياشعای،       َابی ياشعای یاب کًچام، ثاٍ عیای وعزیکتاط ثاًزن المابن          َبی عمیی زض م یابؼ  وتبین نظمبیف
ـ  ٍ         شبث  اتکابتط اظ ضي َابی ثابالی ایاه زؾاتٍ اظ مهبلعابز ي محاسيز ثاًزن         َابی عاسزی اؾاین اظ ؾاًی زیگاط ثاٍ عیای َعیىا

َابی زشیاق ثاب راطیت ذهابی کمتاط ثؿایبض مىه ای ذًاَاس ثاًزن اظ ایىاطي             سلؿابظی ازياز الظه ثطای تح یق نوُب، اؾاتلبزٌ اظ م 
[ اؾااتلبزٌ 19لاای ي َمکاابضان   ؾااىوی ضيـ تح یاق، اظ مسلؿاابظی نظماابیف عمیاای اووابه قااسٌ تًؾااز قاًاو     هُای نااحی 

ذتٍ ؾاب  ٌضيی میاع لاطظ   5ثاٍ   1قسٌ اؾین ومًوٍ شبة مًضز نظمبیف، یام ؾابظٌ ؾاٍ بج اٍ ثتىای مؿای  ثاًزٌ کاٍ ثاب وؿاجی           
ٍ        ای قسٌ اؾی تب هطنیىس ضهتبض لطظٌ ثاطای ایاه    ماًضز ثطضؾای شاطاض زَىاسن     ک  شابة ؾابذتٍ قاسٌ ضا تحای اپاطاز تكاسیس ظلعلا

مىرااًض شاابة مااًضز ورااط اظ یاام ؾااه  االؾااتیم تااب یاام ؾااه  ریطذهاای تخییطقااک  پیااسا کااطزٌ ي ؾااپؽ وبپبیااساضی       
وبماٍ ؾابذتمبوی کكاًض     طاسای ایاه ؾابظٌ نیایه    اؾابؼ ب  زیىبمیکی تاب ظمابن هطيضیاعـ شابة ثاٍ ظمایه ثطضؾای قاسٌ اؾاین         

 زَسن یبز ومًوٍ شبة ضا وكبن میئَىسؾٍ ي هع 2[ ثًزٌ ي قک  21چیه  
ثبقااىسن ثااطای ثااٍ سااساش  ضؾاابوسن اپااطاز واابمهیًة پیحكاای، ومًوااٍ  َااب زض َااط ؾااٍ بج ااٍ مكاابثٍ ماای اثعاابز تیطَااب ي ؾااتًن

َابی ؾا ک بج ابز ايگ ي     ن بطاسای قاسٌ اؾاین هاطه    نظمبیكگبَی ثاٍ ناًضز ماىرم زض امتاساز زي محًضعماًز ثاط َام پاال        
تاه شاطاض زازٌ قاسٌ اؾاین م ابزیط ذاًال مکابویکی ثاته ي هاًالز مهاطهی            73/1ته ي بج اٍ ؾاًه ثطاثاط ثاب      2/1زيه ثطاثط ثب 

نضمبتًضَابی باًلی ي عطرای بطاسای قاسٌ ثاطای ؾابظٌ ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ تطتیات               اؾاین  1زض نظمبیف ثاٍ قاط( هاسيگ    
ثااطای ؾاابظٌ م یاابؼ قااسٌ بجااق تح یااق  متااط مییاای 11/2ي متااط  مییاای 98/3ٌ کااٍ ایااه م اابزیط ثااٍ تطتیاات ثااًز  14#ي  #8

اضائااٍ قااسٌ اؾااین ثااسیُی اؾاای کااٍ مااسگ عااسزی اضائااٍ قااسٌ زض تح یااق سبرااط هُاای       [ 19لاای ي َمکاابضان    قااًاو 
ن هُاای ٌ اؾاایَااب ثااًز ؾااىوی نظماابیف نااًضز گطهتااٍ ثااط اؾاابؼ م اابزیط م یاابؼ قااسٌ اثعاابز مییگااطز ؾاابظی ي نااحی مااسگ
[ 21  15ي َمکاابضان  Mander nonlinear concrete modelب ؾاابظی ضهتاابض ریطذهاای ثااته اظ مااسگ ضهتاابضی مىااسض  مااسگ
قااسگی پاابثتی اؾاای کااٍ قاابم  ضهتاابض  هااًضثااب مح "یضمحااً تاام"اؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ قاابم  یاام مااسگ  CON_MAثااب واابه 
قاًوسگی ي   [ ویاع اؾاین زض ازاماٍ ثاٍ مىراًض ثیابن ضهتابض ؾاری        22  16ضيئاسا ي الىكابیی  -ای اضائاٍ قاسٌ تًؾاز مابتیىع     چطذٍ

اؾااتلبزٌ قااسٌ کااٍ ایااه مااسگ ثطاؾاابؼ    Menegotto-Pinto steel modelب STL_MPاپااط ثبقاایىگط زض هااًالز اظ مااسگ  
ای ضهتاابض ایااه  َاابی چطذااٍ گااط مىحىاای وماابیف 3[ اؾااتًاض اؾااین قااک  23  17محااًضٌ مىگًتااً ي پیىتااً تئااًضی تؿااییم تاام

 ثطای ثیبن ضهتبض مهبل  نظمبیكگبَی اؾینَب  مسگ

 

 
 )ة(: اثؼبد ارافبع، دَبوٍ ي ضخبمب اخشای قبة خمطی ثؼذی قبة ثتىی )الف(: ومبی سٍ

                                                           
 

15 Mander et al. 
16 Martínez-Rueda and Elnashai 
17 Menegotto and Pinto 
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 َبی اف )ج(: ومبی پالن ي خز 

 
 ازایت( )د(: خش یبت می وزدگذاری دال اف، ستًن ي ایز )ثٍ

 [19مزخغ  سمبیطوبَی]: َىذسٍ ي خش یبت ومًوٍ قبة ثته مس ا 2ضکل 
 

 [19: مطخصبت مکبویکی مصبلا  سمبیص ]1خذيل 

خب یب مکبویکی 
 ثته

مسيگ 
االؾتیؿیتٍ 

(GPa) 

م بيمی هكبضی 
(MPa) 

cfکطوف  5.0  کطوفcf 4.0  کطوفcf 3.0  کطوفcf 2.0  کطوفcf 1.0 

31054.6 48.14 22.34 م ساض  31095.6  31057.7  31066.8  31012  
 

خب یب مکبویکی 
 (%)قًوسگی  وؿجی ؾری کطوف پبضگی (MPa)م بيمی کككی  (GPa)مسيگ االؾتیؿیتٍ  فًتد

310123 282.5 201.83 8#م ساض ثطای   1.52 
310119 389.93 196.57 14#م ساض ثطای   1.02 

 
ٍ  اظ ثعاس  قاًوسگی  ؾاری  ضهتابض  ثاته  مهابل   الاک زض  -3ثب تًهٍ ثٍ قک    عجاًض  اظ ثعاس  قاًوسگی  واطه  ضهتابض  ي االؾاتیم  مطسیا

 کااطوف اظ ثعااس ثااته قکؿاای گااطهته زضورااط مىرااًض ثااٍ َمحىاایهن اؾاای قااسٌ ثیاابن مىااسض مااسگ مهاابثق وُاابیی م بيماای اظ
اؾاین م بيمای وُابیی هاًالز ویاع       قاسٌ  اؾاتلبزٌ  ثاته  مبواسٌ  ثابشی  م ابيز  ت ییا   % هُای 7/1 هكبضی سساکثط کطوف اظ وُبیی
 زض ورط گطهتٍ قسٌ اؾین 1/1

   
 14#)ج(: می وزد  8#)ة(: می وزد  )الف(: ثته مؼمًلی

 [19در مطبلؼٍ  سمبیطوبَی ]: مىحىی رفتبر غیزخطی مصبلا ثته ي فًتد اس یا 3ضکل 
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وكابن زازٌ قاسٌ اؾاین     4اهاعاض ثاٍ َماطاٌ هبیجطثىاسی م ابب  زض قاک         ای ماسگ قاسٌ زض واطه    ثعسی ؾیؿتم ؾابظٌ  َىسؾٍ ؾٍ
ٍ       ؾابظی زشیاق، المابن    الظه ثٍ شکط اؾی کاٍ هُای ماسگ    اواس بثاٍ ضيـ    ظی قاسٌ ؾاب  َابی تیاط ي ؾاتًن زض باًگ ذاًز گؿؿات

ثاب ساساش  تعاساز     HHT 18گیاطی   وهک کطزن ن َمحىایه هُای تعیایه ناحی  پبؾاد زیىابمیکی ؾیؿاتم اظ ضيـ اوتگاطاگ        
-گیااطی زض باًگ الماابن ریطذهاای اؾااتلبزٌ قاسٌ اؾااین ایااه ضيـ عااليٌ ثااط اؾااتًاضی ضيی ضيـ ویًماابضا    و هاٍ اوتگااطاگ  5

ثااٍ  γ، ي α ،βضيزن م اابزیط  ثااًزٌ کااٍ ثاٍ مىرااًض کاابَف ت طیاات عااسزی ي ذهبَاابی مىتواٍ ثااٍ کاابض ماای   αثتاب قاابم  پاابضامتط  
م اساض میطائای کالؾاایم متىبؾات ثاب هاطه ؾابظٌ ي ماًز ايگ اضتعبقای ثااٍ          اوترابة قاسٌ اؾاین    6/1ي  3125/1، -1/1تطتیات  
َابی مؿاتهییی مؿابسی     کاٍ المابن   % میطائی ثحطاوی ذهای اوترابة قاسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ اظ نووابیی         5وؿجی 

َاابی مثیثاای ثبعاا  هبیجطثىااسی ضیعتااط م اابب  قااسٌ ي   َاابی مثیثاای زاضوااس، لااصا اؾااتلبزٌ اظ الماابن ثیكااتطی وؿااجی ثااٍ الماابن
 قًزن تط محبؾجٍ می َب زشیق تخییطمکبن المبن-اوحىب ي ویطي-َبی ممبن ثىبثطایه مىحىی

 

  

 )ة(: فبیجزثىذی ای )الف(: َىذسٍ سیستم سبسٌ
 مقبطغ ایز

)ج(: فبیجزثىذی مقبطغ 
 ستًن

 : َىذسٍ مذل ػذدی ي فبیجزثىذی مقبطغ ایز ي ستًن4ضکل 
متااط ثااط  ؾاابوتی 1111تااب  81ومًوااٍ نظمبیكااگبَی تحاای تحطیاام یاام وااًل ظلعلااٍ ثااب َكاای سااساکثط قااتبة متلاابيز ثاایه  

ؾاىتطي ثًزواس کاٍ     اگ 1981َابی پجای قاسٌ اظ ظلعلاٍ      موصيضپبویٍ شطاض گطهتٍ اؾاین ظلعلاٍ ماًضز اؾاتلبزٌ زض نظمابیف، قاتبة      
اظ نووبییکااٍ ؾاابظٌ قااًوس ي  ثااٍ ؾاابظٌ ياضز ماای xًلی َااب زض هُاای باا [ن قااتبة24اوااس   ثسؾاای نمااسٌ Array #9اظ ایؿااتگبٌ 

تااطیب زامىااٍ اضتعاابـ کمتااطی  وؿااجی ثااٍ ؾاابظٌ ياشعاای زاضز، لااصا هُاای    م یاابؼ قااسٌ تحاای ظلعلااٍ ياشعاای ضهتاابض ؾااری 
م یابؼ    51وگبقای ویاع ثاٍ وؿاجی      ظمابن قاتبة  َابی سابالز ياشعای ي ماسگ نظمبیكاگبَی ؾابظٌ،        َمرًاوی وؿجی زامىٍ

تبضیرحاٍ ظمابوی قاتبة ي وماًزاض بیاک ایاه       تاب ایىکاٍ وؿاجی پطیاًز ثاٍ م امًن هطکبوؿای َطزيسبلای یکؿابن ثبقاسن            قسٌ
 وكبن زازٌ قسٌ اؾین 5ظلعلٍ زض قک  

 
 [19% ]5: ابریخنٍ سمبوی ضتبة ي طیف ثب میزایی 5ضکل 

                                                           
 

18 Hughes-Hilbert-Taylor integration 

ثبرگذاری  ق ی

ٌ ای ثبرگذاری  (بضتبة ووبض)لزس

خز  َبی 
تمتمزاش طجقب
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 َبی اف )ج(: ومبی پالن ي خز 

 
 ازایت( )د(: خش یبت می وزدگذاری دال اف، ستًن ي ایز )ثٍ

 [19مزخغ  سمبیطوبَی]: َىذسٍ ي خش یبت ومًوٍ قبة ثته مس ا 2ضکل 
 

 [19: مطخصبت مکبویکی مصبلا  سمبیص ]1خذيل 

خب یب مکبویکی 
 ثته

مسيگ 
االؾتیؿیتٍ 

(GPa) 

م بيمی هكبضی 
(MPa) 

cfکطوف  5.0  کطوفcf 4.0  کطوفcf 3.0  کطوفcf 2.0  کطوفcf 1.0 

31054.6 48.14 22.34 م ساض  31095.6  31057.7  31066.8  31012  
 

خب یب مکبویکی 
 (%)قًوسگی  وؿجی ؾری کطوف پبضگی (MPa)م بيمی کككی  (GPa)مسيگ االؾتیؿیتٍ  فًتد

310123 282.5 201.83 8#م ساض ثطای   1.52 
310119 389.93 196.57 14#م ساض ثطای   1.02 

 
ٍ  اظ ثعاس  قاًوسگی  ؾاری  ضهتابض  ثاته  مهابل   الاک زض  -3ثب تًهٍ ثٍ قک    عجاًض  اظ ثعاس  قاًوسگی  واطه  ضهتابض  ي االؾاتیم  مطسیا

 کااطوف اظ ثعااس ثااته قکؿاای گااطهته زضورااط مىرااًض ثااٍ َمحىاایهن اؾاای قااسٌ ثیاابن مىااسض مااسگ مهاابثق وُاابیی م بيماای اظ
اؾاین م بيمای وُابیی هاًالز ویاع       قاسٌ  اؾاتلبزٌ  ثاته  مبواسٌ  ثابشی  م ابيز  ت ییا   % هُای 7/1 هكبضی سساکثط کطوف اظ وُبیی
 زض ورط گطهتٍ قسٌ اؾین 1/1

   
 14#)ج(: می وزد  8#)ة(: می وزد  )الف(: ثته مؼمًلی

 [19در مطبلؼٍ  سمبیطوبَی ]: مىحىی رفتبر غیزخطی مصبلا ثته ي فًتد اس یا 3ضکل 
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وكابن زازٌ قاسٌ اؾاین     4اهاعاض ثاٍ َماطاٌ هبیجطثىاسی م ابب  زض قاک         ای ماسگ قاسٌ زض واطه    ثعسی ؾیؿتم ؾابظٌ  َىسؾٍ ؾٍ
ٍ       ؾابظی زشیاق، المابن    الظه ثٍ شکط اؾی کاٍ هُای ماسگ    اواس بثاٍ ضيـ    ظی قاسٌ ؾاب  َابی تیاط ي ؾاتًن زض باًگ ذاًز گؿؿات

ثاب ساساش  تعاساز     HHT 18گیاطی   وهک کطزن ن َمحىایه هُای تعیایه ناحی  پبؾاد زیىابمیکی ؾیؿاتم اظ ضيـ اوتگاطاگ        
-گیااطی زض باًگ الماابن ریطذهاای اؾااتلبزٌ قاسٌ اؾااین ایااه ضيـ عااليٌ ثااط اؾااتًاضی ضيی ضيـ ویًماابضا    و هاٍ اوتگااطاگ  5

ثااٍ  γ، ي α ،βضيزن م اابزیط  ثااًزٌ کااٍ ثاٍ مىرااًض کاابَف ت طیاات عااسزی ي ذهبَاابی مىتواٍ ثااٍ کاابض ماای   αثتاب قاابم  پاابضامتط  
م اساض میطائای کالؾاایم متىبؾات ثاب هاطه ؾابظٌ ي ماًز ايگ اضتعبقای ثااٍ          اوترابة قاسٌ اؾاین    6/1ي  3125/1، -1/1تطتیات  
َابی مؿاتهییی مؿابسی     کاٍ المابن   % میطائی ثحطاوی ذهای اوترابة قاسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ اظ نووابیی         5وؿجی 

َاابی مثیثاای ثبعاا  هبیجطثىااسی ضیعتااط م اابب  قااسٌ ي   َاابی مثیثاای زاضوااس، لااصا اؾااتلبزٌ اظ الماابن ثیكااتطی وؿااجی ثااٍ الماابن
 قًزن تط محبؾجٍ می َب زشیق تخییطمکبن المبن-اوحىب ي ویطي-َبی ممبن ثىبثطایه مىحىی

 

  

 )ة(: فبیجزثىذی ای )الف(: َىذسٍ سیستم سبسٌ
 مقبطغ ایز

)ج(: فبیجزثىذی مقبطغ 
 ستًن

 : َىذسٍ مذل ػذدی ي فبیجزثىذی مقبطغ ایز ي ستًن4ضکل 
متااط ثااط  ؾاابوتی 1111تااب  81ومًوااٍ نظمبیكااگبَی تحاای تحطیاام یاام وااًل ظلعلااٍ ثااب َكاای سااساکثط قااتبة متلاابيز ثاایه  

ؾاىتطي ثًزواس کاٍ     اگ 1981َابی پجای قاسٌ اظ ظلعلاٍ      موصيضپبویٍ شطاض گطهتٍ اؾاین ظلعلاٍ ماًضز اؾاتلبزٌ زض نظمابیف، قاتبة      
اظ نووبییکااٍ ؾاابظٌ قااًوس ي  ثااٍ ؾاابظٌ ياضز ماای xًلی َااب زض هُاای باا [ن قااتبة24اوااس   ثسؾاای نمااسٌ Array #9اظ ایؿااتگبٌ 

تااطیب زامىااٍ اضتعاابـ کمتااطی  وؿااجی ثااٍ ؾاابظٌ ياشعاای زاضز، لااصا هُاای    م یاابؼ قااسٌ تحاای ظلعلااٍ ياشعاای ضهتاابض ؾااری 
م یابؼ    51وگبقای ویاع ثاٍ وؿاجی      ظمابن قاتبة  َابی سابالز ياشعای ي ماسگ نظمبیكاگبَی ؾابظٌ،        َمرًاوی وؿجی زامىٍ

تبضیرحاٍ ظمابوی قاتبة ي وماًزاض بیاک ایاه       تاب ایىکاٍ وؿاجی پطیاًز ثاٍ م امًن هطکبوؿای َطزيسبلای یکؿابن ثبقاسن            قسٌ
 وكبن زازٌ قسٌ اؾین 5ظلعلٍ زض قک  

 
 [19% ]5: ابریخنٍ سمبوی ضتبة ي طیف ثب میزایی 5ضکل 

                                                           
 

18 Hughes-Hilbert-Taylor integration 

ثبرگذاری  ق ی

ٌ ای ثبرگذاری  (بضتبة ووبض)لزس

خز  َبی 
تمتمزاش طجقب
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اهاعاض تحییا  ریطذهای ثسؾای نماسٌ ي ثاب        واطه پطیًز ؾٍ مًز ايگ اضتعبقای ؾابظٌ ثاب اؾاتلبزٌ اظ تحییا  م ابزیط يیاػٌ، تًؾاز         
َبی اضائٍ قاسٌ تًؾاز نظمابیف م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ثاب م بیؿاٍ وتابین عاسزی ي نظمبیكاگبَی، اذاتال  شبثا  شجاًلی                هطکبوؽ

 نيضزٌ قسٌ اؾین 2قًز کٍ م بیؿٍ وتبین زض هسيگ  مكبَسٌ می
 : مقبیسٍ مقبدیز فزابو  اراؼبضی ػذدی ي  سمبیطوبَی2خذيل 

 شسضمهیق ذهبی وؿجی ب%  (Hz)[ 19وتیوٍ نظمبیكگبَی   (Hz)  تحیی  عسزی تعبقیمًز اض
1st 3.51 3.42 2.6 
2nd 10.94 11.23 2.6 
3rd 18.01 16.84 6.9 

 
ٍ  ایىکٍ ثٍ تًهٍ ثب ٍ  مرتیاک  َابی  قاتبة  ثاب  ي تؿای  8 زض َمکابضان  ي لای  قاًاو   تًؾاز  قاسٌ  اووابه  نظمبیكاگبَی  م بلا  ظلعلا
 م اابزیط زض ي ذاابل بج اابز زض مًرااعی ترطیاات زاضای قااتبة ايلیااٍ م اابزیط زض ؾاابظٌ لااصا اؾاای، قااسٌ اوواابه تؿاای َااط زض

 ي قااسٌ اضائااٍ عااسزی مااسگ ؾااىوی نااحی هُاای کااٍ اؾاای شکااط قاابیبنن اؾاای ثااًزٌ کیاای ترطیاات زاضای قااتبة وُاابیی
 ي ثطضؾاای مااًضز پ اا  قااتبة 8ن1 قااتبة ثیكاایىٍ نااطهب قااتبة، ثاابالی م اابزیط زض تحییاا  َمگطایاای محااسيزیی َمحىاایه
ٍ  ايگ تؿای  ثاطای  اهاعاض  واطه  تًؾاز  قاسٌ  اووابه  عسزی تحیی  لصان اؾی گطهتٍ شطاض ؾىوی نحی  ياضز هعئای  ساس  تاب  ؾابظٌ  کا

ن پااؽ اظ اوواابه تحییاا  زیىاابمیکی ریطذهاای ثااطای سبلاای ثیكاایىٍ قااتبة     قااس اوواابه اؾاای قااسٌ ریطذهاای محااسيزٌ
ماسگ عاسزی ثاب وتابین وریاط نظمبیكاگبَی م بیؿاٍ قاسٌ         متطثطپبویٍ، وماًزاض تخییطمکابن وؿاجی بج ابز ايگ ي ؾاًه       ؾبوتی81

 %47/1% ي 51/1اؾااین م ااساض سااساکثط تخییطمکاابن هاابوجی وؿااجی ثااطای بج ااٍ ايگ اظ تحییاا  عااسزی ي نظماابیف ثااٍ تطتیاات  
قااًز کااٍ وتاابین عااسزی تهاابثق مهیااًثی زاضوااسن م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی بج ااٍ ؾااًه سبناا  اظ تحییاا  ي     اؾااترطام ماای

 اظنووبییکااٍ کىااسن ثسؾاای نمااسٌ کااٍ تهجیااق وتاابین تحیییاای ضا تیییااس ماای  %25/1%ي 22/1یاات ثطاثااط ثااب نظماابیف ویااع ثااٍ تطت
 لااصا ثبقااس ماای% 4/1 االؾااتیم سااس اظ ثیكااتط ي ثااًزٌ% 38/1 ثااب ثطاثااط عااسزی مااسگ سااساکثط وؿااجی تخییطمکاابن م ااساض
 ن  اؾی ثته پکیسگی م بيز اظ کمتط هكبضی تىف يلی زازٌ ضخ ثته زض ايلیٍ َبی ذًضزگی تطا
 

  
 )ة(: طجقٍ سً  )الف(: طجقٍ ايل

 : مقبیسٍ اغییزمکبن وسجی طجقبت حب ل اس وتبیح ػذدی حبضز ي  سمبیطوبَی مًخًد7ضکل 
 

ٍ  زض ایىکٍ ثٍ تًهٍ ثب ٍ   عکاؽ  اظ ثحثای  مطها   نظمبیكاگبَی  مهبلعا ٍ  اظ سبنا   وتابین  ثىابثطایه  اؾای،  وكاسٌ  العما  پبیا  مهبلعا
نيضزٌ قاسٌ   8  وماًزاض ثاطـ پبیاٍ ثاط سؿات تخییاط مکابن وؿاجی کا  ؾابظٌ زض قاک            ن اؾای  ثًزٌ سبرط تح یق مالا عسزی

کییًویاًته محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین َمحىایه       12/7العما  پبیاٍ  ثیكایىٍ سبنا  اظ تحییا  عاسزی ثطاثاط ثاب          اؾین م ساض عکاؽ 
 % ثسؾی نمسٌ اؾین 38/1سساکثط تخییطمکبن وؿجی ک  ؾبظٌ ثطاثط ثب 
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 اغییز مکبن وسجی مذل ػذدی -پبیٍومًدار ثزش : 8ضکل 

 ایٌ  اح یل اًالی لزس-4
 َب ای ؾبظٌ بطاسی لطظٌ -4-1

َب ثاط اؾابؼ    ای ؾبظٌ زض ایه پػيَف اظ زي وًل ؾبذتمبن ثتىی مؿی  چُبض ي َكی بج ٍ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین بطاسی پ یی ي لطظٌ
َب زاضای کبضثطی مؿاکًوی ثاًزٌ ي    اوسن ؾبذتمبن طاسی قسٌمسلؿبظی ي ب 19اهعاض [ ي ثب اؾتلبزٌ اظ وطهACI-318-14  25وبمٍ  نییه

[ شطاض زاضوسن ؾیؿتم ؾ ک اظ وًل زاگ ثتىی ثًزٌ ي ؾیؿتم ثبضثط هبوجی 9ایطان   2811زض ؾه  ذهط ذییی ظیبز مهبثق اؾتبوساضز 
َب  ٌ ي اتهبگ پبی ؾتًنپصیطی متًؾز اؾین اتهبگ تیط ثٍ ؾتًن ثٍ نًضز کبمال نیت ثًز اظ وًل شبة ذمكی ثتىی مؿی  ثب قک 

ي  6ثبقسن ثبض مطزٌ ي ظوسٌ ثٍ تطتیت  متط می 5/3متطی زيبطهٍ ثًزٌ ي اضتلبل َط بج ٍ  6گیطزاض اؾین َط زي ؾبظٌ زاضای ؾٍ زَبوٍ 
 411مگبپبؾاکبگ،   28َبی کككی نضمبتًضَبی بًلی ي عطری ثاٍ تطتیات    متطمطث ، م بيمی هكبضی ثته، م بيمی کییًویًته ثط 3

ي  192/1ثب راطیت ظلعلاٍ    4يیطایف  2811ای ایه زي ؾبظٌ ثطاؾبؼ اؾتبوساضز  مگبپبؾکبگ اؾین ثبضگصاضی لطظٌ 311کبگ ي مگبپبؾ
ثطای زي ؾبظٌ چُبض ي َكی بج ٍ تعطیک قسٌ اؾین پطیًز توطثی ویع ماًضز اؾاتىبز    29/1ي  12/1ثٍ َمطاٌ رطیت تًظی   134/1

اهعاض تحیی  ریطذهی زیىبمیکی اووابه قاسٌ ي زض    ؾبظی ایه زي ؾبظٌ زض وطه ثعسی مسگثطای َط زي وًل ؾبظٌ ثًزٌ اؾین زض مطسیٍ 
وبمٍ ثب م ساض تحیییی م بیؿٍ قسٌ اؾین پطیًزَبی عسزی ي توطثی ثطای ؾبظٌ چُبض بج ٍ ثٍ تطتیات   مطسیٍ ايگ پطیًز توطثی نئیه

 اظ پبویاٍ ثسؾای نماسٌ اؾاین     1/1ي  71/1تطتیات  پبویٍ محبؾجٍ قسٌ کٍ ایه م بزیط ثطای ؾابظٌ َكای بج اٍ ثاٍ      54/1ي  55/1
ٍ  َابی  ؾبظٌ ثطای تحیییی معیبض لصا زاقتٍ، توطثی م بزیط 2811 وبمٍ نییه زض ؾبظٌ پطیًز ضاثهٍ نووبییکٍ ٍ  ي وجاًزٌ  ثیىسمطتجا  هىجا
 تخییطمکابن  محاسيزیی  ورط اظ الظه ؾرتی تبمیه هُی م بب  قسٌ، بطاسی َبی ؾبظٌ زض يلین زاضز بطاسی ورط اظ کبضاوٍ محبهرٍ
 پطیاًز  ثاب  ثطاثاط  زشی اب  عسزی پطیًز م ساض قسٌ بطاسی ثیىس َبی ؾبظٌ زض کٍ زاقی اوتربض تًان می ثىبثطایهن قًوس می انال( وؿجی
قسٌ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین  ؾىوی َبی مكبثٍ ثب ومًوٍ نحی ؾبظی ضهتبض ریطذهی ثته ي هًالز اظ مسگ ن هُی مسگثًز ورًاَس توطثی

نيضزٌ قسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ واًل        9ؾبظی ي هعئیبز م بب  شبة ثٍ َمطاٌ هبیجطثىسی م بب  زض قک   َىسؾٍ مسگ
گیطی زض  و هٍ اوتگطاگ 5گیطی گؿتطزٌ ثب سساش  تعساز  ثب اوتگطاگ 20َبی تحیی  ریطذهی اظ وًل کىتطگ قًوسٌ ثٍ ضيـ ویطي المبن

قاًوسگی   َب زض محسيزٌ االؾتیم، پالؾتیم ي وطه  ایه المبن ثبقسن ثطقی میبًگ المبن هُی محبؾجٍ زشیق لىگطذمكی ي ویطيی 
ظٌ ثطای تؿی ايگ بتؿی نحی م بب  زاضای شسضز ذًثی َؿتىسن اظ نووبییکٍ بجق مهبلعٍ نظمبیكگبَی هطيپبقی ي هطيضیعـ ؾب

تًان ذببطوكابن کاطز کاٍ زض     َمحىیه میَب شسضز مسلؿبظی زشیق ؾبظٌ ضا زاضوسن  ؾىوی قسٌ  گعاضـ وكسٌ اؾی، لصا ایه المبن
 قًوسٌ ثٍ تخییطمکبن اؾتلبزٌ کطزن َبی کىتطگ تًان اظ المبن َب می نًضز ویبظ ثٍ مسلؿبظی هطيپبقی ؾبظٌ

                                                           
 

19 CSI: ETABS-2009 
20 Inelastic Frame Force-based (infrmFB)  
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49 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

اهاعاض تحییا  ریطذهای ثسؾای نماسٌ ي ثاب        واطه پطیًز ؾٍ مًز ايگ اضتعبقای ؾابظٌ ثاب اؾاتلبزٌ اظ تحییا  م ابزیط يیاػٌ، تًؾاز         
َبی اضائٍ قاسٌ تًؾاز نظمابیف م بیؿاٍ قاسٌ اؾاین ثاب م بیؿاٍ وتابین عاسزی ي نظمبیكاگبَی، اذاتال  شبثا  شجاًلی                هطکبوؽ

 نيضزٌ قسٌ اؾین 2قًز کٍ م بیؿٍ وتبین زض هسيگ  مكبَسٌ می
 : مقبیسٍ مقبدیز فزابو  اراؼبضی ػذدی ي  سمبیطوبَی2خذيل 

 شسضمهیق ذهبی وؿجی ب%  (Hz)[ 19وتیوٍ نظمبیكگبَی   (Hz)  تحیی  عسزی تعبقیمًز اض
1st 3.51 3.42 2.6 
2nd 10.94 11.23 2.6 
3rd 18.01 16.84 6.9 

 
ٍ  ایىکٍ ثٍ تًهٍ ثب ٍ  مرتیاک  َابی  قاتبة  ثاب  ي تؿای  8 زض َمکابضان  ي لای  قاًاو   تًؾاز  قاسٌ  اووابه  نظمبیكاگبَی  م بلا  ظلعلا
 م اابزیط زض ي ذاابل بج اابز زض مًرااعی ترطیاات زاضای قااتبة ايلیااٍ م اابزیط زض ؾاابظٌ لااصا اؾاای، قااسٌ اوواابه تؿاای َااط زض

 ي قااسٌ اضائااٍ عااسزی مااسگ ؾااىوی نااحی هُاای کااٍ اؾاای شکااط قاابیبنن اؾاای ثااًزٌ کیاای ترطیاات زاضای قااتبة وُاابیی
 ي ثطضؾاای مااًضز پ اا  قااتبة 8ن1 قااتبة ثیكاایىٍ نااطهب قااتبة، ثاابالی م اابزیط زض تحییاا  َمگطایاای محااسيزیی َمحىاایه
ٍ  ايگ تؿای  ثاطای  اهاعاض  واطه  تًؾاز  قاسٌ  اووابه  عسزی تحیی  لصان اؾی گطهتٍ شطاض ؾىوی نحی  ياضز هعئای  ساس  تاب  ؾابظٌ  کا

ن پااؽ اظ اوواابه تحییاا  زیىاابمیکی ریطذهاای ثااطای سبلاای ثیكاایىٍ قااتبة     قااس اوواابه اؾاای قااسٌ ریطذهاای محااسيزٌ
ماسگ عاسزی ثاب وتابین وریاط نظمبیكاگبَی م بیؿاٍ قاسٌ         متطثطپبویٍ، وماًزاض تخییطمکابن وؿاجی بج ابز ايگ ي ؾاًه       ؾبوتی81

 %47/1% ي 51/1اؾااین م ااساض سااساکثط تخییطمکاابن هاابوجی وؿااجی ثااطای بج ااٍ ايگ اظ تحییاا  عااسزی ي نظماابیف ثااٍ تطتیاات  
قااًز کااٍ وتاابین عااسزی تهاابثق مهیااًثی زاضوااسن م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی بج ااٍ ؾااًه سبناا  اظ تحییاا  ي     اؾااترطام ماای

 اظنووبییکااٍ کىااسن ثسؾاای نمااسٌ کااٍ تهجیااق وتاابین تحیییاای ضا تیییااس ماای  %25/1%ي 22/1یاات ثطاثااط ثااب نظماابیف ویااع ثااٍ تطت
 لااصا ثبقااس ماای% 4/1 االؾااتیم سااس اظ ثیكااتط ي ثااًزٌ% 38/1 ثااب ثطاثااط عااسزی مااسگ سااساکثط وؿااجی تخییطمکاابن م ااساض
 ن  اؾی ثته پکیسگی م بيز اظ کمتط هكبضی تىف يلی زازٌ ضخ ثته زض ايلیٍ َبی ذًضزگی تطا
 

  
 )ة(: طجقٍ سً  )الف(: طجقٍ ايل

 : مقبیسٍ اغییزمکبن وسجی طجقبت حب ل اس وتبیح ػذدی حبضز ي  سمبیطوبَی مًخًد7ضکل 
 

ٍ  زض ایىکٍ ثٍ تًهٍ ثب ٍ   عکاؽ  اظ ثحثای  مطها   نظمبیكاگبَی  مهبلعا ٍ  اظ سبنا   وتابین  ثىابثطایه  اؾای،  وكاسٌ  العما  پبیا  مهبلعا
نيضزٌ قاسٌ   8  وماًزاض ثاطـ پبیاٍ ثاط سؿات تخییاط مکابن وؿاجی کا  ؾابظٌ زض قاک            ن اؾای  ثًزٌ سبرط تح یق مالا عسزی

کییًویاًته محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین َمحىایه       12/7العما  پبیاٍ  ثیكایىٍ سبنا  اظ تحییا  عاسزی ثطاثاط ثاب          اؾین م ساض عکاؽ 
 % ثسؾی نمسٌ اؾین 38/1سساکثط تخییطمکبن وؿجی ک  ؾبظٌ ثطاثط ثب 
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 اغییز مکبن وسجی مذل ػذدی -پبیٍومًدار ثزش : 8ضکل 

 ایٌ  اح یل اًالی لزس-4
 َب ای ؾبظٌ بطاسی لطظٌ -4-1

َب ثاط اؾابؼ    ای ؾبظٌ زض ایه پػيَف اظ زي وًل ؾبذتمبن ثتىی مؿی  چُبض ي َكی بج ٍ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین بطاسی پ یی ي لطظٌ
َب زاضای کبضثطی مؿاکًوی ثاًزٌ ي    اوسن ؾبذتمبن طاسی قسٌمسلؿبظی ي ب 19اهعاض [ ي ثب اؾتلبزٌ اظ وطهACI-318-14  25وبمٍ  نییه

[ شطاض زاضوسن ؾیؿتم ؾ ک اظ وًل زاگ ثتىی ثًزٌ ي ؾیؿتم ثبضثط هبوجی 9ایطان   2811زض ؾه  ذهط ذییی ظیبز مهبثق اؾتبوساضز 
َب  ٌ ي اتهبگ پبی ؾتًنپصیطی متًؾز اؾین اتهبگ تیط ثٍ ؾتًن ثٍ نًضز کبمال نیت ثًز اظ وًل شبة ذمكی ثتىی مؿی  ثب قک 

ي  6ثبقسن ثبض مطزٌ ي ظوسٌ ثٍ تطتیت  متط می 5/3متطی زيبطهٍ ثًزٌ ي اضتلبل َط بج ٍ  6گیطزاض اؾین َط زي ؾبظٌ زاضای ؾٍ زَبوٍ 
 411مگبپبؾاکبگ،   28َبی کككی نضمبتًضَبی بًلی ي عطری ثاٍ تطتیات    متطمطث ، م بيمی هكبضی ثته، م بيمی کییًویًته ثط 3

ي  192/1ثب راطیت ظلعلاٍ    4يیطایف  2811ای ایه زي ؾبظٌ ثطاؾبؼ اؾتبوساضز  مگبپبؾکبگ اؾین ثبضگصاضی لطظٌ 311کبگ ي مگبپبؾ
ثطای زي ؾبظٌ چُبض ي َكی بج ٍ تعطیک قسٌ اؾین پطیًز توطثی ویع ماًضز اؾاتىبز    29/1ي  12/1ثٍ َمطاٌ رطیت تًظی   134/1

اهعاض تحیی  ریطذهی زیىبمیکی اووابه قاسٌ ي زض    ؾبظی ایه زي ؾبظٌ زض وطه ثعسی مسگثطای َط زي وًل ؾبظٌ ثًزٌ اؾین زض مطسیٍ 
وبمٍ ثب م ساض تحیییی م بیؿٍ قسٌ اؾین پطیًزَبی عسزی ي توطثی ثطای ؾبظٌ چُبض بج ٍ ثٍ تطتیات   مطسیٍ ايگ پطیًز توطثی نئیه

 اظ پبویاٍ ثسؾای نماسٌ اؾاین     1/1ي  71/1تطتیات  پبویٍ محبؾجٍ قسٌ کٍ ایه م بزیط ثطای ؾابظٌ َكای بج اٍ ثاٍ      54/1ي  55/1
ٍ  َابی  ؾبظٌ ثطای تحیییی معیبض لصا زاقتٍ، توطثی م بزیط 2811 وبمٍ نییه زض ؾبظٌ پطیًز ضاثهٍ نووبییکٍ ٍ  ي وجاًزٌ  ثیىسمطتجا  هىجا
 تخییطمکابن  محاسيزیی  ورط اظ الظه ؾرتی تبمیه هُی م بب  قسٌ، بطاسی َبی ؾبظٌ زض يلین زاضز بطاسی ورط اظ کبضاوٍ محبهرٍ
 پطیاًز  ثاب  ثطاثاط  زشی اب  عسزی پطیًز م ساض قسٌ بطاسی ثیىس َبی ؾبظٌ زض کٍ زاقی اوتربض تًان می ثىبثطایهن قًوس می انال( وؿجی
قسٌ اؾتلبزٌ قسٌ اؾین  ؾىوی َبی مكبثٍ ثب ومًوٍ نحی ؾبظی ضهتبض ریطذهی ثته ي هًالز اظ مسگ ن هُی مسگثًز ورًاَس توطثی

نيضزٌ قسٌ اؾاین الظه ثاٍ شکاط اؾای کاٍ واًل        9ؾبظی ي هعئیبز م بب  شبة ثٍ َمطاٌ هبیجطثىسی م بب  زض قک   َىسؾٍ مسگ
گیطی زض  و هٍ اوتگطاگ 5گیطی گؿتطزٌ ثب سساش  تعساز  ثب اوتگطاگ 20َبی تحیی  ریطذهی اظ وًل کىتطگ قًوسٌ ثٍ ضيـ ویطي المبن

قاًوسگی   َب زض محسيزٌ االؾتیم، پالؾتیم ي وطه  ایه المبن ثبقسن ثطقی میبًگ المبن هُی محبؾجٍ زشیق لىگطذمكی ي ویطيی 
ظٌ ثطای تؿی ايگ بتؿی نحی م بب  زاضای شسضز ذًثی َؿتىسن اظ نووبییکٍ بجق مهبلعٍ نظمبیكگبَی هطيپبقی ي هطيضیعـ ؾب

تًان ذببطوكابن کاطز کاٍ زض     َمحىیه میَب شسضز مسلؿبظی زشیق ؾبظٌ ضا زاضوسن  ؾىوی قسٌ  گعاضـ وكسٌ اؾی، لصا ایه المبن
 قًوسٌ ثٍ تخییطمکبن اؾتلبزٌ کطزن َبی کىتطگ تًان اظ المبن َب می نًضز ویبظ ثٍ مسلؿبظی هطيپبقی ؾبظٌ

                                                           
 

19 CSI: ETABS-2009 
20 Inelastic Frame Force-based (infrmFB)  
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501397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

  
 (: فبیجزثىذی مقبطغ ستًنج) طجقٍَطب  قبة مقبطغ خش یبت ي َىذسٍ(: الف)

  
 فبیجزثىذی مقبطغ ایز(: د) )ة(: َىذسٍ ي خش یبت مقبطغ قبة چُبر طجقٍ

 فبیجزثىذی مقبطغَمزاٌ سبسی ي خش یبت مقبطغ قبة ثٍ  : َىذسٍ مذل9ضکل 
 

 ووبضب مقیبس سلشلٍ ي اػمبل اًالی ضتبة -4-2
ٍ َكای   مؿای ،  ثاته  َابی  شابة  ریطذهای  پبؾاد  ثطضؾای  مىراًض  ثٍ قسٌ، اووبه پػيَف زض ٍ  مومًعا ٌ  اظ ظلعلا  ابالعابز  پبیگاب

َب اظ زي وًل  لطظٌ ایه ظمیه ناؾی قسٌ نيضزٌ َب ظلعلٍ ایه ابالعبز 4 هسيگ زض کٍ اؾی قسٌ اوتربة PEER21 شًی َبی لطظٌ ظمیه
بهبشس رطثٍ ؾطعی  اوتربة قسٌ تب ایىکٍ ثتاًان م اساض سؿبؾایی پسیاسٌ تاًالی       23بثب رطثٍ ؾطعی  ي سًظٌ زيض 22سًظٌ وعزیم
 نيضزٌ قسٌ اؾین 3َب ثٍ َمطاٌ ثیكیىٍ قتبة ظلعلٍ زض هسيگ  لطظٌ ای ضا ثطضؾی کطزن ابالعبز مطثًط ثٍ ظمیه متلبيز لطظٌ

[ ي ضيـ ثابظٌ  9ایاطان    2811ضز َابی ملاطيو ثطاؾابؼ اؾاتبوسا     وگبقای  زض ازامٍ ثٍ مىرًض تحیی  زیىبمیکی ریطذهی، قاتبة 
 ثطاثاط  5/1 تاب  2/1 ظمابوی  زض ثابظٌ  َاب  وگبقای  َط یم اظ قتبة 24قتبة بیلی مىرًض، ایه هطکبوؿی ظلعلٍ م یبؼ قسٌ اؾین ثطای

 راطیت  قًزن م ابزیط  وبمٍ َمپبیٍ قسٌ ي م ساض رطیت م یبؼ َطکساه محبؾجٍ می وؿجی ثٍ قتبة بیلی نئیه ؾبظٌ، توطثی پطیًز
 ناؾی قسٌ نيضزٌ 11  قک  زض ي 4 هسيگ زض تطتیت َب ثٍ قتبة بیلی متىبؾت َط ظلعلٍ ثطای ؾبظٌ ي م یبؼ
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 ای َبی مًرد استفبدٌ در اح یل اًالی لزسٌ اطالػبت سلشلٍ: 3خذيل 
 *وًل ظلعلٍ (g)ثیكیىٍ قتبة ظمیه   Richterقسز ب ایؿتگبٌ ؾبگ پسیسٌ ظلعلٍ ومًوٍ

1 Chichi 2007 Tokamachi Chitosecho 6.8 0.361 FF 
2 Friuli 1976 Breginj Fabrika IGLI 6.0 0.351 FF 
3 Hollister 1961 Hollister City Hall 5.6 0.195 FF 
4 Imperial Valley 1979 EL Centro Array #2 6.2 0.315 FF 
5 Kobe 1995 Kobe University 6.9 0.345 FF 
6 Kocaeli 1999 Yarimca KOERI330  7.6 0.349 NF 
7 Landers 1986 Landers Fire Station 6.1 0.780 NF 
8 Northridge 1994 Northridge 17645 Saticoy St 6.7 0.568 NF 
* :NF  ظلعلٍ سًظٌ وعزیم؛FF ظلعلٍ سًظٌ زيض 

 َبی مًرد مطبلؼٍ َب ثزای سبسٌ ووبضب مقبدیز ضزیت مقیبس ضتبة: 4خذيل 
 ؾبظٌ َكی بج ٍ چُبض بج ٍؾبظٌ  پسیسٌ ظلعلٍ ومًوٍ

1 Chichi 2.30 2.75 
2 Friuli 1.56 2.05 
3 Hollister 2.79 3.33 
4 Imperial Valley 1.35 1.80 
5 Kobe 1.50 1.78 
6 Kocaeli 1.69 1.51 
7 Landers 1.11 2.01 
8 Northridge 1.05 1.04 

 

  
 )ة(: سبسٌ َطب طجقٍ )الف(: سبسٌ چُبر طجقٍ

 طجقٍ ثٍ َمزاٌ طیف استبوذارد سلشلٍَطب  يچُبر  َبی سبسٌ طیفی ضتبة ومًدارَبی: 10ضکل 
 

َاابی ثاب قااسز مرتیااک شااطاض   لااطظٌ ثاب تًهااٍ ثااٍ ایىکااٍ زض ثع ای مااًاضز، ؾاابظٌ نؾاایت زیاسٌ اظ ظلعلااٍ اناایی، تحاای اپاط پااؽ    
  1لعلاٍ اؾاتلبزٌ قاسٌ اؾای: ب    زؾاتٍ مرتیاک اعمابگ ظ    3َاب اظ   ای ؾابظٌ  گیطز، لصا ثاٍ مىراًض ثطضؾای ثُتاط عمیکاطز لاطظٌ       می
ٍ  ي انایی  قاًا  م امًن  ثاب  تاًالی   2ب ؛(S) 25مىلاطز  قاًا  ثاب  َبی ظلعلٍ  تاًالی   3ب ؛(SS) 26لاطظٌ  پاؽ  مرتیاک  َابی  زامىا

لاطظٌ ثاٍ ظلعلاٍ انایی      ثاب تًهاٍ ثاٍ ایىکاٍ وؿاجی قاسز پاؽ       ن (FN) 27وعزیام  ساًظٌ  لاطظٌ  پاؽ  ي زيض سًظٌ لطظٌ اظ وبَمگًن
 ظلعلااٍ% 111 ي% 51 سبلاای زي زض لااطظٌ پااؽ قااسز ،SS سبلاای زض ثىاابثطایهکااًچکتط مؿاابيی یاام ثااًزٌ، زض ساابالز ثحطاواای 

ٍ  ثاب ن اؾای  قاسٌ  اعمبگ َب ؾبظٌ ثٍ انیی ثٍ نًضز اوتربثی، ٍ  تًها تاطیه پبؾاد    وتابین سبنا  اظ تحییا  ؾابظٌ ثاطای ثحطاوای       ثا
 هُاای ویااع اناایی ظلعلااٍ ثطاثااط 8/1 ي 6/1 ،4/1 ،2/1 َاابی قااسز اظ بج ااٍ، 8ي  4وگبقاای ي ثااطای زي ؾاابظٌ  وبقاای اظ قااتبة

                                                           
 

25 - Single Shock 
26 - Similar Sequence 
27 - Far Field- Near Field Shock 
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51 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

  
 (: فبیجزثىذی مقبطغ ستًنج) طجقٍَطب  قبة مقبطغ خش یبت ي َىذسٍ(: الف)

  
 فبیجزثىذی مقبطغ ایز(: د) )ة(: َىذسٍ ي خش یبت مقبطغ قبة چُبر طجقٍ

 فبیجزثىذی مقبطغَمزاٌ سبسی ي خش یبت مقبطغ قبة ثٍ  : َىذسٍ مذل9ضکل 
 

 ووبضب مقیبس سلشلٍ ي اػمبل اًالی ضتبة -4-2
ٍ َكای   مؿای ،  ثاته  َابی  شابة  ریطذهای  پبؾاد  ثطضؾای  مىراًض  ثٍ قسٌ، اووبه پػيَف زض ٍ  مومًعا ٌ  اظ ظلعلا  ابالعابز  پبیگاب

َب اظ زي وًل  لطظٌ ایه ظمیه ناؾی قسٌ نيضزٌ َب ظلعلٍ ایه ابالعبز 4 هسيگ زض کٍ اؾی قسٌ اوتربة PEER21 شًی َبی لطظٌ ظمیه
بهبشس رطثٍ ؾطعی  اوتربة قسٌ تب ایىکٍ ثتاًان م اساض سؿبؾایی پسیاسٌ تاًالی       23بثب رطثٍ ؾطعی  ي سًظٌ زيض 22سًظٌ وعزیم
 نيضزٌ قسٌ اؾین 3َب ثٍ َمطاٌ ثیكیىٍ قتبة ظلعلٍ زض هسيگ  لطظٌ ای ضا ثطضؾی کطزن ابالعبز مطثًط ثٍ ظمیه متلبيز لطظٌ

[ ي ضيـ ثابظٌ  9ایاطان    2811ضز َابی ملاطيو ثطاؾابؼ اؾاتبوسا     وگبقای  زض ازامٍ ثٍ مىرًض تحیی  زیىبمیکی ریطذهی، قاتبة 
 ثطاثاط  5/1 تاب  2/1 ظمابوی  زض ثابظٌ  َاب  وگبقای  َط یم اظ قتبة 24قتبة بیلی مىرًض، ایه هطکبوؿی ظلعلٍ م یبؼ قسٌ اؾین ثطای

 راطیت  قًزن م ابزیط  وبمٍ َمپبیٍ قسٌ ي م ساض رطیت م یبؼ َطکساه محبؾجٍ می وؿجی ثٍ قتبة بیلی نئیه ؾبظٌ، توطثی پطیًز
 ناؾی قسٌ نيضزٌ 11  قک  زض ي 4 هسيگ زض تطتیت َب ثٍ قتبة بیلی متىبؾت َط ظلعلٍ ثطای ؾبظٌ ي م یبؼ
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 ای َبی مًرد استفبدٌ در اح یل اًالی لزسٌ اطالػبت سلشلٍ: 3خذيل 
 *وًل ظلعلٍ (g)ثیكیىٍ قتبة ظمیه   Richterقسز ب ایؿتگبٌ ؾبگ پسیسٌ ظلعلٍ ومًوٍ

1 Chichi 2007 Tokamachi Chitosecho 6.8 0.361 FF 
2 Friuli 1976 Breginj Fabrika IGLI 6.0 0.351 FF 
3 Hollister 1961 Hollister City Hall 5.6 0.195 FF 
4 Imperial Valley 1979 EL Centro Array #2 6.2 0.315 FF 
5 Kobe 1995 Kobe University 6.9 0.345 FF 
6 Kocaeli 1999 Yarimca KOERI330  7.6 0.349 NF 
7 Landers 1986 Landers Fire Station 6.1 0.780 NF 
8 Northridge 1994 Northridge 17645 Saticoy St 6.7 0.568 NF 
* :NF  ظلعلٍ سًظٌ وعزیم؛FF ظلعلٍ سًظٌ زيض 

 َبی مًرد مطبلؼٍ َب ثزای سبسٌ ووبضب مقبدیز ضزیت مقیبس ضتبة: 4خذيل 
 ؾبظٌ َكی بج ٍ چُبض بج ٍؾبظٌ  پسیسٌ ظلعلٍ ومًوٍ

1 Chichi 2.30 2.75 
2 Friuli 1.56 2.05 
3 Hollister 2.79 3.33 
4 Imperial Valley 1.35 1.80 
5 Kobe 1.50 1.78 
6 Kocaeli 1.69 1.51 
7 Landers 1.11 2.01 
8 Northridge 1.05 1.04 

 

  
 )ة(: سبسٌ َطب طجقٍ )الف(: سبسٌ چُبر طجقٍ

 طجقٍ ثٍ َمزاٌ طیف استبوذارد سلشلٍَطب  يچُبر  َبی سبسٌ طیفی ضتبة ومًدارَبی: 10ضکل 
 

َاابی ثاب قااسز مرتیااک شااطاض   لااطظٌ ثاب تًهااٍ ثااٍ ایىکااٍ زض ثع ای مااًاضز، ؾاابظٌ نؾاایت زیاسٌ اظ ظلعلااٍ اناایی، تحاای اپاط پااؽ    
  1لعلاٍ اؾاتلبزٌ قاسٌ اؾای: ب    زؾاتٍ مرتیاک اعمابگ ظ    3َاب اظ   ای ؾابظٌ  گیطز، لصا ثاٍ مىراًض ثطضؾای ثُتاط عمیکاطز لاطظٌ       می
ٍ  ي انایی  قاًا  م امًن  ثاب  تاًالی   2ب ؛(S) 25مىلاطز  قاًا  ثاب  َبی ظلعلٍ  تاًالی   3ب ؛(SS) 26لاطظٌ  پاؽ  مرتیاک  َابی  زامىا

لاطظٌ ثاٍ ظلعلاٍ انایی      ثاب تًهاٍ ثاٍ ایىکاٍ وؿاجی قاسز پاؽ       ن (FN) 27وعزیام  ساًظٌ  لاطظٌ  پاؽ  ي زيض سًظٌ لطظٌ اظ وبَمگًن
 ظلعلااٍ% 111 ي% 51 سبلاای زي زض لااطظٌ پااؽ قااسز ،SS سبلاای زض ثىاابثطایهکااًچکتط مؿاابيی یاام ثااًزٌ، زض ساابالز ثحطاواای 

ٍ  ثاب ن اؾای  قاسٌ  اعمبگ َب ؾبظٌ ثٍ انیی ثٍ نًضز اوتربثی، ٍ  تًها تاطیه پبؾاد    وتابین سبنا  اظ تحییا  ؾابظٌ ثاطای ثحطاوای       ثا
 هُاای ویااع اناایی ظلعلااٍ ثطاثااط 8/1 ي 6/1 ،4/1 ،2/1 َاابی قااسز اظ بج ااٍ، 8ي  4وگبقاای ي ثااطای زي ؾاابظٌ  وبقاای اظ قااتبة

                                                           
 

25 - Single Shock 
26 - Similar Sequence 
27 - Far Field- Near Field Shock 

0

1

2

3

4

5

6

0 0.5 1 1.5 2

سخ
ی پب

طیف
ة 

ضتب

( بویٍ)پزیًد اراؼبش 

ChiChi Friuli
Hollister Imperial_Valley
Kobe Kocaeli
Landers Northridge
2800 Code

0

1

2

3

4

5

6

0 0.5 1 1.5 2

سخ
ی پب

طیف
ة 

ضتب

( بویٍ)پزیًد اراؼبش 

ChiChi Friuli
Hollister Imperial_Valley
Kobe Kocaeli
Landers Northridge
2800 Code



521397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

ي  يالاای امپطیاابگَاابی  ویااع اظ تطکیاات ظلعلااٍ FNزض سبلاای  ناؾاای قااسٌ اؾااتلبزٌ ای وتاابین تحییاا  تااًالی لااطظٌ زشاای اهااعایف
 (N)َاابی سااًظٌ وعزیاام  ثااٍ عىااًان ظلعلااٍ َاابی وااًضپطین ي کواابئیی ي اظ ظلعلااٍ (F)َاابی سااًظٌ زيض  ثااٍ عىااًان ظلعلااٍ ًَلیؿااتط

ثاٍ قاط( ومبزَابی مطثًباٍ      FNي  SSای ثاطای سابالز    َابی ماًضز تحییا  تاًالی لاطظٌ      ثىاسی ماسگ   زؾتٍ اؾین اؾتلبزٌ قسٌ
ٍ          6ي  5ثٍ تطتیت مهابثق هاسايگ    تطتیات مطثاًط ثاٍ راطیت      اؾاین عجابضز ايگ مطثاًط ثاٍ واًل تاًالی، عجابضز زيه ي ؾاًه ثا
 َب اؾتلبزٌ ویع قسٌ اؾین   وگبقی لطظٌ ثًزٌ کٍ اظ عالئم اذتهبضی قتبة تطکیت مًم لطظٌ ي پؽ

 SSب ثزای حبلب َ ووبضب َب ي ضزایت ازایت ضتبة وب  مذل: 5خذيل 
 لزسٌ ضذت پ  مذل اًالی لزسٌ ضذت پ  مذل اًالی ا  ی ضذت لزسٌ لزسٌ

Chichi 1.0 SS-Ch1 0.5 SS-Ch2 1.0 
Friuli 1.0 SS-Fr1 0.5 SS-Fr2 1.0 

Hollister 1.0 SS-Hl1 0.5 SS-Hl2 1.0 
Imperial Valley 1.0 SS-Iv1 0.5 SS-Iv2 1.0 

Kobe 1.0 SS-Kb1 0.5 SS-Kb2 1.0 
Kocaeli 1.0 SS-Kc1 0.5 SS-Kc2 1.0 
Landers 1.0 SS-Ln1 0.5 SS-Ln2 1.0 

Northridge 1.0 SS-Nr1 0.5 SS-Nr2 1.0 
 

 FNَب ثزای حبلب  ووبضب َب ي ضزایت ازایت ضتبة وب  مذل: 6خذيل 
 لطظٌ قسز پؽ قسز لطظٌ مسگ تًالی لطظٌ پؽ لطظٌ

Hollister Kocaeli FN-Hl-Kc 1.0 1.0 
Hollister Northridge FN-Hl-Nr 1.0 1.0 

Imperial Valley Kocaeli FN-Iv-Kc 1.0 1.0 
Imperial Valley Northridge FN-Iv-Nr 1.0 1.0 

 
 ایٌ  اًالی لزس وتبیح اح یل-5

 ثبیؿاتی  ای پطزاذتاٍ قاسٌ اؾاین    َابی ماًضز ثطضؾای تحای تاًالی لاطظٌ       زض شؿمی سبراط ثاٍ ثطضؾای ضهتابض ریطذهای ؾابظٌ      
ٍ  ثاب  َاب  لاطظٌ  پاؽ  کٍ زاقی تًهٍ ٍ  وؿاجی  مرتیاک  ظمابوی  هبنای ٍ  ثا ٍ   مای  ضخ انایی  ظلعلا ٍ  ایاه  ورطگاطهته  زض زَىاس کا  هبنای
ٍ  اووابه  َابی  تحییا   ثطاؾابؼ  مىراًض  ثاسیه  قاًزن لاصا   می تحیی  ظمبن اهعایف مًهت ٍ  اوترابة  ، گطهتا ٍ  11 ظمابوی  هبنای  پبویا

ٍ ظ تحطیام  اپاط  تحای  شابة  ؾاکًن  مىراًض  ثٍ نلط زامىٍ قتبة ثب  م ابزیط تخییطمکابن   نزض وراط گطهتاٍ قاسٌ اؾای     انایی،  لعلا
سساکثط  وؿجی max مبوسٌ  ي ثبشی res ٍ اوسن   هُی اضظیبثی ضهتبض اوتربة قسٌ بج 

 Sَبی مىفزد  حبلب سلشلٍ  -5-1
زض  resي  maxَابی چُابض ي َكای بج اٍ اعمابگ قاسٌ ي م ابزیط         ، َط َكی ظلعلاٍ ثاٍ ناًضز هساگبواٍ ثاٍ شابة      Sزض سبلی 
ٍ        11قاک    ٍ       نماسٌ اؾاین وتابین وكابن زازٌ کاٍ ساساکثط هبثا َابی وااًضپطین ي   هاابیی وؿاجی ثاطای شابة چُابض بج اٍ، زض ظلعلا
% زض بج اٍ زيه ثاًزٌ کاٍ ایاه م ابزیط ثیكاتط اظ ساس        15/2% زض بج اٍ ؾاًه ي   51/2ٍ م اساض  زاضای ثیكایى ثٍ تطتیات   کوبئیی

مبواسٌ ویاع ثاطای     قاًزن م ابزیط تخییطمکابن وؿاجی ثابشی      موبظ ایمىی هبوی ثًزٌ ي لاصا مىواط ثاٍ ذؿابضز قاسیس زض ؾابظٌ مای       
ٍ    بٌَابی کًتا   % اؾاین اظ نووابیی کاٍ ؾابظٌ    11/1% ي 23/1ایه زي ظلعلٍ ثٍ تطتیات ثطاثاط ثاب     َابی ساًظٌ وعزیام     مطتجاٍ ثاٍ ظلعلا
َابی ماسگ قاسٌ ویاع مكاًُز اؾاین بج اٍ ؾاًه زض          قاًوس، ایاه پسیاسٌ زض ؾابظٌ     َابی نوای مای    سؿبؼ ثًزٌ ي زچبض ذؿابضز 

ضا توطثااٍ کااطزٌ کااٍ وكاابوٍ سؿبؾاایی ایااه بج ااٍ ثااٍ ظلعلااٍ اؾااین ثطاؾاابؼ وتاابین ايلیااٍ زض   maxَااب ثیكااتطیه  اکثااط ظلعلااٍ
، بج ابز میابوی سؿبؾایی ثیكاتطی زاقاتٍ ي زض وتیواٍ استمابگ ذؿابضز ایاه بج ابز ثابالتط            Sمطتجاٍ سبلای    َبی کًتبٌ شبة
 اؾین

 
 

 
 

 مبوذٌ )ة(: اغییزمکبن وسجی ثبقی )الف(: اغییزمکبن وسجی حذااثز
 در سبسٌ چُبر طجقٍ Sمبوذٌ ثزای حبلب  اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقی: 11ضکل 

 

، ًَلیؿااتط ي چاای چاایَاابی  زض ظلعلااٍ maxقااًز  شاابة َكاای بج ااٍ ثااًزٌ کااٍ مكاابَسٌ ماای Sمطثااًط ثااٍ سبلاای  12قااک  
ثااطای  resتم اؾااین ثیكاایىٍ م اابزیط % زض بج ااٍ َلاا76/1%، ي 86/1%، 26/2يالاای ثااٍ تطتیاات زاضای ثیكاایىٍ م ااساض  امپطیاابگ
 ٍ % زض بج ابز اوتُابیی ؾابظٌ محبؾااجٍ    15/1% ي 16/1%، 21/1يالای ثااٍ تطتیات ثطاثاط ثاب      َابی ًَلیؿاتط، لىاسضظ ي امپطیابگ     ظلعلا

ٍ    َبی ثیىاس  اظ نووبیی کٍ ؾبظٌقسٌ اؾین  قاًوس،   َابی نوای مای    َابی ساًظٌ زيض سؿابؼ ثاًزٌ ي زچابض ذؿابضز       مطتجاٍ ثاٍ ظلعلا
ثاطای   maxزض شابة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ کاٍ           َبی مسگ قاسٌ ویاع مكاًُز اؾاین      ایه پسیسٌ زض ؾبظٌ
لای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ قاسز اهاعایف           % ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ ي    1کمتاط اظ  قف بج ٍ ايگ 

 َبی سًظٌ زيض اؾین پصیطی بج بز هًشبوی ؾبظٌ زض ظلعلٍ اؾین زلی  ایه امط نؾیت یبهتٍ

  
 مبوذٌ )ة(: اغییزمکبن وسجی ثبقی )الف(: اغییزمکبن وسجی حذااثز

 در سبسٌ َطب طجقٍ Sمبوذٌ ثزای حبلب  اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقی: 12ضکل 
ٍ      ای ثاطای ؾابظٌ   زض اقکبگ هًق پبؾد یکؿبوی اظ سیا  ضهتابض لاطظٌ    َابی مرتیاک مكابَسٌ     َابی چُابض ي َكای بج اٍ زض ظلعلا

ٍ         می ٍ     چای ي امپطیابگ   چای  -قًز ثاٍ هاع چىاس ظلعلاٍ بلىاسضظ زض شابة چُابض بج ا  ن عیای ایاه اماط    يالای زض شابة َكای بج ا
      ٍ َابی مرتیاک،    وگبقای  َاب اؾای کاٍ ثبعا  قاسٌ تحای قاتبة        تهبثق مًز اضتعبقای ايگ ثاب م امًن هطکبوؿای اکثطیای ظلعلا

         ٍ الاصکط ثاٍ زلیا  تهابثق م امًن       َابی ذابل هاًق    ؾبظٌ ضهتابض یکؿابوی اظ وراط تحطیام ماًز ايگ زاقاتٍ ثبقاسن اماب زض ظلعلا
غی ظلعلاٍ تاب ساس اواطغی ماًزاگ ماًز زيه اهاعایف یبهتاٍ ي لاصا مىواط ثاٍ تمطکاع             َبی ثبالتط اضتعبـ ؾابظٌ، اواط   هطکبوؿی ثب مًز

مبوااسٌ بج ااٍ نذااط ثیكااتط اظ ؾاابیط   ذؿاابضز زض بج اابز ثاابالی ؾاابظٌ قااسٌ اؾااین ثىاابثطایه م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی ثاابشی  
 یبثسن   مبوسٌ تخییط می بج بز قسٌ ي الگًی تًظی  تخییطمکبن وؿجی ثبشی
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 مبوذٌ )ة(: اغییزمکبن وسجی ثبقی )الف(: اغییزمکبن وسجی حذااثز
 در سبسٌ چُبر طجقٍ Sمبوذٌ ثزای حبلب  اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقی: 11ضکل 

 

، ًَلیؿااتط ي چاای چاایَاابی  زض ظلعلااٍ maxقااًز  شاابة َكاای بج ااٍ ثااًزٌ کااٍ مكاابَسٌ ماای Sمطثااًط ثااٍ سبلاای  12قااک  
ثااطای  resتم اؾااین ثیكاایىٍ م اابزیط % زض بج ااٍ َلاا76/1%، ي 86/1%، 26/2يالاای ثااٍ تطتیاات زاضای ثیكاایىٍ م ااساض  امپطیاابگ
 ٍ % زض بج ابز اوتُابیی ؾابظٌ محبؾااجٍ    15/1% ي 16/1%، 21/1يالای ثااٍ تطتیات ثطاثاط ثاب      َابی ًَلیؿاتط، لىاسضظ ي امپطیابگ     ظلعلا

ٍ    َبی ثیىاس  اظ نووبیی کٍ ؾبظٌقسٌ اؾین  قاًوس،   َابی نوای مای    َابی ساًظٌ زيض سؿابؼ ثاًزٌ ي زچابض ذؿابضز       مطتجاٍ ثاٍ ظلعلا
ثاطای   maxزض شابة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ کاٍ           َبی مسگ قاسٌ ویاع مكاًُز اؾاین      ایه پسیسٌ زض ؾبظٌ
لای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ قاسز اهاعایف           % ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ ي    1کمتاط اظ  قف بج ٍ ايگ 

 َبی سًظٌ زيض اؾین پصیطی بج بز هًشبوی ؾبظٌ زض ظلعلٍ اؾین زلی  ایه امط نؾیت یبهتٍ

  
 مبوذٌ )ة(: اغییزمکبن وسجی ثبقی )الف(: اغییزمکبن وسجی حذااثز

 در سبسٌ َطب طجقٍ Sمبوذٌ ثزای حبلب  اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ي ثبقی: 12ضکل 
ٍ      ای ثاطای ؾابظٌ   زض اقکبگ هًق پبؾد یکؿبوی اظ سیا  ضهتابض لاطظٌ    َابی مرتیاک مكابَسٌ     َابی چُابض ي َكای بج اٍ زض ظلعلا

ٍ         می ٍ     چای ي امپطیابگ   چای  -قًز ثاٍ هاع چىاس ظلعلاٍ بلىاسضظ زض شابة چُابض بج ا  ن عیای ایاه اماط    يالای زض شابة َكای بج ا
      ٍ َابی مرتیاک،    وگبقای  َاب اؾای کاٍ ثبعا  قاسٌ تحای قاتبة        تهبثق مًز اضتعبقای ايگ ثاب م امًن هطکبوؿای اکثطیای ظلعلا

         ٍ الاصکط ثاٍ زلیا  تهابثق م امًن       َابی ذابل هاًق    ؾبظٌ ضهتابض یکؿابوی اظ وراط تحطیام ماًز ايگ زاقاتٍ ثبقاسن اماب زض ظلعلا
غی ظلعلاٍ تاب ساس اواطغی ماًزاگ ماًز زيه اهاعایف یبهتاٍ ي لاصا مىواط ثاٍ تمطکاع             َبی ثبالتط اضتعبـ ؾابظٌ، اواط   هطکبوؿی ثب مًز

مبوااسٌ بج ااٍ نذااط ثیكااتط اظ ؾاابیط   ذؿاابضز زض بج اابز ثاابالی ؾاابظٌ قااسٌ اؾااین ثىاابثطایه م ااساض تخییطمکاابن وؿااجی ثاابشی  
 یبثسن   مبوسٌ تخییط می بج بز قسٌ ي الگًی تًظی  تخییطمکبن وؿجی ثبشی
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 SSلزسٌ  پ  مخت ف َبی دامىٍ ي ا  ی ضً  مممًن ثب اًالیحبلب   -5-2
َابی چُابض ي َكای بج اٍ      ثاطای شابة   resي  maxثبقاىسن وتابین    هاىؽ مای   لاطظٌ اظ واًل َام    زض ایه سبلی، تًالی لطظٌ ي پؽ

ٍ مكابَسٌ قاسٌ کاٍ     13زض شبة چُبض بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک       زض ظیط نيضزٌ قسٌ اؾین  َابی ساًظٌ وعزیام واًضپطین ي      ظلعلا
 کىىااسن زض زاقااتٍ ي تخییطمکاابن وؿااجی ظیاابزی ضا زض ؾاابظٌ ایواابز ماای  َاابی زیگااط، يرااعیی ثحطاواای کواابئیی وؿااجی ثااٍ تااًالی

 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ  res م اابزیط کااٍ ثااًزٌ% 3/2 ي% 24/2 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ max م اابزیط SS-Nr2 ي SS-Kc2 تااًالی
ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد مكاابَسٌ قااسٌ کااٍ زض تماابمی   14ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک   ناؾاای قااسٌ محبؾااجٍ% 31/1 ي% 13/1
ثطاثاط ثیكاتط اظ    25/2یبثاس کاٍ ایاه اهاعایف زض بج اٍ ؾاًه        بج اٍ اهاعایف مای    maxلاطظٌ،   َاب ثاب اهاعایف قاسز پاؽ      تًالی

ثااب رااطیت  SSي تااًالی  Sتااًان ثااٍ ایااه وتیوااٍ ضؾاایس کااٍ زض زي سبلاای  ؾااین َمحىاایه ماایبج اابز زیگااط محبؾااجٍ قااسٌ ا
ة ي -13َاب مكابثٍ ي وعزیام ثاٍ َام اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک             ت طیجاب زض تمابمی تاًالی    maxبتکطاض ظلعلٍ ، وتبین  1تطکیت 
َاب   شابة چُابض بج اٍ ثاًزٌ، مكابَسٌ قاسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالی         ثاطای سابالز ثحطاوای     resکٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا      15قک  

res     متىابرط ثاب ایاه زي تطکیات    َمحىایه م اساض   ثاًزٌ ي   5/1تطکیات ثاب راطیت    بج ٍ زض سبلی تکطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ 
ای ثاًزٌ چاًن ثاب اهاعایف      ٌ زض یام تاًالی لاطظٌ   لاطظ  زَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽ     ثیكتط اظ سبلی مىلطز اؾین ایه پسیاسٌ وكابن  

بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال ثیكاتط اظ بج ابز تحتابوی اؾاین م اساض ایاه                resلاطظٌ،   قسز پؽ
ضیبهای کاٍ زض   تاًان ز  ثطاثاط ثاطای ظلعلاٍ واًضپطین محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ تطکیات وتابین مای              4/1اهعایف ثطاثاط ثاب   

زَىاسٌ   زض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا  تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز تحتابوی زاقاتٍ کاٍ وكابن             resي  maxَب،  تمبمی تًالی
 ای اؾین سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌ

  
 مبوذٌ ثبقی وسجی مقذار اغییزمکبن)ة(: مباشیمم  حذااثز  وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 13ضکل 

  
 )ة(: مذل اًالی ادب  ی )الف(: مذل اًالی وًر زیح

 ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقٍ، ثزای حبتت maxاًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز، : 14ضکل 
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 )ة(: مذل اًالی ادب  ی )الف(: مذل اًالی وًر زیح

 ، ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقresٍمبوذٌ،  اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقی: 15ضکل 
 

ٍ     16زض شبة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک         يالای   چای ي امپطیابگ   چای  َابی ساًظٌ زيض ًَلیؿاتط ي    مكابَسٌ قاسٌ کاٍ ظلعلا
َابی  تاًالی  کىىاسن زض  زاقاتٍ ي تخییطمکابن وؿاجی ظیابزی ضا زض ؾابظٌ ایوابز مای         َابی زیگاط، يراعیی ثحطاوای     وؿجی ثٍ تًالی

 res م اابزیط کااٍ ثااًزٌ% 17/2ي  %42/2،% 44/2 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ max م اابزیط SS-Iv2 ي SS-Hl2، SS-Ch2 ایلااطظٌ
ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد   17ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک    ناؾاای قااسٌ محبؾااجٍ% 19/1 ي %23/1 ،%31/1 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ

یبثاس کاٍ ایاه     لاطظٌ، تخییطمکابن وؿاجی ساساکثط بج اٍ اهاعایف مای        َب ثب اهاعایف قاسز پاؽ    مكبَسٌ قسٌ کٍ زض تمبمی تًالی
، زض بج بز َلتم ي َكاتم ثیكاتط اظ بج ابز زیگاط محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ              maxم ساض اهعایف 

% ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ يلای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ             1کمتاط اظ  ثطای قف بج اٍ ايگ   maxکٍ 
َاابی سااًظٌ زيض اؾااین َمحىاایه  هًشاابوی ؾاابظٌ زض ظلعلااٍپااصیطی بج اابز  اؾااین زلیاا  ایااه امااط نؾاایت قااسز اهااعایف یبهتااٍ

مبوىاس سبلای    maxبتکاطاض ظلعلاٍ ، وتابین     1ثاب راطیت تطکیات     SSي تاًالی   Sتًان ثٍ ایه وتیواٍ ضؾایس کاٍ زض زي سبلای      می
شابة َكای بج اٍ    ثاطای سابالز ثحطاوای     resکاٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا       18ة ي قاک   -16شج  مكبثٍ اؾین ثب تًهٍ ثاٍ قاک    

ثاًزٌ   5/1تطکیات ثاب راطیت    بج اٍ زض سبلای تکاطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ        resَاب   ثًزٌ، مكبَسٌ قسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالی   
 لاطظٌ  زَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽ     ثیكاتط اظ سبلای مىلاطز اؾاین ایاه پسیاسٌ وكابن        متىبرط ثب ایه زي تطکیات َمحىیه م ساض ي 

بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال          resلاطظٌ،   ای ثًزٌ چاًن ثاب اهاعایف قاسز پاؽ      زض یم تًالی لطظٌ
 وؿااجی تخییطمکاابن م ااساض ورااط ماابکعیمم  هطیااًلی ضهتاابض متلاابيتی اظ  ظلعلااٍ زض تااًالیثیكااتط اظ بج اابز تحتاابوی اؾااین   

ٍ  َكای  ثطای ؾبظٌ مبوسٌ ثبشی ياثؿاتگی الگاًی ذؿابضز ي تحطیام ماًزی ؾابظٌ ثاٍ         قاًز، عیای ایاه اماط     بَسٌ مای مكا  بج ا
ایاه الگاً ثاٍ ناًضز      5/1لاطظٌ کمتاط اظ راطیت م یابؼ      َابی پاؽ   ؾه  اوطغی ياضزٌ اظ ؾامی ظلعلاٍ ثاًزٌ کاٍ ثاطای قاسز      

بالتط لااطظٌ اظ م ااساض شکااط قااسٌ،  مًزَاابی ثاا متمطکااع ي زض یاام بج ااٍ ذاابل اؾااین يلاای َمگاابه ثااب هطاتااط ضهااته قااسز پااؽ
تاًان اوترابض زاقای کاٍ ثاب تخییاط الگاًی         یبثاسن لاصا مای    اضتعبقی هعبگ قاسٌ ي لاصا ذؿابضز زض بج ابز موابيض گؿاتطـ مای       

ثااب تًهااٍ ثااٍ تطکیاات  لاطظٌ اظ قااسز ذؿاابضز ثااٍ م ااساض هعئاای کبؾاتٍ قااًزن   ذؿابضز ثااٍ اظای تخییااط هعئاای زض قااسز پااؽ 
زض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا  تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز          resي  maxَاب،   تاًان زضیبهای کاٍ زض تمابمی تاًالی      وتبین مای 

 ای ثسين تًهٍ ثٍ وًل لطظٌ اؾین زَىسٌ سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌ تحتبوی زاقتٍ کٍ وكبن
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 SSلزسٌ  پ  مخت ف َبی دامىٍ ي ا  ی ضً  مممًن ثب اًالیحبلب   -5-2
َابی چُابض ي َكای بج اٍ      ثاطای شابة   resي  maxثبقاىسن وتابین    هاىؽ مای   لاطظٌ اظ واًل َام    زض ایه سبلی، تًالی لطظٌ ي پؽ

ٍ مكابَسٌ قاسٌ کاٍ     13زض شبة چُبض بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک       زض ظیط نيضزٌ قسٌ اؾین  َابی ساًظٌ وعزیام واًضپطین ي      ظلعلا
 کىىااسن زض زاقااتٍ ي تخییطمکاابن وؿااجی ظیاابزی ضا زض ؾاابظٌ ایواابز ماای  َاابی زیگااط، يرااعیی ثحطاواای کواابئیی وؿااجی ثااٍ تااًالی

 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ  res م اابزیط کااٍ ثااًزٌ% 3/2 ي% 24/2 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ max م اابزیط SS-Nr2 ي SS-Kc2 تااًالی
ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد مكاابَسٌ قااسٌ کااٍ زض تماابمی   14ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک   ناؾاای قااسٌ محبؾااجٍ% 31/1 ي% 13/1
ثطاثاط ثیكاتط اظ    25/2یبثاس کاٍ ایاه اهاعایف زض بج اٍ ؾاًه        بج اٍ اهاعایف مای    maxلاطظٌ،   َاب ثاب اهاعایف قاسز پاؽ      تًالی

ثااب رااطیت  SSي تااًالی  Sتااًان ثااٍ ایااه وتیوااٍ ضؾاایس کااٍ زض زي سبلاای  ؾااین َمحىاایه ماایبج اابز زیگااط محبؾااجٍ قااسٌ ا
ة ي -13َاب مكابثٍ ي وعزیام ثاٍ َام اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک             ت طیجاب زض تمابمی تاًالی    maxبتکطاض ظلعلٍ ، وتبین  1تطکیت 
َاب   شابة چُابض بج اٍ ثاًزٌ، مكابَسٌ قاسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالی         ثاطای سابالز ثحطاوای     resکٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا      15قک  

res     متىابرط ثاب ایاه زي تطکیات    َمحىایه م اساض   ثاًزٌ ي   5/1تطکیات ثاب راطیت    بج ٍ زض سبلی تکطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ 
ای ثاًزٌ چاًن ثاب اهاعایف      ٌ زض یام تاًالی لاطظٌ   لاطظ  زَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽ     ثیكتط اظ سبلی مىلطز اؾین ایه پسیاسٌ وكابن  

بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال ثیكاتط اظ بج ابز تحتابوی اؾاین م اساض ایاه                resلاطظٌ،   قسز پؽ
ضیبهای کاٍ زض   تاًان ز  ثطاثاط ثاطای ظلعلاٍ واًضپطین محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ تطکیات وتابین مای              4/1اهعایف ثطاثاط ثاب   

زَىاسٌ   زض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا  تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز تحتابوی زاقاتٍ کاٍ وكابن             resي  maxَب،  تمبمی تًالی
 ای اؾین سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌ

  
 مبوذٌ ثبقی وسجی مقذار اغییزمکبن)ة(: مباشیمم  حذااثز  وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 13ضکل 

  
 )ة(: مذل اًالی ادب  ی )الف(: مذل اًالی وًر زیح

 ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقٍ، ثزای حبتت maxاًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز، : 14ضکل 
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 )ة(: مذل اًالی ادب  ی )الف(: مذل اًالی وًر زیح

 ، ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ چُبر طجقresٍمبوذٌ،  اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقی: 15ضکل 
 

ٍ     16زض شبة َكای بج اٍ ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک         يالای   چای ي امپطیابگ   چای  َابی ساًظٌ زيض ًَلیؿاتط ي    مكابَسٌ قاسٌ کاٍ ظلعلا
َابی  تاًالی  کىىاسن زض  زاقاتٍ ي تخییطمکابن وؿاجی ظیابزی ضا زض ؾابظٌ ایوابز مای         َابی زیگاط، يراعیی ثحطاوای     وؿجی ثٍ تًالی

 res م اابزیط کااٍ ثااًزٌ% 17/2ي  %42/2،% 44/2 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ max م اابزیط SS-Iv2 ي SS-Hl2، SS-Ch2 ایلااطظٌ
ثااطای ساابالز ثحطاواای پبؾااد   17ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک    ناؾاای قااسٌ محبؾااجٍ% 19/1 ي %23/1 ،%31/1 ثااب ثطاثااط تطتیاات ثااٍ

یبثاس کاٍ ایاه     لاطظٌ، تخییطمکابن وؿاجی ساساکثط بج اٍ اهاعایف مای        َب ثب اهاعایف قاسز پاؽ    مكبَسٌ قسٌ کٍ زض تمبمی تًالی
، زض بج بز َلتم ي َكاتم ثیكاتط اظ بج ابز زیگاط محبؾاجٍ قاسٌ اؾاین ثاب تًهاٍ ثاٍ وتابین زیاسٌ قاسٌ              maxم ساض اهعایف 

% ي وعزیام ثاٍ َام ثاًزٌ يلای وبگُابن زض بج ابز َلاتم ي َكاتم ایاه م اساض ثاٍ             1کمتاط اظ  ثطای قف بج اٍ ايگ   maxکٍ 
َاابی سااًظٌ زيض اؾااین َمحىاایه  هًشاابوی ؾاابظٌ زض ظلعلااٍپااصیطی بج اابز  اؾااین زلیاا  ایااه امااط نؾاایت قااسز اهااعایف یبهتااٍ

مبوىاس سبلای    maxبتکاطاض ظلعلاٍ ، وتابین     1ثاب راطیت تطکیات     SSي تاًالی   Sتًان ثٍ ایه وتیواٍ ضؾایس کاٍ زض زي سبلای      می
شابة َكای بج اٍ    ثاطای سابالز ثحطاوای     resکاٍ مطثاًط ثاٍ تًظیا       18ة ي قاک   -16شج  مكبثٍ اؾین ثب تًهٍ ثاٍ قاک    

ثاًزٌ   5/1تطکیات ثاب راطیت    بج اٍ زض سبلای تکاطاض ظلعلاٍ انایی ثیكاتط اظ        resَاب   ثًزٌ، مكبَسٌ قسٌ کاٍ زض تمابمی تاًالی   
 لاطظٌ  زَىاسٌ اَمیای قاسز پاؽ     ثیكاتط اظ سبلای مىلاطز اؾاین ایاه پسیاسٌ وكابن        متىبرط ثب ایه زي تطکیات َمحىیه م ساض ي 

بج اٍ اهاعایف یبهتاٍ ي ایاه واطخ اهاعایف زض بج ابز ثابال          resلاطظٌ،   ای ثًزٌ چاًن ثاب اهاعایف قاسز پاؽ      زض یم تًالی لطظٌ
 وؿااجی تخییطمکاابن م ااساض ورااط ماابکعیمم  هطیااًلی ضهتاابض متلاابيتی اظ  ظلعلااٍ زض تااًالیثیكااتط اظ بج اابز تحتاابوی اؾااین   

ٍ  َكای  ثطای ؾبظٌ مبوسٌ ثبشی ياثؿاتگی الگاًی ذؿابضز ي تحطیام ماًزی ؾابظٌ ثاٍ         قاًز، عیای ایاه اماط     بَسٌ مای مكا  بج ا
ایاه الگاً ثاٍ ناًضز      5/1لاطظٌ کمتاط اظ راطیت م یابؼ      َابی پاؽ   ؾه  اوطغی ياضزٌ اظ ؾامی ظلعلاٍ ثاًزٌ کاٍ ثاطای قاسز      

بالتط لااطظٌ اظ م ااساض شکااط قااسٌ،  مًزَاابی ثاا متمطکااع ي زض یاام بج ااٍ ذاابل اؾااین يلاای َمگاابه ثااب هطاتااط ضهااته قااسز پااؽ
تاًان اوترابض زاقای کاٍ ثاب تخییاط الگاًی         یبثاسن لاصا مای    اضتعبقی هعبگ قاسٌ ي لاصا ذؿابضز زض بج ابز موابيض گؿاتطـ مای       

ثااب تًهااٍ ثااٍ تطکیاات  لاطظٌ اظ قااسز ذؿاابضز ثااٍ م ااساض هعئاای کبؾاتٍ قااًزن   ذؿابضز ثااٍ اظای تخییااط هعئاای زض قااسز پااؽ 
زض بج ابز هًشابوی اهاعایف شبثا  تاًهُی وؿاجی ثاٍ بج ابز          resي  maxَاب،   تاًان زضیبهای کاٍ زض تمابمی تاًالی      وتبین مای 

 ای ثسين تًهٍ ثٍ وًل لطظٌ اؾین زَىسٌ سؿبؾیی ایه بج بز ثٍ تًالی لطظٌ تحتبوی زاقتٍ کٍ وكبن
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 مبوذٌ ثبقی وسجی )ة(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن حذااثز  وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 16ضکل 
 

   
 يالی امپزیبل اًالی مذل(: ج) چی )ة(: مذل اًالی چی )الف(: مذل اًالی ًَلیستز

 طجقٍاًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ َطب : 17ضکل 
 

   
 يالی امپطیبگ تًالی مسگ : مب چی بة : مسگ تًالی چی بالک : مسگ تًالی ًَلیؿتط

 مبوذٌ ثزای حبتت ثحزاوی در سبسٌ َطب طجقٍ اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقی: 18ضکل 
 

َكای بج اٍ    ي کوابئیی ي زض شابة   َابی واًضپطین   ثب تًهٍ ثٍ ومًزاضَبی هاًق، مكابَسٌ قاسٌ کاٍ زض شابة چُابض بج اٍ تاًالی        
 ثاب قاًزن   َاب پطزاذتاٍ مای    چی ي ًَلیؿاتط ثحطاوای َؿاتىس؛ لاصا زض ایاه شؿامی ثاٍ ثطضؾای ثیكاتط ایاه تاًالی            َبی چی تًالی
 تااًالی چُاابض اپااط تحاای َكاای بج ااٍ ي چُاابض شاابة بج اابز زض max م ااساض ثیكااتطیه ثااٍ مطثااًط کااٍ 19  قااک  ثااٍ تًهااٍ
ٍ  قاًز  مای  مكابَسٌ  اؾای،  ثحطاوای  ٍ  قاسز  ثطاثاط  1/1 تاب  2/1 اظ لاطظٌ  پاؽ  قاسز  اهاعایف  ثاب  کا ثاب   max م اساض  انایی،  ظلعلا

ٍ  ظمابوی ن یبثاس  مای  ضيوس ذهی اهاعایف  ٍ  قاسز  کا  الظهن اذاتال  هعئای زاضز   max م ابزیط  ثطاثاط ثاًزٌ،   لاطظٌ  پاؽ  ي انایی  ظلعلا
ٍ  اؾای  %2 اظ ثیكاتط  َاب  سبلای  تمابمی  زض لاطظٌ  پاؽ  وبقای اظ  max م اساض  ،1ثاب راطیت تطکیات     SSتًالی  کٍ اؾی شکط ثٍ  کا
ٍ  ثاب  نثاطز  اظ سس ایمىی هبوی هطاتاط مای   ضا  ؾبظٌ م ساض ایه ٍ  تًها ٍ  21  قاک   ثا ٍ  مطثاًط  کا  بج ابز  زض res م اساض  ثیكاتطیه  ثا
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ٍ   ي چُابض  شبة ٍ  قاًز  مای  مكابَسٌ  اؾای،  ثحطاوای  تاًالی  چُابض  اپاط  تحای  َكای بج ا  زض لاطظٌ،  پاؽ  اظ وبقای  res م اساض  کا
ٍ  اظ ثیكاتط  َب قسز تمبمی ٍ  ایاه  َمحىایه ن اؾای  انایی  ظلعلا ٍ  نیاس  مای  ثسؾای  وتیوا  م اساض  لاطظٌ،  پاؽ  قاسز  اهاعایف  ثاب  کا

res قاسز  ثطاثاط  8/1 تاب  5/1 َابی  قاسز  پسیاسٌ زض  ایاه ن یبهی ورًاَس اهعایف العامب  ٍ ٍ  انایی  ظلعلا قاًز   مای  زیاسٌ  يراً(  ثا
زلی  ایه امط توبيظ م بيمی ؾابظٌ اظ ساس م بيمای وُابیی ذاًز ي اهای قاسیس ؾارتی ؾابظٌ ثاًزٌ کاٍ سؿبؾایی ؾابظٌ ضا ثاٍ               

اهااعایف  مبوااسٌ ثاابشی وؿااجی تخییطمکاابن َاابی سبرااط العاماابر ثطاؾاابؼ زازٌ ثااطزن لااصالااطظٌ اظ ثاایه ماایاهااعایف قااسز پااؽ
 نوساضز لطظٌ پؽ قسز اهعایفیکىًاذتی ثب 

ٍ  تاًان  مای  قاسٌ  اووبه َبی ثطضؾی ثب ٍ  ایاه  ثا ٍ  ضؾایس  وتیوا ٍ  قاسز  يشتای  کا  ای لاطظٌ  تاًالی  یام  زض لاطظٌ  پاؽ  ي انایی  ظلعلا
متىاابرط زض  م ااساض اظ ثیكااتط لااطظٌ وبقاای اظ پااؽ resم ااساض  اذااتال  چىااساوی وساقااتٍ يلاای زض م بثاا   max ثبقااس، یکؿاابن
زَىاسٌ يهاًز ذؿابضز مبواسگبض زض     کاٍ وكابن   resزض قابذم   ضا ذاًز  اَمیای  ای لاطظٌ  تاًالی  ثحا   لاصا ن اؾای  انایی  ظلعلٍ

 تُاابییاو بج اابز زض ،res ي max م ااساض لااطظٌ، پااؽ قااسز اهااعایف َمحىاایه ثااب نزَااس ماای وكاابن يرااً( ؾاابظٌ ثااًزٌ ثااٍ
ٍ  َكی بج ٍ ي چُبض َبی شبة ٍ  وؿاجی  گیاطی  چكام  باًض  ثا  ذؿابضز  امکابن  ثىابثطایه  یبثاس؛  مای  اهاعایف  تاط  پابییه  بج ابز  ثا
 نگیطز شطاض تًهٍ مًضز ثبیس ي اؾی ثیكتط ذییی ؾبظٌ اوتُبیی بج بز اظ لطظٌ، پؽ اپط تحی ؾبظٌ

  
 ادب  ی(: ة) وًر زیح(: الف)

  
 ًَلیستز(: د) چی چی(: ج)

 لزسٌ َبی مخت ف پ  َبی ثحزاوی احب ضذت ثزای اًالی maxثیطتزیه مقذار : 19ضکل 

  
 ادب  ی(: ة) وًر زیح(: الف)
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ٍ   ي چُابض  شبة ٍ  قاًز  مای  مكابَسٌ  اؾای،  ثحطاوای  تاًالی  چُابض  اپاط  تحای  َكای بج ا  زض لاطظٌ،  پاؽ  اظ وبقای  res م اساض  کا
ٍ  اظ ثیكاتط  َب قسز تمبمی ٍ  ایاه  َمحىایه ن اؾای  انایی  ظلعلا ٍ  نیاس  مای  ثسؾای  وتیوا  م اساض  لاطظٌ،  پاؽ  قاسز  اهاعایف  ثاب  کا

res قاسز  ثطاثاط  8/1 تاب  5/1 َابی  قاسز  پسیاسٌ زض  ایاه ن یبهی ورًاَس اهعایف العامب  ٍ ٍ  انایی  ظلعلا قاًز   مای  زیاسٌ  يراً(  ثا
زلی  ایه امط توبيظ م بيمی ؾابظٌ اظ ساس م بيمای وُابیی ذاًز ي اهای قاسیس ؾارتی ؾابظٌ ثاًزٌ کاٍ سؿبؾایی ؾابظٌ ضا ثاٍ               

اهااعایف  مبوااسٌ ثاابشی وؿااجی تخییطمکاابن َاابی سبرااط العاماابر ثطاؾاابؼ زازٌ ثااطزن لااصالااطظٌ اظ ثاایه ماایاهااعایف قااسز پااؽ
 نوساضز لطظٌ پؽ قسز اهعایفیکىًاذتی ثب 

ٍ  تاًان  مای  قاسٌ  اووبه َبی ثطضؾی ثب ٍ  ایاه  ثا ٍ  ضؾایس  وتیوا ٍ  قاسز  يشتای  کا  ای لاطظٌ  تاًالی  یام  زض لاطظٌ  پاؽ  ي انایی  ظلعلا
متىاابرط زض  م ااساض اظ ثیكااتط لااطظٌ وبقاای اظ پااؽ resم ااساض  اذااتال  چىااساوی وساقااتٍ يلاای زض م بثاا   max ثبقااس، یکؿاابن
زَىاسٌ يهاًز ذؿابضز مبواسگبض زض     کاٍ وكابن   resزض قابذم   ضا ذاًز  اَمیای  ای لاطظٌ  تاًالی  ثحا   لاصا ن اؾای  انایی  ظلعلٍ

 تُاابییاو بج اابز زض ،res ي max م ااساض لااطظٌ، پااؽ قااسز اهااعایف َمحىاایه ثااب نزَااس ماای وكاابن يرااً( ؾاابظٌ ثااًزٌ ثااٍ
ٍ  َكی بج ٍ ي چُبض َبی شبة ٍ  وؿاجی  گیاطی  چكام  باًض  ثا  ذؿابضز  امکابن  ثىابثطایه  یبثاس؛  مای  اهاعایف  تاط  پابییه  بج ابز  ثا
 نگیطز شطاض تًهٍ مًضز ثبیس ي اؾی ثیكتط ذییی ؾبظٌ اوتُبیی بج بز اظ لطظٌ، پؽ اپط تحی ؾبظٌ

  
 ادب  ی(: ة) وًر زیح(: الف)

  
 ًَلیستز(: د) چی چی(: ج)

 لزسٌ َبی مخت ف پ  َبی ثحزاوی احب ضذت ثزای اًالی maxثیطتزیه مقذار : 19ضکل 

  
 ادب  ی(: ة) وًر زیح(: الف)
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 ًَلیستز(: د) چی چی(: ج)

 لزسٌ َبی مخت ف پ  َبی ثحزاوی احب ضذت ثزای اًالی resثیطتزیه مقذار : 20ضکل 
 

لاطظٌ اؾاین وکتاٍ     وكابوگط تخییاطاز قاجٍ ذهای م ابزیط تخییطمکابن ساساکثط وؿاجی ثاٍ راطیت م یابؼ پاؽ             19قک  وتبین 
لااطظٌ ثااًزٌ ي ثااٍ زلیاا  تلاابيز زض الگااًی ذؿاابضز  قاابیبن شکااط تىُااب ياثؿااتگی ذهاای تخییطمکاابن سااساکثط ثااٍ م یاابؼ پااؽ

یابثی قاسٌ ثاطای چُابض ظلعلاٍ مىاسضم زض        ثهاٍ زضين مبواسٌ اضائاٍ زازن ضا   تًان ضاثهاٍ هابمعی ثاطای تخییطمکابن ثابشی      َب ومی ؾبظٌ
 قًز: ثٍ نًضز شی  اضائٍ می 19قک  

10034.00.0243SFmax-5ب   

تخییطمکابن وؿاجی ساساکثط ؾابظٌ اؾاین زشای قاًز کاٍ ایاه ضاثهاٍ            maxلاطظٌ ي   رطیت م یبؼ قسز پاؽ  SFزض ایه ضاثهٍ 
 تطی نًضز پصیطزن َبی هبم  َبی مسورط ثبیؿتی تحیی  َبی ثحطاوی اوتربثی ثًزٌ ي ثطای ؾبیط ظلعلٍ ثٍ اظای ظلعلٍ

 FN وشدیک حًسٌ لزسٌ پ  ي دير حًسٌ لزسٌ اس وبَموًن حبلب اًالی  -5-3
لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ وعزیام مهاط( قاًز کاٍ زض ایاه         تًاوس ثٍ نًضز وبَمؿبن اظ واًل لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ زيض ي پاؽ      تًالی می 

َاابی سااًظٌ وعزیاام اریاات زاضای رااطثبتی زض  قااًزن ظلعلااٍیااه سبلاای پطزاذتااٍ ماای اَااب زض ثرااف ثااٍ تحییاا  پبؾااد ؾاابظٌ 
ٍ  ایاه سبلای، ثاب    ضتبضیرحٍ ظمبوی ؾطعی ثًزٌ کٍ ثٍ قاط( شیا  نيضزٌ قاسٌ اؾاینز     ٍ  تًها  َابی  زازٌ ظمابن -ؾاطعی  وماًزاض  ثا

 ٍ  َاابی ظلعلااٍ عىااًان ثااٍ ضا ًَلیؿااتط ي يالاای امپطیاابگ َاابی ضؾاام قااسٌ، ظلعلااٍ ايگ پبویااٍ ثیؿاای ثااطای ي 21 قااک  زض کااٍ ظلعلا
 قااًا زاضایب وعزیاام سااًظٌ َاابی ظلعلااٍ عىااًان ثااٍ کواابئیی ضا ي وااًضپطین َاابی ظلعلااٍ ي  ؾااطعی هبشااس قااًاب زيض سااًظٌ
 نقًز می اوتربة  ؾطعی

 
 سلشلٍ َبی دادٌ سمبن-سزػب ومًدار: 21ضکل 
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Hollister Imperial
Northridge Kocaeli

دارای ضً  وبگُبوی

 
 

ٍ  ای لاطظٌ  تاًالی  اعمابگ  ثطای ٍ  بج اٍ،  َكای  چُابض ي  َابی  شابة  ثا ٍ  زيض ساًظٌ  َابی  ظلعلا ٍ  عىاًان  ثا ٍ  ي انایی  ظلعلا  َابی  ظلعلا
ٍ  الظهن قاًز هاطو مای   لاطظٌ  پؽ عىًان ثٍ وعزیم سًظٌ ٍ  اؾای  شکاط  ثا ٍ  کا ٍ  11 ظمابوی  هبنای ضؾایسن   هُای ثاٍ ؾاکًن    پبویا
ٍ  بج اٍ،  َكای  ي چُابض  َابی  شابة  ثاطای  res ي max وتابین ن قاًز  مای  لحابظ  ؾبظٌ  قاسٌ  نيضزٌ ظیاط  زض تاًالی  َاط  تلکیام  ثا
ٍ  ثاب  بج ٍ چُبض شبة زض ناؾی ٍ  تًها ٍ  اظ ثیكاتط  لاطظٌ  پاؽ  اظ وبقای  maxقاسٌ کاٍ    مكابَسٌ  22 قاک   ثا  ي اؾای  انایی  ظلعلا

 سبناا  وتیوااٍ ایااه 23 قااک  ثااٍ تًهااٍ ثااب نضؾااس ثطاثااط مای  2م ااساض  ثااٍ ؾااًه بج ااٍ زض اذااتال  ایااه FN-Iv-Kcزض ماسگ  
ٍ  قًز می ٍ  ثاب ن هًشابوی ایاه واطخ ضقاس هابسف اؾای       بج ابز  زض ضي ثاٍ اهاعایف ثاًزٌ ي    res َاب،  تاًالی  تمابمی  زض کا ٍ  تًها  ثا

ي  ثطاثااط 2ثااٍ تطتیاات ب زاضز ضا resي  max تكااسیس ثیكااتطیه FN-Hl-Kc تااًالی کااٍ نیااس ماای ثسؾاای وتیوااٍ ایااه 24 قااک 
کىااس بثااٍ تطتیاات  ماای ایواابز بج ااٍ چُاابض شاابة زض ضا resي  max م ااساض ثیكااتطیه FN-Iv-Kc تااًالی ي  ثطاثااط تكااسیس 5/12
ٌ   قاًز، ؾابظٌ   می مكبَسٌ کٍ َمبوهًضن % 26/1% ي 54/2 َابی ساًظٌ وعزیام     لاطظٌ  مطتجاٍ سؿبؾایی ظیابزی ثاٍ پاؽ      َابی کًتاب

ٍ  اظ کااٍ زاضواسن َمحىاایه ظماابوی   ثااٍ تطتیاات ثااٍ res ي max م اابزیط اؾای،  قااسٌ اؾااتلبزٌ لااطظٌ پاؽ  عىااًان ثااٍ کواابئیی ظلعلا
ن اؾاای ثیاابن قااسٌ سااس اظ کمتااط م اابزیط ایااه وااًضپطین لااطظٌ پااؽ زض ي ایااه زضساابلی اؾاای کااٍ ضؾاایسٌ %2/1 % ي2 اظ ثاایف

مطتجااٍ ثؿاایبض ثیكااتط اظ ؾاابیط ساابالز  َاابی کًتاابٌَاابی سااًظٌ وعزیاام، ضقااس ذؿاابضز زض ؾاابظٌلااطظٌزض ساابالز پااؽ ثىاابثطایه
 ناؾی

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالی: 22ضکل 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ مبوذٌ ثزای اًالی ثبقیاًسیغ اغییزمکبن وسجی : 23ضکل 
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59 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

  
 ًَلیستز(: د) چی چی(: ج)

 لزسٌ َبی مخت ف پ  َبی ثحزاوی احب ضذت ثزای اًالی resثیطتزیه مقذار : 20ضکل 
 

لاطظٌ اؾاین وکتاٍ     وكابوگط تخییاطاز قاجٍ ذهای م ابزیط تخییطمکابن ساساکثط وؿاجی ثاٍ راطیت م یابؼ پاؽ             19قک  وتبین 
لااطظٌ ثااًزٌ ي ثااٍ زلیاا  تلاابيز زض الگااًی ذؿاابضز  قاابیبن شکااط تىُااب ياثؿااتگی ذهاای تخییطمکاابن سااساکثط ثااٍ م یاابؼ پااؽ

یابثی قاسٌ ثاطای چُابض ظلعلاٍ مىاسضم زض        ثهاٍ زضين مبواسٌ اضائاٍ زازن ضا   تًان ضاثهاٍ هابمعی ثاطای تخییطمکابن ثابشی      َب ومی ؾبظٌ
 قًز: ثٍ نًضز شی  اضائٍ می 19قک  

10034.00.0243SFmax-5ب   

تخییطمکابن وؿاجی ساساکثط ؾابظٌ اؾاین زشای قاًز کاٍ ایاه ضاثهاٍ            maxلاطظٌ ي   رطیت م یبؼ قسز پاؽ  SFزض ایه ضاثهٍ 
 تطی نًضز پصیطزن َبی هبم  َبی مسورط ثبیؿتی تحیی  َبی ثحطاوی اوتربثی ثًزٌ ي ثطای ؾبیط ظلعلٍ ثٍ اظای ظلعلٍ

 FN وشدیک حًسٌ لزسٌ پ  ي دير حًسٌ لزسٌ اس وبَموًن حبلب اًالی  -5-3
لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ وعزیام مهاط( قاًز کاٍ زض ایاه         تًاوس ثٍ نًضز وبَمؿبن اظ واًل لاطظٌ اظ واًل ساًظٌ زيض ي پاؽ      تًالی می 

َاابی سااًظٌ وعزیاام اریاات زاضای رااطثبتی زض  قااًزن ظلعلااٍیااه سبلاای پطزاذتااٍ ماای اَااب زض ثرااف ثااٍ تحییاا  پبؾااد ؾاابظٌ 
ٍ  ایاه سبلای، ثاب    ضتبضیرحٍ ظمبوی ؾطعی ثًزٌ کٍ ثٍ قاط( شیا  نيضزٌ قاسٌ اؾاینز     ٍ  تًها  َابی  زازٌ ظمابن -ؾاطعی  وماًزاض  ثا

 ٍ  َاابی ظلعلااٍ عىااًان ثااٍ ضا ًَلیؿااتط ي يالاای امپطیاابگ َاابی ضؾاام قااسٌ، ظلعلااٍ ايگ پبویااٍ ثیؿاای ثااطای ي 21 قااک  زض کااٍ ظلعلا
 قااًا زاضایب وعزیاام سااًظٌ َاابی ظلعلااٍ عىااًان ثااٍ کواابئیی ضا ي وااًضپطین َاابی ظلعلااٍ ي  ؾااطعی هبشااس قااًاب زيض سااًظٌ
 نقًز می اوتربة  ؾطعی

 
 سلشلٍ َبی دادٌ سمبن-سزػب ومًدار: 21ضکل 

 

0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

δ r
es

ضذت پ  لزسٌ

          
          

0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

δ r
es

ضذت پ  لزسٌ

          
          

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20

ب 
زػ

س
(

ویٍ
ز  ب

تز ث
ی م

سبوت
)

( بویٍ)سمبن 

Hollister Imperial
Northridge Kocaeli

دارای ضً  وبگُبوی

 
 

ٍ  ای لاطظٌ  تاًالی  اعمابگ  ثطای ٍ  بج اٍ،  َكای  چُابض ي  َابی  شابة  ثا ٍ  زيض ساًظٌ  َابی  ظلعلا ٍ  عىاًان  ثا ٍ  ي انایی  ظلعلا  َابی  ظلعلا
ٍ  الظهن قاًز هاطو مای   لاطظٌ  پؽ عىًان ثٍ وعزیم سًظٌ ٍ  اؾای  شکاط  ثا ٍ  کا ٍ  11 ظمابوی  هبنای ضؾایسن   هُای ثاٍ ؾاکًن    پبویا
ٍ  بج اٍ،  َكای  ي چُابض  َابی  شابة  ثاطای  res ي max وتابین ن قاًز  مای  لحابظ  ؾبظٌ  قاسٌ  نيضزٌ ظیاط  زض تاًالی  َاط  تلکیام  ثا
ٍ  ثاب  بج ٍ چُبض شبة زض ناؾی ٍ  تًها ٍ  اظ ثیكاتط  لاطظٌ  پاؽ  اظ وبقای  maxقاسٌ کاٍ    مكابَسٌ  22 قاک   ثا  ي اؾای  انایی  ظلعلا

 سبناا  وتیوااٍ ایااه 23 قااک  ثااٍ تًهااٍ ثااب نضؾااس ثطاثااط مای  2م ااساض  ثااٍ ؾااًه بج ااٍ زض اذااتال  ایااه FN-Iv-Kcزض ماسگ  
ٍ  قًز می ٍ  ثاب ن هًشابوی ایاه واطخ ضقاس هابسف اؾای       بج ابز  زض ضي ثاٍ اهاعایف ثاًزٌ ي    res َاب،  تاًالی  تمابمی  زض کا ٍ  تًها  ثا

ي  ثطاثااط 2ثااٍ تطتیاات ب زاضز ضا resي  max تكااسیس ثیكااتطیه FN-Hl-Kc تااًالی کااٍ نیااس ماای ثسؾاای وتیوااٍ ایااه 24 قااک 
کىااس بثااٍ تطتیاات  ماای ایواابز بج ااٍ چُاابض شاابة زض ضا resي  max م ااساض ثیكااتطیه FN-Iv-Kc تااًالی ي  ثطاثااط تكااسیس 5/12
ٌ   قاًز، ؾابظٌ   می مكبَسٌ کٍ َمبوهًضن % 26/1% ي 54/2 َابی ساًظٌ وعزیام     لاطظٌ  مطتجاٍ سؿبؾایی ظیابزی ثاٍ پاؽ      َابی کًتاب

ٍ  اظ کااٍ زاضواسن َمحىاایه ظماابوی   ثااٍ تطتیاات ثااٍ res ي max م اابزیط اؾای،  قااسٌ اؾااتلبزٌ لااطظٌ پاؽ  عىااًان ثااٍ کواابئیی ظلعلا
ن اؾاای ثیاابن قااسٌ سااس اظ کمتااط م اابزیط ایااه وااًضپطین لااطظٌ پااؽ زض ي ایااه زضساابلی اؾاای کااٍ ضؾاایسٌ %2/1 % ي2 اظ ثاایف

مطتجااٍ ثؿاایبض ثیكااتط اظ ؾاابیط ساابالز  َاابی کًتاابٌَاابی سااًظٌ وعزیاام، ضقااس ذؿاابضز زض ؾاابظٌلااطظٌزض ساابالز پااؽ ثىاابثطایه
 ناؾی

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالی: 22ضکل 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ مبوذٌ ثزای اًالی ثبقیاًسیغ اغییزمکبن وسجی : 23ضکل 
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601397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

  
 مبوذٌ ثبقی وسجی )ة(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن حذااثز وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 24ضکل 
 

وبقاای اظ ظلعلااٍ اناایی ي  maxَااب،  قااًز کااٍ زض تماابمی تااًالی مكاابَسٌ ماای 25زض شاابة َكاای بج ااٍ ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک   
ثااٍ زلیاا   FN-Iv-Kcي  FN-Hl-Kcَاابی  ضؾااىسن زض تااًالی لااطظٌ زض بج اابز هًشاابوی ثااٍ ثیكااتطیه م ااساض ذااًز ماای    پااؽ

زض بج اابز تحتاابوی ضقااس چكاامگیطی زاقااتٍ اؾااین  maxلااطظٌ ثااب مااًز زيه اضتعبقاای ؾاابظٌ، تالشای م اامًن هطکبوؿاای پااؽ 
-FNَابی ساًظٌ وعزیام زاضواسن تاًالی       لاطظٌ  مطتجاٍ سؿبؾایی کمتاطی ثاٍ پاؽ      َابی ثیىاس   قًز، ؾبظٌ می مكبَسٌ کٍ َمبوهًض
Iv-Kc  ضقسmax       َابی  وتیواٍ مكابثٍ ؾابظٌ    26ضؾابوسن ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک       % مای  25/2ضا زض شابة َكای بج اٍ ثاٍ م اساض
َاابیی کااٍ م اامًن هطکبوؿاای ظلعلااٍ ثااط ضيی مًزَاابی ثاابالتط اضتعبقاای شااطاض گطهتااٍ،  قااًزن زض تااًالی مطتجااٍ سبناا  ماایکًتاابٌ

res  نَب اپطاز مرطثی زاضوسوؿجی ثٍ ؾبیط تًالیزچبض تكسیس قسٌ ي 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالی: 25ضکل 
 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ مبوذٌ ثزای اًالی اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقی: 26ضکل 
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 مبوذٌ ثبقی وسجی )ة(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن حذااثز وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 27ضکل 
 

ٍ  ثاطای  بج ابز  قاتبة  تًظیا   ضؾم ثب بج ٍ َكی شبة زض ٍ  ایاه  مرتیاک  َابی  ظلعلا ٍ  قاسٌ  سبنا   وتیوا  تاب  قاتبة  تًظیا   کا
 ریطذهاای نااًضز ثااٍ قااتبة تخییااطاز ایااه ثاابالتط بج اابز زض کااٍ ثااًزٌ ذهاای نااًضز ثااٍ ؾاابظٌ میاابوی ي تحتاابوی بج اابز
 ثااب ثطاثااط بج ااٍ َكاای ؾاابظٌ ايگ بج ااٍ 5 ثااطای يالاای امپطیاابگ ظلعلااٍ زض قااتبة تخییااطاز مثاابگ عىااًان ثااٍن قااًز ماای تجااسی 
ٍ  ثطای کٍ ثًزٌ پ   قتبة 351/1 ٍ  ؾا ٍ  ثاًزٌ  پ ا   قاتبة  157/1 ثاب  ثطاثاط  نذاط  بج ا ٍ  قاالشی  اپاط  ثیابوگط  کا ٍ ن اؾای  ظلعلا  ثا

 اظ ياضزٌ قااالشی ویااطيی اپااط عىااًان ثااٍ کااٍ قااسٌ ذاابضم مثیثاای سبلاای اظ اوتُاابیی بج اابز زض قااتبة تخییااطاز زیگااط عجاابضز
 نقًز می ثطزٌ وبه ظلعلٍ

 گیزی وتیدٍ-6
ٍ   مرتیاک  سابالز  تحای  ضا مؿای   ثاته  َابی  شابة  ای لاطظٌ  ریطذهای  تحییا  ضهتابض   سبراط،  مهبلعٍ  ثطضؾای  ماًضز  تاًالی ظلعلا
اثتااسا ضيوااس مسلؿاابظی ریطذهاای زیىاابمیکی ثطاؾاابؼ وتاابین نظمبیكااگبَی مًهااًز       مىرااًض، ایااه ثااطای ناؾاای زازٌ شااطاض
 اؾاین زض تحییا  پبضامتطیام، زي    َابی ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ کابض گطهتاٍ قاسٌ        قسٌ ي ؾپؽ ثطای تحییا  ؾابظٌ  ؾىوی  نحی

ٍ  َكای  ي چُابض  مؿی  ثته زؾتٍ شبة ای َابی لاطظٌ  قاسٌ ي تحای تاًالی    مسلؿابظی  ریطذهای،  تحییا   اهاعاض  واطه  تًؾاز  بج ا
 ای ایاه تاًالی لاطظٌ   تحییا   اظ ظیاط  وتابین ن واس ا قاسٌ  مىلطز، َمؿابن ي ریطَمؿابن اظ اواًال ساًظٌ وعزیام ي ساًظٌ زيض تحییا        

 :اؾی نمسٌ ثسؾی َب شبة
َاابی سااًظٌ ساابالز ظلعلااٍ زض بج ااٍ، چُاابض شاابة تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ثااطای م ااساض مىلااطز، اعماابگ ظلعلااٍ سبلاای زض*

ٍ  نماسٌ  ثسؾای  %  1/2سس نؾتبوٍ ایمىی هابوجی ب  اظ وعزیم ثیكتط ٍ  وؿاجی  کا  َكای  شابة  زضن اؾای  ؾابیط سابالز ثحطاوای    ثا
ٍ  قااف ثااطای م ااساض ایااه بج اٍ،   ثطاثااط 2 وؿااجی، مکاابن تخییااط م اابزیط اوتُابیی،  بج ااٍ زي زض امااب ثااًزٌ% 1 اظ کمتااط ايگ بج ا
ٍ  وؿجی ضا اهعایف ٍ  تاط  پابییه  بج ابز  ثا ٍ  تاًان  لاصا مای  ن کىىاس  مای  توطثا ٍ  کاطز  تلؿایط  ناًضز  ایاه  ثا  ثیىاس  َابی  ؾابظٌ  زض کا
ٍ  وؿاجی  کمتطی سؿبؾیی تحتبوی بج بز مطتجٍ ٍ  اوتُابیی  بج ابز  اماب  زاضواس  وؿاجی  تخییطمکابن  ثا ٍ  قاسز  ثا  تاًالی  ثحا   ثا
ـ  ي ذؿابضز  امکابن  ي ثاًزٌ  سؿابؼ  لاطظٌ  پؽ ي ظلعلٍ ٍ ن اؾای  تاط  محتما   بج ابز  ایاه  اظ ؾابظٌ  هطيضیاع َابی ساًظٌ زيض   ظلعلا

ایااه مهیاات وبقاای اظ سؿبؾاایی ن  قااًوستخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ماای مىوااط ثااٍ اهااعایف چكاامگیطی زض م اابزیط م ااساض 
 ثبقسن َبی سًظٌ زيض می َبی ثیىسمطتجٍ ثٍ ظلعلٍ ؾبظٌ
ٍ  تاًان  ای یکؿبن، میلطظٌ تًالی سبلی زض* ٍ  ایاه  ثا ٍ  ضؾایس  وتیوا ٍ  چُابض  شابة  زض َام  کا  َكای بج اٍ،   شابة  زض َام  ي بج ا
 بج اابز زض اهااعایف ایااه ي یبثىااس ماای اهااعایف بج ااٍ res ي max م اابزیط لااطظٌ، پااؽ قااسز اهااعایف ثااب َااب، تااًالی تماابمی زض

 ناؾی لطظٌ پؽ ثٍ بج بز ایه سؿبؾیی زَىسٌ وكبن کٍ زاضوس ضا م بزیط هًشبوی ثیكتطیه
 ناذتال  وبچیعی زاضوس لطظٌ پؽ ي انیی ظلعلٍ ثطای max ومًزاضَبی َبی َمؿبن،ثطای تًالی یکؿبن َبی قسز زض*
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 مبوذٌ ثبقی وسجی )ة(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن حذااثز وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ چُبر طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 24ضکل 
 

وبقاای اظ ظلعلااٍ اناایی ي  maxَااب،  قااًز کااٍ زض تماابمی تااًالی مكاابَسٌ ماای 25زض شاابة َكاای بج ااٍ ثااب تًهااٍ ثااٍ قااک   
ثااٍ زلیاا   FN-Iv-Kcي  FN-Hl-Kcَاابی  ضؾااىسن زض تااًالی لااطظٌ زض بج اابز هًشاابوی ثااٍ ثیكااتطیه م ااساض ذااًز ماای    پااؽ

زض بج اابز تحتاابوی ضقااس چكاامگیطی زاقااتٍ اؾااین  maxلااطظٌ ثااب مااًز زيه اضتعبقاای ؾاابظٌ، تالشای م اامًن هطکبوؿاای پااؽ 
-FNَابی ساًظٌ وعزیام زاضواسن تاًالی       لاطظٌ  مطتجاٍ سؿبؾایی کمتاطی ثاٍ پاؽ      َابی ثیىاس   قًز، ؾبظٌ می مكبَسٌ کٍ َمبوهًض
Iv-Kc  ضقسmax       َابی  وتیواٍ مكابثٍ ؾابظٌ    26ضؾابوسن ثاب تًهاٍ ثاٍ قاک       % مای  25/2ضا زض شابة َكای بج اٍ ثاٍ م اساض
َاابیی کااٍ م اامًن هطکبوؿاای ظلعلااٍ ثااط ضيی مًزَاابی ثاابالتط اضتعبقاای شااطاض گطهتااٍ،  قااًزن زض تااًالی مطتجااٍ سبناا  ماایکًتاابٌ

res  نَب اپطاز مرطثی زاضوسوؿجی ثٍ ؾبیط تًالیزچبض تكسیس قسٌ ي 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ اًسیغ اغییزمکبن وسجی حذااثز ثزای اًالی: 25ضکل 
 

    
 FN-Iv-Nrمذل اًالی (: د) FN-Iv-Kcمذل اًالی (: ج) FN-Hl-Nr)ة(: مذل اًالی  FN-Hl-Kc)الف(: مذل اًالی 

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ مبوذٌ ثزای اًالی اًسیغ اغییزمکبن وسجی ثبقی: 26ضکل 
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 مبوذٌ ثبقی وسجی )ة(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن حذااثز وسجی )الف(: مباشیمم مقذار اغییزمکبن

 َب در سبسٌ َطب طجقٍ اًالی طجقبت ثزای مبوذٌ حذااثز ي ثبقی وسجی اغییزمکبن مقذار مباشیمم: 27ضکل 
 

ٍ  ثاطای  بج ابز  قاتبة  تًظیا   ضؾم ثب بج ٍ َكی شبة زض ٍ  ایاه  مرتیاک  َابی  ظلعلا ٍ  قاسٌ  سبنا   وتیوا  تاب  قاتبة  تًظیا   کا
 ریطذهاای نااًضز ثااٍ قااتبة تخییااطاز ایااه ثاابالتط بج اابز زض کااٍ ثااًزٌ ذهاای نااًضز ثااٍ ؾاابظٌ میاابوی ي تحتاابوی بج اابز
 ثااب ثطاثااط بج ااٍ َكاای ؾاابظٌ ايگ بج ااٍ 5 ثااطای يالاای امپطیاابگ ظلعلااٍ زض قااتبة تخییااطاز مثاابگ عىااًان ثااٍن قااًز ماای تجااسی 
ٍ  ثطای کٍ ثًزٌ پ   قتبة 351/1 ٍ  ؾا ٍ  ثاًزٌ  پ ا   قاتبة  157/1 ثاب  ثطاثاط  نذاط  بج ا ٍ  قاالشی  اپاط  ثیابوگط  کا ٍ ن اؾای  ظلعلا  ثا

 اظ ياضزٌ قااالشی ویااطيی اپااط عىااًان ثااٍ کااٍ قااسٌ ذاابضم مثیثاای سبلاای اظ اوتُاابیی بج اابز زض قااتبة تخییااطاز زیگااط عجاابضز
 نقًز می ثطزٌ وبه ظلعلٍ

 گیزی وتیدٍ-6
ٍ   مرتیاک  سابالز  تحای  ضا مؿای   ثاته  َابی  شابة  ای لاطظٌ  ریطذهای  تحییا  ضهتابض   سبراط،  مهبلعٍ  ثطضؾای  ماًضز  تاًالی ظلعلا
اثتااسا ضيوااس مسلؿاابظی ریطذهاای زیىاابمیکی ثطاؾاابؼ وتاابین نظمبیكااگبَی مًهااًز       مىرااًض، ایااه ثااطای ناؾاای زازٌ شااطاض
 اؾاین زض تحییا  پبضامتطیام، زي    َابی ثاب م یابؼ ياشعای ثاٍ کابض گطهتاٍ قاسٌ        قسٌ ي ؾپؽ ثطای تحییا  ؾابظٌ  ؾىوی  نحی

ٍ  َكای  ي چُابض  مؿی  ثته زؾتٍ شبة ای َابی لاطظٌ  قاسٌ ي تحای تاًالی    مسلؿابظی  ریطذهای،  تحییا   اهاعاض  واطه  تًؾاز  بج ا
 ای ایاه تاًالی لاطظٌ   تحییا   اظ ظیاط  وتابین ن واس ا قاسٌ  مىلطز، َمؿابن ي ریطَمؿابن اظ اواًال ساًظٌ وعزیام ي ساًظٌ زيض تحییا        

 :اؾی نمسٌ ثسؾی َب شبة
َاابی سااًظٌ ساابالز ظلعلااٍ زض بج ااٍ، چُاابض شاابة تخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ثااطای م ااساض مىلااطز، اعماابگ ظلعلااٍ سبلاای زض*

ٍ  نماسٌ  ثسؾای  %  1/2سس نؾتبوٍ ایمىی هابوجی ب  اظ وعزیم ثیكتط ٍ  وؿاجی  کا  َكای  شابة  زضن اؾای  ؾابیط سابالز ثحطاوای    ثا
ٍ  قااف ثااطای م ااساض ایااه بج اٍ،   ثطاثااط 2 وؿااجی، مکاابن تخییااط م اابزیط اوتُابیی،  بج ااٍ زي زض امااب ثااًزٌ% 1 اظ کمتااط ايگ بج ا
ٍ  وؿجی ضا اهعایف ٍ  تاط  پابییه  بج ابز  ثا ٍ  تاًان  لاصا مای  ن کىىاس  مای  توطثا ٍ  کاطز  تلؿایط  ناًضز  ایاه  ثا  ثیىاس  َابی  ؾابظٌ  زض کا
ٍ  وؿاجی  کمتطی سؿبؾیی تحتبوی بج بز مطتجٍ ٍ  اوتُابیی  بج ابز  اماب  زاضواس  وؿاجی  تخییطمکابن  ثا ٍ  قاسز  ثا  تاًالی  ثحا   ثا
ـ  ي ذؿابضز  امکابن  ي ثاًزٌ  سؿابؼ  لاطظٌ  پؽ ي ظلعلٍ ٍ ن اؾای  تاط  محتما   بج ابز  ایاه  اظ ؾابظٌ  هطيضیاع َابی ساًظٌ زيض   ظلعلا

ایااه مهیاات وبقاای اظ سؿبؾاایی ن  قااًوستخییطمکاابن وؿااجی سااساکثط ماای مىوااط ثااٍ اهااعایف چكاامگیطی زض م اابزیط م ااساض 
 ثبقسن َبی سًظٌ زيض می َبی ثیىسمطتجٍ ثٍ ظلعلٍ ؾبظٌ
ٍ  تاًان  ای یکؿبن، میلطظٌ تًالی سبلی زض* ٍ  ایاه  ثا ٍ  ضؾایس  وتیوا ٍ  چُابض  شابة  زض َام  کا  َكای بج اٍ،   شابة  زض َام  ي بج ا
 بج اابز زض اهااعایف ایااه ي یبثىااس ماای اهااعایف بج ااٍ res ي max م اابزیط لااطظٌ، پااؽ قااسز اهااعایف ثااب َااب، تااًالی تماابمی زض

 ناؾی لطظٌ پؽ ثٍ بج بز ایه سؿبؾیی زَىسٌ وكبن کٍ زاضوس ضا م بزیط هًشبوی ثیكتطیه
 ناذتال  وبچیعی زاضوس لطظٌ پؽ ي انیی ظلعلٍ ثطای max ومًزاضَبی َبی َمؿبن،ثطای تًالی یکؿبن َبی قسز زض*
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ٍ َاابی کًتاابٌشابة  َاابی َمؿاابن،تاًالی  زض* َابی اظ وااًل سااًظٌ   مطتجااٍ ثاٍ تطتیاات سؿبؾاایی ثیكاتطی ثااٍ تااًالی  ي ثیىااس مطتجا
 نوعزیم ي سًظٌ زيض زاضوس
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Abstract  
Sequential quakes as shock-aftershocks result in nonlinear response of buildings and in many 
cases lead to severe destructions such as accumulative structural damages in compare to 
single shock quakes. In current study, the shock-aftershock sequence effect on the nonlinear 
seismic performance of reinforced concrete (RC) moment frames is studied in detail. In this 
way, nonlinear numerical method is selected as the study approach and preliminary models 
are calibrated based on existing shake-table experiments. In advance, four-story and eight-
story frames are modeled using flexibility-based SeismoStruct® finite element code and are 
subjected to quake sequences. Three types of seismic sequences are assumed for study: (1) 
single shock quakes; (2) similar shock-aftershock quakes; (3) dissimilar far field-near fault 
shock-aftershock quakes. Discussions are based on the maximum and residual inter-story drift 
ratios. Results reveal that the residual drifts are increased in seismic sequences. In addition, 
four-story frames experience higher maximum drift ratio than the eight-story frames during the 
aftershocks. The increase of residual drift ratio in more apparent for four-story frames than 
eight-story frames in the case of dissimilar seismic sequences. For all the assumed cases, top 
stories experience the highest values of maximum and residual drift ratios which show the 
sensitivity of top stories to the seismic sequence. Thus, the collapse probability of top stories is 
high during shock-aftershock sequences and needs to be considered in further seismic design.  
Keywords:  Eismic Sequence, RC Moment Frame, Nonlinear Performance, Lateral Drift, 
Damage. 
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 چکیذٌ:
،  ي مذي ي پبضطي سًاحل دسیبَاب لاشاس داسواذ   َبي ثته مسلح کٍ دس مؼشض ضشایظ رضس  یکي اص ػًامل کبَص ػمش مفیذ سبصٌ

َبي تش ي خطک ضذن متًالي ي افضایص آن دس مزبيست میلگشدَبي ماذفًن ي   يسيد کلشایذ ثیطتش دس سغح ثته ثٍ دلیل چشخٍ
 َبي تش ي خطک ضذن صدگي آوُب ي تخشیت ثته است. اص ایىشي دس ایه ممبلٍ سؼي ضذٌ است تب تأحیش تؼذاد چشخٍ دس وتیزٍ صوگ

سيصاوٍ، ثش سيوذ وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب استفبدٌ اص مغبلؼبت ػذدي ثش اسبس سيش ارضاء محذيد ثشسساي ضاًد. وتابیذ ایاه     
َابي تاش ي خطاک     َبي اختالط مختلف ثب صیبد ضذن تؼذاد چشخٍ مغبلؼٍ، وطبن داد کٍ میضان وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب عشح

سبل دس  10ي غلظت کلشایذ حذاکخش دس ثتىي کٍ  mm50غلظت کلشایذ وفًر کشدٌ دس ػمك ثغًسیکٍ یبثذ؛  ضذن سيصاوٍ افضایص مي
مؼشض دي چشخٍ تش ي خطک ضذن سيصاوٍ لشاس گشفتٍ وسجت ثٍ ثتىي کٍ دس ضشایظ مستغشق يالغ گشدیذٌ است، ثٍ عًس متًسظ 

 7/3ي  2/4چشخٍ، ثٍ تشتیات ثاٍ    24يصاوٍ تب َبي س َب ثب افضایص تؼذاد چشخٍ ثشاثش ضذٌ است. ایه وسجت 0/2ي  4/2ي ثٍ تشتیت 
)مطبثٍ چشخٍ  100َبي تش ي خطک ضذن سيصاوٍ تب  َمچىیه وتبیذ وطبن داد کٍ ثب افضایص تؼذاد چشخٍثشاثش افضایص یبفتٍ است. 

 ثته تغییشات لبثل تًرُي وذاضتٍ است. mm50، ممذاس کلشایذ حذاکخش ي َمچىیه ممذاس کلشایذ دس ػمك ضشایظ پبضطي(
 َبي تش ي خطک ضذن، ضشایظ پبضطي، مذلسبصي ػذدي ثته اضجبع وطذٌ، یًن کلشایذ، چشخٍ :َبي کلیذي ياطٌ
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Abstract  
Sequential quakes as shock-aftershocks result in nonlinear response of buildings and in many 
cases lead to severe destructions such as accumulative structural damages in compare to 
single shock quakes. In current study, the shock-aftershock sequence effect on the nonlinear 
seismic performance of reinforced concrete (RC) moment frames is studied in detail. In this 
way, nonlinear numerical method is selected as the study approach and preliminary models 
are calibrated based on existing shake-table experiments. In advance, four-story and eight-
story frames are modeled using flexibility-based SeismoStruct® finite element code and are 
subjected to quake sequences. Three types of seismic sequences are assumed for study: (1) 
single shock quakes; (2) similar shock-aftershock quakes; (3) dissimilar far field-near fault 
shock-aftershock quakes. Discussions are based on the maximum and residual inter-story drift 
ratios. Results reveal that the residual drifts are increased in seismic sequences. In addition, 
four-story frames experience higher maximum drift ratio than the eight-story frames during the 
aftershocks. The increase of residual drift ratio in more apparent for four-story frames than 
eight-story frames in the case of dissimilar seismic sequences. For all the assumed cases, top 
stories experience the highest values of maximum and residual drift ratios which show the 
sensitivity of top stories to the seismic sequence. Thus, the collapse probability of top stories is 
high during shock-aftershock sequences and needs to be considered in further seismic design.  
Keywords:  Eismic Sequence, RC Moment Frame, Nonlinear Performance, Lateral Drift, 
Damage. 
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 چکیذٌ:
،  ي مذي ي پبضطي سًاحل دسیبَاب لاشاس داسواذ   َبي ثته مسلح کٍ دس مؼشض ضشایظ رضس  یکي اص ػًامل کبَص ػمش مفیذ سبصٌ

َبي تش ي خطک ضذن متًالي ي افضایص آن دس مزبيست میلگشدَبي ماذفًن ي   يسيد کلشایذ ثیطتش دس سغح ثته ثٍ دلیل چشخٍ
 َبي تش ي خطک ضذن صدگي آوُب ي تخشیت ثته است. اص ایىشي دس ایه ممبلٍ سؼي ضذٌ است تب تأحیش تؼذاد چشخٍ دس وتیزٍ صوگ

سيصاوٍ، ثش سيوذ وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب استفبدٌ اص مغبلؼبت ػذدي ثش اسبس سيش ارضاء محذيد ثشسساي ضاًد. وتابیذ ایاه     
َابي تاش ي خطاک     َبي اختالط مختلف ثب صیبد ضذن تؼذاد چشخٍ مغبلؼٍ، وطبن داد کٍ میضان وفًر یًن کلشایذ دس ثته ثب عشح

سبل دس  10ي غلظت کلشایذ حذاکخش دس ثتىي کٍ  mm50غلظت کلشایذ وفًر کشدٌ دس ػمك ثغًسیکٍ یبثذ؛  ضذن سيصاوٍ افضایص مي
مؼشض دي چشخٍ تش ي خطک ضذن سيصاوٍ لشاس گشفتٍ وسجت ثٍ ثتىي کٍ دس ضشایظ مستغشق يالغ گشدیذٌ است، ثٍ عًس متًسظ 

 7/3ي  2/4چشخٍ، ثٍ تشتیات ثاٍ    24يصاوٍ تب َبي س َب ثب افضایص تؼذاد چشخٍ ثشاثش ضذٌ است. ایه وسجت 0/2ي  4/2ي ثٍ تشتیت 
)مطبثٍ چشخٍ  100َبي تش ي خطک ضذن سيصاوٍ تب  َمچىیه وتبیذ وطبن داد کٍ ثب افضایص تؼذاد چشخٍثشاثش افضایص یبفتٍ است. 

 ثته تغییشات لبثل تًرُي وذاضتٍ است. mm50، ممذاس کلشایذ حذاکخش ي َمچىیه ممذاس کلشایذ دس ػمك ضشایظ پبضطي(
 َبي تش ي خطک ضذن، ضشایظ پبضطي، مذلسبصي ػذدي ثته اضجبع وطذٌ، یًن کلشایذ، چشخٍ :َبي کلیذي ياطٌ

 1397-05-13 دسیبفت ممبلٍ:
 1397-10-12  پزیشش ممبلٍ:
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 ممذمٍ -1
ثبؿااذی یکاای اص ایااه  َاابی ثااته مؼاال  ماای دیااذگی ػاابصٌ َاابی مُاابرک، یکاای اص عًاماال ا االی آػاایت مزاابيست ثااته ثااب یااًن

َاابی  َاابی مُاابرک، یاًن کلشایااذ اػاات کاٍ دس آة دسیبَااب ثااٍ مقاذاس صیاابدی مًرااًد ثاًدٌ ي زااغ اص و ااًر دس ثاته ػاابصٌ      یاًن 
 ی]6-1[ؿًد  َب می دسیبیی، ثبعج خًسدگی میلگشدَبی مذفًن دس آن ي تخشیت ػبصٌ

ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن متااًالی ثااته ي ت ااذاد    یااذ دس ثااته مااتحش اػاات،یکاای اص عًاماال مُماای کااٍ دس اوتقااب  یااًن کلشا
ثبؿاذی مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ، وـابن داد کاٍ تاش ي خـام ؿاذن، ػاُک قبثال تاًرُی دس              َبی تاش ي خـام ؿاذن مای     چشخٍ

 ی ]11-7[افضایؾ اوتقب  یًن کلشایذ دس ثته داسد 
ومبیىااذ، لکااه دس ؿااشایظ  ضس ي مااذ سا تزشثااٍ ماایَاابی ثتىاای دس ؿااشایظ رااضس ي مااذی، م مااًز دي چشخااٍ سيصاوااٍ راا   ػاابصٌ

   ٍ َاب وبمـاخا اػات ي ثؼاتٍ ثاٍ تاشاص قشاسگیاشی ػابصٌ اص ػاغ  آة، ػاشعت ثابد ي است اب  اماًاد،               زبؿـی، ت اذاد ایاه چشخا
ٍ    دمب ي سعًثت محیظ، تغییش می تاًان   ؿاًد، مای   َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ، صیابد مای        ومبیذی اص عشفی َىگابمی کاٍ چشخا

َابی دسیابیی ویؼات ي واًاحی قبثال وًػابن دس مخابصن آة یاب فبیاالة سا ویاض دس ثاش             تىُاب محاذيد ثاٍ ػابصٌ     گ ت کاٍ دیگاش  
َابی ثتىای، زصد اػات زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته دس م اشق ت اذاد قبثال            ی ثىبثشایه ثٍ مىظاًس عشاحای ػابصٌ   ]11[گیشد  می

 َبی تش ي خـم ؿذن، تخمیه صدٌ ؿًدی تًرٍ چشخٍ
ٍ   > ثااب ؿااجی11ٍ= محمااًدی ي َمکاابساوؾ َااب دس آصمبیـااگبٌ، تاابحیش   ػاابصی فیضیکاای محاایظ دسیااب ي ؿااشایظ وگُااذاسی ومًواا

ؿشایظ محیغی ثش مقبيمات فـابسی، میاضان و اًر یاًن کلشایاذ ي ؿاذت خاًسدگی آسمابتًس دس ػاىیه مختلار ثاته سا ثشسػای              
 ٍ قاابيمتی َؼااتىذ ي َم ىاایه  َاابی قااشاس گشفتااٍ دس مىغقااٍ زبؿـاای، داسای ثیـااتشیه افاات م   کشدوااذ ي دسیبفتىااذ کااٍ ومًواا

ثبؿاذ کاٍ ایاه اماش ثبعاج کابَؾ ثیـاتش         وبحیٍ زبؿـی داسای ثیـاتشیه مقاذاس و اًر یاًن کلشایاذ دس داخال مىبفاز ثاته مای         
َاابی اوزاابد ؿااذٌ ثااشای  ی یکاای اص م ااذيد مذلؼاابصیؿااذٌ اػااتمقبيماات الکتشیکاای ثااته ي افااضایؾ ؿااذت خااًسدگی آسماابتًس 

ثبؿااذ کااٍ ثااب اػاات بدٌ اص سيؽ  > ماای11= زشاکاابؽیااًن کلشایااذ دس ثااته، مااذ   ثشسػاای وبحیااٍ زبؿـاای ي تاابحیش آن ثااش و ااًر 
ثاب اػات بدٌ اص وتابیذ     يیثیىای کاشدٌ اػاتی     َابی ثتىای دس م اشق و اًر یاًن کلشایاذ سا زایؾ        ت بیل محذيد، عمش م یذ ػبصٌ

ً  دسیبفاات کااٍ عمااش م یااذ ػاابصٌ ،ثذػاات آمااذٌ ست صیااش َاابی مًرااًد دس وااًاحی اتمؼاا شی، رااضس ي مااذی ي زبؿـاای ثااٍ  اا
 ثبؿذ: می

 وبحیٍ اتمسفشي >وبحیٍ رضس ي مذي >وبحیٍ پبضطي
ٍ            مغبل ٍ تحقیقبت گزؿتٍ وـبن می َابی صیابد تاش ي     دَاذ کاٍ مغبل ابت عاذدی قبثال تًراٍ ثاشای ثتىای کاٍ دس م اشق چشخا

دس گیشواذ، اوزابد وـاذٌ اػاتی اص ایىاشي دس ایاه مقبلاٍ ػا ی ؿاذٌ اػات تاب ثاب              خـم ؿذن مبوىاذ ؿاشایظ زبؿـای قاشاس مای     
          ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن تاب       وظش گشفته احش تغییاشات دماب ي سعًثات دس فشایىاذ و اًر یاًن کلشایاذ دس ثاته، َم ىایه چشخا

ٍ      حذيد یکصذ ثبس دس ؿجبوٍ سيص، زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته زایؾ      َابی تاش ي خـام ؿاذن      ثیىای ؿاًد ي احاش افاضایؾ چشخا
تُیاٍ ؿاذٌ ي وتابیذ     MATLABافاضاس   ثاب اػات بدٌ اص واشد    دس و ًر یًن کلشایاذ ثشسػای ؿاًدی ثاذیه مىظاًس یام ماذ  عاذدی        

 حب ل اص مذ ، مًسد تزضیٍ ي تحلیل قشاس گشفتی
 
 مکبویسم اوتمبل یًن کلشایذ -2

ؿااذن قااشاس داسوااذ، اوتـاابس ي مکااؾ مًيیىااٍ، مکبویؼااک عمااذٌ يسيد یااًن   َاابی دسیاابیی کااٍ دس م ااشق تااش ي خـاام دس ػاابصٌ
َاابی کًتاابٌ سيیاابسيیی )چىااذ ػاابعت(، ثااٍ يیااظٌ وضدیاام   َااب دس ديسٌ يسيد یااًن >ی مکبویؼااک لبلاات11کلشایااذ دس ثااته اػاات =

ػاغً  لیاش اؿااجب  یاب اؿااجب  رضيای، زذیااذٌ مکاؾ مًییىااٍ ثاًدٌ کاٍ ثااٍ عىاًان راازة آة تًػاظ مىبفااز مًییىاٍ ي اوتقااب            
 >ی  11ؿًد = سعًثت ثًػیلٍ کـؾ مًییىٍ دس ثته ت شیر می

>، م اابدزت دی شاوؼاایل حاابکک ثااش فشایىااذ اوتقااب     16بت ماابستیه زااشص = > ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاا 11= ي َمکاابساوؾ و متاای
 1ي ؿااشایظ مااشصی عجااج رااذي   1(، عجااج رااذي  1( دس ؿااشایظ رااضس يمااذی سا ثااب تًرااٍ ثااٍ ساثغااٍ ) سعًثاات ي کلشایااذ )

 ثىذی ومًدوذی دػتٍ

(1          )                                                                                          
         

 ( ي مؼبدالت دیفشاوسیل حبکم1استجبط ثیه ساثغٍ ) -1رذيل 
           فیضیک مسألٍ

 -       w 1 اوتمبل سعًثت

           اوتمبل یًن کلشایذ
 
     

                  
 

 مشصي حبکم ثش فشایىذ اوتمبلضشایظ  -2رذيل 
                فیضیک مسألٍ
 ws wenv   (       ) 0 اوتمبل سعًثت

     (       )   (        )   Cenv     اوتمبل یًن کلشایذ
 
 ، متغیشَب عجبستىذ اص:1ي  1مشثًط ثٍ عجبست َمشفت اػتی دس رذاي     مشثًط ثٍ عجبست اوتـبس ي    کٍ 

wدسرٍ اؿجب  مىبفز ثته : 
weآة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته : 

 : کل آة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته     
ws)آة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف )مشص : 

wenv محیظ اعشاف ثته: آة قبثل تجخیش م بد  دس 
Cfکلشایذ آصاد دس محلً  مى زی : 
Cbکلشایذ مقیذ دس ثته : 
 : کلشایذ آصاد دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف )مشص(   
Cenvکلشایذ آصاد دس محیظ اعشاف ثته : 
 

   
   
 : ایضيتشد تقیذ کلشایذ 
Dw( یشیت اوتقب  سعًثت :m2/s) 
Dc یشیت اوتـبس :( کلشایذ آصادm2/s) 
Bw یشیت ؿبس ػغحی اوتقب  سعًثت اػت ي ثشاثش :    

  
 >ی17ثبؿذ = می        

Bcتب  11/1دس محذيد کٍ کلشایذ اػت  یًن : یشیت ؿبس ػغحی اوتـبسm/s7-11×17/1 ی18ثبؿذ = می< 
( ي یااشایت آن ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاابت 1( ي )1یىااذ تااش ؿااذن ي خـاام ؿااذن عجااج سياثااظ )آیااشیت اوتقااب  سعًثاات دس فش

 > دس تحقیج حبیش دس وظش گشفتٍ ؿذی  19و متی ي َمکبساوؾ =

(1      )                                                                                            
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 ممذمٍ -1
ثبؿااذی یکاای اص ایااه  َاابی ثااته مؼاال  ماای دیااذگی ػاابصٌ َاابی مُاابرک، یکاای اص عًاماال ا االی آػاایت مزاابيست ثااته ثااب یااًن

َاابی  َاابی مُاابرک، یاًن کلشایااذ اػاات کاٍ دس آة دسیبَااب ثااٍ مقاذاس صیاابدی مًرااًد ثاًدٌ ي زااغ اص و ااًر دس ثاته ػاابصٌ      یاًن 
 ی]6-1[ؿًد  َب می دسیبیی، ثبعج خًسدگی میلگشدَبی مذفًن دس آن ي تخشیت ػبصٌ

ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن متااًالی ثااته ي ت ااذاد    یااذ دس ثااته مااتحش اػاات،یکاای اص عًاماال مُماای کااٍ دس اوتقااب  یااًن کلشا
ثبؿاذی مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ، وـابن داد کاٍ تاش ي خـام ؿاذن، ػاُک قبثال تاًرُی دس              َبی تاش ي خـام ؿاذن مای     چشخٍ

 ی ]11-7[افضایؾ اوتقب  یًن کلشایذ دس ثته داسد 
ومبیىااذ، لکااه دس ؿااشایظ  ضس ي مااذ سا تزشثااٍ ماایَاابی ثتىاای دس ؿااشایظ رااضس ي مااذی، م مااًز دي چشخااٍ سيصاوااٍ راا   ػاابصٌ

   ٍ َاب وبمـاخا اػات ي ثؼاتٍ ثاٍ تاشاص قشاسگیاشی ػابصٌ اص ػاغ  آة، ػاشعت ثابد ي است اب  اماًاد،               زبؿـی، ت اذاد ایاه چشخا
ٍ    دمب ي سعًثت محیظ، تغییش می تاًان   ؿاًد، مای   َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ، صیابد مای        ومبیذی اص عشفی َىگابمی کاٍ چشخا

َابی دسیابیی ویؼات ي واًاحی قبثال وًػابن دس مخابصن آة یاب فبیاالة سا ویاض دس ثاش             تىُاب محاذيد ثاٍ ػابصٌ     گ ت کاٍ دیگاش  
َابی ثتىای، زصد اػات زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته دس م اشق ت اذاد قبثال            ی ثىبثشایه ثٍ مىظاًس عشاحای ػابصٌ   ]11[گیشد  می

 َبی تش ي خـم ؿذن، تخمیه صدٌ ؿًدی تًرٍ چشخٍ
ٍ   > ثااب ؿااجی11ٍ= محمااًدی ي َمکاابساوؾ َااب دس آصمبیـااگبٌ، تاابحیش   ػاابصی فیضیکاای محاایظ دسیااب ي ؿااشایظ وگُااذاسی ومًواا

ؿشایظ محیغی ثش مقبيمات فـابسی، میاضان و اًر یاًن کلشایاذ ي ؿاذت خاًسدگی آسمابتًس دس ػاىیه مختلار ثاته سا ثشسػای              
 ٍ قاابيمتی َؼااتىذ ي َم ىاایه  َاابی قااشاس گشفتااٍ دس مىغقااٍ زبؿـاای، داسای ثیـااتشیه افاات م   کشدوااذ ي دسیبفتىااذ کااٍ ومًواا

ثبؿاذ کاٍ ایاه اماش ثبعاج کابَؾ ثیـاتش         وبحیٍ زبؿـی داسای ثیـاتشیه مقاذاس و اًر یاًن کلشایاذ دس داخال مىبفاز ثاته مای         
َاابی اوزاابد ؿااذٌ ثااشای  ی یکاای اص م ااذيد مذلؼاابصیؿااذٌ اػااتمقبيماات الکتشیکاای ثااته ي افااضایؾ ؿااذت خااًسدگی آسماابتًس 

ثبؿااذ کااٍ ثااب اػاات بدٌ اص سيؽ  > ماای11= زشاکاابؽیااًن کلشایااذ دس ثااته، مااذ   ثشسػاای وبحیااٍ زبؿـاای ي تاابحیش آن ثااش و ااًر 
ثاب اػات بدٌ اص وتابیذ     يیثیىای کاشدٌ اػاتی     َابی ثتىای دس م اشق و اًر یاًن کلشایاذ سا زایؾ        ت بیل محذيد، عمش م یذ ػبصٌ

ً  دسیبفاات کااٍ عمااش م یااذ ػاابصٌ ،ثذػاات آمااذٌ ست صیااش َاابی مًرااًد دس وااًاحی اتمؼاا شی، رااضس ي مااذی ي زبؿـاای ثااٍ  اا
 ثبؿذ: می

 وبحیٍ اتمسفشي >وبحیٍ رضس ي مذي >وبحیٍ پبضطي
ٍ            مغبل ٍ تحقیقبت گزؿتٍ وـبن می َابی صیابد تاش ي     دَاذ کاٍ مغبل ابت عاذدی قبثال تًراٍ ثاشای ثتىای کاٍ دس م اشق چشخا

دس گیشواذ، اوزابد وـاذٌ اػاتی اص ایىاشي دس ایاه مقبلاٍ ػا ی ؿاذٌ اػات تاب ثاب              خـم ؿذن مبوىاذ ؿاشایظ زبؿـای قاشاس مای     
          ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن تاب       وظش گشفته احش تغییاشات دماب ي سعًثات دس فشایىاذ و اًر یاًن کلشایاذ دس ثاته، َم ىایه چشخا

ٍ      حذيد یکصذ ثبس دس ؿجبوٍ سيص، زشيفیال یاًن کلشایاذ دس ثاته زایؾ      َابی تاش ي خـام ؿاذن      ثیىای ؿاًد ي احاش افاضایؾ چشخا
تُیاٍ ؿاذٌ ي وتابیذ     MATLABافاضاس   ثاب اػات بدٌ اص واشد    دس و ًر یًن کلشایاذ ثشسػای ؿاًدی ثاذیه مىظاًس یام ماذ  عاذدی        

 حب ل اص مذ ، مًسد تزضیٍ ي تحلیل قشاس گشفتی
 
 مکبویسم اوتمبل یًن کلشایذ -2

ؿااذن قااشاس داسوااذ، اوتـاابس ي مکااؾ مًيیىااٍ، مکبویؼااک عمااذٌ يسيد یااًن   َاابی دسیاابیی کااٍ دس م ااشق تااش ي خـاام دس ػاابصٌ
َاابی کًتاابٌ سيیاابسيیی )چىااذ ػاابعت(، ثااٍ يیااظٌ وضدیاام   َااب دس ديسٌ يسيد یااًن >ی مکبویؼااک لبلاات11کلشایااذ دس ثااته اػاات =

ػاغً  لیاش اؿااجب  یاب اؿااجب  رضيای، زذیااذٌ مکاؾ مًییىااٍ ثاًدٌ کاٍ ثااٍ عىاًان راازة آة تًػاظ مىبفااز مًییىاٍ ي اوتقااب            
 >ی  11ؿًد = سعًثت ثًػیلٍ کـؾ مًییىٍ دس ثته ت شیر می

>، م اابدزت دی شاوؼاایل حاابکک ثااش فشایىااذ اوتقااب     16بت ماابستیه زااشص = > ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاا 11= ي َمکاابساوؾ و متاای
 1ي ؿااشایظ مااشصی عجااج رااذي   1(، عجااج رااذي  1( دس ؿااشایظ رااضس يمااذی سا ثااب تًرااٍ ثااٍ ساثغااٍ ) سعًثاات ي کلشایااذ )

 ثىذی ومًدوذی دػتٍ

(1          )                                                                                          
         

 ( ي مؼبدالت دیفشاوسیل حبکم1استجبط ثیه ساثغٍ ) -1رذيل 
           فیضیک مسألٍ

 -       w 1 اوتمبل سعًثت

           اوتمبل یًن کلشایذ
 
     

                  
 

 مشصي حبکم ثش فشایىذ اوتمبلضشایظ  -2رذيل 
                فیضیک مسألٍ
 ws wenv   (       ) 0 اوتمبل سعًثت

     (       )   (        )   Cenv     اوتمبل یًن کلشایذ
 
 ، متغیشَب عجبستىذ اص:1ي  1مشثًط ثٍ عجبست َمشفت اػتی دس رذاي     مشثًط ثٍ عجبست اوتـبس ي    کٍ 

wدسرٍ اؿجب  مىبفز ثته : 
weآة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته : 

 : کل آة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته     
ws)آة قبثل تجخیش دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف )مشص : 

wenv محیظ اعشاف ثته: آة قبثل تجخیش م بد  دس 
Cfکلشایذ آصاد دس محلً  مى زی : 
Cbکلشایذ مقیذ دس ثته : 
 : کلشایذ آصاد دس مىبفز ثته دس محل تمبع ثته ثب محیظ اعشاف )مشص(   
Cenvکلشایذ آصاد دس محیظ اعشاف ثته : 
 

   
   
 : ایضيتشد تقیذ کلشایذ 
Dw( یشیت اوتقب  سعًثت :m2/s) 
Dc یشیت اوتـبس :( کلشایذ آصادm2/s) 
Bw یشیت ؿبس ػغحی اوتقب  سعًثت اػت ي ثشاثش :    

  
 >ی17ثبؿذ = می        

Bcتب  11/1دس محذيد کٍ کلشایذ اػت  یًن : یشیت ؿبس ػغحی اوتـبسm/s7-11×17/1 ی18ثبؿذ = می< 
( ي یااشایت آن ثااب اػاات بدٌ اص تحقیقاابت 1( ي )1یىااذ تااش ؿااذن ي خـاام ؿااذن عجااج سياثااظ )آیااشیت اوتقااب  سعًثاات دس فش

 > دس تحقیج حبیش دس وظش گشفتٍ ؿذی  19و متی ي َمکبساوؾ =

(1      )                                                                                            
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(1         )                                                                                          [  
   

  (    
     

)
 ] 

ثااٍ تشتیاات، یااشیت اوتقااب  سعًثاات خـاام دس حبلاات تااش ؿااذگی ي یااشیت اوتقااب  سعًثاات       ي     کااٍ دس سياثااظ فااً ، 
وـابن   wسا ثاب تًراٍ ثاٍ افاضایؾ      Dwحؼبػایت اػات کاٍ ؿاذت کابَؾ       ،  یاشیت βؿاذگی اػاتی    اؿجب  دس حبلات خـام  

 دَذی می
گیاشد،   ؿاذگی قاشاس مای    ثشاثاش یام ي صمبویکاٍ دس م اشق خـام      wenvگیاشد،   صمبویکٍ ػغ  ثته دس م شق تشؿاذگی قاشاس مای   

ثبؿاذی ساثغاٍ ثایه سعًثات وؼاجی ي مقاذاس سعًثات         ثشاثش م بد  سعًثت وؼجی محیظ ثب تًراٍ ثاٍ ساثغاٍ ایضيتاشد يارازة مای      
 :]11-11[( وًؿتٍ ؿًد 1تًاوذ عجج ساثغٍ ) ي می دس مىبفز ثته زی یذٌ  ي لیش خغی اػت 

(1                    )                                                                          
(   )[  (   ) ]    

(       )[  (   )     ]
 

 ؿًوذ: ( محبػجٍ می7( تب )1(، عجج سياثظ )1زبسامتشَبی ساثغٍ )   
(1                                  )                                                        (      

  
) (           ) 

(6                                                                                            )   
   
      

(7                                                                    )                             (    )   
              

 ثبؿذی   ( ي ػه َیذساتبػیًن م بد  )سيص( میºC، ثٍ تشتیت سعًثت وؼجی محیظ، دمبی ثته )teي  henv ،Tکٍ دس آوُب، 
 :]11[ؿًد  ( ثیبن می8ساثغٍ )ي عجج  1، ساثغٍ کلشایذ آصاد ي کلشایذ مقیذ ثب اػت بدٌ اص ایضيتشد زوگمیش1دس رذي  

(8                                   )                                                                     
   
     

 

 w/c; 1/1ثااشای خمیااش ػاایمبن زشتلىااذ م مااًلی ثااب    18/1ي  67/1سا ثااٍ تشتیاات  ي  مقاابدیش  ]11[ػااشری ي َمکاابساوؾ 
ؿااًوذ(ی َم ىاایه یااشیت اوتـاابس یااًن کلشایااذ آصاد    ػاایمبن ثیاابن ماای  mmol/gي  mol/Lثشحؼاات Cbي Cfثذػاات آيسدوااذ )

 آیذ: ( ثذػت 9ي ثب اػت بدٌ اص ساثغٍ ) ]11[تًاوذ ثب تًرٍ ثٍ مغبل بت و متی  سيصٌ می 18ثشای ثته 
(9       )                                                                                                        

 
 ( 

 

 ) 
تاًان ساثغاٍ صیاش سا ثاشای      ثب تًراٍ ثاٍ مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ اخیاش ي عًامال تبحیشگازاس سيی یاشیت اوتـابس یاًن کلشایاذ، مای             

 >:  11-11ا ال  یشیت اوتـبس کلشایذ اسايٍ ومًد =
(11          )                                                       (

 
    )    

  (  )     ( )     (   )     ( ) 
آيسی ثاته   ي صمابن عمال   w/cؿاًد کاٍ احاش وؼاجت      ثٍ عىًان یاشیت مشراا اوتـابس کلشایاذ ت شیار مای       Drefکٍ دس آن، یشیت  
(18;teسا محبػجٍ می ) ثبؿذ: ومبیذی ػبیش یشایت ا الحی ویض ثٍ ؿش  صیش می 
(11                              )                                                                                 ( )  (

  
 )

  
(11            )                                                                                      ( )  [  (

   
    

)
 
]
  

 
(11)                                                                                             (   )  [      (  )

 ] 

(11                       )                                                                              ( )   
[  (

 
    

       )] 
ثااٍ تشتیاات یااشایت ا ااالحی مشثااًط ثااٍ ػااه ثااته، دس ااذ اؿااجب  مىبفااز ثااته،   ( )    ي  (   )     ( )    ،، (  )    کااٍ 

، فاابکتًس ػااه ثااًدٌ ي مقااذاس آن ثااشای ثااته ثااب nثبؿااذی َم ىاایه  للظاات کلشایااذ دس محلااً  مى اازی ثااته ي دماابی ثااته ماای
، دسراٍ اؿاجبعی اػات کاٍ یاشیت اوتـابس کلشایاذ        wcدسراٍ اؿاجب  مىبفاز ي   ، wی ]17-16[اػات   1/1ػیمبن زشتلىاذ م ماًلی،   

 ]18[تًػااظ صی  mي  kionَاابی  ی یاامىبث حبثاات ]11[( wc;71/1ثبؿااذ ) دس آن، وصاار یااشیت اوتـاابس دس ؿااشایظ اؿااجب  ماای   
                                                           

 
1 Langmuir 

، Uًدی وؼاجت ثاٍ يصن ثاته ثیابن ؿا      Cfزیـاىُبد ؿاذٌ اػات، صمبویکاٍ      1/1ي  111/8کبلیجشٌ ؿاذٌ ي مقابدیش آوُاب ثاٍ تشتیات      
محبػااجٍ ؿااذٌ اػاات      ، دماابی مشر اای کااٍ دس آن     ، حبثاات گبصَااب، Rاوااشطی ف ااب  ؿااذگی فشآیىااذ اوتـاابس کلشایااذ،  

 >ی11ثبؿذ=)کلًیه( می ، دمبی ثتهT)ثشحؼت کلًیه( ي
دس ػابیت   ،  احت ماذ  اساياٍ ؿاذٌ سا دس تحقیقبتـابن ثاب اػات بدٌ اص مقبیؼاٍ وتابیذ ثذػات آماذٌ           >11= ي َمکابساوؾ  و متی

 تحقیقبتی داوـگبٌ تُشان دس رضیشٌ قـک ثب خشيری مذ ، ثشسػی ومًدوذ ي عملکشد مىبػت ایه مذ  سا وـبن دادوذی
 تؼشیف فضبي آوبلیض -3
 مطخصبت ثته -3-1

کیلااًگشد دس متااش مک اات مااًسد   111ثااب مقااذاس ػاایمبن  11/1ي  11/1، 11/1دس ایااه تحقیااج، ػااٍ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن  
َم ىاایه فاشق ؿااذٌ اػات مقااذاس آة قبثاال   اسايااٍ ؿاذٌ اػااتی   1َااب دس راذي    ثشسػای قااشاس گشفتاٍ اػااتی مـخصابت ثااته   

َشچىااذ ثااته ثااب ثبؿااذی  َااب ماای اوٍتجخیااش دس ثااته مزمااً  مقااذاس آة قبثاال تجخیااش دس خمیااش ػاایمبن ي راازة آة ػااىگذ   
 تًاوذ ثشای آوبلیض مًسد اػت بدٌ قشاس گیشدی مـخصبت دیگش ویض می

َبي ثته دس مؼشض کلشایذ مطخصبت ومًوٍ -3رذيل   
 1 1 1 ؿمبسٌ ومًوٍ

11/1 وؼجت آة ثٍ ػیمبن  11/1  11/1  
 111 111 111 (kg/m3)عیبس ػیمبن 

6/6 )% يصن ػیمبن(      6/6  6/6  
 111 111 111 (kg/m3)آة قبثل تجخیش ثته 

 1 1 1 کلشایذ ايلیٍ )% يصن ثته(
   ×10-8 (m2/s) 8/1 6/1 1/1 

  8/1 1/1 1/1 
   ×10-10 (m2/s) 1/1 6/1 8/1 

  11/1 11/1 11/1 
    791/1 791/1 791/1 

N 6 6 6 
Bw ×10-6 (m/s Dw ×10-3/0.75 

DC×10-11 (m2/s) 11/1 81/1 71/1 
BC×10-8 (m/s) 1/1 1/1 1/1 

 
 ضشایظ سيیبسيیي -3-2

ػاب    11ي 1دس اذ يصوای ي ثاٍ ماذت      11/1دس ایه مغبل اٍ فاشق ؿاذ ثاته، دس م اشق آة حابيی یاًن کلشایاذ ثاب للظات            
، 11، 11، 6، 1، 1، 1، 1ؿااذن ثااب  خـاامَاابی تااش ي  چشخااٍقااشاس گشفتااٍ اػااتی ؿااشایظ سيیاابسيیی دس دي حبلاات مؼااتغش  ي  

سيص، مااذ  ؿااذی دس َااش چشخااٍ، ؿااؾ ثاابصٌ  ؿااذن دس ؿااجبوٍ چشخااٍ کبماال تااش ي خـاام 111ي  78، 66، 11، 18، 11، 16، 11
صمبوی ثشای اوزابد آوابلیض دس حبلات تاش ؿاذن ي ؿاؾ ثابصٌ صمابوی ثاشای آوابلیض دس حبلات خـام ؿاذن دس وظاش گشفتاٍ ؿاذٌ                 

ٍ     غًسیکٍ عً  ثبصٌ صمثاػت؛  یبثاذی َم ىایه زصد ثاٍ     َابی تاش ي خـام ؿاذن کابَؾ مای       بوی آوابلیض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخا
رکااش اػاات کااٍ دماابی محاایظ سيیاابسيیی )آة حاابيی یااًن کلشایااذ ي َااًای زیشامااًن( ي سعًثاات وؼااجی محاایظ سيیاابسيیی     

 >ی11( =1رذي  رٍ ثٍ ؿشایظ آة ي ًَایی ؿُش ثىذسعجبع دس مذ  ػبختٍ ؿذٌ، مىظًس ؿذ )ً)ًَای زیشامًن(، ثب ت
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(1         )                                                                                          [  
   

  (    
     

)
 ] 

ثااٍ تشتیاات، یااشیت اوتقااب  سعًثاات خـاام دس حبلاات تااش ؿااذگی ي یااشیت اوتقااب  سعًثاات       ي     کااٍ دس سياثااظ فااً ، 
وـابن   wسا ثاب تًراٍ ثاٍ افاضایؾ      Dwحؼبػایت اػات کاٍ ؿاذت کابَؾ       ،  یاشیت βؿاذگی اػاتی    اؿجب  دس حبلات خـام  

 دَذی می
گیاشد،   ؿاذگی قاشاس مای    ثشاثاش یام ي صمبویکاٍ دس م اشق خـام      wenvگیاشد،   صمبویکٍ ػغ  ثته دس م شق تشؿاذگی قاشاس مای   

ثبؿاذی ساثغاٍ ثایه سعًثات وؼاجی ي مقاذاس سعًثات         ثشاثش م بد  سعًثت وؼجی محیظ ثب تًراٍ ثاٍ ساثغاٍ ایضيتاشد يارازة مای      
 :]11-11[( وًؿتٍ ؿًد 1تًاوذ عجج ساثغٍ ) ي می دس مىبفز ثته زی یذٌ  ي لیش خغی اػت 

(1                    )                                                                          
(   )[  (   ) ]    

(       )[  (   )     ]
 

 ؿًوذ: ( محبػجٍ می7( تب )1(، عجج سياثظ )1زبسامتشَبی ساثغٍ )   
(1                                  )                                                        (      

  
) (           ) 

(6                                                                                            )   
   
      

(7                                                                    )                             (    )   
              

 ثبؿذی   ( ي ػه َیذساتبػیًن م بد  )سيص( میºC، ثٍ تشتیت سعًثت وؼجی محیظ، دمبی ثته )teي  henv ،Tکٍ دس آوُب، 
 :]11[ؿًد  ( ثیبن می8ساثغٍ )ي عجج  1، ساثغٍ کلشایذ آصاد ي کلشایذ مقیذ ثب اػت بدٌ اص ایضيتشد زوگمیش1دس رذي  

(8                                   )                                                                     
   
     

 

 w/c; 1/1ثااشای خمیااش ػاایمبن زشتلىااذ م مااًلی ثااب    18/1ي  67/1سا ثااٍ تشتیاات  ي  مقاابدیش  ]11[ػااشری ي َمکاابساوؾ 
ؿااًوذ(ی َم ىاایه یااشیت اوتـاابس یااًن کلشایااذ آصاد    ػاایمبن ثیاابن ماای  mmol/gي  mol/Lثشحؼاات Cbي Cfثذػاات آيسدوااذ )

 آیذ: ( ثذػت 9ي ثب اػت بدٌ اص ساثغٍ ) ]11[تًاوذ ثب تًرٍ ثٍ مغبل بت و متی  سيصٌ می 18ثشای ثته 
(9       )                                                                                                        

 
 ( 

 

 ) 
تاًان ساثغاٍ صیاش سا ثاشای      ثب تًراٍ ثاٍ مغبل ابت اوزابد ؿاذٌ اخیاش ي عًامال تبحیشگازاس سيی یاشیت اوتـابس یاًن کلشایاذ، مای             

 >:  11-11ا ال  یشیت اوتـبس کلشایذ اسايٍ ومًد =
(11          )                                                       (
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  (  )     ( )     (   )     ( ) 
آيسی ثاته   ي صمابن عمال   w/cؿاًد کاٍ احاش وؼاجت      ثٍ عىًان یاشیت مشراا اوتـابس کلشایاذ ت شیار مای       Drefکٍ دس آن، یشیت  
(18;teسا محبػجٍ می ) ثبؿذ: ومبیذی ػبیش یشایت ا الحی ویض ثٍ ؿش  صیش می 
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ثااٍ تشتیاات یااشایت ا ااالحی مشثااًط ثااٍ ػااه ثااته، دس ااذ اؿااجب  مىبفااز ثااته،   ( )    ي  (   )     ( )    ،، (  )    کااٍ 

، فاابکتًس ػااه ثااًدٌ ي مقااذاس آن ثااشای ثااته ثااب nثبؿااذی َم ىاایه  للظاات کلشایااذ دس محلااً  مى اازی ثااته ي دماابی ثااته ماای
، دسراٍ اؿاجبعی اػات کاٍ یاشیت اوتـابس کلشایاذ        wcدسراٍ اؿاجب  مىبفاز ي   ، wی ]17-16[اػات   1/1ػیمبن زشتلىاذ م ماًلی،   

 ]18[تًػااظ صی  mي  kionَاابی  ی یاامىبث حبثاات ]11[( wc;71/1ثبؿااذ ) دس آن، وصاار یااشیت اوتـاابس دس ؿااشایظ اؿااجب  ماای   
                                                           

 
1 Langmuir 

، Uًدی وؼاجت ثاٍ يصن ثاته ثیابن ؿا      Cfزیـاىُبد ؿاذٌ اػات، صمبویکاٍ      1/1ي  111/8کبلیجشٌ ؿاذٌ ي مقابدیش آوُاب ثاٍ تشتیات      
محبػااجٍ ؿااذٌ اػاات      ، دماابی مشر اای کااٍ دس آن     ، حبثاات گبصَااب، Rاوااشطی ف ااب  ؿااذگی فشآیىااذ اوتـاابس کلشایااذ،  

 >ی11ثبؿذ=)کلًیه( می ، دمبی ثتهT)ثشحؼت کلًیه( ي
دس ػابیت   ،  احت ماذ  اساياٍ ؿاذٌ سا دس تحقیقبتـابن ثاب اػات بدٌ اص مقبیؼاٍ وتابیذ ثذػات آماذٌ           >11= ي َمکابساوؾ  و متی

 تحقیقبتی داوـگبٌ تُشان دس رضیشٌ قـک ثب خشيری مذ ، ثشسػی ومًدوذ ي عملکشد مىبػت ایه مذ  سا وـبن دادوذی
 تؼشیف فضبي آوبلیض -3
 مطخصبت ثته -3-1

کیلااًگشد دس متااش مک اات مااًسد   111ثااب مقااذاس ػاایمبن  11/1ي  11/1، 11/1دس ایااه تحقیااج، ػااٍ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن  
َم ىاایه فاشق ؿااذٌ اػات مقااذاس آة قبثاال   اسايااٍ ؿاذٌ اػااتی   1َااب دس راذي    ثشسػای قااشاس گشفتاٍ اػااتی مـخصابت ثااته   

َشچىااذ ثااته ثااب ثبؿااذی  َااب ماای اوٍتجخیااش دس ثااته مزمااً  مقااذاس آة قبثاال تجخیااش دس خمیااش ػاایمبن ي راازة آة ػااىگذ   
 تًاوذ ثشای آوبلیض مًسد اػت بدٌ قشاس گیشدی مـخصبت دیگش ویض می

َبي ثته دس مؼشض کلشایذ مطخصبت ومًوٍ -3رذيل   
 1 1 1 ؿمبسٌ ومًوٍ

11/1 وؼجت آة ثٍ ػیمبن  11/1  11/1  
 111 111 111 (kg/m3)عیبس ػیمبن 

6/6 )% يصن ػیمبن(      6/6  6/6  
 111 111 111 (kg/m3)آة قبثل تجخیش ثته 

 1 1 1 کلشایذ ايلیٍ )% يصن ثته(
   ×10-8 (m2/s) 8/1 6/1 1/1 

  8/1 1/1 1/1 
   ×10-10 (m2/s) 1/1 6/1 8/1 

  11/1 11/1 11/1 
    791/1 791/1 791/1 

N 6 6 6 
Bw ×10-6 (m/s Dw ×10-3/0.75 

DC×10-11 (m2/s) 11/1 81/1 71/1 
BC×10-8 (m/s) 1/1 1/1 1/1 

 
 ضشایظ سيیبسيیي -3-2

ػاب    11ي 1دس اذ يصوای ي ثاٍ ماذت      11/1دس ایه مغبل اٍ فاشق ؿاذ ثاته، دس م اشق آة حابيی یاًن کلشایاذ ثاب للظات            
، 11، 11، 6، 1، 1، 1، 1ؿااذن ثااب  خـاامَاابی تااش ي  چشخااٍقااشاس گشفتااٍ اػااتی ؿااشایظ سيیاابسيیی دس دي حبلاات مؼااتغش  ي  

سيص، مااذ  ؿااذی دس َااش چشخااٍ، ؿااؾ ثاابصٌ  ؿااذن دس ؿااجبوٍ چشخااٍ کبماال تااش ي خـاام 111ي  78، 66، 11، 18، 11، 16، 11
صمبوی ثشای اوزابد آوابلیض دس حبلات تاش ؿاذن ي ؿاؾ ثابصٌ صمابوی ثاشای آوابلیض دس حبلات خـام ؿاذن دس وظاش گشفتاٍ ؿاذٌ                 

ٍ     غًسیکٍ عً  ثبصٌ صمثاػت؛  یبثاذی َم ىایه زصد ثاٍ     َابی تاش ي خـام ؿاذن کابَؾ مای       بوی آوابلیض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخا
رکااش اػاات کااٍ دماابی محاایظ سيیاابسيیی )آة حاابيی یااًن کلشایااذ ي َااًای زیشامااًن( ي سعًثاات وؼااجی محاایظ سيیاابسيیی     

 >ی11( =1رذي  رٍ ثٍ ؿشایظ آة ي ًَایی ؿُش ثىذسعجبع دس مذ  ػبختٍ ؿذٌ، مىظًس ؿذ )ً)ًَای زیشامًن(، ثب ت
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 پبسامتشَبي مذل -3-3
َابی آن   متاش  اًست گشفات کاٍ عاً  المابن       میلای  111دس ایه مقبلٍ آوبلیضَبی عاذدی، سيی یام ومًواٍ یام ث اذی ثغاً        

دس وضدیکاای ػااغ  مـااتشب ثاایه ثااته ي آة دسیااب، کًچاام ثااًدٌ ي َااش چااٍ اص ػااغ  سيیاابسيیی ثااٍ ػاامت عمااج ثااته زاایؾ 
َاب دس وضدیکای ػاغ  سيیابسيیی، ثاٍ ایاه دلیال         ؿاًوذی کًچام اختیابس کاشدن عاً  المابن       یَب ثضسگتش ما  سيیک، عً  المبن می

، زبسامتشَاابیی 1اػاات کااٍ تغییااشات َمضماابن سعًثاات ي کلشایااذ دس ایااه وبحیااٍ ثااب دقاات ثُتااشی محبػااجٍ ؿااًوذی دس رااذي    
يااٍ ؿااذٌ دس ثخااؾ ديد يسيدی مااذ ، وـاابن دادٌ ؿااذٌ اػااتی زصد ثااٍ رکااش اػاات کااٍ ایااه زبسامتشَااب ثااب تًرااٍ ثااٍ سياثااظ اسا

 > اوتخبة ؿذٌ اػتی11تحقیج حبیش ي وتبیذ تحقیقبت و متی =
 ضشایظ محیغي   -4رذيل 
 ثىذسعجبع ؿش 

 17 (℃متًػظ دمب )
 61 متًػظ سعًثت وؼجی )%(

 مـخصبت َىذػی مذ  عذدی -1رذي  
 11 ت ذاد گشٌ
 11 ت ذاد المبن

 1 وؼجت عً  المبن ثضسگتش ثٍ المبن کًچکتش
 111 (mmکل ومًوٍ )عً  

 وتبیذ ي ثحج -4
کٍ دس ؿاشایظ مؼاتغش ، دي چشخاٍ سيصاواٍ تاش ي       11/1، ي 11/1، 11/1َبی آة ثٍ ػیمبن زشيفیل یًن کلشایذ ثشای ثته ثب وؼجت

وـابن   1َابی ؿاکل    وـبن دادٌ ؿذٌ اػاتی زشيفیال   1خـم ؿذن ي یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن، قشاس داسد، دس ؿکل 
َابی ثیـاتش،    ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن، مقذاس کلشایذ حذاکخش )مقذاس ثیـیىٍ کلشایذ( ي مقذاس کلشایذ آصاد دس عمجدَذ کٍ  می

 یبثذی افضایؾ می
َم ىیه دس ؿشایظ یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن، مقذاس کلشایذ ثیـتشی وؼجت ثٍ ؿشایظ رضس ي مذی )دي چشخٍ سيصاواٍ  

، ایه اػت کٍ اثتذا ثبیذ مىبفاز ثاته دس    غش  دس ثته و ًر کشدٌ اػتی وکتٍ مُک دس زذیذٌ َمشفتتش ي خـم ؿذن( ي ؿشایظ مؼت
ديسٌ خـم ؿذن، خبلی اص سعًثت ؿذٌ تب امکبن يسيد سعًثت حبيی یًن کلشایذ دس ديسٌ تش ؿذن ث اذی فاشاَک ثبؿاذی َاش چاٍ      

ی َم ىایه ثاب   ]9[آیاذ  ديسٌ تش ؿاذن ث اذی فاشاَک مای     ؿذن، ثیـتش ثبؿذ، امکبن يسيد کلشایذ ثیـتشی دس َبی خـم ت ذاد ديسٌ
 افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص زىذ ػب  ثٍ دٌ ػب ، کلشایذ ثیـتشی دس کلیٍ ؿشایظ دس ثته و ًر کشدٌ اػتی

میلیمتش، کلشایذ حذاکخش ي عمقی کٍ دس  11َبی تش ي خـم ؿذن سا ثش مقذاس کلشایذ دس عمج  ، احش ت ذاد چشخ1ٍومًداسَبی ؿکل 
 دَذی   سػذ، وـبن می مقذاس کلشایذ ثٍ مقذاس ثیـیىٍ خًد میآن، 

ٍ  عمقاای کااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس آن ات ااب  ماای    َاابی تااش ي خـاام ؿااذن، اص حااذيد  افتااذ، ثااب افااضایؾ ت ااذاد چشخاا
mm 11  ٍثmm 1 ة(ی دلیل کبَؾ عمج کلشایذ حذاکخش، ایه اػت کاٍ ثاب افاضایؾ ت اذاد    -1الر ي -1َبی  یبثذ )ؿکل کبَؾ می 

یبثاذی   گیشد، کابَؾ مای   َبی تش ي خـم ؿذن سيصاوٍ، مذت صمبوی کٍ ػغ  ثته دس م شق یم ديسٌ خـم ؿذن، قشاس می چشخٍ
یبثذی افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن، ویاض ثبعاج    ثىبثشایه عمج َمشفتی ثته ویض کک ؿذٌ ي دس وتیزٍ عمج کلشایذ حذاکخش، کبَؾ می

، یاشیت اوتقاب  سعًثات دس حبلات     11/1ثاٍ   11/1ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػایمبن اص  ؿًد، صیشا  افضایؾ عمج کلشایذ حذاکخش می
یبثذی گزؿت صمابن، تابحیش    دس ذ افضایؾ می 11دس ذ صیبد ؿذٌ ي دس وتیزٍ متًػظ عمج َمشفتی ثته تب  17ؿذن، حذيد  خـم

ػاب ، متًػاظ عماج     11ػب  ثٍ  1اص  ای سيی عمج کلشایذ حذاکخش وذاؿتٍ اػت؛ عًسیکٍ ثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی قبثل مالحظٍ
دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی دلیل ایه امش، ياثؼتگی ثیـاتش عماج    1َبی مختلر تش ي خـم ؿذن، حذيد  َمشفتی دس ت ذاد چشخٍ
َبی سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن اػتی دس ػىیه ثیـتش، عمج َمشفتی ثاته ثاٍ    اوتقب  سعًثت ي ت ذاد چشخٍ َمشفتی ثته ثٍ یشایت

 جبث حبثتی سػیذٌ اػتیمقذاس تقشی

 
 ثؼذ اص پىذ سبل لشاسگیشي -الف

 
 ثؼذ اص دٌ سبل لشاسگیشي -ة

پشيفیل یًن کلشایذ آصاد ثؼذ اص پىذ ي دٌ سبل لشاسگیشي دس مؼشض ضشایظ مستغشق، دي چشخٍ ي صذ چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ ثشاي  -1ضکل 
 سیمبنثته ثب وسجت َبي مختلف آة ثٍ 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0 20 40 60 80 100 120 140

صاد 
ذ آ
لشای
ک

 %(
ته
ن ث
يص

) 

 (mm)عمج 

w/c=0.40 , TC=0
w/c=0.40 , TC=2
w/c=0.40 , TC=100
TC=0.45 , TC=0
w/c=0.45 , TC=2
w/c=0.45 , TC=100
w/c=0.50 , TC=0
w/c=0.50 , TC=2
w/c=0.50 , TC=100

 ؿشایظ مؼتغش ;  ػٍ دػتٍ زبییىی
 دي چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ; ػٍ دػتٍ میبوی 
  ذ چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ; ػٍ دػتٍ ثبزیی 

اص زابییه ثاٍ ثابز، وؼاجت آة ثاٍ      ; َش دػاتٍ  
 یػیمبن افضایؾ می یبثذ
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 ؿشایظ مؼتغش ;  ػٍ دػتٍ زبییىی
 دي چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ; ػٍ دػتٍ میبوی 
  ذ چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ; ػٍ دػتٍ ثبزیی 

اص زابییه ثاٍ ثابز، وؼاجت آة ثاٍ      ; َش دػاتٍ  
 یػیمبن افضایؾ می یبثذ
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 پبسامتشَبي مذل -3-3
َابی آن   متاش  اًست گشفات کاٍ عاً  المابن       میلای  111دس ایه مقبلٍ آوبلیضَبی عاذدی، سيی یام ومًواٍ یام ث اذی ثغاً        

دس وضدیکاای ػااغ  مـااتشب ثاایه ثااته ي آة دسیااب، کًچاام ثااًدٌ ي َااش چااٍ اص ػااغ  سيیاابسيیی ثااٍ ػاامت عمااج ثااته زاایؾ 
َاب دس وضدیکای ػاغ  سيیابسيیی، ثاٍ ایاه دلیال         ؿاًوذی کًچام اختیابس کاشدن عاً  المابن       یَب ثضسگتش ما  سيیک، عً  المبن می

، زبسامتشَاابیی 1اػاات کااٍ تغییااشات َمضماابن سعًثاات ي کلشایااذ دس ایااه وبحیااٍ ثااب دقاات ثُتااشی محبػااجٍ ؿااًوذی دس رااذي    
يااٍ ؿااذٌ دس ثخااؾ ديد يسيدی مااذ ، وـاابن دادٌ ؿااذٌ اػااتی زصد ثااٍ رکااش اػاات کااٍ ایااه زبسامتشَااب ثااب تًرااٍ ثااٍ سياثااظ اسا

 > اوتخبة ؿذٌ اػتی11تحقیج حبیش ي وتبیذ تحقیقبت و متی =
 ضشایظ محیغي   -4رذيل 
 ثىذسعجبع ؿش 

 17 (℃متًػظ دمب )
 61 متًػظ سعًثت وؼجی )%(

 مـخصبت َىذػی مذ  عذدی -1رذي  
 11 ت ذاد گشٌ
 11 ت ذاد المبن

 1 وؼجت عً  المبن ثضسگتش ثٍ المبن کًچکتش
 111 (mmکل ومًوٍ )عً  

 وتبیذ ي ثحج -4
کٍ دس ؿاشایظ مؼاتغش ، دي چشخاٍ سيصاواٍ تاش ي       11/1، ي 11/1، 11/1َبی آة ثٍ ػیمبن زشيفیل یًن کلشایذ ثشای ثته ثب وؼجت

وـابن   1َابی ؿاکل    وـبن دادٌ ؿذٌ اػاتی زشيفیال   1خـم ؿذن ي یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن، قشاس داسد، دس ؿکل 
َابی ثیـاتش،    ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن، مقذاس کلشایذ حذاکخش )مقذاس ثیـیىٍ کلشایذ( ي مقذاس کلشایذ آصاد دس عمجدَذ کٍ  می

 یبثذی افضایؾ می
َم ىیه دس ؿشایظ یکصذ چشخٍ سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن، مقذاس کلشایذ ثیـتشی وؼجت ثٍ ؿشایظ رضس ي مذی )دي چشخٍ سيصاواٍ  

، ایه اػت کٍ اثتذا ثبیذ مىبفاز ثاته دس    غش  دس ثته و ًر کشدٌ اػتی وکتٍ مُک دس زذیذٌ َمشفتتش ي خـم ؿذن( ي ؿشایظ مؼت
ديسٌ خـم ؿذن، خبلی اص سعًثت ؿذٌ تب امکبن يسيد سعًثت حبيی یًن کلشایذ دس ديسٌ تش ؿذن ث اذی فاشاَک ثبؿاذی َاش چاٍ      

ی َم ىایه ثاب   ]9[آیاذ  ديسٌ تش ؿاذن ث اذی فاشاَک مای     ؿذن، ثیـتش ثبؿذ، امکبن يسيد کلشایذ ثیـتشی دس َبی خـم ت ذاد ديسٌ
 افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص زىذ ػب  ثٍ دٌ ػب ، کلشایذ ثیـتشی دس کلیٍ ؿشایظ دس ثته و ًر کشدٌ اػتی

میلیمتش، کلشایذ حذاکخش ي عمقی کٍ دس  11َبی تش ي خـم ؿذن سا ثش مقذاس کلشایذ دس عمج  ، احش ت ذاد چشخ1ٍومًداسَبی ؿکل 
 دَذی   سػذ، وـبن می مقذاس کلشایذ ثٍ مقذاس ثیـیىٍ خًد میآن، 

ٍ  عمقاای کااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس آن ات ااب  ماای    َاابی تااش ي خـاام ؿااذن، اص حااذيد  افتااذ، ثااب افااضایؾ ت ااذاد چشخاا
mm 11  ٍثmm 1 ة(ی دلیل کبَؾ عمج کلشایذ حذاکخش، ایه اػت کاٍ ثاب افاضایؾ ت اذاد    -1الر ي -1َبی  یبثذ )ؿکل کبَؾ می 

یبثاذی   گیشد، کابَؾ مای   َبی تش ي خـم ؿذن سيصاوٍ، مذت صمبوی کٍ ػغ  ثته دس م شق یم ديسٌ خـم ؿذن، قشاس می چشخٍ
یبثذی افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػیمبن، ویاض ثبعاج    ثىبثشایه عمج َمشفتی ثته ویض کک ؿذٌ ي دس وتیزٍ عمج کلشایذ حذاکخش، کبَؾ می

، یاشیت اوتقاب  سعًثات دس حبلات     11/1ثاٍ   11/1ثب افضایؾ وؼجت آة ثٍ ػایمبن اص  ؿًد، صیشا  افضایؾ عمج کلشایذ حذاکخش می
یبثذی گزؿت صمابن، تابحیش    دس ذ افضایؾ می 11دس ذ صیبد ؿذٌ ي دس وتیزٍ متًػظ عمج َمشفتی ثته تب  17ؿذن، حذيد  خـم

ػاب ، متًػاظ عماج     11ػب  ثٍ  1اص  ای سيی عمج کلشایذ حذاکخش وذاؿتٍ اػت؛ عًسیکٍ ثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی قبثل مالحظٍ
دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی دلیل ایه امش، ياثؼتگی ثیـاتش عماج    1َبی مختلر تش ي خـم ؿذن، حذيد  َمشفتی دس ت ذاد چشخٍ
َبی سيصاوٍ تش ي خـم ؿذن اػتی دس ػىیه ثیـتش، عمج َمشفتی ثاته ثاٍ    اوتقب  سعًثت ي ت ذاد چشخٍ َمشفتی ثته ثٍ یشایت

 جبث حبثتی سػیذٌ اػتیمقذاس تقشی

 
 ثؼذ اص پىذ سبل لشاسگیشي -الف

 
 ثؼذ اص دٌ سبل لشاسگیشي -ة

پشيفیل یًن کلشایذ آصاد ثؼذ اص پىذ ي دٌ سبل لشاسگیشي دس مؼشض ضشایظ مستغشق، دي چشخٍ ي صذ چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ ثشاي  -1ضکل 
 سیمبنثته ثب وسجت َبي مختلف آة ثٍ 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0 20 40 60 80 100 120 140

صاد 
ذ آ
لشای
ک

 %(
ته
ن ث
يص

) 

 (mm)عمج 

w/c=0.40 , TC=0
w/c=0.40 , TC=2
w/c=0.40 , TC=100
TC=0.45 , TC=0
w/c=0.45 , TC=2
w/c=0.45 , TC=100
w/c=0.50 , TC=0
w/c=0.50 , TC=2
w/c=0.50 , TC=100

 ؿشایظ مؼتغش ;  ػٍ دػتٍ زبییىی
 دي چشخٍ رضس ي مذ سيصاوٍ; ػٍ دػتٍ میبوی 
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اص زابییه ثاٍ ثابز، وؼاجت آة ثاٍ      ; َش دػاتٍ  
 یػیمبن افضایؾ می یبثذ
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اص زابییه ثاٍ ثابز، وؼاجت آة ثاٍ      ; َش دػاتٍ  
 یػیمبن افضایؾ می یبثذ
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 ػمك کلشایذ حذاکخش ثؼذ اص پىذ سبل -الف

 

 
 ػمك کلشایذ حذاکخش ثؼذ اص دٌ سبل -ة

 

 
 غلظت یًن کلشایذ حذاکخش ثؼذ اص پىذ سبل -ح

 

 
 غلظت یًن کلشایذ حذاکخش ثؼذ اص دٌ سبل -ت

 
 میلیمتشي ثؼذ اص پىذ سبل 50ممذاس کلشایذ آصاد دس ػمك  -ث

 

 
 میلیمتشي ثؼذ اص دٌ سبل 50دس ػمك ممذاس کلشایذ آصاد  -د

 
 َبي تش ي خطک ضذن سيصاوٍ سيي اوتمبل یًن کلشایذثشسسي احش تؼذاد چشخٍ -2ضکل 
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 ٍ ٍ       ؿاذن  َابی تاش ي خـام    ثب افضایؾ ت ذاد چشخا َابی ثابزتش، ثاٍ یام      ، مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش، صیابد ؿاذٌ ي دس ت اذاد چشخا
چشخااٍ  11ح(ی مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ رااضس ي مااذ عاابدی ي ؿااشایظ -1حبثاات سػاایذٌ اػاات )ؿااکل مقااذاس تقشیجاابث 

ثشاثااش مقااذاس یااًن کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش  اػااتی    7/1ي  1/1سيصاوااٍ تااش ي خـاام ؿااذن، ثااٍ تشتیاات حااذيد   
 ٍ ثشاثااش مقااذاس کلشایااذ  1/1تىُااب چشخااٍ، مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش   111تااب  11َاابی سيصاوااٍ اص  علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد چشخاا

(ی دلیاال ایااه امااش، کًتاابٌ ؿااذن مااذت صماابن َااش ديسٌ خـاام 6حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش ، افااضایؾ یبفتااٍ اػاات )رااذي  
َاابی خـاام ؿااذن، دس وُبیاات مقااذاس کاال سعًثاات تجخیااش ؿااذٌ دس عااً    ؿااذن اػاات؛ صیااشا علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد ديسٌ 

َاابی تااش ؿااذن ث ااذی سا داسد؛ ثغًسیکااٍ افااضایؾ ت ااذاد     کلشایااذ دس ديسٌسيص، وقااؾ ا االی دس يسيد سعًثاات حاابيی   ؿااجبوٍ
سيص، تغییااش محؼًػاای دس مقااذاس کلشایااذ راازة ؿااذٌ دس احااش   چشخااٍ دس ؿااجبوٍ 11َاابی تااش ي خـاام ؿااذن، ث ااذ اص  چشخااٍ

ن الجتااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ثااب افااضایؾ صمااب    زذیااذٌ َمشفاات ي دس وتیزااٍ افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش سا وااذاسدی    
ت(ی لکااه افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن، ثبعااج افااضایؾ مقااذاس  -1سيیاابسيیی، ویااض تغییااش محؼًػاای وکااشدٌ اػاات )ؿااکل  

کلشایذ حذاکخش دس َمٍ ػاىیه ؿاذٌ اػات؛ صیاشا افاضایؾ یاشیت اوتقاب  سعًثات دس عاً  ديسٌ خـام ؿاذن، ثبعاج خاشيد              
گااشددی  َاابی ث ااذی تااش ؿااذن ماای ذ دس ديسٌسعًثاات ثیـااتش اص ػااغ  ثااته ي ایزاابد امکاابن ثااشای يسيد سعًثاات حاابيی کلشایاا 

 11چشخاٍ راضس ي ماذ تاب حاذيد       111، مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش سا دس ؿاشایظ     11/1تاب   11/1افضایؾ وؼجت آة ثاٍ ػایمبن اص   
 دس ذ افضایؾ دادٌ اػتی

ضذن َبي تش ي خطک ممبیسٍ ممذاس کلشایذ دس چشخٍ -6رذيل   

َبی  ت ذاد چشخٍ
 تش ي خـم ؿذن

کلشایذ دس ؿشایظ تش ي میبوگیه وؼجت 
 خـم ؿذن وؼجت ثٍ حبلت مؼتغش 

 حذاکخش میلیمتش 11عمج 
1 1/1 1/1 
1 9/1 1/1 
11 1/1 7/1 
18 1/1 1/1 
111 7/1 1/1 

 
ٍ      mm11مقذاس کلشایذ حاذاکخش، مقاذاس کلشایاذ دس عماج      َم ًن َابی تاش ي خـام ؿاذن، صیابد       ویاض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخا

ٍ     مای   ث ي-1سػاذ )ؿااکل   َابی ثابزتش، ثااٍ یام مقااذاس تقشیجابث حبثات ماای      ؿاًد تااب ربییکاٍ مقاذاس کلشایااذ آصاد دس ت اذاد چشخاا
 mm11د(ی يلاای ثااش خااالف مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش، افااضایؾ صماابن سيیاابسيیی، ثبعااج افااضایؾ للظاات کلشایااذ دس عمااج     -1 

 71تااب ثاایؾ اص  mm11، مقااذاس کلشایااذ دس عمااج 11/1، تااب 11/1ددی َم ىاایه ثااب افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن اص  گااش ماای
 دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی

ي مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش اسايااٍ ؿااذٌ اػااتی ثااب افااضایؾ ت ااذاد       mm11، میاابوگیه وؼااجت کلشایااذ دس عمااج   6دس رااذي  
ثااٍ ؿااذت افااضایؾ یبفتااٍ اػااتی لکااه دس ت ااذاد   mm11یااذ دس عمااج چشخااٍ، مقااذاس کلشا 11َاابی سيصاوااٍ تااب حااذيد  چشخااٍ
َبی سيصاوٍ ثیـتش، ثاٍ دلیال عاذد تغییاش قبثال مالحظاٍ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش، تغییاش محؼًػای دس مقاذاس کلشایاذ دس               چشخٍ
مقاذاس   میلیمتاش، تابث ی اص یاشیت اوتـابس کلشایاذ،      11ؿاًدی دس حقیقات، مقاذاس کلشایاذ دس عماج       ویض دیاذٌ ومای   mm11عمج 

یام ومًواٍ ثاته ثاب      mm11کلشایذ حاذاکخش ي عماج آن ي َم ىایه صمابن سيیابسيیی اػات؛ ثغًسیکاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج           
 ؿًدی افضایؾ مقذاس کلشایذ حذاکخش ي صمبن سيیبسيیی، صیبد می

 ٍ  11َاابی صیاابد سيصاوااٍ )ثاایؾ اص  چىبو ااٍ ؿااشایظ زبؿـاای تااب حااذيدی مـاابثٍ ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن ثااب ت ااذاد چشخاا
، دس ؿاشایظ زبؿـای وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس       mm11تاًان گ ات کاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج        چشخٍ( دس وظش گشفتٍ ؿًد، مای 
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 ٍ ٍ       ؿاذن  َابی تاش ي خـام    ثب افضایؾ ت ذاد چشخا َابی ثابزتش، ثاٍ یام      ، مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش، صیابد ؿاذٌ ي دس ت اذاد چشخا
چشخااٍ  11ح(ی مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ رااضس ي مااذ عاابدی ي ؿااشایظ -1حبثاات سػاایذٌ اػاات )ؿااکل مقااذاس تقشیجاابث 

ثشاثااش مقااذاس یااًن کلشایااذ حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش  اػااتی    7/1ي  1/1سيصاوااٍ تااش ي خـاام ؿااذن، ثااٍ تشتیاات حااذيد   
 ٍ ثشاثااش مقااذاس کلشایااذ  1/1تىُااب چشخااٍ، مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش   111تااب  11َاابی سيصاوااٍ اص  علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد چشخاا

(ی دلیاال ایااه امااش، کًتاابٌ ؿااذن مااذت صماابن َااش ديسٌ خـاام 6حااذاکخش دس ؿااشایظ مؼااتغش ، افااضایؾ یبفتااٍ اػاات )رااذي  
َاابی خـاام ؿااذن، دس وُبیاات مقااذاس کاال سعًثاات تجخیااش ؿااذٌ دس عااً    ؿااذن اػاات؛ صیااشا علیااشلک افااضایؾ ت ااذاد ديسٌ 

َاابی تااش ؿااذن ث ااذی سا داسد؛ ثغًسیکااٍ افااضایؾ ت ااذاد     کلشایااذ دس ديسٌسيص، وقااؾ ا االی دس يسيد سعًثاات حاابيی   ؿااجبوٍ
سيص، تغییااش محؼًػاای دس مقااذاس کلشایااذ راازة ؿااذٌ دس احااش   چشخااٍ دس ؿااجبوٍ 11َاابی تااش ي خـاام ؿااذن، ث ااذ اص  چشخااٍ

ن الجتااٍ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ثااب افااضایؾ صمااب    زذیااذٌ َمشفاات ي دس وتیزااٍ افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش سا وااذاسدی    
ت(ی لکااه افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن، ثبعااج افااضایؾ مقااذاس  -1سيیاابسيیی، ویااض تغییااش محؼًػاای وکااشدٌ اػاات )ؿااکل  

کلشایذ حذاکخش دس َمٍ ػاىیه ؿاذٌ اػات؛ صیاشا افاضایؾ یاشیت اوتقاب  سعًثات دس عاً  ديسٌ خـام ؿاذن، ثبعاج خاشيد              
گااشددی  َاابی ث ااذی تااش ؿااذن ماای ذ دس ديسٌسعًثاات ثیـااتش اص ػااغ  ثااته ي ایزاابد امکاابن ثااشای يسيد سعًثاات حاابيی کلشایاا 

 11چشخاٍ راضس ي ماذ تاب حاذيد       111، مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش سا دس ؿاشایظ     11/1تاب   11/1افضایؾ وؼجت آة ثاٍ ػایمبن اص   
 دس ذ افضایؾ دادٌ اػتی

ضذن َبي تش ي خطک ممبیسٍ ممذاس کلشایذ دس چشخٍ -6رذيل   

َبی  ت ذاد چشخٍ
 تش ي خـم ؿذن

کلشایذ دس ؿشایظ تش ي میبوگیه وؼجت 
 خـم ؿذن وؼجت ثٍ حبلت مؼتغش 

 حذاکخش میلیمتش 11عمج 
1 1/1 1/1 
1 9/1 1/1 
11 1/1 7/1 
18 1/1 1/1 
111 7/1 1/1 

 
ٍ      mm11مقذاس کلشایذ حاذاکخش، مقاذاس کلشایاذ دس عماج      َم ًن َابی تاش ي خـام ؿاذن، صیابد       ویاض ثاب افاضایؾ ت اذاد چشخا

ٍ     مای   ث ي-1سػاذ )ؿااکل   َابی ثابزتش، ثااٍ یام مقااذاس تقشیجابث حبثات ماای      ؿاًد تااب ربییکاٍ مقاذاس کلشایااذ آصاد دس ت اذاد چشخاا
 mm11د(ی يلاای ثااش خااالف مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش، افااضایؾ صماابن سيیاابسيیی، ثبعااج افااضایؾ للظاات کلشایااذ دس عمااج     -1 

 71تااب ثاایؾ اص  mm11، مقااذاس کلشایااذ دس عمااج 11/1، تااب 11/1ددی َم ىاایه ثااب افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن اص  گااش ماای
 دس ذ افضایؾ یبفتٍ اػتی

ي مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش اسايااٍ ؿااذٌ اػااتی ثااب افااضایؾ ت ااذاد       mm11، میاابوگیه وؼااجت کلشایااذ دس عمااج   6دس رااذي  
ثااٍ ؿااذت افااضایؾ یبفتااٍ اػااتی لکااه دس ت ااذاد   mm11یااذ دس عمااج چشخااٍ، مقااذاس کلشا 11َاابی سيصاوااٍ تااب حااذيد  چشخااٍ
َبی سيصاوٍ ثیـتش، ثاٍ دلیال عاذد تغییاش قبثال مالحظاٍ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش، تغییاش محؼًػای دس مقاذاس کلشایاذ دس               چشخٍ
مقاذاس   میلیمتاش، تابث ی اص یاشیت اوتـابس کلشایاذ،      11ؿاًدی دس حقیقات، مقاذاس کلشایاذ دس عماج       ویض دیاذٌ ومای   mm11عمج 

یام ومًواٍ ثاته ثاب      mm11کلشایذ حاذاکخش ي عماج آن ي َم ىایه صمابن سيیابسيیی اػات؛ ثغًسیکاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج           
 ؿًدی افضایؾ مقذاس کلشایذ حذاکخش ي صمبن سيیبسيیی، صیبد می

 ٍ  11َاابی صیاابد سيصاوااٍ )ثاایؾ اص  چىبو ااٍ ؿااشایظ زبؿـاای تااب حااذيدی مـاابثٍ ؿااشایظ تااش ي خـاام ؿااذن ثااب ت ااذاد چشخاا
، دس ؿاشایظ زبؿـای وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس       mm11تاًان گ ات کاٍ مقاذاس کلشایاذ دس عماج        چشخٍ( دس وظش گشفتٍ ؿًد، مای 
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، دس ؿاشایظ راضس ي ماذی وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ       mm11ثشاثاش ثاًدٌ اػاتی َم ىایه مقاذاس کلشایاذ دس عماج         1ي مذی، ثایؾ اص  
ثبؿاذی الجتاٍ    َمشفتای دس يسيد یاًن کلشایاذ دس ثاته مای      ثشاثاش ثاًدی ایاه وتیزاٍ ثیابوگش اَمیات زذیاذٌ        1مؼتغش ، ویض حاذيد  

   ٍ ثیىای دقیاج مقاذاس     َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ دس ؿاشایظ زبؿـای، زایؾ         ثب تًرٍ ثٍ عذد قغ یت ت اذاد ي ماذت چشخا
 و ًر کلشایذ، ثیؼبس دؿًاس ي ؿبیذ لیش ممکه ثبؿذی

 گیشي وتیزٍ -5

 ٍ ؼاجت آة ثاٍ ػایمبن ي صمابن سيیابسيیی سيی اوتقاب  یاًن کلشایاذ         َابی تاش ي خـام ؿاذن، و     دس ایه تحقیج، احش ت ذاد چشخا
 ثبؿذ: دس ثته مغبل ٍ ؿذی وتبیذ کؼت ؿذٌ ثٍ ؿش  صیش قبثل ثیبن می

ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ       افضایؾ ت ذاد چشخٍ - چشخاٍ، ثبعاج افاضایؾ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش ثاٍ تشتیات          11ي  1 ثا
ثشاثااش حبلاات  1/1ي  1/1ثااٍ میااضان  mm11ثشاثااش حبلاات مؼااتغش  ي افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج    7/1ي  1/1ثااٍ میااضان 

 مًسد، ایه افضایؾ قبثل تًرٍ وجًدٌ اػتی  11َبی ثیـتش اص  مؼتغش  ؿذٌ اػتی لیکه دس ت ذاد چشخٍ
مابن سيیابسيیی، تغییاش محؼًػای دس میاضان کلشایاذ حاذاکخش ي عماج آن وذاؿاتٍ اػاتی َشچىاذ مقاذاس کلشایاذ دس              افضایؾ ص -

 دس ذ صیبد ؿذٌ اػتی 11ػب ، ثغًس متًػظ ثیؾ اص  11ػب  ثٍ  1، ثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص mm11عمج 
دس وتیزااٍ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج   افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن، ثبعااج افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ي عمااج آن ي    -

mm11  دس ذ ؿذٌ اػتی 71تب 
-     ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ صیابد( وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس ي            مقذاس یًن کلشایذ ثیـتشی دس ؿاشایظ زبؿـای )ثاب چشخا

مذی ي مؼتغش  دس عً  صمبن دس ثاته و اًر کاشدٌ اػاتی َشچىاذ وؼاجت مقاذاس و اًر کلشایاذ دس ؿاشایظ زبؿـای، ثاب تًراٍ              
 ثبؿذی ثیىی دقیج ومی َبی تش ي خـم ؿذن، قبثل زیؾ ٍ متغیش ثًدن ؿشایظ ي ت ذاد چشخٍث

 لذسداوي:تطکش ي -6
ثذیه يػیلٍ اص صحمبت َمکبسان دس ثخؾ فىبيسی ثته مشکض تحقیقبت ساٌ، مؼکه ي ؿُشػبصی ثب ثت حمبیت اص ایه زظيَؾ تـکش 
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، دس ؿاشایظ راضس ي ماذی وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ       mm11ثشاثاش ثاًدٌ اػاتی َم ىایه مقاذاس کلشایاذ دس عماج         1ي مذی، ثایؾ اص  
ثبؿاذی الجتاٍ    َمشفتای دس يسيد یاًن کلشایاذ دس ثاته مای      ثشاثاش ثاًدی ایاه وتیزاٍ ثیابوگش اَمیات زذیاذٌ        1مؼتغش ، ویض حاذيد  

   ٍ ثیىای دقیاج مقاذاس     َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ دس ؿاشایظ زبؿـای، زایؾ         ثب تًرٍ ثٍ عذد قغ یت ت اذاد ي ماذت چشخا
 و ًر کلشایذ، ثیؼبس دؿًاس ي ؿبیذ لیش ممکه ثبؿذی

 گیشي وتیزٍ -5

 ٍ ؼاجت آة ثاٍ ػایمبن ي صمابن سيیابسيیی سيی اوتقاب  یاًن کلشایاذ         َابی تاش ي خـام ؿاذن، و     دس ایه تحقیج، احش ت ذاد چشخا
 ثبؿذ: دس ثته مغبل ٍ ؿذی وتبیذ کؼت ؿذٌ ثٍ ؿش  صیش قبثل ثیبن می

ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ       افضایؾ ت ذاد چشخٍ - چشخاٍ، ثبعاج افاضایؾ مقاذاس کلشایاذ حاذاکخش ثاٍ تشتیات          11ي  1 ثا
ثشاثااش حبلاات  1/1ي  1/1ثااٍ میااضان  mm11ثشاثااش حبلاات مؼااتغش  ي افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج    7/1ي  1/1ثااٍ میااضان 

 مًسد، ایه افضایؾ قبثل تًرٍ وجًدٌ اػتی  11َبی ثیـتش اص  مؼتغش  ؿذٌ اػتی لیکه دس ت ذاد چشخٍ
مابن سيیابسيیی، تغییاش محؼًػای دس میاضان کلشایاذ حاذاکخش ي عماج آن وذاؿاتٍ اػاتی َشچىاذ مقاذاس کلشایاذ دس              افضایؾ ص -

 دس ذ صیبد ؿذٌ اػتی 11ػب ، ثغًس متًػظ ثیؾ اص  11ػب  ثٍ  1، ثب افضایؾ صمبن سيیبسيیی اص mm11عمج 
دس وتیزااٍ مقااذاس کلشایااذ دس عمااج   افااضایؾ وؼااجت آة ثااٍ ػاایمبن، ثبعااج افااضایؾ مقااذاس کلشایااذ حااذاکخش ي عمااج آن ي    -

mm11  دس ذ ؿذٌ اػتی 71تب 
-     ٍ َابی تاش ي خـام ؿاذن سيصاواٍ صیابد( وؼاجت ثاٍ ؿاشایظ راضس ي            مقذاس یًن کلشایذ ثیـتشی دس ؿاشایظ زبؿـای )ثاب چشخا

مذی ي مؼتغش  دس عً  صمبن دس ثاته و اًر کاشدٌ اػاتی َشچىاذ وؼاجت مقاذاس و اًر کلشایاذ دس ؿاشایظ زبؿـای، ثاب تًراٍ              
 ثبؿذی ثیىی دقیج ومی َبی تش ي خـم ؿذن، قبثل زیؾ ٍ متغیش ثًدن ؿشایظ ي ت ذاد چشخٍث

 لذسداوي:تطکش ي -6
ثذیه يػیلٍ اص صحمبت َمکبسان دس ثخؾ فىبيسی ثته مشکض تحقیقبت ساٌ، مؼکه ي ؿُشػبصی ثب ثت حمبیت اص ایه زظيَؾ تـکش 
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Abstract 
The chloride ingress into concrete and corrosion of steel reinforcement due to wetting/drying 
(WD) cycles is a main issue caused to reduce the service life of reinforced concrete structures. 
In this paper, the effects of WD cycles on chloride penetration in concrete were studied using a 
finite element based numerical model. The results showed that the chloride ingress into 
concrete increased with increasing in daily WD cycles. The chloride concentration after 10 
years at depth of 50 mm and the maximum chloride concentration of the submerged specimen 
were 2.4 and 2.0 times lower than the specimen exposed to 2 and 24 WD cycles, respectively. 
These ratios increased up to 4.2 and 3.7 when the WD cycle increased to 24 cycles. The 
numerical model outputs also indicated that the chloride concentration at depth of 50 mm and 
the maximum chloride closely tended up to a constant amount by increasing the number of WD 
cycle up to 100 cycles (similar to splash condition). 
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 مقذمه -1
َاا،  دیادٌ اراهاٍ ضادٌ اساقی یکای از ایاه ريش      یف یاا سسایة  َاا  عاص  کاردن ساازٌ  َاا  گًوااگًوی تُاق ممااي     امريزٌ ريش

كًسا  مقممایه ماًرد كًتاٍ      "تاضاد کاٍ اویارا   َا  پلیمر  تاا واًاظ مکااویکی مصایه تار ساه  ساازٌ مای        چسثاودن يرقٍ
َاا  تاله مسال      َاا بتصػاًظ ساازٌ   کاردن ساازٌ  َاا تُاق ممااي    قرار گرفلٍ اسقی مسایا  زیااد اسالدادٌ از ایاه گًواٍ ير     

َااا  تااله کااردن سااازٌگردیاادٌ کااٍ مهالصاااف مصللااف ي ملصاادد  در ایااه زمیىااٍ اوجااا  ضااًدی یکاای از مسایااا  مماااي تاشاا  
اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی تارا       "تاضاد، عامىا  مسل  تاا اسالدادٌ از الیاال پلیمار  شاد  افاسایص چطامگیر يزن ساازٌ مای         

وجاا  ضادٌ وطاان دادٌ اساق کاٍ تاا كًتاٍ تاٍ شًاما           گیاردی مهالصااف ا  َاا  تلىای تاٍ ساادگی اوجاا  مای      کردن ساازٌ مماي 
مصللدی از تملٍ میاسان فاً د کططای، ممايماق فطاار  تاله، وساثق الیاال تکاررفلاٍ، واًاظ مکااویکی الیاال ي چگاًوگی              

تراتار افاسایص دادی تُاق تررسای      3كاًان میاسان ممايماق ومطای كیار را تاا اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی كاا           كصریة سازٌ می
ضاادٌ تااا َاا  مماااي  ایص ممايمااق ي كيییار در رفلااار سااازٌ مهالصااف سزمایطااگاَی ي ك ااًر  زیااد  تاار ري  سااازٌ   میاسان افااس 

  ی]1-7 [ایه گًوٍ الیال اوجا  ضدٌ اسق
َااا  ك ااًر  سااادٌ ضاادٌ تُااق مقاسااثٍ ممايمااق ومطاای وُااایی ضااد، امااا تُااق   لاا ا ایااه ولااای  مىجاار تااٍ ایجاااد ريش 

َااا  كاارر وااًردگی، كساالیه میلگردَااا  کططاای ي وُااایی  مهالصاااف تارگاا ار  بمر لااٍمقاسااثٍ ویااس در  ااا ف مصللااف 
تُااق کىلاارز ویااس در اششااا  ومطاای تااله مساال ،    ]ACI (318-05) ]8در سیاایه وامااٍ  مقااديد  اوجااا  گرفلااٍ اسااقی 

عااًات   ااداق  عااصامق ششااً ومطاای اراهااٍ ضاادٌ اسااقی در غااًركی کااٍ عااصامق ششااً ومطاای از  ااداق  عااصامق      
تایساق ویاس مااکسیمه مقاساثٍ ي تاا مماادیر ویاس مجااز ممایساٍ گارددی در           ٌ در سییه وامٍ کملر ضاًد سوگااٌ مای   پیطىُاد ضد

تااٍ  تاضااد،طااًز ششااً ومطاای،  الااق ممهااس از یاات ممهااس کااامک كاارر وااًردٌ كااا یاات ممهااس كاارر وصااًردٌ مليیاار ماای
تاضاادی تُااق   مليیاار ماایIgماااکسیمه ب ، كااا یاات مماادار Icrشثاااركی ممااان ایىرساای ویااس تااٍ كركیااة از یاات مماادار میىاایمه ب

 ، تاٍ وقاً  کاٍ كيییاراف ساصلی ممااطس را در طاًز ساازٌ         Ieیات مماان ایىرسای ماً ر ب    ] ACI ]8مقاسثٍ ویس، سییه واماٍ  
تااٍ دلیاا  كاارر وااًردگی تااٍ غااًركی مىرااًر ومایااد مصرفاای ومااًدٌ اسااقی در ایااه مصادلااٍ ا ااراف الیااال در مقاسااثٍ ممااان  

مااکسیمه در   لىگار   ،Mcrكارر واًردگی ششاً ب    لىگار   تاٍ  Ieوطادٌ اساقی مماان ایىرسای ماً ر ب     ایىرسی مً ر در ورر گرفلاٍ  
  ي ممااان ایىرساای ممهااس كاارر وااًردٌ Ig ، ممااان ایىرساای ممهااس كاارر وصااًردٌ بMaششااً واضاای از تارگاا ار  مااًرد وراار ب

   ياتسلٍ اسقیIcrب
 Myاط کلیاد ، كسالیه میلگردَاا  کططای ب    اوقىاا  تاٍ غاًرف دي وهای ي وما     -لىگار تاا در ورار گارفله مىقىای      ]9[مرتس 

  را قثاا  يتصااد از مر لااٍ كساالیه میلگردَااا  کططاای ملدااايف مقاسااثٍ  Ie ، ممااان ایىرساای مااً ر بuφي Mu  ي وُااایی بyφي
ي  ]9[تااا كکمیاا  كقمیماااف مرتااس   ]11[در مرتااس  ي در كصیاایه ویااس كیاار ا ااراف سااصلی الیااال را مىرااًر ومااًدٌ اسااقی   

واضای از تارَاا  ياردٌ در طاًز كیار ولاای  دقیا  كار          لىگار اوقىاا  تاا كًتاٍ كيییاراف     - لىگار  اسلدادٌ از مىقىی سٍ وهای 
کاروص تاٍ غاًرف مىقىای     -ویاس ي اسالدادٌ از راتهاٍ كاىص    - لىگار تا فارؼ مىقىای ساٍ وهای      ]11[مرتس  اراهٍ ضدٌ اسقی

كاار  ًاب َااا  دقیاا درتااٍ دي  ي غاارفىرر ومااًدن از ا ااراف میلگردَااا  کططاای در سااصلی ومطاای در مر لااٍ وُااایی تاا
  اغ  ضدٌ اسقی
شاادد  عااراهة  میلگاارد ي تااله کااروص-كااىص يلاای كيییاار در رياتاا  ]11[تااا اساالدادٌ از فرمًلثىااد  مرتااس در ایااه كقمیاا  

دی عامىا تاا كًتاٍ    ضا ویاري  فطاار  تاله  اًز مقاًر وىتای اسالصرا          لىگار تُق مقاسثٍ ویري  فطاار  تاله ي    ملدايف
کاروص فاً د کططای تاا یات فارؼ مصماًز َمااوهًر کاٍ در ضاک            -مىقىای كاىص   تٍ فرعایاف مىاساة ي در ورار گارفله    

  وطان دادٌ ضدٌ اساق در  الاق وُاایی وػاف ساصلی ومطای فً دَاا  طاًلی کططای در ورار گرفلاٍ ضادٌ اساقی در              4ب
ایه كقمیا  تاا  ا  دقیا  مصااد ف َمسماان شما  مقاًر وىتای در دي مر لاٍ كسالیه میلگردَاا  کططای ي وُاایی قاتا                 

تاضاد سوگااٌ تاا فارؼ مماان ایىرسای مىاساة در دي مر لاٍ فاً  الا کر ویاس ویاس در دي مر لاٍ قاتا  مقاساثٍ                ا  میاسلصر
  مقاًر وىتای ي   ما واًردگی وادارد مقاساثٍ ش   وًردگی تا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ ممهاس َایه گًواٍ كارر       تاضدی در مر لٍ كررمی

 
 

ضاای سااادٌ ي مىاسااة تُااق مقاسااثٍ ویااس ي تاضاادی سااصی گردیاادٌ ريممااان ایىرساای تاارا  ممهااس كاارر وصااًردٌ سااادٌ ماای
ممايمااق ملىاااار باششااا  ومطاای کااٍ الیااال پلیماار  تاار سااه  وااارتی کططاای سوُااا ملػاا  ضاادٌ اسااق  تااا اساالدادٌ از   

تُااق تاارسيرد دقااق ایااه ريش ولااای   اغاا  ضاادٌ تااا ممااادیر  اغاالٍ از مهالصاااف   "َااا  ك ااًر  اوجااا  گیااردی عاامىاريش
 س ممایسٍ گردیدٌ اسقیسزمایطگاَی اوجا  ضدٌ در سایر مرات

 خیس تیر- لنگرمنحنی  -2
ویااس یاات ششااً ومطاای تااٍ غااًرف سااٍ وهاای كصماایه زدٌ ضاادٌ اسااق ي در ایااه  الااق وماااط   - لىگااردر ایىجااا مىقىاای 

ی در غااًركی کااٍ ایااه سااٍ ومهااٍ مطااصع گردوااد تااا اساالدادٌ  ]11 [  ماای تاضااىدuΔي Mu  ي بyΔي My ، بcrΔي Mcrکلیااد  ب
 از مىقىی كصمیه زدٌ ضدٌ ویس در َر مر لٍ از تارگ ار  قات  كصییه اسقی 

 
 ]11 [خیس - لنگرمنحنی ضابتیک  -1 ضکث

 خیس- لنگراستخراش رواب   -3
 

 
 ]11[ متغییرهب  بکبر رفته در تیر و سطد مقط[ -2 ضکث

 

 (Iرفتبر تیر تب  بث از ترک خوردهی )مرح ه  -3-1
یاتاد، ویاس ویاس از    واًردگی افاسایص مای   كارر  لىگار در ششاً ومطای از غادر كاا       اداکتر  لىگار زماوی کٍ  1تا كًتٍ تٍ ضک  

ي ویاس   لىگار یاتدی تا كًتاٍ تاٍ اغاًز ايلیاٍ ممايماق مػاال  در ایاه مر لاٍ رفلاار كیار وهای اساق ي             افسایص می crΔغدر كا 
 :]11[کىىداز ريات  زیر پیري  می
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 مقذمه -1
َاا،  دیادٌ اراهاٍ ضادٌ اساقی یکای از ایاه ريش      یف یاا سسایة  َاا  عاص  کاردن ساازٌ  َاا  گًوااگًوی تُاق ممااي     امريزٌ ريش

كًسا  مقممایه ماًرد كًتاٍ      "تاضاد کاٍ اویارا   َا  پلیمر  تاا واًاظ مکااویکی مصایه تار ساه  ساازٌ مای        چسثاودن يرقٍ
َاا  تاله مسال      َاا بتصػاًظ ساازٌ   کاردن ساازٌ  َاا تُاق ممااي    قرار گرفلٍ اسقی مسایا  زیااد اسالدادٌ از ایاه گًواٍ ير     

َااا  تااله کااردن سااازٌگردیاادٌ کااٍ مهالصاااف مصللااف ي ملصاادد  در ایااه زمیىااٍ اوجااا  ضااًدی یکاای از مسایااا  مماااي تاشاا  
اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی تارا       "تاضاد، عامىا  مسل  تاا اسالدادٌ از الیاال پلیمار  شاد  افاسایص چطامگیر يزن ساازٌ مای         

وجاا  ضادٌ وطاان دادٌ اساق کاٍ تاا كًتاٍ تاٍ شًاما           گیاردی مهالصااف ا  َاا  تلىای تاٍ ساادگی اوجاا  مای      کردن ساازٌ مماي 
مصللدی از تملٍ میاسان فاً د کططای، ممايماق فطاار  تاله، وساثق الیاال تکاررفلاٍ، واًاظ مکااویکی الیاال ي چگاًوگی              

تراتار افاسایص دادی تُاق تررسای      3كاًان میاسان ممايماق ومطای كیار را تاا اسالدادٌ از الیاال مػاىًشی كاا           كصریة سازٌ می
ضاادٌ تااا َاا  مماااي  ایص ممايمااق ي كيییار در رفلااار سااازٌ مهالصااف سزمایطااگاَی ي ك ااًر  زیااد  تاار ري  سااازٌ   میاسان افااس 

  ی]1-7 [ایه گًوٍ الیال اوجا  ضدٌ اسق
َااا  ك ااًر  سااادٌ ضاادٌ تُااق مقاسااثٍ ممايمااق ومطاای وُااایی ضااد، امااا تُااق   لاا ا ایااه ولااای  مىجاار تااٍ ایجاااد ريش 

َااا  كاارر وااًردگی، كساالیه میلگردَااا  کططاای ي وُااایی  مهالصاااف تارگاا ار  بمر لااٍمقاسااثٍ ویااس در  ااا ف مصللااف 
تُااق کىلاارز ویااس در اششااا  ومطاای تااله مساال ،    ]ACI (318-05) ]8در سیاایه وامااٍ  مقااديد  اوجااا  گرفلااٍ اسااقی 

عااًات   ااداق  عااصامق ششااً ومطاای اراهااٍ ضاادٌ اسااقی در غااًركی کااٍ عااصامق ششااً ومطاای از  ااداق  عااصامق      
تایساق ویاس مااکسیمه مقاساثٍ ي تاا مماادیر ویاس مجااز ممایساٍ گارددی در           ٌ در سییه وامٍ کملر ضاًد سوگااٌ مای   پیطىُاد ضد

تااٍ  تاضااد،طااًز ششااً ومطاای،  الااق ممهااس از یاات ممهااس کااامک كاارر وااًردٌ كااا یاات ممهااس كاارر وصااًردٌ مليیاار ماای
تاضاادی تُااق   مليیاار ماایIgماااکسیمه ب ، كااا یاات مماادار Icrشثاااركی ممااان ایىرساای ویااس تااٍ كركیااة از یاات مماادار میىاایمه ب

 ، تاٍ وقاً  کاٍ كيییاراف ساصلی ممااطس را در طاًز ساازٌ         Ieیات مماان ایىرسای ماً ر ب    ] ACI ]8مقاسثٍ ویس، سییه واماٍ  
تااٍ دلیاا  كاارر وااًردگی تااٍ غااًركی مىرااًر ومایااد مصرفاای ومااًدٌ اسااقی در ایااه مصادلااٍ ا ااراف الیااال در مقاسااثٍ ممااان  

مااکسیمه در   لىگار   ،Mcrكارر واًردگی ششاً ب    لىگار   تاٍ  Ieوطادٌ اساقی مماان ایىرسای ماً ر ب     ایىرسی مً ر در ورر گرفلاٍ  
  ي ممااان ایىرساای ممهااس كاارر وااًردٌ Ig ، ممااان ایىرساای ممهااس كاارر وصااًردٌ بMaششااً واضاای از تارگاا ار  مااًرد وراار ب

   ياتسلٍ اسقیIcrب
 Myاط کلیاد ، كسالیه میلگردَاا  کططای ب    اوقىاا  تاٍ غاًرف دي وهای ي وما     -لىگار تاا در ورار گارفله مىقىای      ]9[مرتس 

  را قثاا  يتصااد از مر لااٍ كساالیه میلگردَااا  کططاای ملدااايف مقاسااثٍ  Ie ، ممااان ایىرساای مااً ر بuφي Mu  ي وُااایی بyφي
ي  ]9[تااا كکمیاا  كقمیماااف مرتااس   ]11[در مرتااس  ي در كصیاایه ویااس كیاار ا ااراف سااصلی الیااال را مىرااًر ومااًدٌ اسااقی   

واضای از تارَاا  ياردٌ در طاًز كیار ولاای  دقیا  كار          لىگار اوقىاا  تاا كًتاٍ كيییاراف     - لىگار  اسلدادٌ از مىقىی سٍ وهای 
کاروص تاٍ غاًرف مىقىای     -ویاس ي اسالدادٌ از راتهاٍ كاىص    - لىگار تا فارؼ مىقىای ساٍ وهای      ]11[مرتس  اراهٍ ضدٌ اسقی

كاار  ًاب َااا  دقیاا درتااٍ دي  ي غاارفىرر ومااًدن از ا ااراف میلگردَااا  کططاای در سااصلی ومطاای در مر لااٍ وُااایی تاا
  اغ  ضدٌ اسقی
شاادد  عااراهة  میلگاارد ي تااله کااروص-كااىص يلاای كيییاار در رياتاا  ]11[تااا اساالدادٌ از فرمًلثىااد  مرتااس در ایااه كقمیاا  

دی عامىا تاا كًتاٍ    ضا ویاري  فطاار  تاله  اًز مقاًر وىتای اسالصرا          لىگار تُق مقاسثٍ ویري  فطاار  تاله ي    ملدايف
کاروص فاً د کططای تاا یات فارؼ مصماًز َمااوهًر کاٍ در ضاک            -مىقىای كاىص   تٍ فرعایاف مىاساة ي در ورار گارفله    

  وطان دادٌ ضدٌ اساق در  الاق وُاایی وػاف ساصلی ومطای فً دَاا  طاًلی کططای در ورار گرفلاٍ ضادٌ اساقی در              4ب
ایه كقمیا  تاا  ا  دقیا  مصااد ف َمسماان شما  مقاًر وىتای در دي مر لاٍ كسالیه میلگردَاا  کططای ي وُاایی قاتا                 

تاضاد سوگااٌ تاا فارؼ مماان ایىرسای مىاساة در دي مر لاٍ فاً  الا کر ویاس ویاس در دي مر لاٍ قاتا  مقاساثٍ                ا  میاسلصر
  مقاًر وىتای ي   ما واًردگی وادارد مقاساثٍ ش   وًردگی تا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ ممهاس َایه گًواٍ كارر       تاضدی در مر لٍ كررمی

 
 

ضاای سااادٌ ي مىاسااة تُااق مقاسااثٍ ویااس ي تاضاادی سااصی گردیاادٌ ريممااان ایىرساای تاارا  ممهااس كاارر وصااًردٌ سااادٌ ماای
ممايمااق ملىاااار باششااا  ومطاای کااٍ الیااال پلیماار  تاار سااه  وااارتی کططاای سوُااا ملػاا  ضاادٌ اسااق  تااا اساالدادٌ از   

تُااق تاارسيرد دقااق ایااه ريش ولااای   اغاا  ضاادٌ تااا ممااادیر  اغاالٍ از مهالصاااف   "َااا  ك ااًر  اوجااا  گیااردی عاامىاريش
 س ممایسٍ گردیدٌ اسقیسزمایطگاَی اوجا  ضدٌ در سایر مرات

 خیس تیر- لنگرمنحنی  -2
ویااس یاات ششااً ومطاای تااٍ غااًرف سااٍ وهاای كصماایه زدٌ ضاادٌ اسااق ي در ایااه  الااق وماااط   - لىگااردر ایىجااا مىقىاای 

ی در غااًركی کااٍ ایااه سااٍ ومهااٍ مطااصع گردوااد تااا اساالدادٌ  ]11 [  ماای تاضااىدuΔي Mu  ي بyΔي My ، بcrΔي Mcrکلیااد  ب
 از مىقىی كصمیه زدٌ ضدٌ ویس در َر مر لٍ از تارگ ار  قات  كصییه اسقی 

 
 ]11 [خیس - لنگرمنحنی ضابتیک  -1 ضکث

 خیس- لنگراستخراش رواب   -3
 

 
 ]11[ متغییرهب  بکبر رفته در تیر و سطد مقط[ -2 ضکث

 

 (Iرفتبر تیر تب  بث از ترک خوردهی )مرح ه  -3-1
یاتاد، ویاس ویاس از    واًردگی افاسایص مای   كارر  لىگار در ششاً ومطای از غادر كاا       اداکتر  لىگار زماوی کٍ  1تا كًتٍ تٍ ضک  

ي ویاس   لىگار یاتدی تا كًتاٍ تاٍ اغاًز ايلیاٍ ممايماق مػاال  در ایاه مر لاٍ رفلاار كیار وهای اساق ي             افسایص می crΔغدر كا 
 :]11[کىىداز ريات  زیر پیري  می
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 در ريات  فً :
fr : ممايمق کططی واضی از ومص کٍ ممدار سن طث  سی ه وامٍ امریکا بACI ] 8[ ،تػًرف زیر پیطىُاد ضدٌ اسق 

                                                      3ب
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yt :                ٍفاغلٍ مقًر وىتی كاا ديركاریه كاار کططای اساق کاٍ تاا غارفىررکردن از ا اراف میلگردَاا تػاًرف زیار قاتا  مقاساث

 اسق،
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Ec :تله تر اساس سییه وامٍ ب عریة کطساویACIر قات  كصمیه اسق:  تػًرف زی 
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g I،ٌممان ایىرسی ممهس كرر وصًرد : 
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cfي   ممايمق فطار  تله می تاضدی 
 
 ( Πرفتبر تیر ترک خورده تب لحظه جبر  ضذن می گردهب  کططی )مرح ه  -3-2

  Myكساالیه میلگردَااا  کططاای ب  لىگاار  كااا Mcrوااًردگی بكاارر لىگاارماااکسیمه در ششااً ومطاای از   لىگاارزماااوی کااٍ 
کاروص فطاار    -تىاد  از مىقىای كاىص   فرماًز یاتادی تُاق   افاسایص مای   yΔكاا   crΔیاتاد، ویاس يسا  كیار ویاس از      افسایص می

بضاک    تاضاد اسالدادٌ ضادٌ اساق    کاه مای  كسالی   کٍ یت مادز مىاساة تارا  اششاا  ومطای       ]12 [تله اراهٍ ضدٌ در مرتس
 ی در ایه تا فرؼ می گاردد کاٍ دیااگرا  کاروص در شما  كیار تاٍ غاًرف وهای كيییار کاردٌ ي از كاىص کططای تاله در               3

 ضًدیدر ورر گرفلٍ می 4گرددی رفلار فً د کططی ویس مهات  ضک  می قسمق پاییه مقًر وىتی غرفىرر

 
 ]12[ کرنص فطبر  بت -منحنی تنص:  3کثض

 
 

 
 کرنص فوالد-ناودار تنص:  4ثضک
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  افاسایص  Muوُاایی ب  لىگار   كاا  Myمر لاٍ كسالیه میلگردَاا  کططای ب     لىگار مااکسیمه در ششاً ومطای از     لىگار زماوی کاٍ  
یاتادی تاا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ در مر لاٍ وُاایی، كصریاة در كیرَاا  تاله           افاسایص مای   uΔكاا   yΔیاتد، ویاس يسا  كیار ویاس از     می

افلاد لا ا دي  الاق زیار     مسل  مماي  ضدٌ تا الیال مػاىًشی پلیمار  ملػا  ضادٌ تار يتاٍ کططای تاٍ دي ضاک  اكداا  مای           
 گیرد:مًرد تررسی قرار می

گیارد، کاٍ در ایاه  الاق کاروص در      کططای غاًرف مای   ضادن الیاال   در ایاه  الاق كصریاة كیار تػاًرف پاارٌ       حبلت اول:
 :]11[ تاضدديركریه كار فطار  تله تػًرف زیر می



83 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 
 

 

 گردد:ضدن میلگردَا  کططی تػًرف زیر كصییه میکٍ کروص در لقرٍ تار تهًر 

                                                                          21ب
s

y
y E

f
 

 معبدله تعبدل نیروهب -3-2-2
  :]11[ مصیه ومًدكًان تٍ غًرف زیر مصادلٍ كصادز ویريَا در ممهس را می

0                                 21ب 0c s s fF     F F F F      
 مطصع اسق، 5طًر کٍ از ضک  َمان

Fc ترایىد ویريَا  فطار  تله ممهس : 
F′s ترایىد ویريَا  فً دَا  فطار  ممهس : 
Fs ترایىد ویريَا  فً دَا  کططی ممهس : 
Ff : ترایىد ویريَا  الیال کططی ممهس 

 وًیسی کرد:  را تػًرف سادٌ ضدٌ زیر تاز21می كًان مصادلٍ ب
0                                                      22ب CBc2Ac 
bfkA                                                                    23ب c 1 
][                                                 24ب ffssc EAEAB   
][                                            25ب hEAdEA-C ffssc   

قاتا  مقاساثٍ اساقی  ااز مطصػااف       k2ي   c ،εc ،k1َاا ممادار   تا  ا  َمسماان مصااد ف فاً  ي مصااد ف ساازگار  کاروص       
   تػًرف زیر كصییه می گردد:yΔي Myومهٍ ب

                              c)-(hfεfEfA+c)-(dyfsA                               26ب
+)d-(csεsEsA+2bccf2k1k=yM ′′′′

 

                                       27ب
]4a-L3[

IE24
M-M

Δ-Δ 22

crc

cry
cry =

 
 : Icrزیر مقاسثٍ ومًد:كًان سن را تٍ غًرف تاضد کٍ میوًردٌ میممان ایىرسی ممهس كرر 

                         28ب
2

f
c

f2
s

c

s

2
s

c

s
3

cr

c)-h(A
E
E

c)-d(A
E
E

                

)d-c(A
E
E

3
bc

I

+

+′′+=

 
 (Шضذن می گردهب  کططی )مرح ه رفتبر تیر پس از جبر  -3-3

  افاسایص  Muوُاایی ب  لىگار   كاا  Myمر لاٍ كسالیه میلگردَاا  کططای ب     لىگار مااکسیمه در ششاً ومطای از     لىگار زماوی کاٍ  
یاتادی تاا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ در مر لاٍ وُاایی، كصریاة در كیرَاا  تاله           افاسایص مای   uΔكاا   yΔیاتد، ویاس يسا  كیار ویاس از     می

افلاد لا ا دي  الاق زیار     مسل  مماي  ضدٌ تا الیال مػاىًشی پلیمار  ملػا  ضادٌ تار يتاٍ کططای تاٍ دي ضاک  اكداا  مای           
 گیرد:مًرد تررسی قرار می

گیارد، کاٍ در ایاه  الاق کاروص در      کططای غاًرف مای   ضادن الیاال   در ایاه  الاق كصریاة كیار تػاًرف پاارٌ       حبلت اول:
 :]11[ تاضدديركریه كار فطار  تله تػًرف زیر می



841397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

                                               29ب
0.003  ≤ffε

c-h
c

=cε 

fuff                                                                     31ب εε = 
fuεکروص کططی وُایی الیال : 

 ACIدرغاًركی کاٍ كصریاة واضای از تادا ضادن الیاال از ساه  تاله تاضاد، سوگااٌ تاا كًتاٍ تاٍ سیایه واماٍ ب                 حبلات دوم: 

 :]11[ گرددتػًرف زیر كصییه می εff[ کروص 13  ]440
fumff                                                                 31ب k   

 :]11[ از ريات  زیر قات  مقاسثٍ اسق kmکٍ عریة کاَص 

180000

≤]
360000

1[
60

1





ff

ff

fu
m

tnE                                              

    ,0.9  
tnE

-k
 

180000

≤]90000[
60

1





ff

fffu
m

tnE                                                   

       ,0.9  
tnE

k
 

  32ب
n : الیال يرقُا كصداد FRP 
tf : ٍير عصامق َر  ی FRP 
  : Ef الیال عریة کطساوی 

تاضاد، تاا اسالدادٌ از    از واًاظ مکااویکی الیاال پلیمار  مای      εfuتا كًتٍ تٍ دي  الاق مقلما  كصریاة ي تاا كًتاٍ تاٍ ایىکاٍ        
 .در  الق وُایی ویس قات  مقاسثٍ وًاَىد تًد k2ي   c ،εc ،k1مصاد ف اسلصرا  ضدٌ قسمق قث  

 :]11[ وُایی ممهس تػًرف زیر قات  مقاسثٍ اسق لىگري از سن تا 

c)-hEAc)-dfA                                     
)d-cEAbcfkkM

ffffys

ssscu

((
(2

21







               (33) 

 ي:

]3[                                      34ب
24

2 2

cruc

yu
yu 4a-L

IE
M-M

-  

، سااصلی ومطاای سن تااٍ ضاادف کاااَص  yεتااا كًتااٍ تااٍ ایااه مًعااًز کااٍ تااا افااسایص کااروص میلگردَااا  کططاای از  ااد   
 غرفىرر ضدٌ ي: 4یاتد، از وػف سصلی فً دَا  کططی در مر لٍ وُایی مهات  ضک  می

        35ب
)(

((
3

3

2
s

c

s

2
f

c

f2
s

c

s
cru

c)-dA
E
E1/2(                                               

c)-hA
E
E

)d-cA
E
EbcI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ]14و13 11مطخوبت تیرهب  مورد مطبلعه مراج[ ] -(1) جذول
CFRP ابعاد تير خواص بتن مشخصات آرماتور طولی کششی مشخصات (mm) Beam 

No. 

A f (mm2)=n×tf ×bf 
εfu 

(%) 
E f 

(GPa) 
A's 

(mm2) 
As 

(mm2) 
f y 

(MPa) 
Es 

(GPa) 
f'c 

(MPa) 
Ec 

(GPa) a L d h b  
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS1 
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS2 
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS3 
3×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 3L 
4×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 4L-1 
4×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 4L-2 
5×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 5L-1 
5×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 5L-2 
6×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 6L-1 
6×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 6L-2 

2×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C3 
2×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C4 
6×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C5 
6×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C6 

 
 وزمبيطگبهیيسه روش پیطنهبد  بب نتبيز مقب -4

[  تااا اوجااا  14ومااص اوجااا  ضاادٌ اسااقی در مرتااس ]  كقمیماااف تساایار  تُااق تررساای رفلااار كیرَااا  تااله مساال  در   
تاٍ تررسای افاسایص كصاداد  یاٍ َاا  تار ري  رفلاار سوُاا پرداولاٍ            FRPسزمایص تر ري  ساٍ كیار ي كيییار كصاداد  یاٍ َاا        

تااٍ كركیااة دي، سااٍ ي پااى   یااٍ اساالدادٌ ضاادٌ اسااقی كقمیماااف    IS1ي   IS3،IS2اسااقی در ایااه سزمایطاااف در ومًوااٍ َااا  
ٍ            11اوجا  ضدٌ در مرتس ] َاا   [ ویس کٍ تا افسایص كصاداد  یاٍ َاا  الیاال تاٍ شىاًان مليیار اوجاا  گرفلاٍ ي ومااد گا ار  ومًوا

3L  6كاL  می تاضىدی 6كا  3اوجا  ضدٌ کٍ تٍ كركیة وطان دَىدٌ افسایص  یٍ َا  کرته از 
ٍ ب GFRPي  CFRPيرقُااا   ویااس تااٍ تررساای ي ممایسااٍ كااا یر  [ 15مرتااس ] را تُااق مماااي  کااردن    الیااال کاارته ي ضیطاا

شاکيٌ تار كصاداد  یاٍ      C8ي  C7 یاٍ دارواد ي    6كاا   3اوجاا  ضادٌ کاٍ تاٍ كركیاة       C6كاا   C3سازٌ پرداولٍ اسق، ومًوٍ َاا   
سيردٌ ضاادٌ  1[ در تااديز 15ي11،14س ]َااا وااًز سوُااا ویااس ملدااايف ماای تاضاادی مطصػاااف كیرَااا  سزمااایص ضاادٌ در مراتاا 

ولاای  تیااوگر سوساق     وطاان دادٌ ضادٌ اساقی    2-5ولای  ممایسٍ ريش فاً  الا کر تاا كقمیمااف اوجاا  ضادٌ در تادايز         اسقی
کاروص فاً د ي تاله اسالصرا  ضادٌ       –ي تاا كيییار پاراملرَاا  كاىص      ]11[کٍ اشداد فً  کاٍ تار اسااس فرمًلثىاد  مرتاس      

در ویاس كسالیه ي وُاایی ولاای  دقیا  كار  اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا                ]11[مرتاس  اود، وساثق تاٍ ولاای     
 كسلیه ي وُایی دقق کملر  مطاَدٌ ضدی
 تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی لنگرمقبيسه : 2جذول

Beam No. 
لىگر ملىاار تا كسلیه میلگرد کططی 

 سزمایطگاٌ
(kN.m) [1114ي ] 

تا كسلیه میلگرد کططی  لىگر ملىاار
 مهالصٍ  اعر
 (kN.m) 

IS1 7/36 46/31 
IS2 8/37 18/32 
IS3 3/42 12/37 
3L 4/11 28/9 

4L-1 2/13 99/9 
4L-2 2/12 99/9 
5L-1 7/13 69/11 
5L-2 3/14 69/11 

6L-1 4/14 39/11 
6L-2 9/14 39/11 
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 ]14و13 11مطخوبت تیرهب  مورد مطبلعه مراج[ ] -(1) جذول
CFRP ابعاد تير خواص بتن مشخصات آرماتور طولی کششی مشخصات (mm) Beam 

No. 

A f (mm2)=n×tf ×bf 
εfu 

(%) 
E f 

(GPa) 
A's 

(mm2) 
As 

(mm2) 
f y 

(MPa) 
Es 

(GPa) 
f'c 

(MPa) 
Ec 

(GPa) a L d h b  
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS1 
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS2 
2×170/1×052 6/1 211 1 258 447 211 3/47 5/32 0111 3111 251 311 211 IS3 
3×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 3L 
4×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 4L-1 
4×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 4L-2 
5×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 5L-1 
5×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 5L-2 
6×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 6L-1 
6×065/1×012 7/1 001 56 042 427 211 49 00/33 561 0526 032 058 018 6L-2 

2×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C3 
2×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C4 
6×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C5 
6×2/1×051 2/0 027 010 412 421 201 2/49 2/33 751 2011 021 051 211 C6 

 
 وزمبيطگبهیيسه روش پیطنهبد  بب نتبيز مقب -4

[  تااا اوجااا  14ومااص اوجااا  ضاادٌ اسااقی در مرتااس ]  كقمیماااف تساایار  تُااق تررساای رفلااار كیرَااا  تااله مساال  در   
تاٍ تررسای افاسایص كصاداد  یاٍ َاا  تار ري  رفلاار سوُاا پرداولاٍ            FRPسزمایص تر ري  ساٍ كیار ي كيییار كصاداد  یاٍ َاا        

تااٍ كركیااة دي، سااٍ ي پااى   یااٍ اساالدادٌ ضاادٌ اسااقی كقمیماااف    IS1ي   IS3،IS2اسااقی در ایااه سزمایطاااف در ومًوااٍ َااا  
ٍ            11اوجا  ضدٌ در مرتس ] َاا   [ ویس کٍ تا افسایص كصاداد  یاٍ َاا  الیاال تاٍ شىاًان مليیار اوجاا  گرفلاٍ ي ومااد گا ار  ومًوا

3L  6كاL  می تاضىدی 6كا  3اوجا  ضدٌ کٍ تٍ كركیة وطان دَىدٌ افسایص  یٍ َا  کرته از 
ٍ ب GFRPي  CFRPيرقُااا   ویااس تااٍ تررساای ي ممایسااٍ كااا یر  [ 15مرتااس ] را تُااق مماااي  کااردن    الیااال کاارته ي ضیطاا

شاکيٌ تار كصاداد  یاٍ      C8ي  C7 یاٍ دارواد ي    6كاا   3اوجاا  ضادٌ کاٍ تاٍ كركیاة       C6كاا   C3سازٌ پرداولٍ اسق، ومًوٍ َاا   
سيردٌ ضاادٌ  1[ در تااديز 15ي11،14س ]َااا وااًز سوُااا ویااس ملدااايف ماای تاضاادی مطصػاااف كیرَااا  سزمااایص ضاادٌ در مراتاا 

ولاای  تیااوگر سوساق     وطاان دادٌ ضادٌ اساقی    2-5ولای  ممایسٍ ريش فاً  الا کر تاا كقمیمااف اوجاا  ضادٌ در تادايز         اسقی
کاروص فاً د ي تاله اسالصرا  ضادٌ       –ي تاا كيییار پاراملرَاا  كاىص      ]11[کٍ اشداد فً  کاٍ تار اسااس فرمًلثىاد  مرتاس      

در ویاس كسالیه ي وُاایی ولاای  دقیا  كار  اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا                ]11[مرتاس  اود، وساثق تاٍ ولاای     
 كسلیه ي وُایی دقق کملر  مطاَدٌ ضدی
 تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی لنگرمقبيسه : 2جذول

Beam No. 
لىگر ملىاار تا كسلیه میلگرد کططی 

 سزمایطگاٌ
(kN.m) [1114ي ] 

تا كسلیه میلگرد کططی  لىگر ملىاار
 مهالصٍ  اعر
 (kN.m) 

IS1 7/36 46/31 
IS2 8/37 18/32 
IS3 3/42 12/37 
3L 4/11 28/9 

4L-1 2/13 99/9 
4L-2 2/12 99/9 
5L-1 7/13 69/11 
5L-2 3/14 69/11 

6L-1 4/14 39/11 
6L-2 9/14 39/11 
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 نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی لنگرمقبيسه : 3جذول
Beam 

 لىگر وُایی سزمایطگاٌ
(kN.m) [11،1415ي] 

  لىگر وُایی مهالصٍ  اعر
(kN.m) 

IS1 2/41 16/35 
IS2 46 64/38 
IS3 55 75/45 
3L 8/14 87/12 

4L-1 6/15 63/14 
4L-2 4/15 63/14 
5L-1 6/17 37/16 
5L-2 3/17 37/16 
6L-1 8/17 19/18 
6L-2 6/17 19/18 
C3 1/28 75/29 
C4 29 75/29 
C5 7/38 46/41 
C6 38 46/41 
    

 مقبيسه خیس تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی: 4جذول

Beam 
ویس ملىاار تا كسلیه 
 میلگرد کططی سزمایطگاٌ

(mm) [1114ي] 

ویس ملىاار تا كسلیه 
 میلگرد کططی مهالصٍ  اعر

(mm) 
IS1 13 91/11 
IS2 9/12 36/12 
IS3 14 51/12 
3L 1/7 58/5 

4L-1 2/7 65/5 
4L-2 8/6 65/5 
5L-1 5/6 71/5 
5L-2 7 71/5 
6L-1 1/7 78/5 
6L-2 3/7 78/5 
    

 مقبيسه خیس نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی: 5جذول
Beam 

 ویس وُایی سزمایطگاٌ
(mm) [11،1415ي] 

مهالصٍ ویس وُایی 
 (mm)  اعر

IS1 1/21 78/23 
IS2 3/23 19/22 
IS3 1/24 12/24 
3L 4/12 37/11 

4L-1 6/12 71/11 
4L-2 5/13 71/11 
5L-1 8/12 97/11 
5L-2 5/13 97/11 
6L-1 1/12 19/12 
6L-2 1/12 19/12 
C3 5/25 61/26 
C4 8/31 61/29 
C5 4/32 56/28 
C6 4/31 56/28 
 هیر نتیجه  -5   

شادد كیار تاله مسال  ممااي  ضادٌ تاا الیاال پلیمار  کاٍ كقاق تارگا ار               14 اغلٍ از سزماایص تار ري     لىگرممادیر ویس ي 
[ اراهااٍ ضاادٌ اوااد تااا ريش اراهااٍ ضاادٌ در ایااه كقمیاا  مااًرد ممایسااٍ 14ي13ي11دي ومهااٍ ا  قاارار گرفلااٍ اوااد ي در مراتااس ]

 
 

ي  لىگار ق، ولاای   اغا  از فرمًلثىاد  ایاه كقمیا  در  الاق وُاایی ب       قرار گرفلاٍ اوادی َمااوهًر کاٍ از تادايز مطاًُد اسا       
ویس وُاایی  َمااَىگی ي اوهثاا  تسایار واًتی تاا ولاای  سزمایطاگاَی وساثق تاٍ  الاق كسالیه فً دَاا  کططای دارد ي از               

ف مقافراٍ  سن تا کٍ ولای   الق وُایی تسیار مُاه ي ماًرد اسالدادٌ مای تاضاىد لا ا ولاای  ایاه كقمیا  مای كًاواد تاٍ غاًر             
کاراوٍ بتا كًتٍ تٍ اوالکل تسایار کاه، کاٍ از ولاای  سزمایطاگاَی کاًچکلر مای تاضاد  تُاق تارسيرد ممايماق ي ویاس اششاا                

ولاای  تیااوگر سوساق کاٍ اشاداد فاً  کاٍ تار اسااس           ومطی تلىی مماي  ضادٌ تاا الیاال پلیمار  ماًرد اسالدادٌ قارار گیاردی        
کاروص فاً د ي تاله اسالصرا  ضادٌ اواد، وساثق تاٍ ولاای  مرتاس            –ي تاا كيییار پاراملرَاا  كاىص      ]11[فرمًلثىد  مرتاس  

در ویس كسلیه ي وُایی ولاای  دقیا  كار  اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا  كسالیه ي وُاایی دقاق کملار                 ]11[
 مطاَدٌ ضدی
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 نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی لنگرمقبيسه : 3جذول
Beam 

 لىگر وُایی سزمایطگاٌ
(kN.m) [11،1415ي] 

  لىگر وُایی مهالصٍ  اعر
(kN.m) 

IS1 2/41 16/35 
IS2 46 64/38 
IS3 55 75/45 
3L 8/14 87/12 

4L-1 6/15 63/14 
4L-2 4/15 63/14 
5L-1 6/17 37/16 
5L-2 3/17 37/16 
6L-1 8/17 19/18 
6L-2 6/17 19/18 
C3 1/28 75/29 
C4 29 75/29 
C5 7/38 46/41 
C6 38 46/41 
    

 مقبيسه خیس تس یال روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی: 4جذول

Beam 
ویس ملىاار تا كسلیه 
 میلگرد کططی سزمایطگاٌ

(mm) [1114ي] 

ویس ملىاار تا كسلیه 
 میلگرد کططی مهالصٍ  اعر

(mm) 
IS1 13 91/11 
IS2 9/12 36/12 
IS3 14 51/12 
3L 1/7 58/5 

4L-1 2/7 65/5 
4L-2 8/6 65/5 
5L-1 5/6 71/5 
5L-2 7 71/5 
6L-1 1/7 78/5 
6L-2 3/7 78/5 
    

 مقبيسه خیس نهبيی روش ارائه ضذه و نتبيز وزمبيطگبهی: 5جذول
Beam 

 ویس وُایی سزمایطگاٌ
(mm) [11،1415ي] 

مهالصٍ ویس وُایی 
 (mm)  اعر

IS1 1/21 78/23 
IS2 3/23 19/22 
IS3 1/24 12/24 
3L 4/12 37/11 

4L-1 6/12 71/11 
4L-2 5/13 71/11 
5L-1 8/12 97/11 
5L-2 5/13 97/11 
6L-1 1/12 19/12 
6L-2 1/12 19/12 
C3 5/25 61/26 
C4 8/31 61/29 
C5 4/32 56/28 
C6 4/31 56/28 
 هیر نتیجه  -5   

شادد كیار تاله مسال  ممااي  ضادٌ تاا الیاال پلیمار  کاٍ كقاق تارگا ار               14 اغلٍ از سزماایص تار ري     لىگرممادیر ویس ي 
[ اراهااٍ ضاادٌ اوااد تااا ريش اراهااٍ ضاادٌ در ایااه كقمیاا  مااًرد ممایسااٍ 14ي13ي11دي ومهااٍ ا  قاارار گرفلااٍ اوااد ي در مراتااس ]

 
 

ي  لىگار ق، ولاای   اغا  از فرمًلثىاد  ایاه كقمیا  در  الاق وُاایی ب       قرار گرفلاٍ اوادی َمااوهًر کاٍ از تادايز مطاًُد اسا       
ویس وُاایی  َمااَىگی ي اوهثاا  تسایار واًتی تاا ولاای  سزمایطاگاَی وساثق تاٍ  الاق كسالیه فً دَاا  کططای دارد ي از               

ف مقافراٍ  سن تا کٍ ولای   الق وُایی تسیار مُاه ي ماًرد اسالدادٌ مای تاضاىد لا ا ولاای  ایاه كقمیا  مای كًاواد تاٍ غاًر             
کاراوٍ بتا كًتٍ تٍ اوالکل تسایار کاه، کاٍ از ولاای  سزمایطاگاَی کاًچکلر مای تاضاد  تُاق تارسيرد ممايماق ي ویاس اششاا                

ولاای  تیااوگر سوساق کاٍ اشاداد فاً  کاٍ تار اسااس           ومطی تلىی مماي  ضادٌ تاا الیاال پلیمار  ماًرد اسالدادٌ قارار گیاردی        
کاروص فاً د ي تاله اسالصرا  ضادٌ اواد، وساثق تاٍ ولاای  مرتاس            –ي تاا كيییار پاراملرَاا  كاىص      ]11[فرمًلثىد  مرتاس  

در ویس كسلیه ي وُایی ولاای  دقیا  كار  اراهاٍ ضادٌ اساقی اماا در تارايرد مماان َاا  كسالیه ي وُاایی دقاق کملار                 ]11[
 مطاَدٌ ضدی

 مراج[ -6
[1] Roberts, T. M. (1989). Approximate analysis of shear and normal stress concentrations in the 
adhesive layer of plated RC beams. Structural Engineer, 67(12), 228-233ی 
[2] Roberts, T. M., Kazemi, H. (1989). A theoretical study of the behavior of reinforced concrete beams 
strengthened by externally bonded steel plates. Proceeding of the Institution of Civil Engineers, l(87), 
 ی1989 ,39-59
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Abstract 
The rehabilitation of existing reinforced concrete structures and infrastructures becomes 
necessary due to ageing, corrosion of steel reinforcement, defects in construction/design, 
demand in the increased service loads, and damage in case of seismic events and improvement 
in the design guidelines. Fiber-reinforced polymers (FRP) have emerged as promising 
material for rehabilitation of existing reinforced concrete structures. The use of externally 
bonded Fiber Reinforced Polymer (FRP) sheets is an effective technique for strengthening and 
retrofitting of reinforced concrete beams especially under flexural loads. The use of FRP has 
been on the rise, mainly due to composite materials’ high strength and stiffness, non-corrosive 
nature and ease of installation. The purpose of retrofitting is to structurally treat the member 
with an aim to restore the structure to its original strength. Few investigations have performed 
to investigate the characteristics of retrofitted reinforced concrete flexural members. In the 
present study, a method for analyzing of the reinforced concrete beams retrofitted by FRP is 
proposed. The equilibrium equations and associated strain boundary conditions are used to 
determine the deflection and moment at each point along beam. As it is demonstrate in the 
numerical example, the proposed procedure can yield in efficient way, accurate result for FRP 
concrete beams ی 
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 مقذمٍ-1
ِ  افتسٍى  رٍز ٍ گعتتردُ  ًیاز ِ  جاهعت ِ  جذیتذ  هفتاح   ٍ ّتا  رٍغ از اظتتاادُ  ضترٍر   هعتکي،  ٍ ظتاتتواى  بت  افتسایػ  هٌظتَر  بت

 کتتردُ هطتتر  پتتیػ از بتتیػ را زحسحتتِ برابتتر در ظتتاتتواى بْیٌتتِ طراحتتی ًیتتس ٍ ظتتازی عتتای  ظتتازی، ظتت   ظتتات ، ظتترع 
 ارائتتِ ًیازهٌتتذ ّتتا ظتتاتتواى اجتترای زیتتاد ّسیٌتتِ یتتا ٍ کتتن هایتتذ عوتتر اجتترا، طتتَیًی زهتتاى ًظیتتر هؽتتکی ی حتت . اظتت 

 زهتتاى کتتاّػ ٍ ٍزى کتتاّػ جْتت  جذیتتذ ظتتاتتواًی هفتتاح  ٍ ًتتَیي ّتتای رٍغ از عولتتی اظتتتاادُ هٌظتتَر بتتِ راّکارّتتایی
ِ  کتاّػ  ًْایتا ٍ بیؽتر دٍام ظات ، ِ  اظت   ظتاتتواى  علتن  در ًتَیي  ه احت   از یکتی  ظتازی  ظت   . اظت   اجترا  ّسیٌت  رٍز کت

 از اظتتتاادُ بتتا ظتتاتتواى ؼتتذُ  وتتام ٍزى کتتاّػ از ع تتار  آٍری فتتي ایتتي. باؼتتذ هتتی پیؽتترف  ٍ گعتتترغ حتتا  در رٍز بتتِ
 بتتر عتتیٍُ ظتتاتتواى ٍزى کتتاّػ. باؼتتذ هتتی اجتترا ّتتای رٍغ ظتتازی بْیٌتتِ ٍ جذیتتذ هفتتاح  ظتتات  ًتتَیي ّتتای  کٌیتت 
ِ  هاًٌتذ  ط یعتی  حتَاد   از ًاؼتی  ّتای  زیتاى  اًترشی،  ٍ زهتاى  ّسیٌتِ،  در جتَیی  ـرفِ  از ًاؼتی  ـتذها   ٍ دادُ کتاّػ  را زحسحت
 .رظاًذ هی حذاق  بِ را ظاتتواى زیاد ٍزى
ِ   َجِ با ٍ اهرٍزی پیؽرفتِ دًیای در ِ  ـتَر   ّتای  پیؽترف   بت ِ  در گرفتت  دچتار  ًیتس  بتتي  ـتٌع   علوتی  هختلت   ّتای  زهیٌت

 هتتردُ بتتار کتتاّػ بتتر عتتیٍُ کتتِ بتٌتتی. باؼتتذ هتتی ّتتا پیؽتترف  ّوتتیي حاـتت  ًیتتس ظتت   بتتتي  َحیتتذ کتتِ گردیتتذُ  حتتَ 
ِ  ٍارد ًیرٍی از ظاتتواى ِ  ؼتتا   اثتر  در ظتازُ  بت ٍ  هتی  زحسحت  یابتذ  هتی  کتاّػ  ًیتس  حاـت   آٍار ٍزى  خریت   ـتَر   در کاّتذ 

 هختلاتتی کاربردّتتای دارای دارد کتتِ ّتتایی ٍیصگتتی بتتِ  َجتتِ بتتا ظتت   بتتتي. ًاهٌتتذ هتتی قتترى بتتتي عٌتتَاى بتتِ را آى اهتترٍزُ ٍ
 [.1گردد ]هی  اکی  آى فؽاری هقاٍه  ٍ هخفَؾ ٍزى برحع  کِ اظ 
 یتت   َظتت  هتتییدی 1924 ظتتا  در AAC (Autoclaved Aerated Concrete) اتتفتتاری عیهتت  بتتا ا َکیٍؼتتذُ ظتت   بتتتي

ِ  بتتِ ٍ اتتترا   ظتَئذی  آرؼتیتک   هٌْتذض   ظتتاتتواى ـتٌع   در AAC ظت    بلتَ    َحیتتذ. گردیتذ  هعرفتی  هٌْذظتی  جاهعت
ِ  ًعت    ًیتس  ای ٍیتصُ  اهتیتازا   هحفتَ   ایتي . اظت   ؼتذُ  ؼرٍ  1367 ظا  در ایراى ِ  از دارد هفتاح   دیگتر  بت ِ  ایتي  جولت  کت
ِ  هعوتَحی  ابتسار  بتا  اظت ،  هقتاٍم  فؽتار  برابر در باؼذ، هی ـذا ٍ حرار ی هٌاظ  عای   آى  تَاى  هتی  ٍ ؼتَد  هتی  بریتذُ  آظتاًی  بت
 ظتتات  بتترای هتتادُ بْتتتریي ظتت   بتتتي کٌتتًَی هَقعیتت  در. داد ؼتتک   غییتتر یتتا ٍ کتترد ظتتَرا   راؼتتیذ، ؼتتک  ّتتر بتتِ را

 [.2]باؼذ  هی تیس زحسحِ هٌاط  در بِ ٍیصُ کؽاٍرزی ٍ ـٌعتی تذها ی، هعکًَی، بسرگ ٍ کَچ  ّایظاتتواى
 بتتِ ظتتازُ ٍزى عوراًتتی ّتتای پتترٍشُ ظتتات  ٍ هحاظتت ِ طراحتتی، اهتتر در عوتتراى هٌْذظتتاى هْتتن ّتتای دغذغتتِ ٍ هعتتائ  از

ِ  ًیترٍی  برابر در بْیٌِ طراحی هٌظَر ِ  آًجتایی  از. اظت   زحسحت ِ  ّتا  ظتاتتواى   وتاهی  اهترٍزُ  کت  یتا  ٍ فلتسی  اظتکل   ـتَر   بت
 بکتتار هفتاح   ّرچتتِ ٍ دارًتذ  برعْتتذُ را فضتا  جذاکٌٌتذُ  ًقتتػ فقت   داتلتتی دیَارّتای  ٍ ّتا  پار یؽتتي ؼتًَذ،  هتتی اجترا  بتٌتی 
 AACّتای   بلتَ   جتایگسیٌی  رٍ ایتي  از. دارد ظتازُ  ٍزى کتاّػ  در هعتتقیوی   تاثیر  باؼتذ   تر  ظت    اجتسا  ایتي  در ؼذُ رفتِ

ِ  دًیتای  در[. 4]باؼتذ  هتی   اثیرگتاار  بعتیار  ظتاا   ٍ هعوَحی آجرّای بِ جای ِ  بتا  ٍ اهترٍزی  پیؽترفت ِ   َجت  ّتای  پیؽترف   بت
ِ  ـتَر   ِ  در گرفتت  حاـت   AAC ظت    بلتَ    َحیتذ  اظت ،  گردیتذُ   حتَ   دچتار  بتتي  ـتٌع   علوتی،  هختلت   ّتای  زهیٌت
 [.5باؼذ ] هی ّا پیؽرف  ّویي
ِ  دیربتاز،  از ظازًذگاى ٍ طراحاى ِ  چتَ ،  بتایی  قیوت   ّوچٌتیي  ٍ جٌگلْتا  از حااظت   دحیت   بت  ظتاتتواًی  هفتاح   دً تا   بت
ِ  بَدًتذ  ِ  هحفتَحی . ًوتتَد چتَ   جتایگسیي  را آى بتتَاى  کت ِ  کت  در حتتا  عتیي  در ٍ بتَدُ  پتایر  ؼتک   ٍ عتتای  اًتذازُ  ّوتاى  بت
 ح تا   ّتا  هیلیتَى  هتخلخت ،  ظتاتتار  ایتي  در. دّتذ  ًؽتاى  تتَد  از بیؽتتری  هقاٍهت   پَظتیذگی  ٍ ظتَزی  آ ػ هَریاًِ، برابر
ِ  ٍجَد َّا ِ  داؼتت ِ  را ؼتذُ  ا تَکیٍ  ّتَادار  بتتي  ّیذرٍظتیلیکا ،  کلعتین  یت    تَپر  ظتاتتار  کٌتار  در کت . اًتذ  آٍردُ ٍجتَد  بت

 بتتتي فتترد بتتِ هٌحفتتر تتتَاؾ از پَظتتیذگی، هقابتت  در هقاٍهتت  ٍ حریتت  برابتتر در هقاٍهتت  ظتت کی، ـتتَ ی، حرار تتی، عتتای 
ِ   َاًعت   هتاکَر  تتَاؾ  بتَدى  دارا بتا  بتتي  ایتي . آیتذ  هتی  حعتا   بِ ؼذُ ا َکیٍ َّادار  ٍ ؼتذُ  چتَ   جتایگسیي  ظتادگی  بت
ِ  آّت   ٍ گت   ظتیلیط،  ًظیتر  آى دٌّتذُ   ؽتکی   هتَاد  بتَدى  ط یعتی  دحیت   بِ  کارّتای  در. کٌتذ  پیتذا  گعتترغ  ظترع   بت

 قابتت  اهتیازّتتای حتتاا ٍ دّتتذ هتتی  ؽتتکی  را ظتتازُ بتتر ٍاردُ بتتار کتت  از ای عوتتذُ قعتتو  بتتتي تتتَد ٍزى بتٌتتی، ظتتاتتواًی
 کتتاّػ ٍ کتتَچکتر هقتتاط  از اظتتتاادُ اهکتتاى اهتیازّتتا ایتتي هْوتتتریي. داؼتت  تَاّتتذ ٍجتتَد آى ٍزى کتتاّػ در  تتَجْی
 ٍ ًوایٌتذ   حوت   بایتذ  هعوتَحی  بتتي  حاحت   از را کوتتری  فؽتار  ّتا  قاحت   ظت    بتتي  در بعتیٍُ . اظت   ّا پی اًذازُ در هربَطِ

 
 

ِ  هفتاححی  ٍزى کت   ّوچٌیي ِ  یابتذ  هتی  کتاّػ  گتردد  جابجتا  بایتذ  کت  بتتي  ّوچٌتیي . ؼتذ  تَاّتذ   َحیتذ  افتسایػ  ظت    کت
  قری تتاً ظتت   بتتتي ّتتای هخفتتَؾ ٍزى عولتتی حتتذٍد. اظتت  هعوتتَحی بتتتي از بْتتتری عتتای  حتترار  اًتقتتا  ححتتا  از ظتت  
 [.6]باؼذ  هی هترهکع  بر کیلَگرم 1850  ا 300 بیي

ظتتازی ظتتطحی، کیایتت    ّتتای آهتتادُ باؼتتذ، حتتاا کلیتتِ رٍغ  کتتِ پیَظتتتگی هعتتیری بتترای اًتقتتا  ًیتترٍ هتتی   از آى جتتایی
ظتازی  تاهیي    ّا ٍ ًحَُ اجرا بِ جْت  رظتیذى بتِ هقاٍهت  پیَظتتگی هٌاظت  جْت  عولکترد هتَرد اًتظتار هقتاٍم            چع اًٌذُ

یي بترٍد، حتتی اگتر ایتي هفتاح       گردد. اّویت  پیَظتتگی از آى جْت  اظت  کتِ اگتر ا فتا  بتیي بتتي ٍ هتَاد هرکت  از بت            
 تتریي هعتتای  در  ظتتاحن بواًتتذ، ظیعتتتن عولکتترد یکمارچتتِ ٍ هتتَرد اًتظتتار را ًخَاّتتذ داؼتت . هاًتتذگاری پیَظتتتگی از بحراًتتی

 [.3باؼذ ] ّا در بررظی پیَظتگی هی ظازی ظط  از  اثیرگاار ریي عاه  رابطِ با اظتاادُ از ایي هفاح  اظ  ٍ آهادُ
 ثزوبمٍ آسمبیطگبَی-2
   َبی آسمبیص َب ثزای تُیٍ ومًوٍ سبسی ثلًک آمبدٌ -2-1

ِ            1هطاب  ؼک  ) ّتای آزهتایػ    ( قطعا ی بتِ  عتذاد ٍ ابعتاد ًوتایػ دادُ ؼتذُ  َظت  بترغ بتا ارُ دظتتی بترای ظتات  ًوًَت
هیلیوتتتری بریتتذُ  200عتتذد هکعتت   10( بتتِ  عتتذاد 1ّتتای هقاٍهتت  فؽتتاری ًوًَتتِ ؼتتوارُ ) فتتراّن گردیتتذ. بتترای آزهتتایػ

عتذد  ْیتِ گردیتذ  تا بترای  عیتیي ضتری  کؽعتاًی هتَرد           5هیلیوتتر بتِ  عتذاد     100( هکع ی بِ ابعتاد  2ًوًَِ ؼوارُ )ؼذ. 
عتذد بلتَ  بترای  عیتیي هتذٍ  گعتیختگی هتذ ًظتر قترار گرفت  کتِ             6( ًیتس  عتذاد   3آزهایػ قترار گیترد. ًوًَتِ ؼتوارُ )    

ِ    یکی از آزهًَِ رگتااری دظتتگاُ آزهتایػ در ًظتر گرفتتِ ؼتذُ بتَد. ًوًَتِ         گتاّی ٍ ًحتَُ با   ّا بِ هٌظَر کٌتتر  ؼترای   کیت
هیلیوتتتر  ْیتتِ ٍ بتتِ عٌتتَاى ًوًَتتِ کٌتتتر  بتترای هقایعتتِ هتتذٍ  گعتتیختگی ٍ رًٍتتذ   400×100×100( بتتِ ابعتتاد 4ؼتتوارُ )

    ِ ( بتتِ ابعتتاد  5( هتتَرد هقایعتتِ قتترار گیتترد. ًوًَتتِ ؼتتوارُ )    5ّتتای ؼتتوارُ )  کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  بتتا ًوًَتت
تتتر دٍ بتتِ دٍ بتتِ یکتتذیگر چعتت اًذُ ؼتتذ  تتا رًٍتتذ کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  هؽتتخؿ ؼتتَد. ًتتام  هیلیو 200×100×100

            ِ آٍردُ ؼتذُ     3-2ّتا در بختػ    ًوًَِ آزهتایػ ظتاتتِ ؼتذُ از ّتر قطعتِ در زیتر آى ًَؼتتِ ؼتذُ اظت . ًتام گتااری ًوًَت
 اظ .

 
 َبی آسمبیص َبی مًرد استفبدٌ در تُیٍ ومًوٍ قطعٍ تعذاد ي اثعبد  -1ضکل 

 پبرامتزَبی مًرد ثزرسی -2-2
،ضااه  (اهجااشگگه اا قاا مفش ماا   ااش و1( ااهاسااشو اا    1هااشولاا   گااه ب ااه  وه  هاا 5هااش  آزمااش  

ق سشهی،م   گسیختگی،ح اقثهتغییهل  هفط میشهی   ه سخ ل نچس م    ه سیقها گه تن .
 َب پبرامتزَبی مًرد ثزرسی در آسمبیص -1جذيل 

 ّای اًجام ؼذُ آزهایػ ؼوارُ ًوًَِ
 هذٍ  گعیختگی رًٍذ ظخ  ؼذى چع  ضری  کؽعاًی  غییرؼک  هقاٍه  فؽاری

1 √ _ _ _ _ 
2 √ √ √ _ _ 
3 _ _ _ _ √ 
4  ٍ5 _ _ _ √ √ 
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 مقذمٍ-1
ِ  افتسٍى  رٍز ٍ گعتتردُ  ًیاز ِ  جاهعت ِ  جذیتذ  هفتاح   ٍ ّتا  رٍغ از اظتتاادُ  ضترٍر   هعتکي،  ٍ ظتاتتواى  بت  افتسایػ  هٌظتَر  بت

 کتتردُ هطتتر  پتتیػ از بتتیػ را زحسحتتِ برابتتر در ظتتاتتواى بْیٌتتِ طراحتتی ًیتتس ٍ ظتتازی عتتای  ظتتازی، ظتت   ظتتات ، ظتترع 
 ارائتتِ ًیازهٌتتذ ّتتا ظتتاتتواى اجتترای زیتتاد ّسیٌتتِ یتتا ٍ کتتن هایتتذ عوتتر اجتترا، طتتَیًی زهتتاى ًظیتتر هؽتتکی ی حتت . اظتت 

 زهتتاى کتتاّػ ٍ ٍزى کتتاّػ جْتت  جذیتتذ ظتتاتتواًی هفتتاح  ٍ ًتتَیي ّتتای رٍغ از عولتتی اظتتتاادُ هٌظتتَر بتتِ راّکارّتتایی
ِ  کتاّػ  ًْایتا ٍ بیؽتر دٍام ظات ، ِ  اظت   ظتاتتواى  علتن  در ًتَیي  ه احت   از یکتی  ظتازی  ظت   . اظت   اجترا  ّسیٌت  رٍز کت

 از اظتتتاادُ بتتا ظتتاتتواى ؼتتذُ  وتتام ٍزى کتتاّػ از ع تتار  آٍری فتتي ایتتي. باؼتتذ هتتی پیؽتترف  ٍ گعتتترغ حتتا  در رٍز بتتِ
 بتتر عتتیٍُ ظتتاتتواى ٍزى کتتاّػ. باؼتتذ هتتی اجتترا ّتتای رٍغ ظتتازی بْیٌتتِ ٍ جذیتتذ هفتتاح  ظتتات  ًتتَیي ّتتای  کٌیتت 
ِ  هاًٌتذ  ط یعتی  حتَاد   از ًاؼتی  ّتای  زیتاى  اًترشی،  ٍ زهتاى  ّسیٌتِ،  در جتَیی  ـرفِ  از ًاؼتی  ـتذها   ٍ دادُ کتاّػ  را زحسحت
 .رظاًذ هی حذاق  بِ را ظاتتواى زیاد ٍزى
ِ   َجِ با ٍ اهرٍزی پیؽرفتِ دًیای در ِ  ـتَر   ّتای  پیؽترف   بت ِ  در گرفتت  دچتار  ًیتس  بتتي  ـتٌع   علوتی  هختلت   ّتای  زهیٌت

 هتتردُ بتتار کتتاّػ بتتر عتتیٍُ کتتِ بتٌتتی. باؼتتذ هتتی ّتتا پیؽتترف  ّوتتیي حاـتت  ًیتتس ظتت   بتتتي  َحیتتذ کتتِ گردیتتذُ  حتتَ 
ِ  ٍارد ًیرٍی از ظاتتواى ِ  ؼتتا   اثتر  در ظتازُ  بت ٍ  هتی  زحسحت  یابتذ  هتی  کتاّػ  ًیتس  حاـت   آٍار ٍزى  خریت   ـتَر   در کاّتذ 

 هختلاتتی کاربردّتتای دارای دارد کتتِ ّتتایی ٍیصگتتی بتتِ  َجتتِ بتتا ظتت   بتتتي. ًاهٌتتذ هتتی قتترى بتتتي عٌتتَاى بتتِ را آى اهتترٍزُ ٍ
 [.1گردد ]هی  اکی  آى فؽاری هقاٍه  ٍ هخفَؾ ٍزى برحع  کِ اظ 
 یتت   َظتت  هتتییدی 1924 ظتتا  در AAC (Autoclaved Aerated Concrete) اتتفتتاری عیهتت  بتتا ا َکیٍؼتتذُ ظتت   بتتتي

ِ  بتتِ ٍ اتتترا   ظتَئذی  آرؼتیتک   هٌْتذض   ظتتاتتواى ـتٌع   در AAC ظت    بلتَ    َحیتتذ. گردیتذ  هعرفتی  هٌْذظتی  جاهعت
ِ  ًعت    ًیتس  ای ٍیتصُ  اهتیتازا   هحفتَ   ایتي . اظت   ؼتذُ  ؼرٍ  1367 ظا  در ایراى ِ  از دارد هفتاح   دیگتر  بت ِ  ایتي  جولت  کت
ِ  هعوتَحی  ابتسار  بتا  اظت ،  هقتاٍم  فؽتار  برابر در باؼذ، هی ـذا ٍ حرار ی هٌاظ  عای   آى  تَاى  هتی  ٍ ؼتَد  هتی  بریتذُ  آظتاًی  بت
 ظتتات  بتترای هتتادُ بْتتتریي ظتت   بتتتي کٌتتًَی هَقعیتت  در. داد ؼتتک   غییتتر یتتا ٍ کتترد ظتتَرا   راؼتتیذ، ؼتتک  ّتتر بتتِ را

 [.2]باؼذ  هی تیس زحسحِ هٌاط  در بِ ٍیصُ کؽاٍرزی ٍ ـٌعتی تذها ی، هعکًَی، بسرگ ٍ کَچ  ّایظاتتواى
 بتتِ ظتتازُ ٍزى عوراًتتی ّتتای پتترٍشُ ظتتات  ٍ هحاظتت ِ طراحتتی، اهتتر در عوتتراى هٌْذظتتاى هْتتن ّتتای دغذغتتِ ٍ هعتتائ  از

ِ  ًیترٍی  برابر در بْیٌِ طراحی هٌظَر ِ  آًجتایی  از. اظت   زحسحت ِ  ّتا  ظتاتتواى   وتاهی  اهترٍزُ  کت  یتا  ٍ فلتسی  اظتکل   ـتَر   بت
 بکتتار هفتاح   ّرچتتِ ٍ دارًتذ  برعْتتذُ را فضتا  جذاکٌٌتذُ  ًقتتػ فقت   داتلتتی دیَارّتای  ٍ ّتا  پار یؽتتي ؼتًَذ،  هتتی اجترا  بتٌتی 
 AACّتای   بلتَ   جتایگسیٌی  رٍ ایتي  از. دارد ظتازُ  ٍزى کتاّػ  در هعتتقیوی   تاثیر  باؼتذ   تر  ظت    اجتسا  ایتي  در ؼذُ رفتِ

ِ  دًیتای  در[. 4]باؼتذ  هتی   اثیرگتاار  بعتیار  ظتاا   ٍ هعوَحی آجرّای بِ جای ِ  بتا  ٍ اهترٍزی  پیؽترفت ِ   َجت  ّتای  پیؽترف   بت
ِ  ـتَر   ِ  در گرفتت  حاـت   AAC ظت    بلتَ    َحیتذ  اظت ،  گردیتذُ   حتَ   دچتار  بتتي  ـتٌع   علوتی،  هختلت   ّتای  زهیٌت
 [.5باؼذ ] هی ّا پیؽرف  ّویي
ِ  دیربتاز،  از ظازًذگاى ٍ طراحاى ِ  چتَ ،  بتایی  قیوت   ّوچٌتیي  ٍ جٌگلْتا  از حااظت   دحیت   بت  ظتاتتواًی  هفتاح   دً تا   بت
ِ  بَدًتذ  ِ  هحفتَحی . ًوتتَد چتَ   جتایگسیي  را آى بتتَاى  کت ِ  کت  در حتتا  عتیي  در ٍ بتَدُ  پتایر  ؼتک   ٍ عتتای  اًتذازُ  ّوتاى  بت
 ح تا   ّتا  هیلیتَى  هتخلخت ،  ظتاتتار  ایتي  در. دّتذ  ًؽتاى  تتَد  از بیؽتتری  هقاٍهت   پَظتیذگی  ٍ ظتَزی  آ ػ هَریاًِ، برابر
ِ  ٍجَد َّا ِ  داؼتت ِ  را ؼتذُ  ا تَکیٍ  ّتَادار  بتتي  ّیذرٍظتیلیکا ،  کلعتین  یت    تَپر  ظتاتتار  کٌتار  در کت . اًتذ  آٍردُ ٍجتَد  بت

 بتتتي فتترد بتتِ هٌحفتتر تتتَاؾ از پَظتتیذگی، هقابتت  در هقاٍهتت  ٍ حریتت  برابتتر در هقاٍهتت  ظتت کی، ـتتَ ی، حرار تتی، عتتای 
ِ   َاًعت   هتاکَر  تتَاؾ  بتَدى  دارا بتا  بتتي  ایتي . آیتذ  هتی  حعتا   بِ ؼذُ ا َکیٍ َّادار  ٍ ؼتذُ  چتَ   جتایگسیي  ظتادگی  بت
ِ  آّت   ٍ گت   ظتیلیط،  ًظیتر  آى دٌّتذُ   ؽتکی   هتَاد  بتَدى  ط یعتی  دحیت   بِ  کارّتای  در. کٌتذ  پیتذا  گعتترغ  ظترع   بت

 قابتت  اهتیازّتتای حتتاا ٍ دّتتذ هتتی  ؽتتکی  را ظتتازُ بتتر ٍاردُ بتتار کتت  از ای عوتتذُ قعتتو  بتتتي تتتَد ٍزى بتٌتتی، ظتتاتتواًی
 کتتاّػ ٍ کتتَچکتر هقتتاط  از اظتتتاادُ اهکتتاى اهتیازّتتا ایتتي هْوتتتریي. داؼتت  تَاّتتذ ٍجتتَد آى ٍزى کتتاّػ در  تتَجْی
 ٍ ًوایٌتذ   حوت   بایتذ  هعوتَحی  بتتي  حاحت   از را کوتتری  فؽتار  ّتا  قاحت   ظت    بتتي  در بعتیٍُ . اظت   ّا پی اًذازُ در هربَطِ

 
 

ِ  هفتاححی  ٍزى کت   ّوچٌیي ِ  یابتذ  هتی  کتاّػ  گتردد  جابجتا  بایتذ  کت  بتتي  ّوچٌتیي . ؼتذ  تَاّتذ   َحیتذ  افتسایػ  ظت    کت
  قری تتاً ظتت   بتتتي ّتتای هخفتتَؾ ٍزى عولتتی حتتذٍد. اظتت  هعوتتَحی بتتتي از بْتتتری عتتای  حتترار  اًتقتتا  ححتتا  از ظتت  
 [.6]باؼذ  هی هترهکع  بر کیلَگرم 1850  ا 300 بیي

ظتتازی ظتتطحی، کیایتت    ّتتای آهتتادُ باؼتتذ، حتتاا کلیتتِ رٍغ  کتتِ پیَظتتتگی هعتتیری بتترای اًتقتتا  ًیتترٍ هتتی   از آى جتتایی
ظتازی  تاهیي    ّا ٍ ًحَُ اجرا بِ جْت  رظتیذى بتِ هقاٍهت  پیَظتتگی هٌاظت  جْت  عولکترد هتَرد اًتظتار هقتاٍم            چع اًٌذُ

یي بترٍد، حتتی اگتر ایتي هفتاح       گردد. اّویت  پیَظتتگی از آى جْت  اظت  کتِ اگتر ا فتا  بتیي بتتي ٍ هتَاد هرکت  از بت            
 تتریي هعتتای  در  ظتتاحن بواًتتذ، ظیعتتتن عولکتترد یکمارچتتِ ٍ هتتَرد اًتظتتار را ًخَاّتتذ داؼتت . هاًتتذگاری پیَظتتتگی از بحراًتتی

 [.3باؼذ ] ّا در بررظی پیَظتگی هی ظازی ظط  از  اثیرگاار ریي عاه  رابطِ با اظتاادُ از ایي هفاح  اظ  ٍ آهادُ
 ثزوبمٍ آسمبیطگبَی-2
   َبی آسمبیص َب ثزای تُیٍ ومًوٍ سبسی ثلًک آمبدٌ -2-1

ِ            1هطاب  ؼک  ) ّتای آزهتایػ    ( قطعا ی بتِ  عتذاد ٍ ابعتاد ًوتایػ دادُ ؼتذُ  َظت  بترغ بتا ارُ دظتتی بترای ظتات  ًوًَت
هیلیوتتتری بریتتذُ  200عتتذد هکعتت   10( بتتِ  عتتذاد 1ّتتای هقاٍهتت  فؽتتاری ًوًَتتِ ؼتتوارُ ) فتتراّن گردیتتذ. بتترای آزهتتایػ

عتذد  ْیتِ گردیتذ  تا بترای  عیتیي ضتری  کؽعتاًی هتَرد           5هیلیوتتر بتِ  عتذاد     100( هکع ی بِ ابعتاد  2ًوًَِ ؼوارُ )ؼذ. 
عتذد بلتَ  بترای  عیتیي هتذٍ  گعتیختگی هتذ ًظتر قترار گرفت  کتِ             6( ًیتس  عتذاد   3آزهایػ قترار گیترد. ًوًَتِ ؼتوارُ )    

ِ    یکی از آزهًَِ رگتااری دظتتگاُ آزهتایػ در ًظتر گرفتتِ ؼتذُ بتَد. ًوًَتِ         گتاّی ٍ ًحتَُ با   ّا بِ هٌظَر کٌتتر  ؼترای   کیت
هیلیوتتتر  ْیتتِ ٍ بتتِ عٌتتَاى ًوًَتتِ کٌتتتر  بتترای هقایعتتِ هتتذٍ  گعتتیختگی ٍ رًٍتتذ   400×100×100( بتتِ ابعتتاد 4ؼتتوارُ )

    ِ ( بتتِ ابعتتاد  5( هتتَرد هقایعتتِ قتترار گیتترد. ًوًَتتِ ؼتتوارُ )    5ّتتای ؼتتوارُ )  کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  بتتا ًوًَتت
تتتر دٍ بتتِ دٍ بتتِ یکتتذیگر چعتت اًذُ ؼتتذ  تتا رًٍتتذ کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  هؽتتخؿ ؼتتَد. ًتتام  هیلیو 200×100×100

            ِ آٍردُ ؼتذُ     3-2ّتا در بختػ    ًوًَِ آزهتایػ ظتاتتِ ؼتذُ از ّتر قطعتِ در زیتر آى ًَؼتتِ ؼتذُ اظت . ًتام گتااری ًوًَت
 اظ .

 
 َبی آسمبیص َبی مًرد استفبدٌ در تُیٍ ومًوٍ قطعٍ تعذاد ي اثعبد  -1ضکل 

 پبرامتزَبی مًرد ثزرسی -2-2
،ضااه  (اهجااشگگه اا قاا مفش ماا   ااش و1( ااهاسااشو اا    1هااشولاا   گااه ب ااه  وه  هاا 5هااش  آزمااش  

ق سشهی،م   گسیختگی،ح اقثهتغییهل  هفط میشهی   ه سخ ل نچس م    ه سیقها گه تن .
 َب پبرامتزَبی مًرد ثزرسی در آسمبیص -1جذيل 

 ّای اًجام ؼذُ آزهایػ ؼوارُ ًوًَِ
 هذٍ  گعیختگی رًٍذ ظخ  ؼذى چع  ضری  کؽعاًی  غییرؼک  هقاٍه  فؽاری

1 √ _ _ _ _ 
2 √ √ √ _ _ 
3 _ _ _ _ √ 
4  ٍ5 _ _ _ √ √ 
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 چیذمبن آسمبیص -2-3
ِ  ّتای پتیػ   در آزهایػ ِ       (  حت  آزهتایػ  2هطتاب  ؼتک  )   5 تا   1ّتای   رٍ ًوًَت ای  ّتای هقاٍهت  فؽتاری، توتػ ظتِ ًقطت

هیلیوتتر کتِ    200×100×100عتذد ّتر ًوًَتِ ؼتاه  دٍ قعتو  بتِ ابعتاد         14( بتِ  عتذاد   5ّتای ؼتوارُ )   قرار گرفتٌذ. ًوًَِ
ِ    َظ  چعت  بلتَ  بتِ یکتذیگر چعت یذُ       2P20-Hi-Xiدٌّتذ، بتا ًوتاد     هیلیوتتر را  ؽتکی  هتی    400ای بتِ طتَ     اًتذ ٍ ًوًَت

ؼتوارًذُ   Xiهعرف هتذ  زهتاى بعتذ از ا فتا   َظت  چعت   تا زهتاى آزهتایػ ٍ بتر حعت  ظتاع  ٍ              Hiاًذ.  ًؽاى دادُ ؼذُ
 8باؼذ. در ّر هذ  زهتاى هتذ ًظتر دٍ آزهًَتِ هتَرد آزهتایػ قترار گرفت . بتِ طتَر هاتا  آزهتَى اٍ  بتا هتذ  زهتاى                 آى هی

 اًذ.( آهذ2ًُوایػ دادُ ؼذُ اظ  کِ در جذٍ  ) 2P20-8h-1ـَر  ظاع  بِ 
 َبی آسمبیص گذاری پبرامتزی ومًوٍ وبم -2جذيل 

 پاراهترّا      هؽخفا             عذاد ًوًَِ    گااری ًام  ؼوارُ ًوًَِ
1 C20-Xi 10  هیلیوتر 200هکع  بِ بعذ Xi ًَِؼوارُ ًو 
2 C10-Xi 5  هیلیوتر 100هکع  بعذ Xi ًَِؼوارُ ًو 
3 B-Xi 5   َبلAAC Xi ًَِؼوارُ ًو 

4 1P40-Xi 4 ) ابعاد قطعِ )هیلیوتر هکع 
100×100×400 Xi ًَِؼوارُ ًو 

5 2P20-Hi-Xi 14 ) ابعاد قطعِ )هیلیوتر هکع 
100×100×400 

Hi هذ  زهاى 
Xi ًَِؼوارُ ًو 

 
  ِ ِ   1290( ٍرق فَقتاًی  9ای در ؼتک  )  در آزهایػ توػ ظتِ ًقطت باؼتذ.   گترم هتی   470ّتای هحت  اعوتا  ًیترٍ      گترم ٍ هیلت

گتترم اظتت . بتتِ دحیتت  کتتن بتتَدى هقاٍهتت     4850( 2ّتتای ؼتتوارُ ) ( در آزهتتایػ ًوًَتت4ٍِزى ـتتاحِ فتتَیدی در ؼتتک  )
( کوتتتریي 1ّتتای ؼتتوارُ ) در ًوًَتتًِعتت   بتتِ بتتتي هعوتتَحی ظتترع  بارگتتااری   AACفؽتتاری ٍ هتتذٍ  گعتتیختگی بلتتَ  
ّتتا کتتِ در  ًیتتَ ي در دقیقتتِ اًتختتا  گردیتتذ. ظتترع  بارگتتااری بتترای ظتتایر ًوًَتتِ 2500هقتذار دظتتتگاُ آزهتتایػ بتتِ هقتتذار  

 اًذ ًیس ایي هقذار در ًظر گرفتِ ؼذ. دظتگاُ دیگری آزهایػ ؼذُ

 
 گذاری وبمَبی آسمبیص ي وحًٌ قزارگیزی در دستگبٌ ي وحًٌ  اثعبد ومًوٍ -2ضکل 

 ثحث وتبیج-3
 َبی مقبيمت فطبری آسمبیص -3-1
 AACَبی  آسمبیص تعییه مقبيمت فطبری ثلًک 3-1-1

باؼتذ.ایي  ّای هتَثر ٍ پتر کتاربرد در کٌتتر  کیاتی بتتي ظت  ، آزهتایػ  عیتیي هقاٍهت  فؽتاری بتتي هتی             از جولِ آزهایػ
گتردد کتِ ایتي اظتتاًذارد رٍغ  عیتیي هقاٍهت  فؽتاری        اًجتام هتی   8596آزهایػ بر اظاض اظتاًذارد هلتی ایتراى بتِ ؼتوارُ     

ّتتای  ْیتتِ ؼتتذُ از بتتتي ّتتَادار ا تتَکیٍ ؼتتذُ را بتتر اظتتاض ًعتت   ًیتترٍی گعتتیختگی در فؽتتار هحتتَری بتتر ظتتط   آزهًَتتِ
 ِ کٌتتذ. آزهتتایػ  عیتتیي ای کتتِ بفتتَر  عوتتَدی در جْتت  اعوتتا  بتار قتترار گرفتتتِ اظتت  را   یتتیي هتتی هقطت  عرضتتی آزهًَتت
ِ ِهقاٍه  فؽاری ًوًَ -ای هعوتًَی ًیتاز بتِ کیّت  گتااری )پَؼتػ ظتطَ  اًتْتایی یتا کمیٌتي( احعتاض هتی            ّای اظتتَاً

 
 

ای ٍجتتَد دارد. عوتت  کیّتت  گتتااری ّوتتراُ بتتا هؽتتکی ی اظتت  کتتِ آزهایؽتتگراى   ؼتتَد ٍ بتترای آى دظتتتَراحعو  جذاگاًتتِ
 ّای هکع ی برًٍذ.دٌّذ بِ ظراغ آزهًَِ رجی  هی

ِ     3 عتذاد ًوًَتِ بترای بتِ دظت  آٍردى هقاٍهت  فؽتاری بایتذ         در اظتاًذارد هلی ایراى حتذاق    -ًوًَتِ باؼتذ، ّوچٌتیي ًوًَت
ّتای دیگتر بتِ ؼترطی کتِ بتتَاى بتیي هقاٍهت  فؽتاری  عیتیي ؼتذُ بتا             هیلیوتتر یتا اًتذازُ    100ّا بایذ هکع ی ٍ بتِ ابعتاد   

 هیلیوتری رابطِ هعتقین ایجاد کرد، اًتخا  ؼًَذ. 100ّای هکع ی هقاٍه  فؽاری ًوًَِ
هیلیوتتتر  200عتتذد ًوًَتتِ هکع تتی بتتِ بعتتذ   10 عتتذاد  AACّتتای  در ایتتي پتتصٍّػ جْتت   عیتتیي هقاٍهتت  فؽتتاری بلتتَ  

ِ    ( هؽتاّذُ هتی  3بریذُ ؼذُ اظ  ٍ چٌاًچِ در ؼتک  )  ّتا را  حت  بارگتااری دظتتگاُ آزهتایػ قترار دادیتن.        گتردد ایتي ًوًَت
 اظ .کاحی رُ ؼذُ  EN 12390-4ّوچٌیي دظتگاُ آزهایػ هقاٍه  فؽاری هٌط   با اظتاًذارد 

 
  )الف(

 )ب(
 )الف( قجل اس ضکست )ة( ثعذ اس ضکست AACتعییه مقبيمت فطبری ثلًک  -3ضکل 

 

اًتتذ ٍ ظتتمط ظتتطحی از کتتِ ابتتتذا بتتا ارُ دظتتتی بتترغ دادُ ؼتتذُ  AACعتتذد بلتتَ   10آزهتتایػ هقاٍهتت  فؽتتاری بتتر رٍی 
گرفتٌتذ بتا ظتو ادُ ـتاف ٍ یکذظت  گردیذًتذ کتِ بتر اظتاض          ّا کتِ بتر رٍی فت  بتاییی ٍ پتاییٌی دظتتگاُ قترار هتی        ًوًَِ

 ِ ِ           ّتا کتِ ثابت  هتی    ابعاد ًوًَت ؼتَد  ّتا هتی  باؼتٌذ ٍ حتذاکار ًیترٍی فؽتاری بتر حعت  ًیتَ ي کتِ باعت  گعتیختگی ًوًَت
هگاپاظتتکا ، هیتتاًگیي هقاٍهتت  فؽتتاری  1/3ٍ  4/2هتت  فؽتتاری بتتِ  ر یتت  ؼتتَد. حتتذاق  ٍ حتتذاکار هقاٍگیتتری هتتیاًتتذازُ

 ًیَ ي اظ . 1144باؼذ ٍ بیؽیٌِ ًیرٍیی کِ ی  ًوًَِ  َاًعتِ  حو  کٌذ  هگاپاظکا  هی 7/2
ِ       10ًتایج بِ دظت  آهتذُ از ایتي     ّتا کتِ در بختػ ق لتی بتِ آى پرداتتتِ ؼتذُ اظت   ٍ         ًوًَتِ بتر اظتاض ًتام گتااری ًوًَت

 ( آهذُ اظ .3گرم اًذازُ گیری ؼذ ٍ در جذٍ  ) 1/0ر ًوًَِ کِ با  رازٍیی دیجیتا  با دق  ّوچٌیي ٍزى ّ
 AACوتبیج مقبيمت فطبری ثلًک  -3جذيل 

 )هگاپاظکا ( هقاٍه  فؽاری )ًیَ ي( ًیرٍ )گرم( ٍزى ًوًَِ ًام ًوًَِ ردی 
1 C10-1 4580 986 5/2 
2 C10-2 4390 1144 9/2 
3 C10-3 4570 1065 7/2 
4 C10-4 4670 967 4/2 
5 C10-5 4440 1026 6/2 
6 C10-6 4680 1243 1/3 
7 C10-7 4570 1105 8/2 
8 C10-8 4760 1184 0/3 
9 C10-9 4590 967 4/2 
10 C10-10 4870 1026 6/2 
 7/2 1071 4612 هیاًگیي هقادیر 
 2/0 95 142 اًحراف هعیار 

 نمونه آزمایش

 جک هیدرولیکی
 فک تاالیی

جک هیدرولیکی 
 فک پایینی
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 چیذمبن آسمبیص -2-3
ِ  ّتای پتیػ   در آزهایػ ِ       (  حت  آزهتایػ  2هطتاب  ؼتک  )   5 تا   1ّتای   رٍ ًوًَت ای  ّتای هقاٍهت  فؽتاری، توتػ ظتِ ًقطت

هیلیوتتر کتِ    200×100×100عتذد ّتر ًوًَتِ ؼتاه  دٍ قعتو  بتِ ابعتاد         14( بتِ  عتذاد   5ّتای ؼتوارُ )   قرار گرفتٌذ. ًوًَِ
ِ    َظ  چعت  بلتَ  بتِ یکتذیگر چعت یذُ       2P20-Hi-Xiدٌّتذ، بتا ًوتاد     هیلیوتتر را  ؽتکی  هتی    400ای بتِ طتَ     اًتذ ٍ ًوًَت

ؼتوارًذُ   Xiهعرف هتذ  زهتاى بعتذ از ا فتا   َظت  چعت   تا زهتاى آزهتایػ ٍ بتر حعت  ظتاع  ٍ              Hiاًذ.  ًؽاى دادُ ؼذُ
 8باؼذ. در ّر هذ  زهتاى هتذ ًظتر دٍ آزهًَتِ هتَرد آزهتایػ قترار گرفت . بتِ طتَر هاتا  آزهتَى اٍ  بتا هتذ  زهتاى                 آى هی

 اًذ.( آهذ2ًُوایػ دادُ ؼذُ اظ  کِ در جذٍ  ) 2P20-8h-1ـَر  ظاع  بِ 
 َبی آسمبیص گذاری پبرامتزی ومًوٍ وبم -2جذيل 

 پاراهترّا      هؽخفا             عذاد ًوًَِ    گااری ًام  ؼوارُ ًوًَِ
1 C20-Xi 10  هیلیوتر 200هکع  بِ بعذ Xi ًَِؼوارُ ًو 
2 C10-Xi 5  هیلیوتر 100هکع  بعذ Xi ًَِؼوارُ ًو 
3 B-Xi 5   َبلAAC Xi ًَِؼوارُ ًو 

4 1P40-Xi 4 ) ابعاد قطعِ )هیلیوتر هکع 
100×100×400 Xi ًَِؼوارُ ًو 

5 2P20-Hi-Xi 14 ) ابعاد قطعِ )هیلیوتر هکع 
100×100×400 

Hi هذ  زهاى 
Xi ًَِؼوارُ ًو 

 
  ِ ِ   1290( ٍرق فَقتاًی  9ای در ؼتک  )  در آزهایػ توػ ظتِ ًقطت باؼتذ.   گترم هتی   470ّتای هحت  اعوتا  ًیترٍ      گترم ٍ هیلت

گتترم اظتت . بتتِ دحیتت  کتتن بتتَدى هقاٍهتت     4850( 2ّتتای ؼتتوارُ ) ( در آزهتتایػ ًوًَتت4ٍِزى ـتتاحِ فتتَیدی در ؼتتک  )
( کوتتتریي 1ّتتای ؼتتوارُ ) در ًوًَتتًِعتت   بتتِ بتتتي هعوتتَحی ظتترع  بارگتتااری   AACفؽتتاری ٍ هتتذٍ  گعتتیختگی بلتتَ  
ّتتا کتتِ در  ًیتتَ ي در دقیقتتِ اًتختتا  گردیتتذ. ظتترع  بارگتتااری بتترای ظتتایر ًوًَتتِ 2500هقتذار دظتتتگاُ آزهتتایػ بتتِ هقتتذار  

 اًذ ًیس ایي هقذار در ًظر گرفتِ ؼذ. دظتگاُ دیگری آزهایػ ؼذُ

 
 گذاری وبمَبی آسمبیص ي وحًٌ قزارگیزی در دستگبٌ ي وحًٌ  اثعبد ومًوٍ -2ضکل 

 ثحث وتبیج-3
 َبی مقبيمت فطبری آسمبیص -3-1
 AACَبی  آسمبیص تعییه مقبيمت فطبری ثلًک 3-1-1

باؼتذ.ایي  ّای هتَثر ٍ پتر کتاربرد در کٌتتر  کیاتی بتتي ظت  ، آزهتایػ  عیتیي هقاٍهت  فؽتاری بتتي هتی             از جولِ آزهایػ
گتردد کتِ ایتي اظتتاًذارد رٍغ  عیتیي هقاٍهت  فؽتاری        اًجتام هتی   8596آزهایػ بر اظاض اظتاًذارد هلتی ایتراى بتِ ؼتوارُ     

ّتتای  ْیتتِ ؼتتذُ از بتتتي ّتتَادار ا تتَکیٍ ؼتتذُ را بتتر اظتتاض ًعتت   ًیتترٍی گعتتیختگی در فؽتتار هحتتَری بتتر ظتتط   آزهًَتتِ
 ِ کٌتتذ. آزهتتایػ  عیتتیي ای کتتِ بفتتَر  عوتتَدی در جْتت  اعوتتا  بتار قتترار گرفتتتِ اظتت  را   یتتیي هتتی هقطت  عرضتتی آزهًَتت
ِ ِهقاٍه  فؽاری ًوًَ -ای هعوتًَی ًیتاز بتِ کیّت  گتااری )پَؼتػ ظتطَ  اًتْتایی یتا کمیٌتي( احعتاض هتی            ّای اظتتَاً

 
 

ای ٍجتتَد دارد. عوتت  کیّتت  گتتااری ّوتتراُ بتتا هؽتتکی ی اظتت  کتتِ آزهایؽتتگراى   ؼتتَد ٍ بتترای آى دظتتتَراحعو  جذاگاًتتِ
 ّای هکع ی برًٍذ.دٌّذ بِ ظراغ آزهًَِ رجی  هی

ِ     3 عتذاد ًوًَتِ بترای بتِ دظت  آٍردى هقاٍهت  فؽتاری بایتذ         در اظتاًذارد هلی ایراى حتذاق    -ًوًَتِ باؼتذ، ّوچٌتیي ًوًَت
ّتای دیگتر بتِ ؼترطی کتِ بتتَاى بتیي هقاٍهت  فؽتاری  عیتیي ؼتذُ بتا             هیلیوتتر یتا اًتذازُ    100ّا بایذ هکع ی ٍ بتِ ابعتاد   

 هیلیوتری رابطِ هعتقین ایجاد کرد، اًتخا  ؼًَذ. 100ّای هکع ی هقاٍه  فؽاری ًوًَِ
هیلیوتتتر  200عتتذد ًوًَتتِ هکع تتی بتتِ بعتتذ   10 عتتذاد  AACّتتای  در ایتتي پتتصٍّػ جْتت   عیتتیي هقاٍهتت  فؽتتاری بلتتَ  

ِ    ( هؽتاّذُ هتی  3بریذُ ؼذُ اظ  ٍ چٌاًچِ در ؼتک  )  ّتا را  حت  بارگتااری دظتتگاُ آزهتایػ قترار دادیتن.        گتردد ایتي ًوًَت
 اظ .کاحی رُ ؼذُ  EN 12390-4ّوچٌیي دظتگاُ آزهایػ هقاٍه  فؽاری هٌط   با اظتاًذارد 

 
  )الف(

 )ب(
 )الف( قجل اس ضکست )ة( ثعذ اس ضکست AACتعییه مقبيمت فطبری ثلًک  -3ضکل 

 

اًتتذ ٍ ظتتمط ظتتطحی از کتتِ ابتتتذا بتتا ارُ دظتتتی بتترغ دادُ ؼتتذُ  AACعتتذد بلتتَ   10آزهتتایػ هقاٍهتت  فؽتتاری بتتر رٍی 
گرفتٌتذ بتا ظتو ادُ ـتاف ٍ یکذظت  گردیذًتذ کتِ بتر اظتاض          ّا کتِ بتر رٍی فت  بتاییی ٍ پتاییٌی دظتتگاُ قترار هتی        ًوًَِ

 ِ ِ           ّتا کتِ ثابت  هتی    ابعاد ًوًَت ؼتَد  ّتا هتی  باؼتٌذ ٍ حتذاکار ًیترٍی فؽتاری بتر حعت  ًیتَ ي کتِ باعت  گعتیختگی ًوًَت
هگاپاظتتکا ، هیتتاًگیي هقاٍهتت  فؽتتاری  1/3ٍ  4/2هتت  فؽتتاری بتتِ  ر یتت  ؼتتَد. حتتذاق  ٍ حتتذاکار هقاٍگیتتری هتتیاًتتذازُ

 ًیَ ي اظ . 1144باؼذ ٍ بیؽیٌِ ًیرٍیی کِ ی  ًوًَِ  َاًعتِ  حو  کٌذ  هگاپاظکا  هی 7/2
ِ       10ًتایج بِ دظت  آهتذُ از ایتي     ّتا کتِ در بختػ ق لتی بتِ آى پرداتتتِ ؼتذُ اظت   ٍ         ًوًَتِ بتر اظتاض ًتام گتااری ًوًَت

 ( آهذُ اظ .3گرم اًذازُ گیری ؼذ ٍ در جذٍ  ) 1/0ر ًوًَِ کِ با  رازٍیی دیجیتا  با دق  ّوچٌیي ٍزى ّ
 AACوتبیج مقبيمت فطبری ثلًک  -3جذيل 

 )هگاپاظکا ( هقاٍه  فؽاری )ًیَ ي( ًیرٍ )گرم( ٍزى ًوًَِ ًام ًوًَِ ردی 
1 C10-1 4580 986 5/2 
2 C10-2 4390 1144 9/2 
3 C10-3 4570 1065 7/2 
4 C10-4 4670 967 4/2 
5 C10-5 4440 1026 6/2 
6 C10-6 4680 1243 1/3 
7 C10-7 4570 1105 8/2 
8 C10-8 4760 1184 0/3 
9 C10-9 4590 967 4/2 
10 C10-10 4870 1026 6/2 
 7/2 1071 4612 هیاًگیي هقادیر 
 2/0 95 142 اًحراف هعیار 

 نمونه آزمایش

 جک هیدرولیکی
 فک تاالیی

جک هیدرولیکی 
 فک پایینی



941397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 AAC َبی آسمبیص تعییه ضزیت کطسبوی ثلًک 3-1-2
( 4ًوًَِ هطاب  ؼتک  )  5ّا  َظ  ارُ دظتی بریذُ ؼذ ٍ بِ  عذاد  هیلیوتر از بلَ  100ّایی هکع ی بِ بعذ در ایي هرحلِ ًوًَِ

ایتي آزهتایػ از ـتاحِ ای     ح  آزهایػ فؽاری قرار گرف . در  8596ٍ با  َجِ بِ دظتَر احعو  اظتاًذارد هلی ایراى بِ ؼوارُ 
فَیدی جْ   َزی   ًیرٍی ٍاردُ از ًیرٍظٌج ٍ اًتقا  آى بِ ًوًَِ بیي ًوًَِ ٍ ًیرٍظٌج اظتاادُ ؼذ. ًیرٍظٌج هَرد اظتاادُ ی  

کیلیًَیَ ي بَد کِ دقی   ریي ًیرٍظٌج هَجَد در آزهایؽگاُ بَد ٍ با  َجِ بِ ظت    50ًیرٍظٌج با  َاًایی اعوا  حذاکار ًیرٍی 
 ّا دظتگاُ با کوتریي ظرع  هوکي برای اعوا  بارگااری بر رٍی ًوًَِ  ٌظین گردیذ.بَدى ًوًَِ

ضتری  کؽعتاًی   . ّا در حجتن بتتي ٍابعتتِ اظت     ، بِ ًع   ضری  کؽعاًی  رکی ا  ٍ درـذ آىیبتٌقطعا  ضری  کؽعاًی 
َاى با باف  هتراکن بتي ٍ ایجاد پیًَتذّای هَحکتَحی بْتتر      کٌذ. ایي اهر را هی هعوَیً با  غییر ٍ افسایػ هقاٍه ، افسایػ پیذا هی

 [.7بِ دظ  آهذُ اظ  ] fc×45/0در ایي پصٍّػ ضری  کؽعاًی از هحاظ ِ ؼی  ت  ٍاـ  از  ٌػ ـار  ا  ٌػ  . َجیِ کرد

 
 )الف(

 
 )ة(
 

 گیزی تغییزمکبن )الف( قجل اس ضکست )ة( ثعذ اس ضکست تحت فطبر ثب اوذاسٌ C10-Xiآسمًوٍ  -4ضکل 
 تَاى در حجتن    قرار گرفتِ اظ . اح تِ عل  ایتي هَضتَ  را هتی    CEB در ًسدیکی حذ پاییي آییي ًاهِ ظ  ضری  کؽعاًی بتي 

ًتتایج گتسارغ ؼتذُ در زهیٌتِ ضتری       د. جعتجَ کر ظ  ّای  ّای درؼ  ٍ حجن بیؽتر هفاح  پَدری در بتي داًِظٌيکوتر 
ًیس ًؽاى دادُ اظ  کِ ضتری  کؽعتاًی در     EC2ًاهة  َظ  هحققیي تارجی با حذ پیؽٌْادی آییي ظ  ّای  کؽعاًی در بتي

ّای پاییي گسارغ  ای هعوَحی اظ . اح تِ ایي هقذار در هقاٍه ّ درـذ کوتر از ضری  کؽعاًی بتي 40در حذٍد  ظ  ّای  بتي
 .یابذ درـذ کاّػ هی 5ّای با هقاٍه  بای ایي هقذار بِ  ؼذُ ٍ در بتي

ّوسهاى با اعوا  ًیرٍی فؽاری  َظ  ج ، ی  عذد جابجایی ظٌج در بایی ـاحِ  َزی  کٌٌذُ ًیرٍ قترار دادُ ؼتذ  تا  غییتر     
دّذ کِ هقاٍهت    ( ًؽاى هی4عذد ًوًَِ هطاب  جذٍ  ) 5یابی قرار بگیرد ٍ ًتایج بِ دظ  آهذُ از  عذاد ّا ًیس هَرد ارزهکاى ًوَ

 باؼذ. هگاپاظکا  هی  83هگاپاظکا  ٍ  77/2فؽاری ٍ ضری  کؽعاًی بِ  ر ی  
 گیزی تغییزمکبن تحت فطبر َمزاٌ ثب اوذاسٌ C10-Xiَبی  ومًوٍ -4جذيل 

ؼوارُ 
 ًیرٍ ًام ًوًَِ ًوًَِ

 کیلًَیَ ي()
  ٌػ

 )هگاپاظکا (
 ضری  کؽعاًی
 )هگاپاظکا (

1 C10-1 1/27 77/2 حاف گردیذ 
2 C10-2 0/29 96/2 68 
3 C10-3 9/21 23/2 95 
4 C10-4 4/29 00/3 90 
5 C10-5 3/28 89/2 79 
 83 77/2 1/27 هیاًگیي 
 12 3/0 1/3 اًحراف هعیار 

 هیدرولیکی جک

 کیلونیوتن 50نیروسنج 

 صفحه توزیع کننده

 نمونه آزمایش

 نمونه آزمایش شکسته شده

 سنججاتجایی
(LVDT) 

 
 

-ی تتاؾ، هٌحفتر بتِ فترد اظت  ٍ از طریت  ًوتَداری بتا ًتام ًوتَدار  تٌػ           هیاى  ٌػ ٍ کرًػ کِ بترای ّتر هتادُ    یرابطِ
 .کرًػ قاب  هؽاّذُ اظ 

ی هؽتخؿ بتِ ازای ًیترٍی    هتادُ  (کترًػ ) ایي هٌحٌی بترای ّتر هتادُ هٌحفتر بتِ فترد بتَدُ ٍ از ث ت  هقتذار  غییتر طتَ             
 .آیذدظ  هیِ ) ٌػ( در فَاـ  هؽخؿ ب کؽؽی یا فؽاری ٍاردُ

َ  -( ًوَدار  غییترا   تٌػ  5ؼک  ) ِ کترًػ را در ًوت کتِ دارای   C10-1دّتذ. ًوتَدار ًوًَتِ     ّتای هتَرد آزهتایػ ًؽتاى هتی      ًت
 رفتاری تطی  ا ححظِ ؼکع  بَدُ، حاف گردیذ.

 
 

 C10-Xiَبی  کزوص ومًوٍ-راثطٍ تىص -5ضکل 
 َبی مقبيمت خمطی آسمبیص -3-2
 AACَبی  آسمبیص تعییه مذيل گسیختگی ثلًک 3-2-1

 اومهقاا و ااشآزمااش   ااش هفطاا  (ASTM C78) اوتاا ان ااشاسااتزش بازآزمااش  ساا  ااش هفطاا آزمااش  ش  اای ااتی اماای

(ASTM C293)  ش اا ت  اا لاا  قاا .ا اا اومهقاا واسااتزش بقااه بقاا   ا اایشااا ه مااشاز  ط ااش هفطاا اهجااشگ ا 
  صاا ازماا   گساایختگی اا  ساا 15اومهقاا و،حاا   مفاا ا ماا   گساایختگی اا  ساا آماا بازآزمااش   ااش هفطاا 

هااشو تناای   گتااههچاا ه  هاا اهاا قاا هاااوقاا چ تهاساا . اا شااد بم ااشه اهه ااشن ا بآماا بازآزمااش   ااشساا  ااش هفطاا 
  صاا مفش ماا   ااش و ااتیاساا .15تااش10ق تااهش اهاا  اا  . اا شااد بماا   گساایختگیحاا   ماا   گساایختگی، شلاان 

.و  ل استزش بل ب هاوسشش ه  ه قها  ا  هشواشتدط،اه ازب مف ا سنگ اه ا یم   تح تأثیههسب 
(تحاا آزمااش  ش اا ساا 6میلی تااهم  اا مطااش )لاا   600×250×200 لاا ب اا ا  ااش شاا  5  ا اایآزمااش  ت اا ا 

 شل .میAACهشواوقها گه تن .ه فت یییم   گسیختگی ل بهفط 

 
 (B-Xiجُت تعییه مذيل گسیختگی )ومًوٍ  AACاثعبد ومًوٍ ثلًک  -6ضکل 

 
 ی ؼکع  با ًر  ثاب  بارگااری کردین.ـَر  پیَظتِ  ا ًقطِّا را بر اظاض آییي ًاهِ هَجَد بذٍى ؼَ  ٍ بِ ًوًَِ
دّذ کِ ًوًَِ از هحت  اًتقتا  ًیترٍی     ، ق   از بارگااری ٍ بعذ از ؼکع  ًؽاى هیB-2( آزهایػ هذٍ  گعیختگی ًوًَِ 7ؼک  )

 اعواحی  َظ  غلت  ؼکعتِ ؼذُ اظ .

No.3 

No.2 

No.4 

No.5 

 کرًػ بر حع  درـذ

ال
سک

گاپا
ة م

حس
تر 

ش 
تن

 



95 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 AAC َبی آسمبیص تعییه ضزیت کطسبوی ثلًک 3-1-2
( 4ًوًَِ هطاب  ؼتک  )  5ّا  َظ  ارُ دظتی بریذُ ؼذ ٍ بِ  عذاد  هیلیوتر از بلَ  100ّایی هکع ی بِ بعذ در ایي هرحلِ ًوًَِ

ایتي آزهتایػ از ـتاحِ ای     ح  آزهایػ فؽاری قرار گرف . در  8596ٍ با  َجِ بِ دظتَر احعو  اظتاًذارد هلی ایراى بِ ؼوارُ 
فَیدی جْ   َزی   ًیرٍی ٍاردُ از ًیرٍظٌج ٍ اًتقا  آى بِ ًوًَِ بیي ًوًَِ ٍ ًیرٍظٌج اظتاادُ ؼذ. ًیرٍظٌج هَرد اظتاادُ ی  

کیلیًَیَ ي بَد کِ دقی   ریي ًیرٍظٌج هَجَد در آزهایؽگاُ بَد ٍ با  َجِ بِ ظت    50ًیرٍظٌج با  َاًایی اعوا  حذاکار ًیرٍی 
 ّا دظتگاُ با کوتریي ظرع  هوکي برای اعوا  بارگااری بر رٍی ًوًَِ  ٌظین گردیذ.بَدى ًوًَِ

ضتری  کؽعتاًی   . ّا در حجتن بتتي ٍابعتتِ اظت     ، بِ ًع   ضری  کؽعاًی  رکی ا  ٍ درـذ آىیبتٌقطعا  ضری  کؽعاًی 
َاى با باف  هتراکن بتي ٍ ایجاد پیًَتذّای هَحکتَحی بْتتر      کٌذ. ایي اهر را هی هعوَیً با  غییر ٍ افسایػ هقاٍه ، افسایػ پیذا هی

 [.7بِ دظ  آهذُ اظ  ] fc×45/0در ایي پصٍّػ ضری  کؽعاًی از هحاظ ِ ؼی  ت  ٍاـ  از  ٌػ ـار  ا  ٌػ  . َجیِ کرد

 
 )الف(

 
 )ة(
 

 گیزی تغییزمکبن )الف( قجل اس ضکست )ة( ثعذ اس ضکست تحت فطبر ثب اوذاسٌ C10-Xiآسمًوٍ  -4ضکل 
 تَاى در حجتن    قرار گرفتِ اظ . اح تِ عل  ایتي هَضتَ  را هتی    CEB در ًسدیکی حذ پاییي آییي ًاهِ ظ  ضری  کؽعاًی بتي 

ًتتایج گتسارغ ؼتذُ در زهیٌتِ ضتری       د. جعتجَ کر ظ  ّای  ّای درؼ  ٍ حجن بیؽتر هفاح  پَدری در بتي داًِظٌيکوتر 
ًیس ًؽاى دادُ اظ  کِ ضتری  کؽعتاًی در     EC2ًاهة  َظ  هحققیي تارجی با حذ پیؽٌْادی آییي ظ  ّای  کؽعاًی در بتي

ّای پاییي گسارغ  ای هعوَحی اظ . اح تِ ایي هقذار در هقاٍه ّ درـذ کوتر از ضری  کؽعاًی بتي 40در حذٍد  ظ  ّای  بتي
 .یابذ درـذ کاّػ هی 5ّای با هقاٍه  بای ایي هقذار بِ  ؼذُ ٍ در بتي

ّوسهاى با اعوا  ًیرٍی فؽاری  َظ  ج ، ی  عذد جابجایی ظٌج در بایی ـاحِ  َزی  کٌٌذُ ًیرٍ قترار دادُ ؼتذ  تا  غییتر     
دّذ کِ هقاٍهت    ( ًؽاى هی4عذد ًوًَِ هطاب  جذٍ  ) 5یابی قرار بگیرد ٍ ًتایج بِ دظ  آهذُ از  عذاد ّا ًیس هَرد ارزهکاى ًوَ

 باؼذ. هگاپاظکا  هی  83هگاپاظکا  ٍ  77/2فؽاری ٍ ضری  کؽعاًی بِ  ر ی  
 گیزی تغییزمکبن تحت فطبر َمزاٌ ثب اوذاسٌ C10-Xiَبی  ومًوٍ -4جذيل 

ؼوارُ 
 ًیرٍ ًام ًوًَِ ًوًَِ

 کیلًَیَ ي()
  ٌػ

 )هگاپاظکا (
 ضری  کؽعاًی
 )هگاپاظکا (

1 C10-1 1/27 77/2 حاف گردیذ 
2 C10-2 0/29 96/2 68 
3 C10-3 9/21 23/2 95 
4 C10-4 4/29 00/3 90 
5 C10-5 3/28 89/2 79 
 83 77/2 1/27 هیاًگیي 
 12 3/0 1/3 اًحراف هعیار 

 هیدرولیکی جک

 کیلونیوتن 50نیروسنج 

 صفحه توزیع کننده

 نمونه آزمایش

 نمونه آزمایش شکسته شده

 سنججاتجایی
(LVDT) 

 
 

-ی تتاؾ، هٌحفتر بتِ فترد اظت  ٍ از طریت  ًوتَداری بتا ًتام ًوتَدار  تٌػ           هیاى  ٌػ ٍ کرًػ کِ بترای ّتر هتادُ    یرابطِ
 .کرًػ قاب  هؽاّذُ اظ 

ی هؽتخؿ بتِ ازای ًیترٍی    هتادُ  (کترًػ ) ایي هٌحٌی بترای ّتر هتادُ هٌحفتر بتِ فترد بتَدُ ٍ از ث ت  هقتذار  غییتر طتَ             
 .آیذدظ  هیِ ) ٌػ( در فَاـ  هؽخؿ ب کؽؽی یا فؽاری ٍاردُ

َ  -( ًوَدار  غییترا   تٌػ  5ؼک  ) ِ کترًػ را در ًوت کتِ دارای   C10-1دّتذ. ًوتَدار ًوًَتِ     ّتای هتَرد آزهتایػ ًؽتاى هتی      ًت
 رفتاری تطی  ا ححظِ ؼکع  بَدُ، حاف گردیذ.

 
 

 C10-Xiَبی  کزوص ومًوٍ-راثطٍ تىص -5ضکل 
 َبی مقبيمت خمطی آسمبیص -3-2
 AACَبی  آسمبیص تعییه مذيل گسیختگی ثلًک 3-2-1

 اومهقاا و ااشآزمااش   ااش هفطاا  (ASTM C78) اوتاا ان ااشاسااتزش بازآزمااش  ساا  ااش هفطاا آزمااش  ش  اای ااتی اماای

(ASTM C293)  ش اا ت  اا لاا  قاا .ا اا اومهقاا واسااتزش بقااه بقاا   ا اایشااا ه مااشاز  ط ااش هفطاا اهجااشگ ا 
  صاا ازماا   گساایختگی اا  ساا 15اومهقاا و،حاا   مفاا ا ماا   گساایختگی اا  ساا آماا بازآزمااش   ااش هفطاا 

هااشو تناای   گتااههچاا ه  هاا اهاا قاا هاااوقاا چ تهاساا . اا شااد بم ااشه اهه ااشن ا بآماا بازآزمااش   ااشساا  ااش هفطاا 
  صاا مفش ماا   ااش و ااتیاساا .15تااش10ق تااهش اهاا  اا  . اا شااد بماا   گساایختگیحاا   ماا   گساایختگی، شلاان 

.و  ل استزش بل ب هاوسشش ه  ه قها  ا  هشواشتدط،اه ازب مف ا سنگ اه ا یم   تح تأثیههسب 
(تحاا آزمااش  ش اا ساا 6میلی تااهم  اا مطااش )لاا   600×250×200 لاا ب اا ا  ااش شاا  5  ا اایآزمااش  ت اا ا 

 شل .میAACهشواوقها گه تن .ه فت یییم   گسیختگی ل بهفط 

 
 (B-Xiجُت تعییه مذيل گسیختگی )ومًوٍ  AACاثعبد ومًوٍ ثلًک  -6ضکل 

 
 ی ؼکع  با ًر  ثاب  بارگااری کردین.ـَر  پیَظتِ  ا ًقطِّا را بر اظاض آییي ًاهِ هَجَد بذٍى ؼَ  ٍ بِ ًوًَِ
دّذ کِ ًوًَِ از هحت  اًتقتا  ًیترٍی     ، ق   از بارگااری ٍ بعذ از ؼکع  ًؽاى هیB-2( آزهایػ هذٍ  گعیختگی ًوًَِ 7ؼک  )

 اعواحی  َظ  غلت  ؼکعتِ ؼذُ اظ .

No.3 
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 ة                                             الف  

 )الف( قجل اس ثبرگذاری )ة( ثعذ اس ضکست B-2آسمبیص مذيل گسیختگی ومًوٍ  -7 ضکل
 

دّتذ کتِ حتذاق  ٍ حتذاکار هتذٍ  گعتیختگی        ( ًؽتاى هتی  5عتذد ًوًَتِ بتِ دظت  آهتذُ در جتذٍ  )       5ًتایج آزهایػ  عذاد 
 باؼذ. کیلَپاظکا  هی 592کیلَپاظکا  ٍ هیاًگیي آى  690ٍ  490بلَ  

 
 (B-Xiي تعییه مذيل گسیختگی )ومًوٍ  AACوتبیج ضکست ثلًک  -5جذيل 

 ٍزى ًوًَِ ؼوارُ ًوًَِ
 )گرم(

 ًیرٍ ًْایی
 )ًیَ ي(

 هذٍ  گعیختگی
 )کیلَپاظکا (

1 17310 8570 510 
2 17870 10020 600 
3 17220 8170 490 
4 17510 11520 690 
5 17910 11220 670 
 592 9900 هیاًگیي 
 91 1512 اًحراف هعیار 

 AACريوذ کست مقبيمت چست ثلًک  3-2-2
هش یششص   ه  هب  ش اصچسبن گی،قاش ا ی ا    هی2اواس ق  هشش  سی شنتیپچس  ل بمدهش کآمش ب

گه  .قیل گهمی   شزا شهض می25هشوسزی  ششقستهو  قیس میلی ته   هگ2/1  ذبآب ش   گته یاه ازبسنگ اه 
هشمف ا آبما   قیل گهمیاس .  ا یآزمش  25لیته هاو کقیس 5/8تش5/7مف ا آبم   هیشزطب)ت صی سشزه ب یی

هظهگه ت ل بلذاهسب  زهیآب ا شا   قیل گهگ  25لیته  ازاو8هیشز ه سشش مدهمف ا میشهگییت صی ل ب  نی
هشثش  ش اه    . هاوت شمیآزمش  32/0ش کچس 
-1P40هش ه  بل ه    شن انه  ه قنته  میلی تهم   از ل ب400×100×100ش  ه  ه   ا  ش 4بت  ا -(8مطش )ل   

Xi 2هشو(،مبنشومفش س  شه  هP20-Hi-Xiه تن .قها گ

 
 )ة(                 )الف(

 1P40-Xi)ة( ومًوٍ  2P20-Hi-Xiقطعٍ مًرد آسمبیص )الف( ومًوٍ  -8ضکل 

 
 

ای قتترار گرفتٌتتذ ٍ جتت  بارگتتااری را بتتا ًتتر  ثابتت  بتتر رٍی  ّتتا  حتت  آزهتتایػ توتتػ ظتتِ ًقطتتِ ( ًوًَتت9ِهطتتاب  ؼتتک  )
 .هَرد هیحظِ قرار گرف   2P20-Hi-Xiّای  کرد. ًتایج ایي آزهایػ در هقایعِ با ًوًَِّا اعوا  هیًوًَِ

 
 )الف(

 
 )ة(

 1P40-2)ة( ضکست ومًوٍ  1P40-1ای )الف( ومًوٍ  آسمبیص خمص سٍ وقطٍ -9ضکل 
 

 ِ فؽتاری کتن   ( از ٍظت  دچتار گعتیختگی ؼتذًذ کتِ بتا  َجتِ بتِ هقاٍهت           10ّتا هطتاب  ؼتک  )    در ایي آزهایػ ّوِ ًوًَت
 هعوَحی ٍ ًحَُ بارگااری قاب  پیػ بیٌی بَد. ّا ًع   بِ بتيبلَکِ

 
 ای تحت خمص سٍ وقطٍ 1P40-1سطح ضکست ومًوٍ  -10ضکل 

 

در اداهتتِ آزهتتایػ  عیتتیي هتتذ  زهتتاى رظتتیذى هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  بتتِ هقتتذار بتتیػ از هتتذٍ  گعتتیختگی بلتتَ ، قتترار   
عتتذد قطعتتِ  28بریتتذُ ؼتتذًذ.  عتتذاد  AACهیلیوتتتر هکعتت  از بلتتَ   200×100×100ّتتایی بتتِ ابعتتاد  تَاّتتذ گرفتت ، ًوًَتتِ

عتذد ًوًَتِ بتِ دظت       14چعت اًین.  عتذاد    هترهربت  بتِ یکتذیگر هتی     هیلتی  100×100بِ دظت  آهتذُ را دٍ بتِ دٍ از هقطت      
رٍزُ ّتتر کتتذام دٍ آزهًَتتِ  35رٍز ٍ  14رٍز،  7رٍز،  3رٍز،  2ظتتاع ، یتت  رٍز،  8ّتتای  آیتتذ کتتِ بتترای آزهتتایػ در زهتتاى هتتی

 دّین. ( قرار هی11ای هطاب  ؼک  ) ّا را  ح  آزهایػ توػ ظِ ًقطِ ر ًْای  ًوًَِدر ًظر گرفتِ ؼذ. د

 
 (2P20-72h-1ای ) ومًوٍ آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک تحت خمص سٍ وقطٍ -11ضکل 
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 ة                                             الف  

 )الف( قجل اس ثبرگذاری )ة( ثعذ اس ضکست B-2آسمبیص مذيل گسیختگی ومًوٍ  -7 ضکل
 

دّتذ کتِ حتذاق  ٍ حتذاکار هتذٍ  گعتیختگی        ( ًؽتاى هتی  5عتذد ًوًَتِ بتِ دظت  آهتذُ در جتذٍ  )       5ًتایج آزهایػ  عذاد 
 باؼذ. کیلَپاظکا  هی 592کیلَپاظکا  ٍ هیاًگیي آى  690ٍ  490بلَ  

 
 (B-Xiي تعییه مذيل گسیختگی )ومًوٍ  AACوتبیج ضکست ثلًک  -5جذيل 

 ٍزى ًوًَِ ؼوارُ ًوًَِ
 )گرم(

 ًیرٍ ًْایی
 )ًیَ ي(

 هذٍ  گعیختگی
 )کیلَپاظکا (

1 17310 8570 510 
2 17870 10020 600 
3 17220 8170 490 
4 17510 11520 690 
5 17910 11220 670 
 592 9900 هیاًگیي 
 91 1512 اًحراف هعیار 

 AACريوذ کست مقبيمت چست ثلًک  3-2-2
هش یششص   ه  هب  ش اصچسبن گی،قاش ا ی ا    هی2اواس ق  هشش  سی شنتیپچس  ل بمدهش کآمش ب

گه  .قیل گهمی   شزا شهض می25هشوسزی  ششقستهو  قیس میلی ته   هگ2/1  ذبآب ش   گته یاه ازبسنگ اه 
هشمف ا آبما   قیل گهمیاس .  ا یآزمش  25لیته هاو کقیس 5/8تش5/7مف ا آبم   هیشزطب)ت صی سشزه ب یی

هظهگه ت ل بلذاهسب  زهیآب ا شا   قیل گهگ  25لیته  ازاو8هیشز ه سشش مدهمف ا میشهگییت صی ل ب  نی
هشثش  ش اه    . هاوت شمیآزمش  32/0ش کچس 
-1P40هش ه  بل ه    شن انه  ه قنته  میلی تهم   از ل ب400×100×100ش  ه  ه   ا  ش 4بت  ا -(8مطش )ل   

Xi 2هشو(،مبنشومفش س  شه  هP20-Hi-Xiه تن .قها گ

 
 )ة(                 )الف(

 1P40-Xi)ة( ومًوٍ  2P20-Hi-Xiقطعٍ مًرد آسمبیص )الف( ومًوٍ  -8ضکل 

 
 

ای قتترار گرفتٌتتذ ٍ جتت  بارگتتااری را بتتا ًتتر  ثابتت  بتتر رٍی  ّتتا  حتت  آزهتتایػ توتتػ ظتتِ ًقطتتِ ( ًوًَتت9ِهطتتاب  ؼتتک  )
 .هَرد هیحظِ قرار گرف   2P20-Hi-Xiّای  کرد. ًتایج ایي آزهایػ در هقایعِ با ًوًَِّا اعوا  هیًوًَِ

 
 )الف(

 
 )ة(

 1P40-2)ة( ضکست ومًوٍ  1P40-1ای )الف( ومًوٍ  آسمبیص خمص سٍ وقطٍ -9ضکل 
 

 ِ فؽتاری کتن   ( از ٍظت  دچتار گعتیختگی ؼتذًذ کتِ بتا  َجتِ بتِ هقاٍهت           10ّتا هطتاب  ؼتک  )    در ایي آزهایػ ّوِ ًوًَت
 هعوَحی ٍ ًحَُ بارگااری قاب  پیػ بیٌی بَد. ّا ًع   بِ بتيبلَکِ

 
 ای تحت خمص سٍ وقطٍ 1P40-1سطح ضکست ومًوٍ  -10ضکل 

 

در اداهتتِ آزهتتایػ  عیتتیي هتتذ  زهتتاى رظتتیذى هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  بتتِ هقتتذار بتتیػ از هتتذٍ  گعتتیختگی بلتتَ ، قتترار   
عتتذد قطعتتِ  28بریتتذُ ؼتتذًذ.  عتتذاد  AACهیلیوتتتر هکعتت  از بلتتَ   200×100×100ّتتایی بتتِ ابعتتاد  تَاّتتذ گرفتت ، ًوًَتتِ

عتذد ًوًَتِ بتِ دظت       14چعت اًین.  عتذاد    هترهربت  بتِ یکتذیگر هتی     هیلتی  100×100بِ دظت  آهتذُ را دٍ بتِ دٍ از هقطت      
رٍزُ ّتتر کتتذام دٍ آزهًَتتِ  35رٍز ٍ  14رٍز،  7رٍز،  3رٍز،  2ظتتاع ، یتت  رٍز،  8ّتتای  آیتتذ کتتِ بتترای آزهتتایػ در زهتتاى هتتی

 دّین. ( قرار هی11ای هطاب  ؼک  ) ّا را  ح  آزهایػ توػ ظِ ًقطِ ر ًْای  ًوًَِدر ًظر گرفتِ ؼذ. د

 
 (2P20-72h-1ای ) ومًوٍ آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک تحت خمص سٍ وقطٍ -11ضکل 
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درـتتذ   50ّتتا از هحتت  ا فتتا ، ٍ از ًسدیتت  هحتت  ا فتتا  ارائتتِ ؼتتذُ اظتت .  در    ( هَقعیتت  ؼکعتت  ًوًَتت12ِدر ؼتتک  )
ّتتا ؼکعتت  از هحتت  ا فتتا  ر  ًتتذاد ٍ در ـتتَر  ؼکعتت  از هحتت  ا فتتا  هتتی  در دٍ هقطتت  بتتاقی هاًتتذ. هقاٍهتت    ًوًَتتِ

 توؽی چع  ٍ بلَکِ با  َجِ بِ اعیم ؼرک  ظازًذُ  قری ا برابر یکذیگر اظ .

 
  )الف(

 )ة(
 2P20-336h-2)ة( ومًوٍ  2P20-72h-2آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک )الف( ومًوٍ  -12ضکل 



 ( آهذُ اظ .6ّای هَرد آزهایػ قرار گرفتِ ؼذُ در جذٍ  )در اداهِ ًتایج رًٍذ کع  هقاٍه  چع  بلَ  برای  وام ًوًَِ
 وتبیج آسمبیص تعییه ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک  -6جذيل 

 ٍزى ًوًَِ ًام ًوًَِ ردی 
 )گرم(

هذٍ  گعیختگی 
 )کیلَپاظکا (

 هیاًگیي
 هذٍ  گعیختگی
 )کیلَپاظکا (

1 1P40-1 2190 563  
2 1P40-2 2210 720 664 

3 1P40-3 2210 711  
4 1P40-4 بِ دحی  ؼکع  زٍدٌّگام حاف گردیذ 
5 2P20-8h-1 2190 554  

6 2P20-8h-2 2200 594 574 

7 2P20-24h-1 2240 581  

8 2P20-24h-2 2410 504 542 

9 2P20-48h-1 2420 653  

10 2P20-48h-2 2460 680 666 

11 2P20-72h-1 2320 806  

12 2P20-72h-2 2380 774 790 

13 2P20-336h-1 2260 747  

14 2P20-336h-2 2260 819 783 

15 2P20-840h-1 2270 594  

16 2P20-840h-2 2220 851 722 

کتتِ در آى زهتتاى  باؼتتذ ( هتتی13ًوتتَدار رًٍتتذ کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  در آزهتتایػ هتتذٍ  گعتتیختگی ّواًٌتتذ ؼتتک  )
 ّا بر حع  کیلَ پاظکا  ارائِ ؼذُ اظ باؼذ ٍ  ٌػ گعیختگی ًوًَِهحاظ ِ ؼذُ بر حع  ظاع  هی

 
 

 
 

 ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک در آسمبیص مذيل گسیختگی -13ضکل 
 

 :وتیجٍ گیزی
مفش ماا   ااش و،ت یااییضااه  ق سااشهی،ت یااییماا   گساایختگی،تغییااهلاا  ،ماا   هااشو  ا اای ه ساایآزمااش  

هااشواهجااشگماا   ا ز ااش یقااها گه تا اساا  طباا) ه ساایAACهااشوگسایختگی   هاا سااخ لاا نچساا  اه  و لاا ب
ت انهتش جز ه اگه  :ل بمی

   .ماا   مفش ماا گساایختگی لاا ب هاتااهماای  هاا قساا مفش ماا چساا  لاا بطاای    زا  صاا   و اا  ب از-1
قیل ششساا ش  اا  ب هسااب  اا ماا   گساایختگیه  هاا قنتااه  اا مفاا ا 790 670  زب اا تهتیاا 3 2گساایختگیه  هاا 

  ه .  ص  ل  اه شنمی7/19 5/1قیل ششس ش 660

ظتاع  پتط    72زیتر بتار قترار دادى بلَکتِ ّتا       با  َجِ بِ ًوَدار رًٍتذ کعت  هقاٍهت  چعت  بلتَ  بْتتریي زهتاى بترای        -2
 باؼذ.ّا بِ یکذیگر هیاز چع اًذى آى

هگاپاظتتکا   7/2هگاپاظتتکا ، هیتتاًگیي هقاٍهتت  فؽتتاری    1/3ٍ  4/2حتتذاق  ٍ حتتذاکار هقاٍهتت  فؽتتاری بتتِ  ر یتت      -3
 باؼذ.   هی
دّتذ کتِ  تٌػ ٍ     آهتذُ ًؽتاى هتی    ّوسهاى با اعوا  فؽار،  غییر هکتاى ًیتس هتَرد ارزیتابی قترار گرفت  ٍ ًتتایج بتِ دظت          -4

 باؼذ. هگاپاظکا  هی 83هگاپاظکا  ٍ  77/2ضری  کؽعاًی بِ  ر ی  
 تطکز ي قذرداوی:

ه  ساان گشنا اایمفشلاا مهاتاا قاا   اهیشاا   اازگااه بمهن ساایش ااهان، اه اا  بمهن ساای  اه ااگشب ه  ساایم ااه  اا 
ی،ح ش ا هااشو اای   ا لااهق شااه ی اتیاماا    طاا   اا ااهاشاشطهح ش اا ماش و م ناا وآههااشا اهازماای ا هاا .ا ا  ن

اهجااشگا اایشااا ه لش ساات قاا   اهی  ااابماای شلاا . اا  هیاساا قاا ا اایمهاا  اا  نه  ااش ومساا    قش لنشسااشن
آزمش  گشبسشزب  ث هه ی سی .
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درـتتذ   50ّتتا از هحتت  ا فتتا ، ٍ از ًسدیتت  هحتت  ا فتتا  ارائتتِ ؼتتذُ اظتت .  در    ( هَقعیتت  ؼکعتت  ًوًَتت12ِدر ؼتتک  )
ّتتا ؼکعتت  از هحتت  ا فتتا  ر  ًتتذاد ٍ در ـتتَر  ؼکعتت  از هحتت  ا فتتا  هتتی  در دٍ هقطتت  بتتاقی هاًتتذ. هقاٍهتت    ًوًَتتِ

 توؽی چع  ٍ بلَکِ با  َجِ بِ اعیم ؼرک  ظازًذُ  قری ا برابر یکذیگر اظ .

 
  )الف(

 )ة(
 2P20-336h-2)ة( ومًوٍ  2P20-72h-2آسمبیص ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک )الف( ومًوٍ  -12ضکل 



 ( آهذُ اظ .6ّای هَرد آزهایػ قرار گرفتِ ؼذُ در جذٍ  )در اداهِ ًتایج رًٍذ کع  هقاٍه  چع  بلَ  برای  وام ًوًَِ
 وتبیج آسمبیص تعییه ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک  -6جذيل 

 ٍزى ًوًَِ ًام ًوًَِ ردی 
 )گرم(

هذٍ  گعیختگی 
 )کیلَپاظکا (

 هیاًگیي
 هذٍ  گعیختگی
 )کیلَپاظکا (

1 1P40-1 2190 563  
2 1P40-2 2210 720 664 

3 1P40-3 2210 711  
4 1P40-4 بِ دحی  ؼکع  زٍدٌّگام حاف گردیذ 
5 2P20-8h-1 2190 554  

6 2P20-8h-2 2200 594 574 

7 2P20-24h-1 2240 581  

8 2P20-24h-2 2410 504 542 

9 2P20-48h-1 2420 653  

10 2P20-48h-2 2460 680 666 

11 2P20-72h-1 2320 806  

12 2P20-72h-2 2380 774 790 

13 2P20-336h-1 2260 747  

14 2P20-336h-2 2260 819 783 

15 2P20-840h-1 2270 594  

16 2P20-840h-2 2220 851 722 

کتتِ در آى زهتتاى  باؼتتذ ( هتتی13ًوتتَدار رًٍتتذ کعتت  هقاٍهتت  چعتت  بلتتَ  در آزهتتایػ هتتذٍ  گعتتیختگی ّواًٌتتذ ؼتتک  )
 ّا بر حع  کیلَ پاظکا  ارائِ ؼذُ اظ باؼذ ٍ  ٌػ گعیختگی ًوًَِهحاظ ِ ؼذُ بر حع  ظاع  هی

 
 

 
 

 ريوذ کست مقبيمت چست ثلًک در آسمبیص مذيل گسیختگی -13ضکل 
 

 :وتیجٍ گیزی
مفش ماا   ااش و،ت یااییضااه  ق سااشهی،ت یااییماا   گساایختگی،تغییااهلاا  ،ماا   هااشو  ا اای ه ساایآزمااش  

هااشواهجااشگماا   ا ز ااش یقااها گه تا اساا  طباا) ه ساایAACهااشوگسایختگی   هاا سااخ لاا نچساا  اه  و لاا ب
ت انهتش جز ه اگه  :ل بمی

   .ماا   مفش ماا گساایختگی لاا ب هاتااهماای  هاا قساا مفش ماا چساا  لاا بطاای    زا  صاا   و اا  ب از-1
قیل ششساا ش  اا  ب هسااب  اا ماا   گساایختگیه  هاا قنتااه  اا مفاا ا 790 670  زب اا تهتیاا 3 2گساایختگیه  هاا 

  ه .  ص  ل  اه شنمی7/19 5/1قیل ششس ش 660

ظتاع  پتط    72زیتر بتار قترار دادى بلَکتِ ّتا       با  َجِ بِ ًوَدار رًٍتذ کعت  هقاٍهت  چعت  بلتَ  بْتتریي زهتاى بترای        -2
 باؼذ.ّا بِ یکذیگر هیاز چع اًذى آى

هگاپاظتتکا   7/2هگاپاظتتکا ، هیتتاًگیي هقاٍهتت  فؽتتاری    1/3ٍ  4/2حتتذاق  ٍ حتتذاکار هقاٍهتت  فؽتتاری بتتِ  ر یتت      -3
 باؼذ.   هی
دّتذ کتِ  تٌػ ٍ     آهتذُ ًؽتاى هتی    ّوسهاى با اعوا  فؽار،  غییر هکتاى ًیتس هتَرد ارزیتابی قترار گرفت  ٍ ًتتایج بتِ دظت          -4

 باؼذ. هگاپاظکا  هی 83هگاپاظکا  ٍ  77/2ضری  کؽعاًی بِ  ر ی  
 تطکز ي قذرداوی:

ه  ساان گشنا اایمفشلاا مهاتاا قاا   اهیشاا   اازگااه بمهن ساایش ااهان، اه اا  بمهن ساای  اه ااگشب ه  ساایم ااه  اا 
ی،ح ش ا هااشو اای   ا لااهق شااه ی اتیاماا    طاا   اا ااهاشاشطهح ش اا ماش و م ناا وآههااشا اهازماای ا هاا .ا ا  ن

اهجااشگا اایشااا ه لش ساات قاا   اهی  ااابماای شلاا . اا  هیاساا قاا ا اایمهاا  اا  نه  ااش ومساا    قش لنشسااشن
آزمش  گشبسشزب  ث هه ی سی .
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Abstract 
Considering the mandatory application of lightweight concrete AAC blocks in separating walls of 
buildings, the need for proper selection and installation of such materials for suitable operation and 
prevention of material losses and additional costs related to future restoration should be considered. In 
this study, first, the compressive strength of blocks was determined by testing of cubic samples with 
dimensions of 200 mm. The results show that minimum and maximum compressive strengths was 2.4 
and 3.1 with an average value of 2.7 MPa. To determine the modulus of elasticity of the blocks, cubes of 
100 mm dimensions were also tested under compressive loading while both applied load and 
corresponding deformation were acquired. The process of determining cement-based block adhesive 
strength was done by testing 28 block prisms with dimensions of 100 x 100 x 200 mm, which were glued 
together with adhesive, under three-point bending set up at specified times from 8 hours to 35 days. The 
results were compared with control samples with dimensions of 100 × 100 × 400 mm. The results 
showed that, after 48 hours, adhesive adhesion strength exceeded the resistance of the block. 
Key words: AAC Block, Adhesion Strength, Flexural Capacity, Block Adhesive 
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Abstract 
Considering the mandatory application of lightweight concrete AAC blocks in separating walls of 
buildings, the need for proper selection and installation of such materials for suitable operation and 
prevention of material losses and additional costs related to future restoration should be considered. In 
this study, first, the compressive strength of blocks was determined by testing of cubic samples with 
dimensions of 200 mm. The results show that minimum and maximum compressive strengths was 2.4 
and 3.1 with an average value of 2.7 MPa. To determine the modulus of elasticity of the blocks, cubes of 
100 mm dimensions were also tested under compressive loading while both applied load and 
corresponding deformation were acquired. The process of determining cement-based block adhesive 
strength was done by testing 28 block prisms with dimensions of 100 x 100 x 200 mm, which were glued 
together with adhesive, under three-point bending set up at specified times from 8 hours to 35 days. The 
results were compared with control samples with dimensions of 100 × 100 × 400 mm. The results 
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 چکیذٌ;
منعاذد   یثاٍ علاو يداًد ابرامنرَاب     ییثىاب  بوقابة یم یثانه مسالد دارا   یقابة َاب   یعملکرد لرزٌ ا یبثیي ارز یمذلسبز

 هیا در ماًرد ا  بدیا ز یَاب  ویا يداًد عاذق ق ع   سیا آدر ي ماالت ي و  هیمالت، اوذرکىص ث بتیمطخصبت آدر، خصًص ریوظ
 یعىبصار سابزٌ ا   هیا ا یرفنابر لارزٌ ا   یىا یث صیثبضاذ  دُاو اا    یمُىذسبن طراح ما  یاصل یاز چبلص َب یکیابرامنرَب 

ً      ،یلیمذل تحل ذیثب  ریا اخ یسابزٌ را وطابن دَاذ  در دَاٍ َاب      یکاٍ ثنًاواذ رفنابر ياقعا     یدابم  ي کابرا ثبضاذ ثاٍ وحا
را ثاٍ   هیاز محققا  یبریدرين صاححٍ تًداٍ ثسا    یتحاو ثبرذارار   ییثىاب  بوقابة یم یرفنبر قبة ثنه مسالد دارا  یمذلسبز

ٍ یي مقب یمقبلاٍ ثررسا   هیا در ا یخًد مع ًف کردٌ اسو  َذف اصل قابة ثانه مسالد     یزمخنلا  مذلساب   یريش َاب  سا
َ یآزمب جیثب وناب  ییثىب بوقبةیم یدارا َاذف ااا از    هیا ثاٍ ا  یبثیا دساو   یثبضاذ  ثارا   یي اونخابة ريش ثرتار ما    یطااب
ٌ یريش َاب، ومًواٍ سابخنٍ ضاذٌ در آزمب     هیاز ا کیکبرثرد َر  یَب ىٍیزم دیتًض  یمذلسابز ثاٍ ساٍ ريش مخنلا      طااب

 (macro) بسیا ضاذٌ ي ماذل ديق ثاب ريش ثاس  مق     یسابدٌ سابز   (micro) بسیا ضذٌ اسو  مذل ايل ثب ريش کًچک مق
در واارق  یمعاابدل فطاابر لااٍیم ذٌیااثااب اساانحبدٌ از ا سیااضااذٌ اوااذ  مااذل سااًق و یمااذل ساابزAbaqus در واارق افااسار

ٍ یمقبي  یحبصال از مذلسابز   جیوناب  یضاذٌ اساو  ثررسا    یماذل سابز    Openseesافسار َ یآزمب جیآن ثاب وناب   سا  یطااب
ي  ییدرصاذ خ اب در ثابر وُاب     76/3ثاب    (macro) بسیا ثاٍ ريش ريش ثاس  مق   یآن اساو کاٍ مذلسابز    یوطبن دَىذٌ

مخنلا  ي   یثاٍ ابرامنرَاب   بزیا و هیاساو  َمنىا   یريش مذلسابز  هیکام خ ابتر   ،یثُنر محاذيدٌ تارخ خاًردذ    صیومب
ريش  یرصااذد 23/21 یمًداات خ ااب َااببوقاابةیمااًرد رفناابر م در ویااي در دساانرس وجااًدن آوُااب ي عااذق ق ع ذٌیاانیا

ٍ یم ذٌیا ثاب اسانحبدٌ از ا   یضذٌ اسو  مذلسابز  یسبدٌ سبز (micro) بسیکًچک مق یمذلسبز  :/39 یمعابدل ثاب خ اب    لا
 .کىذ جبدیثلىذ مرتجٍ ا یسبخنمبن َب ژٌیسبخنمبن َب ثً یدر مذلسبز یبدیتًاوذ سًُلو ز یدرصذ م
ثاس    یسابدٌ ضاذٌ، مذلسابز    (micro) بسیا کًچاک مق  یقابة ثانه مسالد، مذلسابز     ،ییثىاب  بوقابة یم :کلیذی کلمبت
 یمعبدل فطبر لٍی، ريش م  (macro) بسیمق

 24:8-19-38 دریبفو مقبلٍ;
 24:8-21-33  اریرش مقبلٍ;

 مقذمٍ -2

 ًگوولفتي ًظوول در دلرووذ بووِ بٌووایی هراًقووا  دارای ّووایسووامتواى از بسووراری 1396 سووا  سوول ذ اّووا  زلزلووِ طووَ  در
 خداکٌٌوودُ ایٌکووِ بوول عووهٍُ( ّووا لکٌٌوودُ) ّوواهراًقووا  .[1]ضوودًد هتحوووذ خوودی آسوور  ّووا در هلا ووذ طلا وویهراًقووا 
 مووَاظ علوو  بووِ ّوچٌووري ّووا در بلابوول بارّووای خوواًیی را ندرروول دٌّوود رفتووار بووا  ّسووتٌد هووی نَاًٌوود هعووواری فضوواّای
غالیوا    باضوٌد  هوی  ای رچرودُ  رفتوار  دارای بٌوایی  ّوای  لکٌٌودُ   رلاهوًَی،  بوا   بوا  اًودرکٌص  ٍ آًْوا  در اسوتاادُ  هَرد هػالح

ِ   والی  در  َضوی کولدُ ٍ آًولا در خْو  اطورٌواى فولؼ هوی کٌٌود،         چطون  ّوا هراًقوا   اثولا   از هٌْدساى طولا    ٍخوَد  کو
 ایوي  بول  ضودُ کوِ ًتردوِ آى نطودید اثولا  زلزلوِ در سوازُ هوی باضود  عوهٍُ           سوازُ  سوتتی  افوزایص  باعث ّابا  در هراًقا 

  [2ضَد] ًلم طیقِ نطکرذ ٍ سازُ  رچص کَناُ، ستَى باعث ایداد نَاًد هی ّاٍخَد هراًقا 
ِ  بلای غالیاً ایٌکِ دلرذ بِ ِ  عوددی  سوازی  هود   لواا اًدوام   اهکاًوا  آزهایطوگاّی هحودٍد اسو ،     ّوا هراًقوا   رفتوار  هطالعو  کو

ِ  کن ّزیٌِ ٍ باال دب  ٍ سلع  با را هطالعا  بوتي   ّوای بوا   هدلسوازی   گولدد  هوی  نلقوی  هْون  ضولٍر   یو    ورص بیولد،   بو
ِ  بٌوایی  هراًقوا   دارای هسلح  بوري  اًودرکٌص  هوه ،  مػَغورا   آخول،  هطتػوا   ًظرول  ددهتعو   اراهتلّوای  ٍخوَد  علو   بو
 بوولای اغوولی ّووایچووالص از یکووی  اراهتلّووا ایووي هووَرد در زیوواد ّووای بطعروو  عوودم ٍخووَد علوو  بووِ  ًرووز ٍ هووه  ٍ آخوول

ِ  ًرواز  ّوا هراًقوا   رفتوار  بلرسی بلای  باضد هی طلا  هٌْدساى ِ  باضود  هوی  کوارا  ٍ خواه   نحلرلوی  هود  ّوای   بو  نوا  بتَاًود  کو
ِ  ٍ هوثثل  عَاهوذ  کولدى  ٍارد بابلرو   بایسوتی  نحلرلوی  ّوای  هود   ایوي   دٌّود  ًطواى  را سوازُ  ٍابعوی  رفتار هوکي  د هطتػو

 داضووتِ را هراًقووا  رفتووار سووازی ضوویرِ نَاًووایی بایسووتی هوواکَر، ّووای هوود  ّوچٌووري  را داضووتِ باضووٌد دیووَار اغوولی ّووای
ِ   ژٍّطوگلاى  نَسو   ّوا  هراًقوا   عولکولد  ارزیوابی  بولای  گًَواگًَی  هدلسوازی  ّایرٍش  باضٌد ِ  کوار  بو  از  اسو   ضودُ  گلفتو
ِ  نوَاى  هوی  را آًْوا  اغوَ  هدلسوازی،   ًظول  ًقطِ ِ  دٍ بو بوزرم   رٍش  کولد  نقسورن  کَچو  ٍ بوزرم هقروا     ّوای هود   دسوت

رفتووار کلووی سووازُ بوودٍى در ًظوول گروولی هطتػووا  ریووز آسوور  دیوودگی را ًطوواى هووی دّوود  در  الرکووِ در رٍش     هقرووا 
 اًتتوا    [3ضوَد] لی از رفتوار سوازُ ٍ آسور  دیودگی نودریدی هػوالح بٌوایی هطواّدُ هوی         کَچ  هقرا  خزئرا  دبرو  نو  

 هطالعِ بستگی دارد  هَرد  اراهتلّای ٍ هد  ابعاد بِ ّارٍش ایي از ی  ّل
آى  آزهایطووگاّی، ًوًَووِ کاهووذ نَضوورح از بعوود ضوودُ ٍ  لدامتووِ هدلسووازی ّووایرٍش اًووَا  بلرسووی بووِ ابتوودا هقالووِ ایووي در

ِ  بوا  ًوًَِ  ِ  یو   بارگوااری  عوددی نحو    هتتلو   رٍش سو  کَچو  هقروا    رٍش بوا  اٍ  هود    گولدد  هوی  هدلسوازی  خْتو
ِ  Abaqus افوزار  ًولم  ّول دٍ در   بوزرم هقروا    رٍش بوا  دٍم هود   ٍ ضودُ  سادُ  بوا  ًروز  سوَم  هود    هوی ضوَد   سوازی  ضویر

ِ  ایدُ از استاادُ ِ  OpenSees افوزار  ًولم  هعواد  فطواری در   هرلو  رٍش ّول  بولای  ًرواز  هوَرد   اراهتلّوای  ٍ ضودُ  سوازی  ضویر
 هکوواى ٍ ًوووایص هحوودٍدُ نوول، مووَردگی،ندرروول-ًروولٍ گروولی ًوووَدار ایوواى بووا بکووار در  ضووًَد هووی دادُ ضوول  سووازی ضوویرِ
  ضَد هی هقایسِ آزهایطگاّی ًتایح با سازی هد  از ّل سِ رٍش  اغذ ًتایح

 مريری ثر ريش َبی مخنل  مذلسبزی میبوقبة َب
ِ  غووحرح آًْووا ضوودُ رفتووار برٌووی  وورص هوواً  از ّوواهراًقووا  رفتووار در نٌووَ   هٌاووی ٍ هثیوو  اثوولا  ٍ باعووث هووی ضووَد کوو

 زیووادی  ژٍّطووگلاى هحاسوویانی دبروو ، ّووایرٍش هعلفووی ّوود  امروول بووا ّووایدّووِ در  ًادیوودُ گلفتووِ ضووَد ّووا هراًقووا 
  بوولای رٍش چْووار غالیوواً  اًووددادُ اًدووام هراًقووا  دارای ّووای سووازُ رٍی هتتلاووی بوول  عووددی ٍ آزهایطووگاّی هطالعووا 
ِ  گرولد  هوی  بولار  اسوتاادُ  هوَرد  هراًقوا   دارای ّوای  سوازُ  هدلسوازی  بوا   ا رو کَچو  هق هدلسوازی بوِ رٍش    :از عیارنٌود  کو

سووادُ ضوودُ، هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا  ٍ هدلسووازی بووِ رٍش  ا رووکَچوو  هقخزئرووا  دبروو ، هدلسووازی بووِ رٍش 
 هرلِ هعاد  فطاری   

 ثب دسئیبت دقیق (microمقیبس)کًچک  مذل
ٍ  هووه  ٍ آخوول ضوواهذ هراًقووا  اخووزا  نووواهی رٍش ایووي در  اًوودضوودُ نطووکرذ هووه  ٍ بٌووایی ٍا وودّای از ّووا هراًقووا 
ِ  هوه   ٍ آخول  بوري  نوا  سطح ّوچٌري ِ  غوَر   بو  هطتػوا   داضوتي  (  بٌوابلایي 1)ضوکذ  گلدًود  هوی  هدلسوازی  خداگاًو
ِ  کِ هاکَر هَاد هکاًرکی  ایوي  از  باضود  هوی  ضولٍری  گولدد،  هوی  نعروري  هوَاد  رٍی بول  آزهوایص  طلیو   از ٍ هدوزا  غوَر   بو
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 چکیذٌ;
منعاذد   یثاٍ علاو يداًد ابرامنرَاب     ییثىاب  بوقابة یم یثانه مسالد دارا   یقابة َاب   یعملکرد لرزٌ ا یبثیي ارز یمذلسبز

 هیا در ماًرد ا  بدیا ز یَاب  ویا يداًد عاذق ق ع   سیا آدر ي ماالت ي و  هیمالت، اوذرکىص ث بتیمطخصبت آدر، خصًص ریوظ
 یعىبصار سابزٌ ا   هیا ا یرفنابر لارزٌ ا   یىا یث صیثبضاذ  دُاو اا    یمُىذسبن طراح ما  یاصل یاز چبلص َب یکیابرامنرَب 

ً      ،یلیمذل تحل ذیثب  ریا اخ یسابزٌ را وطابن دَاذ  در دَاٍ َاب      یکاٍ ثنًاواذ رفنابر ياقعا     یدابم  ي کابرا ثبضاذ ثاٍ وحا
را ثاٍ   هیاز محققا  یبریدرين صاححٍ تًداٍ ثسا    یتحاو ثبرذارار   ییثىاب  بوقابة یم یرفنبر قبة ثنه مسالد دارا  یمذلسبز

ٍ یي مقب یمقبلاٍ ثررسا   هیا در ا یخًد مع ًف کردٌ اسو  َذف اصل قابة ثانه مسالد     یزمخنلا  مذلساب   یريش َاب  سا
َ یآزمب جیثب وناب  ییثىب بوقبةیم یدارا َاذف ااا از    هیا ثاٍ ا  یبثیا دساو   یثبضاذ  ثارا   یي اونخابة ريش ثرتار ما    یطااب
ٌ یريش َاب، ومًواٍ سابخنٍ ضاذٌ در آزمب     هیاز ا کیکبرثرد َر  یَب ىٍیزم دیتًض  یمذلسابز ثاٍ ساٍ ريش مخنلا      طااب

 (macro) بسیا ضاذٌ ي ماذل ديق ثاب ريش ثاس  مق     یسابدٌ سابز   (micro) بسیا ضذٌ اسو  مذل ايل ثب ريش کًچک مق
در واارق  یمعاابدل فطاابر لااٍیم ذٌیااثااب اساانحبدٌ از ا سیااضااذٌ اوااذ  مااذل سااًق و یمااذل ساابزAbaqus در واارق افااسار

ٍ یمقبي  یحبصال از مذلسابز   جیوناب  یضاذٌ اساو  ثررسا    یماذل سابز    Openseesافسار َ یآزمب جیآن ثاب وناب   سا  یطااب
ي  ییدرصاذ خ اب در ثابر وُاب     76/3ثاب    (macro) بسیا ثاٍ ريش ريش ثاس  مق   یآن اساو کاٍ مذلسابز    یوطبن دَىذٌ

مخنلا  ي   یثاٍ ابرامنرَاب   بزیا و هیاساو  َمنىا   یريش مذلسابز  هیکام خ ابتر   ،یثُنر محاذيدٌ تارخ خاًردذ    صیومب
ريش  یرصااذد 23/21 یمًداات خ ااب َااببوقاابةیمااًرد رفناابر م در ویااي در دساانرس وجااًدن آوُااب ي عااذق ق ع ذٌیاانیا

ٍ یم ذٌیا ثاب اسانحبدٌ از ا   یضذٌ اسو  مذلسابز  یسبدٌ سبز (micro) بسیکًچک مق یمذلسبز  :/39 یمعابدل ثاب خ اب    لا
 .کىذ جبدیثلىذ مرتجٍ ا یسبخنمبن َب ژٌیسبخنمبن َب ثً یدر مذلسبز یبدیتًاوذ سًُلو ز یدرصذ م
ثاس    یسابدٌ ضاذٌ، مذلسابز    (micro) بسیا کًچاک مق  یقابة ثانه مسالد، مذلسابز     ،ییثىاب  بوقابة یم :کلیذی کلمبت
 یمعبدل فطبر لٍی، ريش م  (macro) بسیمق

 24:8-19-38 دریبفو مقبلٍ;
 24:8-21-33  اریرش مقبلٍ;

 مقذمٍ -2

 ًگوولفتي ًظوول در دلرووذ بووِ بٌووایی هراًقووا  دارای ّووایسووامتواى از بسووراری 1396 سووا  سوول ذ اّووا  زلزلووِ طووَ  در
 خداکٌٌوودُ ایٌکووِ بوول عووهٍُ( ّووا لکٌٌوودُ) ّوواهراًقووا  .[1]ضوودًد هتحوووذ خوودی آسوور  ّووا در هلا ووذ طلا وویهراًقووا 
 مووَاظ علوو  بووِ ّوچٌووري ّووا در بلابوول بارّووای خوواًیی را ندرروول دٌّوود رفتووار بووا  ّسووتٌد هووی نَاًٌوود هعووواری فضوواّای
غالیوا    باضوٌد  هوی  ای رچرودُ  رفتوار  دارای بٌوایی  ّوای  لکٌٌودُ   رلاهوًَی،  بوا   بوا  اًودرکٌص  ٍ آًْوا  در اسوتاادُ  هَرد هػالح

ِ   والی  در  َضوی کولدُ ٍ آًولا در خْو  اطورٌواى فولؼ هوی کٌٌود،         چطون  ّوا هراًقوا   اثولا   از هٌْدساى طولا    ٍخوَد  کو
 ایوي  بول  ضودُ کوِ ًتردوِ آى نطودید اثولا  زلزلوِ در سوازُ هوی باضود  عوهٍُ           سوازُ  سوتتی  افوزایص  باعث ّابا  در هراًقا 

  [2ضَد] ًلم طیقِ نطکرذ ٍ سازُ  رچص کَناُ، ستَى باعث ایداد نَاًد هی ّاٍخَد هراًقا 
ِ  بلای غالیاً ایٌکِ دلرذ بِ ِ  عوددی  سوازی  هود   لواا اًدوام   اهکاًوا  آزهایطوگاّی هحودٍد اسو ،     ّوا هراًقوا   رفتوار  هطالعو  کو

ِ  کن ّزیٌِ ٍ باال دب  ٍ سلع  با را هطالعا  بوتي   ّوای بوا   هدلسوازی   گولدد  هوی  نلقوی  هْون  ضولٍر   یو    ورص بیولد،   بو
ِ  بٌوایی  هراًقوا   دارای هسلح  بوري  اًودرکٌص  هوه ،  مػَغورا   آخول،  هطتػوا   ًظرول  ددهتعو   اراهتلّوای  ٍخوَد  علو   بو
 بوولای اغوولی ّووایچووالص از یکووی  اراهتلّووا ایووي هووَرد در زیوواد ّووای بطعروو  عوودم ٍخووَد علوو  بووِ  ًرووز ٍ هووه  ٍ آخوول

ِ  ًرواز  ّوا هراًقوا   رفتوار  بلرسی بلای  باضد هی طلا  هٌْدساى ِ  باضود  هوی  کوارا  ٍ خواه   نحلرلوی  هود  ّوای   بو  نوا  بتَاًود  کو
ِ  ٍ هوثثل  عَاهوذ  کولدى  ٍارد بابلرو   بایسوتی  نحلرلوی  ّوای  هود   ایوي   دٌّود  ًطواى  را سوازُ  ٍابعوی  رفتار هوکي  د هطتػو

 داضووتِ را هراًقووا  رفتووار سووازی ضوویرِ نَاًووایی بایسووتی هوواکَر، ّووای هوود  ّوچٌووري  را داضووتِ باضووٌد دیووَار اغوولی ّووای
ِ   ژٍّطوگلاى  نَسو   ّوا  هراًقوا   عولکولد  ارزیوابی  بولای  گًَواگًَی  هدلسوازی  ّایرٍش  باضٌد ِ  کوار  بو  از  اسو   ضودُ  گلفتو
ِ  نوَاى  هوی  را آًْوا  اغوَ  هدلسوازی،   ًظول  ًقطِ ِ  دٍ بو بوزرم   رٍش  کولد  نقسورن  کَچو  ٍ بوزرم هقروا     ّوای هود   دسوت

رفتووار کلووی سووازُ بوودٍى در ًظوول گروولی هطتػووا  ریووز آسوور  دیوودگی را ًطوواى هووی دّوود  در  الرکووِ در رٍش     هقرووا 
 اًتتوا    [3ضوَد] لی از رفتوار سوازُ ٍ آسور  دیودگی نودریدی هػوالح بٌوایی هطواّدُ هوی         کَچ  هقرا  خزئرا  دبرو  نو  

 هطالعِ بستگی دارد  هَرد  اراهتلّای ٍ هد  ابعاد بِ ّارٍش ایي از ی  ّل
آى  آزهایطووگاّی، ًوًَووِ کاهووذ نَضوورح از بعوود ضوودُ ٍ  لدامتووِ هدلسووازی ّووایرٍش اًووَا  بلرسووی بووِ ابتوودا هقالووِ ایووي در

ِ  بوا  ًوًَِ  ِ  یو   بارگوااری  عوددی نحو    هتتلو   رٍش سو  کَچو  هقروا    رٍش بوا  اٍ  هود    گولدد  هوی  هدلسوازی  خْتو
ِ  Abaqus افوزار  ًولم  ّول دٍ در   بوزرم هقروا    رٍش بوا  دٍم هود   ٍ ضودُ  سادُ  بوا  ًروز  سوَم  هود    هوی ضوَد   سوازی  ضویر

ِ  ایدُ از استاادُ ِ  OpenSees افوزار  ًولم  هعواد  فطواری در   هرلو  رٍش ّول  بولای  ًرواز  هوَرد   اراهتلّوای  ٍ ضودُ  سوازی  ضویر
 هکوواى ٍ ًوووایص هحوودٍدُ نوول، مووَردگی،ندرروول-ًروولٍ گروولی ًوووَدار ایوواى بووا بکووار در  ضووًَد هووی دادُ ضوول  سووازی ضوویرِ
  ضَد هی هقایسِ آزهایطگاّی ًتایح با سازی هد  از ّل سِ رٍش  اغذ ًتایح

 مريری ثر ريش َبی مخنل  مذلسبزی میبوقبة َب
ِ  غووحرح آًْووا ضوودُ رفتووار برٌووی  وورص هوواً  از ّوواهراًقووا  رفتووار در نٌووَ   هٌاووی ٍ هثیوو  اثوولا  ٍ باعووث هووی ضووَد کوو

 زیووادی  ژٍّطووگلاى هحاسوویانی دبروو ، ّووایرٍش هعلفووی ّوود  امروول بووا ّووایدّووِ در  ًادیوودُ گلفتووِ ضووَد ّووا هراًقووا 
  بوولای رٍش چْووار غالیوواً  اًووددادُ اًدووام هراًقووا  دارای ّووای سووازُ رٍی هتتلاووی بوول  عووددی ٍ آزهایطووگاّی هطالعووا 
ِ  گرولد  هوی  بولار  اسوتاادُ  هوَرد  هراًقوا   دارای ّوای  سوازُ  هدلسوازی  بوا   ا رو کَچو  هق هدلسوازی بوِ رٍش    :از عیارنٌود  کو

سووادُ ضوودُ، هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا  ٍ هدلسووازی بووِ رٍش  ا رووکَچوو  هقخزئرووا  دبروو ، هدلسووازی بووِ رٍش 
 هرلِ هعاد  فطاری   

 ثب دسئیبت دقیق (microمقیبس)کًچک  مذل
ٍ  هووه  ٍ آخوول ضوواهذ هراًقووا  اخووزا  نووواهی رٍش ایووي در  اًوودضوودُ نطووکرذ هووه  ٍ بٌووایی ٍا وودّای از ّووا هراًقووا 
ِ  هوه   ٍ آخول  بوري  نوا  سطح ّوچٌري ِ  غوَر   بو  هطتػوا   داضوتي  (  بٌوابلایي 1)ضوکذ  گلدًود  هوی  هدلسوازی  خداگاًو
ِ  کِ هاکَر هَاد هکاًرکی  ایوي  از  باضود  هوی  ضولٍری  گولدد،  هوی  نعروري  هوَاد  رٍی بول  آزهوایص  طلیو   از ٍ هدوزا  غوَر   بو
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 بلضووی ضکسوو   وواال  هراًقووا ، دارای بووا  ًْووایی هقاٍهوو  ٍ سووتتی هاًٌوود ّوواییٍیژگووی نعرووري بوولای هدلسووازی ًووَ 
ِ  یو   بارّوای  نحو   هراًقوا   ملابوی  ٍ ضکسو    واال   ههنوی،  درزّوای  ضوع   اثل در ّا هراًقا  ِ  ٍ خْتو  ًحوَُ  ای، چلمو

ّووای کووٌح، رٍش ّووای نوولهرن ٍ بْیووَد عولکوولد بابْووای دارای ضووکذ گروولی نوول، ّووای هوولزی ٍ بلضووی ٍ ّوچٌووري ملابووی
دبو  ًتوایح هدلسوازی بوا رٍش کَچو  هقروا         .[4،5،6هراًقا  بٌوایی هاًٌود اسوتاادُ از انػواال  بلضوی بوِ کوار هوی رٍد]        
ا  بسوورار برطووتل ٍ داضووتي اطهعووا  کوواهلی از مػَغوورا  بسوورار بوواالنل مَاّوود بووَدج اهووا اًدووام آى ًروواز بووِ  دوون هحاسووی 

 [ 6،7،8اخزا  سازًدُ ٍ اًدرکٌص هراى آًْا هی باضد ]

 
 بسیکًچک مق; مذلسبزی ثٍ ريش  2ضکل  

 
خْ  بلرسی ٍ نعرري رفتوار هراًقوا  ّوا بوِ رٍش کَچو  هقروا  ، هود  ّوای گًَواگًَی نَسو  هحققوري بوِ کوار گلفتوِ               

ِ      (2008)[ 9ضودُ اسو   آسوتلی ]    را بوِ رٍش کَچو  هقروا      یو  طیقوِ دارای هراًقوا    -ًوًَوِ ّوایی از بوا  یو  دّاًو
   ِ اًود  ّود  از  وژٍّص آسوتلی  ارائوِ هعرواری بولای        هدلسوازی ضودُ   Fortranّوا در ًولم افوزار    هدلسازی ًووَد  ّووِ ًوًَو

ٍ نحلرووذ ًتووایح آى، طووَ  خوودایص هراًقووا  از بووا  در هدلسووازی بووَد  بوولای دسوو  یووابی بووِ ایووي ّوود   وو  از هدلسووازی 
نوووا  بووا  بووا دیووَار ٍ ّوچٌووري نَزیوو  نووٌص نواسووی بووري بووا  ٍ دیووَار را هووَرد هطالعووِ بوولار داد  کَنلهوواًَ ،           

( هووود  آزهایطوووگاّی بوووا  دارای هراًقوووا  را بوووا رٍش هدلسوووازی کَچووو  2011[ )10اسوووتاٍرید ، ضووورٌل ٍ ٍیلروووام]
ِ     هقرا  هقایسوِ کلدًود  هود  آزهایطوگاّی بوِ غوَر  نووام        ای بولار داضو    اسور لولزُ     هقروا  ٍ نحو  بارگوااری چلمو

 اًطیاق مَبی با ًوًَِ آزهایطگاّی داض    ا رکَچ  هقای ٍ الگَی نل، مَردگی هدلسازی 
 مذل کًچک مقیبس سبدٌ ضذٌ

خْ  کاّص  دون هحاسویا  در هدلسوازی کَچو  هقروا  ، هوی نوَاى الوواى هوه  را در ًظول ًگلفو  ٍلوی موَاظ آًولا               
(  اهووا بوولای 2لد  در ایووي غووَر  ضووتاه  هووه  در ضووتاه  الووواى ّووای آخوول در ًظوول گلفتووِ هووی ضووَد )ضووکذ اعوووا  کوو

مطووای کوتوول بایسووتی الووواى  دفاغووذ را بووِ طووَر کاهووذ ضٌاسووایی کوولد ٍ هطتػووا  فطوواری، بلضووی ٍ کططووی آًوولا در    
ه  ٍ رفتوار سوطح نووا  بوري     هد  سازی در ًظل گلف   هطتػوا  در ًظول گلفتوِ ضودُ، بایود نَاًوایی هدلسوازی رفتوار هو         

آخل ٍ هه  را بوِ طوَر دبرو  داضوتِ باضود  بٌوابلایي در ایوي رٍش موَاظ کططوی، فطواری ٍ بلضوی هوه  ٍ انػوا  آى بوا               
آخوول دارای اّوروو  اسوو   بوودیْی اسوو  رفتووار کططووی ٍ بلضووی هووه  نعرووري کٌٌوودُ اسوو  ٍ رفتووار فطوواری آى در نحلرووذ 

  ]11[ناثرل بابذ هه ظِ ای ًدارد

 
 [22سبدٌ ضذٌ] بسیکًچک مق; وحًٌ مذل سبزی ثٍ ريش  3ضکل 

   (macroمذل ثسر  مقیبس )
الیتووِ  گوولدد  هووی هووه  ٍ آخوول خووایگزیي ٍ ضوودُ گلفتووِ ًظوول در ّوگووي هووادُ یوو  عٌووَاى بووِ بٌووایی هػووالح رٍش ایووي در

   (3 ضووکذ)باضوود، هووی هتاوواٍ  هووه  ٍ آخوول خداگاًووِ ّوول یوو  از هووَاد هطتػووا  بووا هووادُ خووایگزیي هکوواًرکی هطتػووا 
ایووي رٍش یوو  رٍش سووادُ ٍ سوولی  اسوو  ٍ بووِ اطهعووا  ٍرٍدی کوووی ًروواز دارد  کوواربلد اغوولی ایووي ًووَ  هدلسووازی در     

باضود  در  ای سوامتواى هوی  ّوا بول عولکولد لولزُ    ّا بول رفتوار کوذ سوامتواى بوِ مػوَظ نوأثرل هراًقوا         بلرسی نأثرل هراًقا 
ِ        هراًقوا   نواثرل  ّوایی هاًٌود  ایي ًوَ  هدلسوازی، ٍیژگوی    ّوای هتتلو ، اثول    ّوا بول  اسور سوامتواى بوِ ضوتا  ًاضوی از زلزلو

ّوای دیٌواهرکی سوازُ از خولوِ  لیَدّوای ارنعاضوی سوامتواى ٍ ضوکذ هَدّوای ارنعاضوی سوامتواى،            ّوا بول ٍیژگوی   هراًقا 
 [   6باضد]بابذ بلرسی هی

 
 بسیثسر  مق; مذلسبزی ثٍ ريش  4ضکل 

 
 رٍش از بٌووایی هراًقووا  دارای ّووای سووامتواى دیٌوواهرکی ّووایٍیژگووی هطالعووِ خْوو ( 2003[ )12]ّوکوواراى ٍ ًٍتووَرا

ِ  ایوي  در  کلدًود  اسوتاادُ  هدلسوازی  بولای  ا ربزرم هق ِ  خْو   هطالعو  ٍ هوَدی  ّوای ضوکذ  طیرعوی،  ّوای فلکواً   هحاسوی
 آزهووایص از ژا ووي ناکاهاسووَى در ٍابوو  سووامتواى یوو  نحلیکووا  ٍ ارنعاضووا  سووطح از  ووایرٌی هرووزاى در هرلایووی ًسووی 
ِ  ًظول  در هحودٍد  اخوزا   هود    اسو   ضدُ استاادُ هحرطی ارنعاش ِ  ضودُ  گلفتو ِ  بو  ارنعواش  آزهوایص  از  اغوذ  ًتوایح  ٍسورل

 ا رووبووزرم هق( بووا بکووارگرلی رٍش 2008)]13[فوول ٍ ّوکوواراىاهروود رضووایی  اسوو  ضوودُ کووالریلُ گلفتووِ غووَر  هحرطووی
ِ ای یو  سوازُ سوِ بعودی یو     ّای دیٌاهرکی ٍ عولکولد لولزُ  ٍیژگی یو  طیقوِ را نحو  بارگوااری دیٌواهرکی هوَرد       -  دّاًو

هطالعووِ بوولار دادًوود  از خولووِ  اراهتلّووای بلرسووی ضوودُ، ٍیژگووی ّووای مطووی ٍ غروول مطووی سووازُ، بابلروو  ضووکذ  ووایلی،   
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 بلضووی ضکسوو   وواال  هراًقووا ، دارای بووا  ًْووایی هقاٍهوو  ٍ سووتتی هاًٌوود ّوواییٍیژگووی نعرووري بوولای هدلسووازی ًووَ 
ِ  یو   بارّوای  نحو   هراًقوا   ملابوی  ٍ ضکسو    واال   ههنوی،  درزّوای  ضوع   اثل در ّا هراًقا  ِ  ٍ خْتو  ًحوَُ  ای، چلمو

ّووای کووٌح، رٍش ّووای نوولهرن ٍ بْیووَد عولکوولد بابْووای دارای ضووکذ گروولی نوول، ّووای هوولزی ٍ بلضووی ٍ ّوچٌووري ملابووی
دبو  ًتوایح هدلسوازی بوا رٍش کَچو  هقروا         .[4،5،6هراًقا  بٌوایی هاًٌود اسوتاادُ از انػواال  بلضوی بوِ کوار هوی رٍد]        
ا  بسوورار برطووتل ٍ داضووتي اطهعووا  کوواهلی از مػَغوورا  بسوورار بوواالنل مَاّوود بووَدج اهووا اًدووام آى ًروواز بووِ  دوون هحاسووی 

 [ 6،7،8اخزا  سازًدُ ٍ اًدرکٌص هراى آًْا هی باضد ]

 
 بسیکًچک مق; مذلسبزی ثٍ ريش  2ضکل  

 
خْ  بلرسی ٍ نعرري رفتوار هراًقوا  ّوا بوِ رٍش کَچو  هقروا  ، هود  ّوای گًَواگًَی نَسو  هحققوري بوِ کوار گلفتوِ               

ِ      (2008)[ 9ضودُ اسو   آسوتلی ]    را بوِ رٍش کَچو  هقروا      یو  طیقوِ دارای هراًقوا    -ًوًَوِ ّوایی از بوا  یو  دّاًو
   ِ اًود  ّود  از  وژٍّص آسوتلی  ارائوِ هعرواری بولای        هدلسوازی ضودُ   Fortranّوا در ًولم افوزار    هدلسازی ًووَد  ّووِ ًوًَو

ٍ نحلرووذ ًتووایح آى، طووَ  خوودایص هراًقووا  از بووا  در هدلسووازی بووَد  بوولای دسوو  یووابی بووِ ایووي ّوود   وو  از هدلسووازی 
نوووا  بووا  بووا دیووَار ٍ ّوچٌووري نَزیوو  نووٌص نواسووی بووري بووا  ٍ دیووَار را هووَرد هطالعووِ بوولار داد  کَنلهوواًَ ،           

( هووود  آزهایطوووگاّی بوووا  دارای هراًقوووا  را بوووا رٍش هدلسوووازی کَچووو  2011[ )10اسوووتاٍرید ، ضووورٌل ٍ ٍیلروووام]
ِ     هقرا  هقایسوِ کلدًود  هود  آزهایطوگاّی بوِ غوَر  نووام        ای بولار داضو    اسور لولزُ     هقروا  ٍ نحو  بارگوااری چلمو

 اًطیاق مَبی با ًوًَِ آزهایطگاّی داض    ا رکَچ  هقای ٍ الگَی نل، مَردگی هدلسازی 
 مذل کًچک مقیبس سبدٌ ضذٌ

خْ  کاّص  دون هحاسویا  در هدلسوازی کَچو  هقروا  ، هوی نوَاى الوواى هوه  را در ًظول ًگلفو  ٍلوی موَاظ آًولا               
(  اهووا بوولای 2لد  در ایووي غووَر  ضووتاه  هووه  در ضووتاه  الووواى ّووای آخوول در ًظوول گلفتووِ هووی ضووَد )ضووکذ اعوووا  کوو

مطووای کوتوول بایسووتی الووواى  دفاغووذ را بووِ طووَر کاهووذ ضٌاسووایی کوولد ٍ هطتػووا  فطوواری، بلضووی ٍ کططووی آًوولا در    
ه  ٍ رفتوار سوطح نووا  بوري     هد  سازی در ًظل گلف   هطتػوا  در ًظول گلفتوِ ضودُ، بایود نَاًوایی هدلسوازی رفتوار هو         

آخل ٍ هه  را بوِ طوَر دبرو  داضوتِ باضود  بٌوابلایي در ایوي رٍش موَاظ کططوی، فطواری ٍ بلضوی هوه  ٍ انػوا  آى بوا               
آخوول دارای اّوروو  اسوو   بوودیْی اسوو  رفتووار کططووی ٍ بلضووی هووه  نعرووري کٌٌوودُ اسوو  ٍ رفتووار فطوواری آى در نحلرووذ 

  ]11[ناثرل بابذ هه ظِ ای ًدارد

 
 [22سبدٌ ضذٌ] بسیکًچک مق; وحًٌ مذل سبزی ثٍ ريش  3ضکل 

   (macroمذل ثسر  مقیبس )
الیتووِ  گوولدد  هووی هووه  ٍ آخوول خووایگزیي ٍ ضوودُ گلفتووِ ًظوول در ّوگووي هووادُ یوو  عٌووَاى بووِ بٌووایی هػووالح رٍش ایووي در

   (3 ضووکذ)باضوود، هووی هتاوواٍ  هووه  ٍ آخوول خداگاًووِ ّوول یوو  از هووَاد هطتػووا  بووا هووادُ خووایگزیي هکوواًرکی هطتػووا 
ایووي رٍش یوو  رٍش سووادُ ٍ سوولی  اسوو  ٍ بووِ اطهعووا  ٍرٍدی کوووی ًروواز دارد  کوواربلد اغوولی ایووي ًووَ  هدلسووازی در     

باضود  در  ای سوامتواى هوی  ّوا بول عولکولد لولزُ    ّا بول رفتوار کوذ سوامتواى بوِ مػوَظ نوأثرل هراًقوا         بلرسی نأثرل هراًقا 
ِ        هراًقوا   نواثرل  ّوایی هاًٌود  ایي ًوَ  هدلسوازی، ٍیژگوی    ّوای هتتلو ، اثول    ّوا بول  اسور سوامتواى بوِ ضوتا  ًاضوی از زلزلو

ّوای دیٌواهرکی سوازُ از خولوِ  لیَدّوای ارنعاضوی سوامتواى ٍ ضوکذ هَدّوای ارنعاضوی سوامتواى،            ّوا بول ٍیژگوی   هراًقا 
 [   6باضد]بابذ بلرسی هی

 
 بسیثسر  مق; مذلسبزی ثٍ ريش  4ضکل 

 
 رٍش از بٌووایی هراًقووا  دارای ّووای سووامتواى دیٌوواهرکی ّووایٍیژگووی هطالعووِ خْوو ( 2003[ )12]ّوکوواراى ٍ ًٍتووَرا

ِ  ایوي  در  کلدًود  اسوتاادُ  هدلسوازی  بولای  ا ربزرم هق ِ  خْو   هطالعو  ٍ هوَدی  ّوای ضوکذ  طیرعوی،  ّوای فلکواً   هحاسوی
 آزهووایص از ژا ووي ناکاهاسووَى در ٍابوو  سووامتواى یوو  نحلیکووا  ٍ ارنعاضووا  سووطح از  ووایرٌی هرووزاى در هرلایووی ًسووی 
ِ  ًظول  در هحودٍد  اخوزا   هود    اسو   ضدُ استاادُ هحرطی ارنعاش ِ  ضودُ  گلفتو ِ  بو  ارنعواش  آزهوایص  از  اغوذ  ًتوایح  ٍسورل

 ا رووبووزرم هق( بووا بکووارگرلی رٍش 2008)]13[فوول ٍ ّوکوواراىاهروود رضووایی  اسوو  ضوودُ کووالریلُ گلفتووِ غووَر  هحرطووی
ِ ای یو  سوازُ سوِ بعودی یو     ّای دیٌاهرکی ٍ عولکولد لولزُ  ٍیژگی یو  طیقوِ را نحو  بارگوااری دیٌواهرکی هوَرد       -  دّاًو

هطالعووِ بوولار دادًوود  از خولووِ  اراهتلّووای بلرسووی ضوودُ، ٍیژگووی ّووای مطووی ٍ غروول مطووی سووازُ، بابلروو  ضووکذ  ووایلی،   
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کاّص ستتی ٍ هکاًرسن ضکسو  هوی باضود  در ایوي نحقرو  خْو  بلرسوی غوح  ًتوایح هدلسوازی عوددی، از ًتوایح یو               
 فل را ًطاى هی دّد رٍش هدلسازی اهرد رضایی 4هقرا  ٍابعی استاادُ ضدُ اس   ضکذ نحقر  آزهایطگاّی با 

 

 
 ]24[فر ي َمکبران تًسط امیذ رضبیی بسیثسر  مق; مذلسبزی ثٍ ريش  5ضکل 

 
بووا رٍش کَچوو  هقرووا  هدلسووازی ًوووَد دٍبووارُ   2008( هوودلی را کووِ آسووتلی  در سووا   2015[ )14ًوواٍ  ٍ ّوکوواراى] 

ای بووا  بووتي هسوولح دارای هراًقووا  را هووَرد هطالعووِ بوولار دادًوود   بووزرم هقرووا  هدلسووازی کوولدُ ٍ رفتووار لوولزُ  بووا رٍش 
 (  ًتایح هدلسازی با ًتایح هد  آستلی  اًطیاق مَبی داض  5)ضکذ

 
 

 [25( ]3126; مذلسبزی وبيل ي َمکبران ) 6ضکل 
 مذل میلٍ معبدل فطبری

ِ  یا دٍ ٍ یا  ی  با هراًقا  رٍش ایي در ِ  فطواری  سوِ هرلو ِ  کو ِ  هاػولی  غوَر   بو  اسو ،  ضودُ  ٍغوذ  سوتَى  ٍ نرول  انػوا   بو
 دیٌوواهرکی ٍ اسووتانرکی ّوواینحلرووذ در کوتوول، هحاسوویا   دوون ٍ سوادگی  دلرووذ بووِ رٍش ایووي  (6ضووکذ)گوولدد هووی هعواد  
 دارای ّووایرفتووار سووازُ ارزیووابی بوولای را هوود  ایووي از اسووتاادُ ّوواًاهووِ آیووري از بسووراری ّوچٌووري  اسوو  هتووداٍ  بسوورار
  اًدکلدُ نَغرِ هراًقا 

 

 
 ; مذلسبزی ثٍ ريش میلٍ معبدل 7ضکل 

 هطووابِ بووا هعوواد  فطوواری ٍ هػووالح ّووایبووا هرلووِ ّووا،هراًقووا  داد  رطووٌْاد کووِ بووَد کسوواًی اٍلووري از( 1961[ )15]ّووَلوز
بول  ایوِ هرلوِ هعوواد     ( رٍضوی  1995) [16ًووژاد ٍ ّوَبز] غواًعی   ضوَد  خوایگزیي  کٌٌودُ   ول  بطوول سوَم  یو   بوا  بلابول  علضوی 

ّووای بٌووایی یووا بتٌووی، در هعوولؼ ًرلٍّووای  ّووای بووتي هسوولح ٍ فووَالدی بووا هراًقووا  فطوواری بوولای نحلرووذ ٍ طلا ووی بووا  
ًوایود  عَاهوذ هتتلاوی ًظرول     ّوای  لضوًَدُ را بلرسوی هوی    مورولی بوا   -ای ابدا  ًوَدًد  ایوي رٍش رفتوار کطسواًی   غاحِ

ّوای ًسویی نرول ٍ سوتَى، در ایوي رٍش      بوا  ٍ هقاٍهو    –طوتل، هراًقوا    ًسی  ابعادی هراًقوا ، نوٌص بلضوی در فػوذ ه    
 باضد بابذ ارزیابی هی

 مذل آزمبیطابَی
 هراًقووا  رفتووار هطالعووِ هٌظووَر بووِ  2014 سووا  در ]17[ّوکوواراى ٍ عیوودالحاف  لووره کووِ نَسوو  آزهایطووگاّی در نحقروو 

ِ  گلفتوِ از ّاو    غوَر   ضدُ نقَی  ّای ِ  یو   بوا   ًوًَو ِ  یو  -دّاًو ِ   ضودُ اسو    اسوتاادُ  1:2 هقروا   بوا  طیقو  ٌّدسو
  اس  ضدُ دادُ ًطاى 7 ضکذ در آى هطتػا  کِ بَدُ یکساى ّا ًوًَِ نوام
 

 
 ]28[َبی آزمبیص ضذٌآرمبتًرذراری ومًوٍ ; دسئیبت 8ضکل 

 
هرلروتول   8ّوا از هرلگولد بوا بطول     هرلروتول هوی باضود  مواهَ      200×120ّوا  ابعاد هقطو  بولای نرول ٍ سوتَى     7هطاب  ضکذ 
هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اسوو   هروواًگري هقاٍهوو  فطوواری   12سوواًتروتل ٍ آرهانَرّووای طووَلی بووا بطوول  15ٍ فَاغووذ 

َ  350ّا بول اسوا  ًوًَوِ هکعیوی     بتي بلای ًوًَِ گولم بول سواًتروتل هلبو  هوی باضود  ّوچٌوري هقاٍهو  فطواری آخول           کرلو
هطتػووا  هکوواًرکی آرهانَرّووا  1لبوو  هووی باضوود  در خوودٍ  کرلووَگلم بوول سوواًتروتل ه 75کووِ از خووٌ  سوورل  هووی باضوود، 

نٌوی ٍ بوِ غوَر  بوار کٌتول  اعووا  هوی         50ًطاى دادُ ضودُ اسو   بارگوااری افقوی بوا اسوتاادُ از یو  خو  ّرودرٍلرکی          
کرلوَگلم اًدوام ضودُ اسو   ّوچٌوري بارگوااری نوا ضکسو  کاهوذ           300خْتوِ بوا گوام ّوای      ی  ضَد  آزهایص با بارگااری

 ّا استتلاج ضدُ اس  ندررلهکاى ًوًَِ -داهِ یافتِ ٍ در ًْای  ًوَدار ًرلًٍوًَِ ّا ا
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کاّص ستتی ٍ هکاًرسن ضکسو  هوی باضود  در ایوي نحقرو  خْو  بلرسوی غوح  ًتوایح هدلسوازی عوددی، از ًتوایح یو               
 فل را ًطاى هی دّد رٍش هدلسازی اهرد رضایی 4هقرا  ٍابعی استاادُ ضدُ اس   ضکذ نحقر  آزهایطگاّی با 

 

 
 ]24[فر ي َمکبران تًسط امیذ رضبیی بسیثسر  مق; مذلسبزی ثٍ ريش  5ضکل 

 
بووا رٍش کَچوو  هقرووا  هدلسووازی ًوووَد دٍبووارُ   2008( هوودلی را کووِ آسووتلی  در سووا   2015[ )14ًوواٍ  ٍ ّوکوواراى] 

ای بووا  بووتي هسوولح دارای هراًقووا  را هووَرد هطالعووِ بوولار دادًوود   بووزرم هقرووا  هدلسووازی کوولدُ ٍ رفتووار لوولزُ  بووا رٍش 
 (  ًتایح هدلسازی با ًتایح هد  آستلی  اًطیاق مَبی داض  5)ضکذ

 
 

 [25( ]3126; مذلسبزی وبيل ي َمکبران ) 6ضکل 
 مذل میلٍ معبدل فطبری

ِ  یا دٍ ٍ یا  ی  با هراًقا  رٍش ایي در ِ  فطواری  سوِ هرلو ِ  کو ِ  هاػولی  غوَر   بو  اسو ،  ضودُ  ٍغوذ  سوتَى  ٍ نرول  انػوا   بو
 دیٌوواهرکی ٍ اسووتانرکی ّوواینحلرووذ در کوتوول، هحاسوویا   دوون ٍ سوادگی  دلرووذ بووِ رٍش ایووي  (6ضووکذ)گوولدد هووی هعواد  
 دارای ّووایرفتووار سووازُ ارزیووابی بوولای را هوود  ایووي از اسووتاادُ ّوواًاهووِ آیووري از بسووراری ّوچٌووري  اسوو  هتووداٍ  بسوورار
  اًدکلدُ نَغرِ هراًقا 

 

 
 ; مذلسبزی ثٍ ريش میلٍ معبدل 7ضکل 

 هطووابِ بووا هعوواد  فطوواری ٍ هػووالح ّووایبووا هرلووِ ّووا،هراًقووا  داد  رطووٌْاد کووِ بووَد کسوواًی اٍلووري از( 1961[ )15]ّووَلوز
بول  ایوِ هرلوِ هعوواد     ( رٍضوی  1995) [16ًووژاد ٍ ّوَبز] غواًعی   ضوَد  خوایگزیي  کٌٌودُ   ول  بطوول سوَم  یو   بوا  بلابول  علضوی 

ّووای بٌووایی یووا بتٌووی، در هعوولؼ ًرلٍّووای  ّووای بووتي هسوولح ٍ فووَالدی بووا هراًقووا  فطوواری بوولای نحلرووذ ٍ طلا ووی بووا  
ًوایود  عَاهوذ هتتلاوی ًظرول     ّوای  لضوًَدُ را بلرسوی هوی    مورولی بوا   -ای ابدا  ًوَدًد  ایوي رٍش رفتوار کطسواًی   غاحِ

ّوای ًسویی نرول ٍ سوتَى، در ایوي رٍش      بوا  ٍ هقاٍهو    –طوتل، هراًقوا    ًسی  ابعادی هراًقوا ، نوٌص بلضوی در فػوذ ه    
 باضد بابذ ارزیابی هی

 مذل آزمبیطابَی
 هراًقووا  رفتووار هطالعووِ هٌظووَر بووِ  2014 سووا  در ]17[ّوکوواراى ٍ عیوودالحاف  لووره کووِ نَسوو  آزهایطووگاّی در نحقروو 

ِ  گلفتوِ از ّاو    غوَر   ضدُ نقَی  ّای ِ  یو   بوا   ًوًَو ِ  یو  -دّاًو ِ   ضودُ اسو    اسوتاادُ  1:2 هقروا   بوا  طیقو  ٌّدسو
  اس  ضدُ دادُ ًطاى 7 ضکذ در آى هطتػا  کِ بَدُ یکساى ّا ًوًَِ نوام
 

 
 ]28[َبی آزمبیص ضذٌآرمبتًرذراری ومًوٍ ; دسئیبت 8ضکل 

 
هرلروتول   8ّوا از هرلگولد بوا بطول     هرلروتول هوی باضود  مواهَ      200×120ّوا  ابعاد هقطو  بولای نرول ٍ سوتَى     7هطاب  ضکذ 
هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اسوو   هروواًگري هقاٍهوو  فطوواری   12سوواًتروتل ٍ آرهانَرّووای طووَلی بووا بطوول  15ٍ فَاغووذ 

َ  350ّا بول اسوا  ًوًَوِ هکعیوی     بتي بلای ًوًَِ گولم بول سواًتروتل هلبو  هوی باضود  ّوچٌوري هقاٍهو  فطواری آخول           کرلو
هطتػووا  هکوواًرکی آرهانَرّووا  1لبوو  هووی باضوود  در خوودٍ  کرلووَگلم بوول سوواًتروتل ه 75کووِ از خووٌ  سوورل  هووی باضوود، 

نٌوی ٍ بوِ غوَر  بوار کٌتول  اعووا  هوی         50ًطاى دادُ ضودُ اسو   بارگوااری افقوی بوا اسوتاادُ از یو  خو  ّرودرٍلرکی          
کرلوَگلم اًدوام ضودُ اسو   ّوچٌوري بارگوااری نوا ضکسو  کاهوذ           300خْتوِ بوا گوام ّوای      ی  ضَد  آزهایص با بارگااری

 ّا استتلاج ضدُ اس  ندررلهکاى ًوًَِ -داهِ یافتِ ٍ در ًْای  ًوَدار ًرلًٍوًَِ ّا ا
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 ]28[مطخصبت مکبویکی آرمبتًرَب   ; 2دذيل 

 9 23 (mm)ق ر آرمبتًر
     هقاٍه  نسلرن 

(Kg/cm2  ) 2720 5150 

       هقاٍه  ًْایی
(Kg/cm2  ) 4500 7475 

ندررل طَ  در لحظِ 
 %23 %26 ضکس  ) درغد (

 ضلی  کطساًی 
(Kg/cm2  ) 2060000 2060000 

 مذلسبزی
 آزهایطوگاّی ًروز   هود   خزئروا   ٍ بٌوایی برواى   هراًقوا   دارای ّوای  بوا   هتتلو  هدلسوازی   ّوای رٍش بیوذ  ّوای  بتص در
 ّووایرٍش دبوو  ارزیووابی بووِ  عووددی ٍ آزهایطووگاّی ًوًَووِ ًتووایح هقایسووِ بووا بتووص ایووي در  ضوود ارائووِ مهغووِ غووَر  بووِ

ِ هدلسوازی   ِ   ضوَد هووی  لدامتو  اًتتووا  هدلسوازی  بوولای ّوکواراًص  ٍ عیودالحاف   لووره آزهایطوگاّی   وژٍّص  از کووِ ایًوًَو
ِ   هعووَلی  بٌوایی  هراًقوا   بوا  بوتي هسولح   بوا   یو   ضدُ، ِ  در آى اسو  کو ِ  در  ًودارد  بازضوَیی ٍخوَد   ّرچگًَو ِ  اداهو  ًوًَو

ِ  ًظول  هَرد آزهایطگاّی ِ  بو ِ  اٍ  هود    اًود ضودُ  هدلسوازی  هتاواٍ   ضورَُ  سو ضودُ ٍ هود     سوادُ  کَچو  هقروا    رٍش بو
 ایودُ  از اسوتاادُ  بوا  سوَم ًروز   هود   ضویرِ سوازی هوی ضوًَد      Abaqus افوزار  ًولم  در بزرم هقروا  کوِ ّول دٍ    دٍم بِ رٍش

  ضَدهی سازی ضیرِ OpenSees افزار ًلم در فطاری هعاد  هرلِ
 سبدٌ ضذٌ (microمذلسبزی ثٍ ريش کًچک مقیبس )

در ایي بتص رفتار بوا  بوتي هسولح دارای هراًقوا  بٌوایی بوِ رٍش کَچو  هقروا  سوادُ ضودُ بوا کوو  ًولم افوزار اخوزا                 
گوولدد  هوود  عووددی ًوًَووِ آزهایطووگاّی اًتتووا  ضوودُ، ابتوودا در هحوور  دٍ   ضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هووی  Abaqusهحوودٍد 

آخول ٍ بوتي بوِ غوَر  خسون نوَ ل هعلفوی        بعدی رسن ضدُ ٍ سوس  بوِ هحور  سوِ بعودی اًتقوا  دادُ هوی ضوَد  هقواط           
ّوای هدوزا ًووی باضود  بوِ      ضدُ ٍ ندررل ضکذ  وایل هوی باضوٌد  در ایوي رٍش ًروازی بوِ هدلسوازی هوه  بوِ غوَر   وار            

ّوري دلرذ الزم اسو  بوِ علو  ٍخوَد هوه  در درزّوای افقوی ٍ بوائن، بوِ ارناوا  ٍ طوَ  آخول بوِ اًودازُ  ًػو  ضوتاه                  
اسو   بٌوابلایي ابعواد     هرلروتول فولؼ ضودُ    10دد  ضوتاه  هوه  در درزّوای افقوی ٍ بوائن      هه  در ّول طول  افوزٍدُ گول    

هرلروتول هوی باضود ٍلوی در بسوو   وار  ابعواد آخول          50×60×100هرلروتول ٍ آخول ًرووِ     100×60×100ٍابعی آخول کاهوذ   
ٌدسووِ هوود  را ّ 8هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اسوو   ضووکذ   55×70×100هرلروتوول ٍ آخوول ًروووِ  110×70×100کاهووذ 

 ًطاى هی دّد 

 
 ; َىذسٍ مذل 9ضکل 

خْو  نعلیوو  هػووالح بوتي ٍ آخوول از گزیٌووِ بوتي آسوور  دیوودُ موروولی اسوتاادُ ضوودُ اسوو   ایوي رٍش یوو  هوود  آسوور       
              ِ ای هوی  دیدُ  رَستِ کِ بابوذ اسوتاادُ بولای بوتي ٍ سوایل هوَاد نولد ٍ ضوکٌٌدُ نحو  نواثرل بارگوااری یو  خْتوِ ٍ چلمو

[  در هود  هواکَر فولؼ هوی گولدد      18بوِ ضولای  بارگوااری در ایوي نتقرو  گزیٌوِ هٌاسویی هوی باضود]         باضد، کِ با نَخوِ  
(  در اثول کطوص نو     9کِ  اسر بِ کطص ٍ فطوار نو  هحوَرُ بوِ ٍسورلِ هعروار ملابوی مورولی کٌتول  هوی ضوَد )ضوکذ             

f کطووص نووا ًقطووِ نووٌص ملابووی-هحووَرُ هٌحٌووی نووٌص to
کٌوود کووِ ایووي نووٌص بووا ضوولٍ  ٍ بووِ غووَر  مطووی ندرروول هووی

زهواى هوی باضود   و  از عیوَر از ًقطوِ هواکَر، ملابوی ّوا بوِ غوَر  نول، ّوای بابوذ               گستلش نل، ّای ریز در بتي ّون 
کولًص ًووایص دادُ هوی ضوًَد  نحو  فطوار نو         -هطاّدُ در هی آیٌد کِ بوِ غوَر  هٌحٌوی ًولم ضودگی در فضوای نوٌص       

fضودگی   هحَرُ  اسر نا لحظوِ رسوردى بوِ ًقطوِ خواری      co
کطسواًی مَاّود بوَد ٍ در ًا روِ مورولی رفتوار        بوِ غوَر   

fعوَهًا بِ ٍسرلِ هٌحٌی سوت  ضودگی برواى هوی ضوَد کوِ در ًْایو  بوا رسوردى بوِ ًقطوِ نوٌص ًْوایی               cm
هٌحٌوی ّوا   

 [ 19]بِ غَر  هٌحٌی ًلم ضدگی در هی آیٌد

 
 [:2ثبرذراری تک محًرٌ ال ; کطص         ة; فطبر  ]ابسخ ثنه ثرای :  9ضکذ 

( بوولای ًطوواى دادى رفتووار فطوواری بووتي ٍ آخوول اسووتاادُ ضوودُ      1994) [20در ایووي هقالووِ از هوود  ّسووَ ٍ ّوکوواراى]   
 کلًص فطاری بتي در ایي هد  بِ غَر  زیل بِ دس  هی آید -(  رابطِ نٌص10اس )ضکذ 
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 ]28[مطخصبت مکبویکی آرمبتًرَب   ; 2دذيل 

 9 23 (mm)ق ر آرمبتًر
     هقاٍه  نسلرن 

(Kg/cm2  ) 2720 5150 

       هقاٍه  ًْایی
(Kg/cm2  ) 4500 7475 

ندررل طَ  در لحظِ 
 %23 %26 ضکس  ) درغد (

 ضلی  کطساًی 
(Kg/cm2  ) 2060000 2060000 

 مذلسبزی
 آزهایطوگاّی ًروز   هود   خزئروا   ٍ بٌوایی برواى   هراًقوا   دارای ّوای  بوا   هتتلو  هدلسوازی   ّوای رٍش بیوذ  ّوای  بتص در
 ّووایرٍش دبوو  ارزیووابی بووِ  عووددی ٍ آزهایطووگاّی ًوًَووِ ًتووایح هقایسووِ بووا بتووص ایووي در  ضوود ارائووِ مهغووِ غووَر  بووِ

ِ هدلسوازی   ِ   ضوَد هووی  لدامتو  اًتتووا  هدلسوازی  بوولای ّوکواراًص  ٍ عیودالحاف   لووره آزهایطوگاّی   وژٍّص  از کووِ ایًوًَو
ِ   هعووَلی  بٌوایی  هراًقوا   بوا  بوتي هسولح   بوا   یو   ضدُ، ِ  در آى اسو  کو ِ  در  ًودارد  بازضوَیی ٍخوَد   ّرچگًَو ِ  اداهو  ًوًَو

ِ  ًظول  هَرد آزهایطگاّی ِ  بو ِ  اٍ  هود    اًود ضودُ  هدلسوازی  هتاواٍ   ضورَُ  سو ضودُ ٍ هود     سوادُ  کَچو  هقروا    رٍش بو
 ایودُ  از اسوتاادُ  بوا  سوَم ًروز   هود   ضویرِ سوازی هوی ضوًَد      Abaqus افوزار  ًولم  در بزرم هقروا  کوِ ّول دٍ    دٍم بِ رٍش

  ضَدهی سازی ضیرِ OpenSees افزار ًلم در فطاری هعاد  هرلِ
 سبدٌ ضذٌ (microمذلسبزی ثٍ ريش کًچک مقیبس )

در ایي بتص رفتار بوا  بوتي هسولح دارای هراًقوا  بٌوایی بوِ رٍش کَچو  هقروا  سوادُ ضودُ بوا کوو  ًولم افوزار اخوزا                 
گوولدد  هوود  عووددی ًوًَووِ آزهایطووگاّی اًتتووا  ضوودُ، ابتوودا در هحوور  دٍ   ضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هووی  Abaqusهحوودٍد 

آخول ٍ بوتي بوِ غوَر  خسون نوَ ل هعلفوی        بعدی رسن ضدُ ٍ سوس  بوِ هحور  سوِ بعودی اًتقوا  دادُ هوی ضوَد  هقواط           
ّوای هدوزا ًووی باضود  بوِ      ضدُ ٍ ندررل ضکذ  وایل هوی باضوٌد  در ایوي رٍش ًروازی بوِ هدلسوازی هوه  بوِ غوَر   وار            

ّوري دلرذ الزم اسو  بوِ علو  ٍخوَد هوه  در درزّوای افقوی ٍ بوائن، بوِ ارناوا  ٍ طوَ  آخول بوِ اًودازُ  ًػو  ضوتاه                  
اسو   بٌوابلایي ابعواد     هرلروتول فولؼ ضودُ    10دد  ضوتاه  هوه  در درزّوای افقوی ٍ بوائن      هه  در ّول طول  افوزٍدُ گول    

هرلروتول هوی باضود ٍلوی در بسوو   وار  ابعواد آخول          50×60×100هرلروتول ٍ آخول ًرووِ     100×60×100ٍابعی آخول کاهوذ   
ٌدسووِ هوود  را ّ 8هرلروتوول در ًظوول گلفتووِ ضوودُ اسوو   ضووکذ   55×70×100هرلروتوول ٍ آخوول ًروووِ  110×70×100کاهووذ 

 ًطاى هی دّد 

 
 ; َىذسٍ مذل 9ضکل 

خْو  نعلیوو  هػووالح بوتي ٍ آخوول از گزیٌووِ بوتي آسوور  دیوودُ موروولی اسوتاادُ ضوودُ اسوو   ایوي رٍش یوو  هوود  آسوور       
              ِ ای هوی  دیدُ  رَستِ کِ بابوذ اسوتاادُ بولای بوتي ٍ سوایل هوَاد نولد ٍ ضوکٌٌدُ نحو  نواثرل بارگوااری یو  خْتوِ ٍ چلمو

[  در هود  هواکَر فولؼ هوی گولدد      18بوِ ضولای  بارگوااری در ایوي نتقرو  گزیٌوِ هٌاسویی هوی باضود]         باضد، کِ با نَخوِ  
(  در اثول کطوص نو     9کِ  اسر بِ کطص ٍ فطوار نو  هحوَرُ بوِ ٍسورلِ هعروار ملابوی مورولی کٌتول  هوی ضوَد )ضوکذ             

f کطووص نووا ًقطووِ نووٌص ملابووی-هحووَرُ هٌحٌووی نووٌص to
کٌوود کووِ ایووي نووٌص بووا ضوولٍ  ٍ بووِ غووَر  مطووی ندرروول هووی

زهواى هوی باضود   و  از عیوَر از ًقطوِ هواکَر، ملابوی ّوا بوِ غوَر  نول، ّوای بابوذ               گستلش نل، ّای ریز در بتي ّون 
کولًص ًووایص دادُ هوی ضوًَد  نحو  فطوار نو         -هطاّدُ در هی آیٌد کِ بوِ غوَر  هٌحٌوی ًولم ضودگی در فضوای نوٌص       

fضودگی   هحَرُ  اسر نا لحظوِ رسوردى بوِ ًقطوِ خواری      co
کطسواًی مَاّود بوَد ٍ در ًا روِ مورولی رفتوار        بوِ غوَر   

fعوَهًا بِ ٍسرلِ هٌحٌی سوت  ضودگی برواى هوی ضوَد کوِ در ًْایو  بوا رسوردى بوِ ًقطوِ نوٌص ًْوایی               cm
هٌحٌوی ّوا   

 [ 19]بِ غَر  هٌحٌی ًلم ضدگی در هی آیٌد

 
 [:2ثبرذراری تک محًرٌ ال ; کطص         ة; فطبر  ]ابسخ ثنه ثرای :  9ضکذ 

( بوولای ًطوواى دادى رفتووار فطوواری بووتي ٍ آخوول اسووتاادُ ضوودُ      1994) [20در ایووي هقالووِ از هوود  ّسووَ ٍ ّوکوواراى]   
 کلًص فطاری بتي در ایي هد  بِ غَر  زیل بِ دس  هی آید -(  رابطِ نٌص10اس )ضکذ 
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 هقدار ضلی  کطساًی اٍلرِ را هی نَاى از رابطِ زیل بِ دس  آٍرد 
 (4)                                                                                                         32

0 1028312.3102431.1  cuE  
( 1در رابطوِ )  c

  ٍ c
EOضووٌا  در رٍابو  بواال     بتلنرو  نوٌص ٍ کولًص فطواری بوتي را ًطواى هوی دٌّود           

،   c
  ٍ  cu

 (MPa=0.145037743 kip/in2 1 ) ضلی  نیدیذ               هی باضد  kip/in2بل  س  
 

 
 [31( ]5::2کروص فطبری ثنه َسً ي َمکبران )-; مىحىی تىص 21ضکل 

ّوا، غالیوا بوا نقلیو  موَ  از نحلروذ اسوتانرکی        برٌوی رفتوار سوازُ   در  ورص بِ عل   رچردُ ٍ زهاًیل بوَدى نحلروذ دیٌواهرکی    
 [ 21ضَد ]مطی بِ خای آى استاادُ هیغرل
 وو  از آًکووِ هلا ووذ هدلسووازی ضوواهذ نعلیوو  ٌّدسووِ هوود ، امتػوواظ هووَاد، هًَتوواژ، نعلیوو  ًووَ  نحلرووذ، نعلیوو          

        َ   را نعروري کٌورن  بولای نعروري اًودرکٌص بوري       بارگااری ٍ ضلای  هولزی بوِ  ایواى رسورد، الزم اسو  اًودرکٌص بوري سوط
سطَ ، ابتدا باید رفتوار نواسوی بوري سوطَ  را نعلیو  کٌورن  در ٌّگوام بلموَرد آخول بوا آخول ّوچٌوري آخول بوا بوا  بوتي                 
هسوولح ًروولٍی در خْوو  عوووَد بوول سووطح نوووا  ٍارد هووی ضووَد  ّوچٌووري بووري سووطَ  اغووطکا، ٍخووَد دارد کووِ باعووث   

بٌووابلایي رفتووار نواسووی دارای دٍ ماغوور  هْوون اغووطکاکی ٍ عوووَدی هووی باضوود   وو  از نطووکرذ ًیوولٍی بلضووی هووی ضووَد  
اًود ٍ بویه اًْوا را نعلیو  کولدُ ایون، اعووا  کٌورن          نعلی  سطح نوا  هوی بایسو  آًولا بوِ سوطَ ی کوِ بوا ّون در نووا          

               َ خوِ بوِ ایٌکوِ    الزم بِ اکول اسو  کوِ سوطَ  نواسوی  ودابذ دارای یو  سوطح هیٌوا ٍ یو  سوطح  رولٍ هوی باضوٌد  بوا ن
 ٍ سوطح بوا  بوِ عٌوَاى     1ضلی  کطساًی با  بتي هسلح از آخلّوا برطوتل اسو ، لواا سوطح آخلّوا بوِ عٌوَاى سوطح  رولٍ          

 استاادُ هی ضَد   3بلای اًدرکٌص بري هرلگلد ٍ بتي از برد ًا رِ هدفَى ضدُ  اًتتا  هی ضًَد  2سطح  ایِ
 آى، هووی نووَاى از الووواى ّووای هتتلاووی اسووتاادُ کوولد  بوودیي بوولای هدلسووازی ّوول سرسووتن، هطوواب  اخووزا  نطووکرذ دٌّوودُ  

ِ  الوواى  از آخول  ٍ بوتي  نعلیو   در هٌظَر ِ  گلّوی  ّطو    رَسوت ِ  کواّص  اًتگولا   بوا  بعودی  سو  نعلیو   در ٍ( C3D8R) یافتو
ابعوواد هووص بوولای اخووزا  هوود  طووَری اًتتووا    رٍد هووی بکووار( B31) بعوودی سووِ اٍ  هلنیووِ الووواى نروول فووَالدی هرلگلدّووای
هرلروتول ٍ بولای هرلگلدّوا     100کِ با ّون اًطیواق داضوتِ باضوٌد  بوِ ّووري دلروذ ابعواد هوص بولای بوتي ٍ آخول              ضدُ اس 

 هرلروتل اًتتا  ضدُ اس   50
 ندررلهکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هدلسازی عددی آى با ّن هقایسِ ضدُ اًد -، ًوَدار بار11در ضکذ 

                                                           
 

1 slave 
2 master 

3 Embedded Region 

 
 آزمبیطابَی ي مذل عذدی آنتغییرمکبن ومًوٍ -; مقبیسٍ ومًدار ثبر 22ضکل 

 بسیثسر  مقمذلسبزی ثٍ ريش  -2-2

بووا کووو  ًوولم افووزار اخووزا  هحوودٍد   ا رووبووزرم هق رٍش بووِ بٌووایی هراًقووا  دارای بووتي هسوولح بووا  رفتووار بتووص ایووي در
Abaqus    ّوگووي خسوون یوو  غووَر  بووِ آخلّووا ٍ هووه  ا رووبووزرم هق در رٍش ضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هووی گوولدد 
 فطوواری رفتووار دادى ًطوواى بوولای [20ّسووَ ٍ ّوکوواراى] هوود  از رٍش هدلسووازی ایووي در   (12 ضووکذ) ضووَد هووی هدلسووازی

 اسوو  ضوودُ اسووتاادُ هراًقووا  بٌووایی فطوواری رفتووار دادى ًطوواى بوولای[ 22]ّواًوو  ٍ ّوکوواراى هوود  از ّوچٌووري ٍ بووتي
ِ  هراًقوا   فطواری  نوٌص  رابطِ ایي در  (13ضکذ) ِ را از باضود  هوی  آخول  ٍ هوه   فطواری  هقاٍهو   نواب   کو ِ  زیول  بطو  دسو   بو

  آید هی

(5                                    )                                              2
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fرابطِ  ایي در کِ  m
 ٍ m بتلنر  نٌص ٍ کلًص فطاری هراًقا  را ًطاى هی دٌّد ٍ ّوچٌري: 

(6                                                                       ) 39.049.0' 63.0 jbm fff    

(7)                                                                               7.025.0
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  آٍرد دس  بِ زیل رابطِ از نَاى هی را اٍلرِ ضلی  کطساًی هقدار ّوچٌري
(8                                                                                        )'550 mm fE  

f در رٍاب  باال b
fهقاٍه  فطاری آخل ٍ  j

 هقاٍه  فطاری هه  کِ ّل دٍ بل  س  هگا اسکا  هی باضٌد     

 
 ; َىذسٍ مذل 23ضکل 
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 هقدار ضلی  کطساًی اٍلرِ را هی نَاى از رابطِ زیل بِ دس  آٍرد 
 (4)                                                                                                         32

0 1028312.3102431.1  cuE  
( 1در رابطوِ )  c

  ٍ c
EOضووٌا  در رٍابو  بواال     بتلنرو  نوٌص ٍ کولًص فطواری بوتي را ًطواى هوی دٌّود           

،   c
  ٍ  cu

 (MPa=0.145037743 kip/in2 1 ) ضلی  نیدیذ               هی باضد  kip/in2بل  س  
 

 
 [31( ]5::2کروص فطبری ثنه َسً ي َمکبران )-; مىحىی تىص 21ضکل 

ّوا، غالیوا بوا نقلیو  موَ  از نحلروذ اسوتانرکی        برٌوی رفتوار سوازُ   در  ورص بِ عل   رچردُ ٍ زهاًیل بوَدى نحلروذ دیٌواهرکی    
 [ 21ضَد ]مطی بِ خای آى استاادُ هیغرل
 وو  از آًکووِ هلا ووذ هدلسووازی ضوواهذ نعلیوو  ٌّدسووِ هوود ، امتػوواظ هووَاد، هًَتوواژ، نعلیوو  ًووَ  نحلرووذ، نعلیوو          

        َ   را نعروري کٌورن  بولای نعروري اًودرکٌص بوري       بارگااری ٍ ضلای  هولزی بوِ  ایواى رسورد، الزم اسو  اًودرکٌص بوري سوط
سطَ ، ابتدا باید رفتوار نواسوی بوري سوطَ  را نعلیو  کٌورن  در ٌّگوام بلموَرد آخول بوا آخول ّوچٌوري آخول بوا بوا  بوتي                 
هسوولح ًروولٍی در خْوو  عوووَد بوول سووطح نوووا  ٍارد هووی ضووَد  ّوچٌووري بووري سووطَ  اغووطکا، ٍخووَد دارد کووِ باعووث   

بٌووابلایي رفتووار نواسووی دارای دٍ ماغوور  هْوون اغووطکاکی ٍ عوووَدی هووی باضوود   وو  از نطووکرذ ًیوولٍی بلضووی هووی ضووَد  
اًود ٍ بویه اًْوا را نعلیو  کولدُ ایون، اعووا  کٌورن          نعلی  سطح نوا  هوی بایسو  آًولا بوِ سوطَ ی کوِ بوا ّون در نووا          

               َ خوِ بوِ ایٌکوِ    الزم بِ اکول اسو  کوِ سوطَ  نواسوی  ودابذ دارای یو  سوطح هیٌوا ٍ یو  سوطح  رولٍ هوی باضوٌد  بوا ن
 ٍ سوطح بوا  بوِ عٌوَاى     1ضلی  کطساًی با  بتي هسلح از آخلّوا برطوتل اسو ، لواا سوطح آخلّوا بوِ عٌوَاى سوطح  رولٍ          

 استاادُ هی ضَد   3بلای اًدرکٌص بري هرلگلد ٍ بتي از برد ًا رِ هدفَى ضدُ  اًتتا  هی ضًَد  2سطح  ایِ
 آى، هووی نووَاى از الووواى ّووای هتتلاووی اسووتاادُ کوولد  بوودیي بوولای هدلسووازی ّوول سرسووتن، هطوواب  اخووزا  نطووکرذ دٌّوودُ  

ِ  الوواى  از آخول  ٍ بوتي  نعلیو   در هٌظَر ِ  گلّوی  ّطو    رَسوت ِ  کواّص  اًتگولا   بوا  بعودی  سو  نعلیو   در ٍ( C3D8R) یافتو
ابعوواد هووص بوولای اخووزا  هوود  طووَری اًتتووا    رٍد هووی بکووار( B31) بعوودی سووِ اٍ  هلنیووِ الووواى نروول فووَالدی هرلگلدّووای
هرلروتول ٍ بولای هرلگلدّوا     100کِ با ّون اًطیواق داضوتِ باضوٌد  بوِ ّووري دلروذ ابعواد هوص بولای بوتي ٍ آخول              ضدُ اس 

 هرلروتل اًتتا  ضدُ اس   50
 ندررلهکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هدلسازی عددی آى با ّن هقایسِ ضدُ اًد -، ًوَدار بار11در ضکذ 

                                                           
 

1 slave 
2 master 

3 Embedded Region 

 
 آزمبیطابَی ي مذل عذدی آنتغییرمکبن ومًوٍ -; مقبیسٍ ومًدار ثبر 22ضکل 

 بسیثسر  مقمذلسبزی ثٍ ريش  -2-2

بووا کووو  ًوولم افووزار اخووزا  هحوودٍد   ا رووبووزرم هق رٍش بووِ بٌووایی هراًقووا  دارای بووتي هسوولح بووا  رفتووار بتووص ایووي در
Abaqus    ّوگووي خسوون یوو  غووَر  بووِ آخلّووا ٍ هووه  ا رووبووزرم هق در رٍش ضوویرِ سووازی ٍ بلرسووی هووی گوولدد 
 فطوواری رفتووار دادى ًطوواى بوولای [20ّسووَ ٍ ّوکوواراى] هوود  از رٍش هدلسووازی ایووي در   (12 ضووکذ) ضووَد هووی هدلسووازی

 اسوو  ضوودُ اسووتاادُ هراًقووا  بٌووایی فطوواری رفتووار دادى ًطوواى بوولای[ 22]ّواًوو  ٍ ّوکوواراى هوود  از ّوچٌووري ٍ بووتي
ِ  هراًقوا   فطواری  نوٌص  رابطِ ایي در  (13ضکذ) ِ را از باضود  هوی  آخول  ٍ هوه   فطواری  هقاٍهو   نواب   کو ِ  زیول  بطو  دسو   بو

  آید هی

(5                                    )                                              2
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fرابطِ  ایي در کِ  m
 ٍ m بتلنر  نٌص ٍ کلًص فطاری هراًقا  را ًطاى هی دٌّد ٍ ّوچٌري: 
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(8                                                                                        )'550 mm fE  

f در رٍاب  باال b
fهقاٍه  فطاری آخل ٍ  j
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 ; َىذسٍ مذل 23ضکل 
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 [33]; مذل فطبری دیًار طجق مذل َمبوو ي َمکبران 24ضکل 

  باضد هی کٌتل  هکاى ندررل ًَ  از بارگااری ّوچٌري   باضدهی مطیغرل استانرکی ًَ  از استاادُ هَرد نحلرذ
 نعلیو   را سوطَ   بوري  نواسوی  رفتوار  بایود  ابتودا  بٌوابلایي   کٌورن  نعروري  را سوطَ   بوري  اًودرکٌص  اسو   در هل لِ بعد، الزم

 نعلیو   از  و    باضود  هوی  عووَدی  ٍ اغوطکاکی  هْون  ماغور   دٍ هراًقوا  بوا بوا  بوتي هسولح دارای      نواسوی  رفتوار   کٌرن
ِ  آًولا  بایس  هی نوا  سطح ِ  سوطَ ی  بو ِ  الزم  کٌورن  اعووا   ایون،  کولدُ  نعلیو   را اًْوا  بویه  ٍ اًود نووا   در ّون  بوا  کو  بو
ِ  اسوو  اکول  ِ  نَخووِ بوا   باضووٌد هوی   روولٍ سوطح  یوو  ٍ هیٌوا  سووطح یو   دارای  وودابذ نواسوی  سووطَ  کو ضوولی   ایٌکووِ بو

ِ  هراًقوا   سوطح  لواا  اسو ،  برطتل هراًقا  از بتي هسلح با  کطساًی ِ  بوا   سوطح  ٍ  رولٍ  سوطح  عٌوَاى  بو  سوطح  عٌوَاى  بو
    ضَد هی استاادُ ضدُ هدفَى ًا رِ برد از بتي ٍ هرلگلد بري اًدرکٌص بلای   ضًَد هی اًتتا   ایِ
 هٌظوَر  بودیي   کولد  اسوتاادُ  هتتلاوی  اخزاّوای  از نوَاى  هوی  آى، دٌّودُ  نطوکرذ  اخوزا   هطواب   سرسوتن،  ّول  هدلسازی بلای
 ّطوو   رَسووتِ اخووزای از دیووَار نعلیوو  در ٍ (C3D20)بعوودی  سووِ گلّووی برسوو   رَسووتِ از اخووزای نووَ ل بووتي نعلیوو  در

 ابعوواد  ضووَد هووی اسووتاادُ( B31) بعوودی سووِ اٍ  هلنیووِ نروول اخووزای از هرلگوولد نعلیوو  ٍ در (C3D8)بعوودی  سووِ گلّووی
ِ  اسو   ضدُ اًتتا  طَری هد  اخزا  بلای ضیکِ ِ  اًطیواق  ّون  بوا  کو ِ   باضوٌد  داضوت ِ  ابعواد  دلروذ  ّووري  بو  بوتي  بولای  ضویک

  اس  ضدُ اًتتا  هرلروتل 50 هرلگلدّا بلای ٍ هرلروتل 100 دیَار ٍ
 اًد ندررل هکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هد  عددی آى هقایسِ ضدُ –ًوَدار بار 14 ضکذ در

 
 تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن-; مقبیسٍ ومًدار ثبر 25ضکل 

 فطبریمذلسبزی ثب اسنحبدٌ از ایذٌ میلٍ معبدل 
ِ  بٌوایی  هراًقوا   دارای بوا   رفتوار  بسوو   ایي در ِ  رٍش بو   ضوَد هوی  بلرسوی  OpenSees افوزار ًولم  در فطواری  هعواد   هرلو
ِ  ی  با را هراًقا  بٌایی رٍش ایي در ِ  فطواری هرلوِ   ایوي   کٌورن هوی  هدلسوازی  فطواری  هعواد   هرلو  بطولی ٍ گولُ   غوَر   بو

عولؼ دسوت  فطواری  بلابول یو  سوَم بطول بوا            گلفتوِ هوی ضوَد    ًظول  در بوا   بطول   بلابول  آى طَ  کِ باضد هی گلُ بِ
 بوولای( 1994) ّسووَ ٍ ّوکوواراى هوود  از رٍش ایووي در  اسوو  هراًقووا  ضووتاه  ّووواى ًرووز آى اًتتووا  ضوودُ ٍ ضووتاه 

 رفتووار دادى ًطوواى ّواًوو  ٍ ّوکوواراى بوولای هوود  از ّوچٌووري[  20]اسوو  ضوودُ اسووتاادُ بووتي فطوواری رفتووار دادى ًطوواى
ٍ هراًقووا  از  Concrete 01  بوولای بووتي بووا  از هوود    (15 ضووکذ)،[22]اسوو  ضوودُ اسووتاادُ هراًقووا  بٌووایی  فطوواری

Concrete 02 ٍ   بلای آرهانَرّا از هدSteel 02   بْلُ گلفتِ ضدُ اس 

 
 ]33[; رفنبر فطبری میبوقبة ثىبیی طجق مذل َمبوو ي َمکبران ثرای میلٍ معبدل فطبری 26ضکل 

 
ِ  ٍ سوتَى  ٍ نرول  هقاط  ِ  فطواری  هعواد   هرلو نرول   اخوزای  از ّوا  سوتَى  ٍ نرلّوا  بولای   اًود  ضودُ  نعلیو    4الروافی  غوَر   بو

  اس  ضدُ استاادُ 6مل ایی با نیدیذ ٌّدسی ّوگلد اخزای از فطاری هعاد  هرلِ بلای ٍ 5ستَى غرل مطی
 ًتایح ًوًَِ آزهایطگاّی با ًتایح هدلسازی عددی آى هقایسِ ضدُ اس   16در ضکذ 

 
 تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن -; مقبیسٍ ومًدار ثبر 27ضکل 

 مقبیسٍ ي تحسیر ونبیج مذلسبزی
ّای نحلرلی در  وذ هسوائذ  رچرودُ هٌْدسوی کوتول اسوتاادُ هوی ضوَد  از ایوي رٍ  وذ هسوائذ هٌْدسوی ّول              اهلٍزُ رٍش

ّووای عووددی ٍابسووتِ هووی ضووًَد   ّوچٌووري سوولع  ٍ دبوو  بوواال، ّزیٌووِ ًوواچرز ٍ عوودم ًروواز بووِ رٍز بوورص از  وورص بووِ رٍش

                                                           
 

4 Fiber 
5 Nonliner Beam Column element 

6 Corotational Truss Element 
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 [33]; مذل فطبری دیًار طجق مذل َمبوو ي َمکبران 24ضکل 

  باضد هی کٌتل  هکاى ندررل ًَ  از بارگااری ّوچٌري   باضدهی مطیغرل استانرکی ًَ  از استاادُ هَرد نحلرذ
 نعلیو   را سوطَ   بوري  نواسوی  رفتوار  بایود  ابتودا  بٌوابلایي   کٌورن  نعروري  را سوطَ   بوري  اًودرکٌص  اسو   در هل لِ بعد، الزم

 نعلیو   از  و    باضود  هوی  عووَدی  ٍ اغوطکاکی  هْون  ماغور   دٍ هراًقوا  بوا بوا  بوتي هسولح دارای      نواسوی  رفتوار   کٌرن
ِ  آًولا  بایس  هی نوا  سطح ِ  سوطَ ی  بو ِ  الزم  کٌورن  اعووا   ایون،  کولدُ  نعلیو   را اًْوا  بویه  ٍ اًود نووا   در ّون  بوا  کو  بو
ِ  اسوو  اکول  ِ  نَخووِ بوا   باضووٌد هوی   روولٍ سوطح  یوو  ٍ هیٌوا  سووطح یو   دارای  وودابذ نواسوی  سووطَ  کو ضوولی   ایٌکووِ بو

ِ  هراًقوا   سوطح  لواا  اسو ،  برطتل هراًقا  از بتي هسلح با  کطساًی ِ  بوا   سوطح  ٍ  رولٍ  سوطح  عٌوَاى  بو  سوطح  عٌوَاى  بو
    ضَد هی استاادُ ضدُ هدفَى ًا رِ برد از بتي ٍ هرلگلد بري اًدرکٌص بلای   ضًَد هی اًتتا   ایِ
 هٌظوَر  بودیي   کولد  اسوتاادُ  هتتلاوی  اخزاّوای  از نوَاى  هوی  آى، دٌّودُ  نطوکرذ  اخوزا   هطواب   سرسوتن،  ّول  هدلسازی بلای
 ّطوو   رَسووتِ اخووزای از دیووَار نعلیوو  در ٍ (C3D20)بعوودی  سووِ گلّووی برسوو   رَسووتِ از اخووزای نووَ ل بووتي نعلیوو  در

 ابعوواد  ضووَد هووی اسووتاادُ( B31) بعوودی سووِ اٍ  هلنیووِ نروول اخووزای از هرلگوولد نعلیوو  ٍ در (C3D8)بعوودی  سووِ گلّووی
ِ  اسو   ضدُ اًتتا  طَری هد  اخزا  بلای ضیکِ ِ  اًطیواق  ّون  بوا  کو ِ   باضوٌد  داضوت ِ  ابعواد  دلروذ  ّووري  بو  بوتي  بولای  ضویک

  اس  ضدُ اًتتا  هرلروتل 50 هرلگلدّا بلای ٍ هرلروتل 100 دیَار ٍ
 اًد ندررل هکاى ًوًَِ آزهایطگاّی ٍ هد  عددی آى هقایسِ ضدُ –ًوَدار بار 14 ضکذ در

 
 تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن-; مقبیسٍ ومًدار ثبر 25ضکل 

 فطبریمذلسبزی ثب اسنحبدٌ از ایذٌ میلٍ معبدل 
ِ  بٌوایی  هراًقوا   دارای بوا   رفتوار  بسوو   ایي در ِ  رٍش بو   ضوَد هوی  بلرسوی  OpenSees افوزار ًولم  در فطواری  هعواد   هرلو
ِ  ی  با را هراًقا  بٌایی رٍش ایي در ِ  فطواری هرلوِ   ایوي   کٌورن هوی  هدلسوازی  فطواری  هعواد   هرلو  بطولی ٍ گولُ   غوَر   بو

عولؼ دسوت  فطواری  بلابول یو  سوَم بطول بوا            گلفتوِ هوی ضوَد    ًظول  در بوا   بطول   بلابول  آى طَ  کِ باضد هی گلُ بِ
 بوولای( 1994) ّسووَ ٍ ّوکوواراى هوود  از رٍش ایووي در  اسوو  هراًقووا  ضووتاه  ّووواى ًرووز آى اًتتووا  ضوودُ ٍ ضووتاه 

 رفتووار دادى ًطوواى ّواًوو  ٍ ّوکوواراى بوولای هوود  از ّوچٌووري[  20]اسوو  ضوودُ اسووتاادُ بووتي فطوواری رفتووار دادى ًطوواى
ٍ هراًقووا  از  Concrete 01  بوولای بووتي بووا  از هوود    (15 ضووکذ)،[22]اسوو  ضوودُ اسووتاادُ هراًقووا  بٌووایی  فطوواری

Concrete 02 ٍ   بلای آرهانَرّا از هدSteel 02   بْلُ گلفتِ ضدُ اس 

 
 ]33[; رفنبر فطبری میبوقبة ثىبیی طجق مذل َمبوو ي َمکبران ثرای میلٍ معبدل فطبری 26ضکل 

 
ِ  ٍ سوتَى  ٍ نرول  هقاط  ِ  فطواری  هعواد   هرلو نرول   اخوزای  از ّوا  سوتَى  ٍ نرلّوا  بولای   اًود  ضودُ  نعلیو    4الروافی  غوَر   بو

  اس  ضدُ استاادُ 6مل ایی با نیدیذ ٌّدسی ّوگلد اخزای از فطاری هعاد  هرلِ بلای ٍ 5ستَى غرل مطی
 ًتایح ًوًَِ آزهایطگاّی با ًتایح هدلسازی عددی آى هقایسِ ضدُ اس   16در ضکذ 

 
 تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي مذل عذدی آن -; مقبیسٍ ومًدار ثبر 27ضکل 

 مقبیسٍ ي تحسیر ونبیج مذلسبزی
ّای نحلرلی در  وذ هسوائذ  رچرودُ هٌْدسوی کوتول اسوتاادُ هوی ضوَد  از ایوي رٍ  وذ هسوائذ هٌْدسوی ّول              اهلٍزُ رٍش

ّووای عووددی ٍابسووتِ هووی ضووًَد   ّوچٌووري سوولع  ٍ دبوو  بوواال، ّزیٌووِ ًوواچرز ٍ عوودم ًروواز بووِ رٍز بوورص از  وورص بووِ رٍش

                                                           
 

4 Fiber 
5 Nonliner Beam Column element 

6 Corotational Truss Element 
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 ُ ّووای نحقرقووانی،  ژٍّطووگلاى از هدلسووازی عووددی بووِ عٌووَاى  اهکاًووا  آزهایطووگاّی سووی  ضوودُ اسوو  کووِ در اکثوول  وولٍژ
 ابزاری سَدهٌد در خْ  رف  ًرازّای مَد استاادُ کٌٌد 

آضوٌایی بوا هدلسوازی عوددی ٍ داضوتي داًوص اسوتاادُ از ًولم افوزار کوافی ًرسو ،             ّوا، فقو   خْ   رص برٌوی رفتوار سوازُ    
بلکووِ ناسوورل ملٍخووی هدلسووازی از اّوروو  زیووادی بلمووَردار اسوو   اغلوو  در ٌّگووام هدلسووازی الزم اسوو   وو  از اًتتووا   

َ  ّوایی از نحلروذ بولای هوا هوَرد ًرواز اسو   نطوترع ملٍخوی         ًَ  نحلروذ، نعروري کٌورن کوِ چوِ ملٍخوی       رد ًرواز  ّوای هو
ناثرل زیادی رٍی زهاى نحلروذ دارد چولا کوِ ّلچقودر هروزاى ملٍخوی ّوای درمَاسوتی برطوتل باضود، زهواى برطوتلی بولای              

ّوای گلافرکوی بوِ غوَر  کاًتَرّوای رًگوی       ، ایوي ملٍخوی ّوا بوِ دٍ گولٍُ ملٍخوی       Abaqusدر ًلم افوزار  نحلرذ ًراز اس  
َ     )نَزی  رًول ّوا( ٍ ملٍخوی    ّوا فقو  بوِ غوَر      ملٍخوی  OpenSeesًد  ٍلوی در ًولم افوزار    ّوای ًووَداری نقسورن هوی ضو

ِ       ًووَداری بابوذ ًووایص هوی باضوٌد       ّوای عوددی دبرقوا  هطواب  بوا ًوًَووِ      چوَى ملٍخوی ّوای گلافرکووی ٍ ًووَداری ًوًَو
در ایووي هطالعووِ از هعرووار کوووی   آزهایطووگاّی ًرسوو ،  وو  هووی نووَاى از آًْووا بوولای بلرسووی دبوو  هدلسووازی اسووتاادُ کوولد 

 ًْایی ٍ هعرار کرای نل، مَردگی بلای یلرسی دب  هدلسازی استاادُ ضدُ اس    هقاٍه 
 225/0ّووای عووددی نووا خابدووایی ّووای بووِ دسوو  آهوودُ از هدلسووازیندررلهکوواى  اغووذ از آزهووایص ٍ هٌحٌووی-هٌحٌووی ًروولٍ

 ًطاى دادُ ضدُ اس    17هتل، هطاب  با ضلای  بارگااری آزهایطگاّی در ضکذ 
رفتووار سووازُ ّووا  یرا در بلرسوو يرهَابووم هٌْدسوو طووتلرّسووتٌد کووِ ب یسووَدهٌد ارر  هحوودٍد، ابووزار بسوواخووزا یًوولم افزارّووا

 یموَد بْوولُ هوو  یّووا ازروواز آى در خْوو  رفو  ً  يرکووِ  ژٍّطووگلاى ٍ هٌْدسو  یهوَارد  يیاز هْوتوول یکوویدٌّود    یهوو یاریو 
اسوتاادُ ضودُ اسو   بوا اسوتاادُ از       یکططو  یدگیو د  راز کواًتَر آسو    رو نحق يیو باضوٌد  در ا  یهو  یرًگو  یکاًتَرّوا  لًد،رگ
 ير  ّوچٌو نرهطواّدُ کٌو   یکططو  یلٍرو را نحو  ً  یهحودٍدُ اناواق افتوادى نول، موَردگ      نرنوَاً  یهو  یکاًتَر بِ را ت يیا

 را هطاّدُ کلد  اًقا رنَاى ًَ  ضکس  در ه یکاًتَر ه يیبا استاادُ از ا

 
 مذلُبی عذدی تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي-; مقبیسٍ ومًدار ثبر 28ضکل 

 
 َبی مخنل  مذلسبزی;  درصذ خ بی ريش 3دذيل 

 درغد مطا (Kgr)بار ًْایی  

 0 12111 ًوًَِ ازهایطگاّی

 Abaqus 7/13211 12/10سادُ ضدُ در  ا رکَچ  هق

 Abaqus 11/11611 65/2در  ا ربزرم هق

 25/9 1/11111 هرلِ هعاد  فطاری

با ًتایح آزهایطگاّی هقایسِ ضدُ  ا ربزرم هقسادُ ضدُ ٍ رٍش  ا رکَچ  هقّا در رٍش هحذ نطکرذ نل، 18در ضکذ  
اس   در ضکذ هاکَر رًل آبی م  چري ًطاى دٌّدُ نل، ّای ریز ٍ رًل بلهز غترن ًطاى دٌّدُ نل، ّای عور  هی 

سادُ  ا رکَچ  هقباضٌد  با نَخِ بِ ضکذ هاکَر هی نَاى گا  کِ هراًقا  دچار ضکس  نل، بطلی ضدُ اس   در رٍش 
سازی ضدُ بِ دلرذ ایٌکِ بري آخلّا خدایرص انااق افتادُ اس  هسرل نل، ّای بطلی بابذ نطترع ًرس   ٍلی در رٍش هاکل 

 ضدُ، هسرل نل، ّای بطلی بتَبی بابذ نطترع اس   گلفتِ ًظل در ّوگي هادُ ی  عٌَاى بِ بٌایی بِ دلرذ ایٌکِ هػالح

 
 ي  ج; ومًوٍ آزمبیطابَی   بسیثسر  مقة;مذل   ، بسیکًچک مقل ترخ ال ; مذل ; مقبیسٍ محل تطکی 29ضکل 
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 ُ ّووای نحقرقووانی،  ژٍّطووگلاى از هدلسووازی عووددی بووِ عٌووَاى  اهکاًووا  آزهایطووگاّی سووی  ضوودُ اسوو  کووِ در اکثوول  وولٍژ
 ابزاری سَدهٌد در خْ  رف  ًرازّای مَد استاادُ کٌٌد 

آضوٌایی بوا هدلسوازی عوددی ٍ داضوتي داًوص اسوتاادُ از ًولم افوزار کوافی ًرسو ،             ّوا، فقو   خْ   رص برٌوی رفتوار سوازُ    
بلکووِ ناسوورل ملٍخووی هدلسووازی از اّوروو  زیووادی بلمووَردار اسوو   اغلوو  در ٌّگووام هدلسووازی الزم اسوو   وو  از اًتتووا   

َ  ّوایی از نحلروذ بولای هوا هوَرد ًرواز اسو   نطوترع ملٍخوی         ًَ  نحلروذ، نعروري کٌورن کوِ چوِ ملٍخوی       رد ًرواز  ّوای هو
ناثرل زیادی رٍی زهاى نحلروذ دارد چولا کوِ ّلچقودر هروزاى ملٍخوی ّوای درمَاسوتی برطوتل باضود، زهواى برطوتلی بولای              

ّوای گلافرکوی بوِ غوَر  کاًتَرّوای رًگوی       ، ایوي ملٍخوی ّوا بوِ دٍ گولٍُ ملٍخوی       Abaqusدر ًلم افوزار  نحلرذ ًراز اس  
َ     )نَزی  رًول ّوا( ٍ ملٍخوی    ّوا فقو  بوِ غوَر      ملٍخوی  OpenSeesًد  ٍلوی در ًولم افوزار    ّوای ًووَداری نقسورن هوی ضو

ِ       ًووَداری بابوذ ًووایص هوی باضوٌد       ّوای عوددی دبرقوا  هطواب  بوا ًوًَووِ      چوَى ملٍخوی ّوای گلافرکووی ٍ ًووَداری ًوًَو
در ایووي هطالعووِ از هعرووار کوووی   آزهایطووگاّی ًرسوو ،  وو  هووی نووَاى از آًْووا بوولای بلرسووی دبوو  هدلسووازی اسووتاادُ کوولد 

 ًْایی ٍ هعرار کرای نل، مَردگی بلای یلرسی دب  هدلسازی استاادُ ضدُ اس    هقاٍه 
 225/0ّووای عووددی نووا خابدووایی ّووای بووِ دسوو  آهوودُ از هدلسووازیندررلهکوواى  اغووذ از آزهووایص ٍ هٌحٌووی-هٌحٌووی ًروولٍ

 ًطاى دادُ ضدُ اس    17هتل، هطاب  با ضلای  بارگااری آزهایطگاّی در ضکذ 
رفتووار سووازُ ّووا  یرا در بلرسوو يرهَابووم هٌْدسوو طووتلرّسووتٌد کووِ ب یسووَدهٌد ارر  هحوودٍد، ابووزار بسوواخووزا یًوولم افزارّووا

 یموَد بْوولُ هوو  یّووا ازروواز آى در خْوو  رفو  ً  يرکووِ  ژٍّطووگلاى ٍ هٌْدسو  یهوَارد  يیاز هْوتوول یکوویدٌّود    یهوو یاریو 
اسوتاادُ ضودُ اسو   بوا اسوتاادُ از       یکططو  یدگیو د  راز کواًتَر آسو    رو نحق يیو باضوٌد  در ا  یهو  یرًگو  یکاًتَرّوا  لًد،رگ
 ير  ّوچٌو نرهطواّدُ کٌو   یکططو  یلٍرو را نحو  ً  یهحودٍدُ اناواق افتوادى نول، موَردگ      نرنوَاً  یهو  یکاًتَر بِ را ت يیا

 را هطاّدُ کلد  اًقا رنَاى ًَ  ضکس  در ه یکاًتَر ه يیبا استاادُ از ا

 
 مذلُبی عذدی تغییرمکبن ومًوٍ آزمبیطابَی ي-; مقبیسٍ ومًدار ثبر 28ضکل 

 
 َبی مخنل  مذلسبزی;  درصذ خ بی ريش 3دذيل 

 درغد مطا (Kgr)بار ًْایی  

 0 12111 ًوًَِ ازهایطگاّی

 Abaqus 7/13211 12/10سادُ ضدُ در  ا رکَچ  هق

 Abaqus 11/11611 65/2در  ا ربزرم هق

 25/9 1/11111 هرلِ هعاد  فطاری

با ًتایح آزهایطگاّی هقایسِ ضدُ  ا ربزرم هقسادُ ضدُ ٍ رٍش  ا رکَچ  هقّا در رٍش هحذ نطکرذ نل، 18در ضکذ  
اس   در ضکذ هاکَر رًل آبی م  چري ًطاى دٌّدُ نل، ّای ریز ٍ رًل بلهز غترن ًطاى دٌّدُ نل، ّای عور  هی 

سادُ  ا رکَچ  هقباضٌد  با نَخِ بِ ضکذ هاکَر هی نَاى گا  کِ هراًقا  دچار ضکس  نل، بطلی ضدُ اس   در رٍش 
سازی ضدُ بِ دلرذ ایٌکِ بري آخلّا خدایرص انااق افتادُ اس  هسرل نل، ّای بطلی بابذ نطترع ًرس   ٍلی در رٍش هاکل 

 ضدُ، هسرل نل، ّای بطلی بتَبی بابذ نطترع اس   گلفتِ ًظل در ّوگي هادُ ی  عٌَاى بِ بٌایی بِ دلرذ ایٌکِ هػالح
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 ونیجٍ ذیری
 افووزار ًوولم ّوول دٍ در  بووزرم هقرووا  رٍش ضوودُ ٍ سووادُ کَچوو  هقرووا  رٍش در ایووي نحقروو ، سووِ رٍش هتتلوو  ضوواهذ

Abaqus  افووزار ًوولم هعوواد  فطوواری در هرلووِ ایوودُ از اسووتاادُ بووا سووَم ٍ هوود OpenSees ّووای بووتي هدلسووازی بووا  در
هسلح دارای هراًقا  بٌوایی هوَرد بلرسوی بولار گلفو   بولای ایوي هٌظوَر یو  هود  آزهایطوگاّی اًتتوا  ٍ سوس  بوِ سوِ                

 رٍش فَق هدلسازی ضد  ًتایح اغلی هطاب  زیل اس :
برطووتلیي دبوو  ٍ هدلسووازی بووِ رٍش کَچوو  هقرووا  سووادُ ضوودُ     Abaqus هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا  در  -1

 رفتووار هووَرد در بطعروو  عوودم ٍ آًْووا ًیووَدى دسووتل  در ٍ  رچروودُ ٍ هتتلوو   اراهتلّووای بووِ لیي دبوو  را دارد  ًرووازکوتوو
هَخوو  دبوو   ووایري رٍش هدلسووازی بووِ رٍش کَچوو  هقرووا  سووادُ ضوودُ، گلدیوود  هرووزاى مطووای بووِ دسوو    ّوواهراًقووا 

%  25/9هدلسووازی هرلووِ هعوواد  فطوواری % ،  65/2آهوودُ ًسووی  بووِ ًتووایح هوود  آزهایطووگاّی، در هدلسووازی بووزرم هقرووا   
 % هی باضد  12/10ٍ هدلسازی کَچ  هقرا  سادُ ضدُ 

 
2-        ِ در ًووایص هحوذ    Abaqusهدلسوازی بوِ رٍش بوزرم هقروا  در ًولم افوزار         ًتوایح بوِ دسو  آهودُ ًطواى هوی دّود کو

 نطکرذ نل، ّا عولکلد بْتلی داضتِ اس  
اری ًسووی  بووِ رٍش بووزرم هقرووا  ، بووِ دلرووذ ایدوواد سووَْل  ٍ  رغوون مطووای ًسوویتاً زیوواد رٍش هرلووِ هعوواد  فطوو علووی-3

       ِ سوازهاى بلًاهوِ ٍ بَدخوِ کطوَر، اسوتاادُ از هود  هرلوِ         360سلع  زیاد ایوي رٍش، بسوراری از آیوري ًاهوِ ّوا ًظرول ًطولی
 ای سامتواى ّای دارای هراًقا ، نَغرِ کلدُ اًد هعاد  فطاری را بلای ارزیابی للزُ

4- ِ نَاًووایی بوواالیی در نحلرووذ  Abaqus   ٍOpenseesایوي هطالعووِ ایووي اسوو  کوِ ّوول دٍ ًوولم افووزار    ی  ووائز اّوروو  درًکتو
هسائذ هتتل  دارًد  بِ عیار  دیگول چٌاًچوِ یو  هسوتلِ نَسو  دٍ ا لانوَر هواّل ًولم افزارّوای هواکَر،  وذ ضوَد خوَا               

َد دارد کووِ آى ّوون بووِ دلرووذ  ّوول دٍ یکسوواى مَاّوود ضوود  الیتووِ امووته  اًوودکی در دبوو  خووَا  ایووي دٍ ًوولم افووزار ٍخوو   
 الگَریتن ٍ رٍش  ذ هتااٍ  آًْا هی باضد  ّوچٌري در ّل کدام بلمی بابلر  ّا ٍخَد دارد کِ در دیگلی ًرس  

 
 

 مراد 
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 ونیجٍ ذیری
 افووزار ًوولم ّوول دٍ در  بووزرم هقرووا  رٍش ضوودُ ٍ سووادُ کَچوو  هقرووا  رٍش در ایووي نحقروو ، سووِ رٍش هتتلوو  ضوواهذ

Abaqus  افووزار ًوولم هعوواد  فطوواری در هرلووِ ایوودُ از اسووتاادُ بووا سووَم ٍ هوود OpenSees ّووای بووتي هدلسووازی بووا  در
هسلح دارای هراًقا  بٌوایی هوَرد بلرسوی بولار گلفو   بولای ایوي هٌظوَر یو  هود  آزهایطوگاّی اًتتوا  ٍ سوس  بوِ سوِ                

 رٍش فَق هدلسازی ضد  ًتایح اغلی هطاب  زیل اس :
برطووتلیي دبوو  ٍ هدلسووازی بووِ رٍش کَچوو  هقرووا  سووادُ ضوودُ     Abaqus هدلسووازی بووِ رٍش بووزرم هقرووا  در  -1

 رفتووار هووَرد در بطعروو  عوودم ٍ آًْووا ًیووَدى دسووتل  در ٍ  رچروودُ ٍ هتتلوو   اراهتلّووای بووِ لیي دبوو  را دارد  ًرووازکوتوو
هَخوو  دبوو   ووایري رٍش هدلسووازی بووِ رٍش کَچوو  هقرووا  سووادُ ضوودُ، گلدیوود  هرووزاى مطووای بووِ دسوو    ّوواهراًقووا 

%  25/9هدلسووازی هرلووِ هعوواد  فطوواری % ،  65/2آهوودُ ًسووی  بووِ ًتووایح هوود  آزهایطووگاّی، در هدلسووازی بووزرم هقرووا   
 % هی باضد  12/10ٍ هدلسازی کَچ  هقرا  سادُ ضدُ 

 
2-        ِ در ًووایص هحوذ    Abaqusهدلسوازی بوِ رٍش بوزرم هقروا  در ًولم افوزار         ًتوایح بوِ دسو  آهودُ ًطواى هوی دّود کو

 نطکرذ نل، ّا عولکلد بْتلی داضتِ اس  
اری ًسووی  بووِ رٍش بووزرم هقرووا  ، بووِ دلرووذ ایدوواد سووَْل  ٍ  رغوون مطووای ًسوویتاً زیوواد رٍش هرلووِ هعوواد  فطوو علووی-3

       ِ سوازهاى بلًاهوِ ٍ بَدخوِ کطوَر، اسوتاادُ از هود  هرلوِ         360سلع  زیاد ایوي رٍش، بسوراری از آیوري ًاهوِ ّوا ًظرول ًطولی
 ای سامتواى ّای دارای هراًقا ، نَغرِ کلدُ اًد هعاد  فطاری را بلای ارزیابی للزُ

4- ِ نَاًووایی بوواالیی در نحلرووذ  Abaqus   ٍOpenseesایوي هطالعووِ ایووي اسوو  کوِ ّوول دٍ ًوولم افووزار    ی  ووائز اّوروو  درًکتو
هسائذ هتتل  دارًد  بِ عیار  دیگول چٌاًچوِ یو  هسوتلِ نَسو  دٍ ا لانوَر هواّل ًولم افزارّوای هواکَر،  وذ ضوَد خوَا               

َد دارد کووِ آى ّوون بووِ دلرووذ  ّوول دٍ یکسوواى مَاّوود ضوود  الیتووِ امووته  اًوودکی در دبوو  خووَا  ایووي دٍ ًوولم افووزار ٍخوو   
 الگَریتن ٍ رٍش  ذ هتااٍ  آًْا هی باضد  ّوچٌري در ّل کدام بلمی بابلر  ّا ٍخَد دارد کِ در دیگلی ًرس  
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Abstract  
Due to the influences of several parameters such as brick and mortar properties, interaction 
between brick and mortar and etc., engineers encounter challenges in modeling and evaluating 
procedure of the seismic behavior of masonry-infilled reinforced concrete (RC) frames. To 
predict the seismic behavior of these structural elements, the analytical model must be 
comprehensive and efficient in such a way that it can show the actual behavior of the structure. 
Modeling the behavior of masonry infilled reinforced concrete frames under in-plan load, has 
received much attention over the last decade. The main aim of this paper compares different 
methods of modeling infilled frame with experimental results in order to choose the 
appropriate method for modelling of infilled RC frames. To achieve the purpose, after 
describing the background to the application of each method, the specimen which was tested in 
the laboratory was modeled in three different methods. The first model was realized by 
simplified micro-modelling and, the second model was realized by macro-modelling procedure 
via Abaqus software. The third model was further made by equivalent diagonal compressive 
strut modelling in OpenSees software. The results showed that the macro-modeling method had 
maximum and the simplified micro-modeling had minimum accuracy in Abaqus software. The 
amount of observed differences between experimental results and macro-modeling approach, 
between experimental results and simplified micro-modeling approach, and equivalent 
diagonal compressive strut modeling were 2.65%, 9.25% and 10.12%, respectively. These 
findings maintain that macro-modeling technique in Abaqus software could have an 
appropriate performance in detecting cracks. 
Keywords: Infilled Masonry, RC Frame, Simplified Micro-Modelling, Macro-Modelling, In-
Plan load 
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 چک٘ذُ:
 کٗه است کِ ثهِ ٍاسه ٔ  ى اص    وبى٘کبّص هػشف س ٌٔ٘دس صه ٖاسبس ٕاص ساّکبسّب ٖکٗ وبى،٘س يٗگضٗاستفبدُ اص هَاد جب

چِ اص ًظش کبّص  ٖهٌبسج ٕاقتػبد ٖٗجَ غشفِ گشٗد ٍٕ اص سَ بفتِٗکبّص  وبى٘س ذ٘اص تَل ًٖبض ٖ ٘هح ستٗص ٖسَ لَدگ
 يٗه دٍام حبغل خَاّهذ ضهذد دس ا   ّٕب غٌؼت سبختوبى ٍ ثْجَد ضبخع ٕاًشط ّٕب ٌٍِٗ چِ اص ًظش کبّص ّض ذ٘تَل ّٕب ٌِّٗض

ٍ دٍدُ  ٖؼه ٘طج ت٘ضبهل صئَل وبى٘س يٗگضٗکبسثشد دٍ ًَع هبدٓ جب ٕثشا  ٌِ٘ثْ  هخلَط ٖضذُ است خَاظ هٌْذس ٖهقبلِ سؼ
دٍ ًَع ههبدٓ   يٗا ٕبٍح ٍٖ سِ جضئ ٖدٍ جضئ ّٕب طشح هخلَط ٕسبص ٌِ٘ه بلؼِ دس دٍ هشحلِ ضبهل ثْ يٗاسائِ گشددد ا س٘ل٘س

 ٖسهِ جضئه   ّٕب طشح هخلَط ثتي دّذٖ ه بلؼِ ًطبى ه يٗا جٗاًجبم ضذُ استد ًتب ٖخَاظ هٌْذس ٍٖ هشحلٔ ثشسس ٖپَصٍالً
سِ  ت٘استفبدُ اص تشک ت،٘داضتِ استد دس هَسد صئَل ٖ ًْب ثْجَد ًسج ٖدٍ جضئ ّٕب ًسجت ثِ طشح هخلَط س٘ل٘دٍدُ س ٕحبٍ
دٍام ًطهبى داد کهِ    ّٕب ثذست  هذُ اص  صهَى جٍٗ دٍام داضتِ استد  ًتب ٖدس ػولکشد هقبٍهت ٕش٘ثبػث ثْجَد چطوگ ٖجضئ

  .ثتي داضتِ ثبضذ ٖٗبٗدس سفتبس دٍام ٍ پب ٕش٘ثْجَد چطوگ تَاًذٖ ًَع هَاد ه يٗػوَهبً استفبدُ اص ا
 .س٘ل٘دٍدُ س ت،٘صئَل وبى،٘س يٗگضٗ: ثتي، هَاد جبٕذ٘کل کلوبت

 1397-09-25 دسٗبفت هقبلِ:
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procedure of the seismic behavior of masonry-infilled reinforced concrete (RC) frames. To 
predict the seismic behavior of these structural elements, the analytical model must be 
comprehensive and efficient in such a way that it can show the actual behavior of the structure. 
Modeling the behavior of masonry infilled reinforced concrete frames under in-plan load, has 
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appropriate method for modelling of infilled RC frames. To achieve the purpose, after 
describing the background to the application of each method, the specimen which was tested in 
the laboratory was modeled in three different methods. The first model was realized by 
simplified micro-modelling and, the second model was realized by macro-modelling procedure 
via Abaqus software. The third model was further made by equivalent diagonal compressive 
strut modelling in OpenSees software. The results showed that the macro-modeling method had 
maximum and the simplified micro-modeling had minimum accuracy in Abaqus software. The 
amount of observed differences between experimental results and macro-modeling approach, 
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ٍ دٍدُ  ٖؼه ٘طج ت٘ضبهل صئَل وبى٘س يٗگضٗکبسثشد دٍ ًَع هبدٓ جب ٕثشا  ٌِ٘ثْ  هخلَط ٖضذُ است خَاظ هٌْذس ٖهقبلِ سؼ
دٍ ًَع ههبدٓ   يٗا ٕبٍح ٍٖ سِ جضئ ٖدٍ جضئ ّٕب طشح هخلَط ٕسبص ٌِ٘ه بلؼِ دس دٍ هشحلِ ضبهل ثْ يٗاسائِ گشددد ا س٘ل٘س

 ٖسهِ جضئه   ّٕب طشح هخلَط ثتي دّذٖ ه بلؼِ ًطبى ه يٗا جٗاًجبم ضذُ استد ًتب ٖخَاظ هٌْذس ٍٖ هشحلٔ ثشسس ٖپَصٍالً
سِ  ت٘استفبدُ اص تشک ت،٘داضتِ استد دس هَسد صئَل ٖ ًْب ثْجَد ًسج ٖدٍ جضئ ّٕب ًسجت ثِ طشح هخلَط س٘ل٘دٍدُ س ٕحبٍ
دٍام ًطهبى داد کهِ    ّٕب ثذست  هذُ اص  صهَى جٍٗ دٍام داضتِ استد  ًتب ٖدس ػولکشد هقبٍهت ٕش٘ثبػث ثْجَد چطوگ ٖجضئ

  .ثتي داضتِ ثبضذ ٖٗبٗدس سفتبس دٍام ٍ پب ٕش٘ثْجَد چطوگ تَاًذٖ ًَع هَاد ه يٗػوَهبً استفبدُ اص ا
 .س٘ل٘دٍدُ س ت،٘صئَل وبى،٘س يٗگضٗ: ثتي، هَاد جبٕذ٘کل کلوبت

 1397-09-25 دسٗبفت هقبلِ:
 1397-10-22  پزٗشش هقبلِ:
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 هقذهِ -1
هیای   یییي و  یا     هنییی نمیودد دظیکد اوا ؼیامل تمیامي نیوزو         تیوا  هید دو دظیکد كلیي   قید      ظیماني مکمل را میي مواد 

دهنییی ماننییی  ؼییود كیید هیید دییییل نییا ین هییود  مقیییار اكعیییی كلعییی ، داـییی  ظیییماني از دییود هییروز نمییي   مفیینوعي مییي
ود كید عیهوه هیر داؼیکن داـیی  نیوزو ني،       ؼی  های   یییي نیییر نیوزو   تیراضد دظیکد دود میوادی را ؼیامل میي         نوزو  

دهیی كید دیییل  نیین      هد موقع تركیب هیا ب،،  ینیي در نیین یرب نیی هییراظییو ، از دیود داـیی   عی نیمي نؽیا  میي          
هیا هییػ    Fتیوا  هید داكعیکر هیادی كیهض       ریکار نضور مقاد ر ز اد اكعیی كلعی  در بنها اظی  كید از لملید ا ین میواد، میي      

 درـی اكعیی كلعی  در تركی ات ب  اؼاره نمودد  02از 
توییی ظییما  هید عنیوا   کیي از میواد اـیلي تویییی هیکن، یرب نییی اظی  كید تیوند هیا مفیرز انیرشی هعییار ز یاد و تویییی                   

از مییواد لییا  س ن ظیییما ،  کییي از راهکارهییای اظاظییي در زمینیی  كییاهػ   هییای ز عیی  محیسییي اظیی د اظییک اده   ب  نیییه
از  ی  ظیوبیودمي ز عی  محیسیي ناؼیي از تویییی ظییما  كیاهػ  ایکید و از ظیوی              ب سكید هید واظی   مفرز ظیما  اظ  

هیای انیرشی ـینی      هیای تویییی و  ید از نییر كیاهػ هس نید        ید از نییر كیاهػ هس نید     لو ي اقکفادی مناظی ي  د  ر ـرید
هیر مسا یای ركیر ؼییه، لیا  س ني ظییما  هیا         همچنیین مسایییات نؽیا  داده اظی  كید عیهوه      د ظادکما   ناـل دواهی ؼی

مسا ییای  هلنییی میییت ؼییود كیید ا یین امییر در مییيهییای هکنییي   نییین مییوادی  مولییب ایییسا ػ دواد هییکن و عمییر م یییی ظییازه 
 د  داؼ دواهی را هد دن اا  ها عا ی كؽور كرده و كاهػ هس ندرا  ز ادی اقکفادی

میرنییید در روغ نتعیی  ا یین مییواد در  ورد اظییک اده قییرار مییي، هیید دو روغ در توییییی هییکن میی1امییروزه مییواد ظیییماني مکمییل
هیای تویییی ظییما ، ا ین میواد هید ـیورت         در هردیي از كاردانید   هیی ن ترتییب كید    دؼیود  اظیک اده میي   0توییی ظیما  بمیتکد

مییرد كید ا ین محفیوا هیییاي هیرای تویییی هیکن          مضاز و بظیا، ؼیه هیرای تویییی ظییما  بمیتکید میورد اظیک اده قیرار میي        
 3تیوا  هید ـیورت لیامانید و هید عنیوا  میواد لیا  س ن هتؽیي از ظییما            ؼیودد در نایی  دود، ا ین میواد را میي      ظک اده ميا

د لییا  س ني هتؽییي از ظیییما  نرتلنییی هییا مییواد ظیییماني مکمییل هماننییی  ]1[هییای هکنییي مییورد اظییک اده قییرار داد در متلییو 
تییراض، نییوزو     هییای   ییییي ماننییی نییوزو   نییواپ نییوزو  و ا 6، دوده ظیییلیط5، داكعییکر هییادی4ظییرهاره كییوره بهن یییازی

 د]5-1[ؼود  کي از مهمکر ن راهکارهای كاهػ مفرز ظیما  در ـنی  هکن محعو، ميداغ ودد 
هییادی، ظییرهاره و نییودر   بمیتکیید ظیید لساییي ؼییامل داكعییکر  هییای دواد ظیییما  ]6[و همکییارا  Oslakovic، 0229در ظییاا 

تعیر ع ؼییه  یو      نیي ری  كلرا یی را میورد هررظیي قیرار دادنیید در ا ین تحقیی ، ن یور        هیای   ظنگ بهی  در هراهیر ن یور  یو     
درـیی هیا هیکن مرلیع میورد مقا عید قیرار مریی د نکیا و هه یود دیواؾ             52و  35ظادکد ؼییه از لیا  س ني    های كلرا ی هکن

 هاؼید   كلرا ی مي های ني ری در مقاهل  و  های ميكور از نیر ن ور هکن
هییای هکنییي نییاوی درـییی هییا ی    بوری را هییر مقاومیی  یؽییاری متلییو   ، تییاریر ؼییرا ل عمییل ]Yazici ]7، 0227در ظییاا 

لیا  س ني ظییما  هیا میواد نیوزو ني ؼیامل ظیرهاره، داكعییکر هیادی و دوده ظییلیط را میورد هررظیي قیرار دادد نکی ید ا یین              
هیای هیا مقاومی  هیا       تیوا  هید هیکن    هیا ، میي  مسایید نؽا  داد كد هیا اظیک اده از میواد ظییماني مکمیل هیا درـیی لیا  س ني         

 ددظ   ای 
، نییوعي متلییو  ظیید لساییي هکنییي هییا عملکییرد هییا  ؼییامل ظیییما ، داكعییکر هییادی و  ]8[و همکییارا   Sinha، 0211در ظییاا 

درـیی  را توظیید دادنیید هیر اظیاض نکیا و ا ین تحقیی  مؽیتؿ مرد یی            32ظرهاره كوره بهن ییازی هیا نییاكجر لیا  س ني     
  نی لساي هه ود نییا كرده اظ د های  م  یؽاری، مقاوم  كؽؽي دو نی  ؼی  و مقاوم  دمؽي نموندكد مقاو

                                                           
 

1-Supplementary cementitious materials 
2-Blended cement 
3- Partial replacement 
4-Blast-furnace slag 
5-Fly ash 
6- Micro silica (Silica fume) 

 
 

Hooton  وTitherington  ]9[  ظیید لساییي هییا   نهییای بمیتکیید ظیییماهییای ظییادکد ؼیییه از   ، مقاومیی  هییکن0224در ظییاا
بوری  تحیی  ؼییرا ل عمییلهییای كلرا ییی را  تركی ییي از ظیییما ، دوده ظیییلیط و ظییرهاره كییوره بهن یییازی،در هراهییر ن ییور  ییو  

میراد مییورد هررظییي قیرار دادنییید مقا عییات نؽیا  داد كیید متلییو  نیاوی دوده ظیییلیط هییا      درلیید ظییانکي 62و  03در دمیای  
و نرویییل ن یور  یو      RCPTهیای  تیر ن عملکیرد در هراهیر ن یور  یو  كلیر كید توظیل بزمیا ػ          درـیی مناظیب   5/7لا  س ني 

 ا  داده اظ دكلرا ی ان اد ؼیه هود نؽ
دو لسایي  هیای هعییار ر یس     نیوعي هیکن هیا عملکیرد هعییار هیا  را هیا اظیک اده از نیودر          ]12[و همکیارا    Long، 0220در ظاا 

و ظیید لساییي نییاوی داكعییکر هییادی، ظییرهاره كییوره بهن یییازی و دوده ظیییلیط  را نیؽیینهاد دادنییید در ا یین مسایییید هییرای    
انییواپ نعیی    ییوا هیید قسییر اظییک اده مرد ییید هییا تولیید هیید نکییا و ا یین مسایییید   هه ییود ریکییار دمؽییي، از اییییاز یییو دی هییا

م اناظیکاا هیا ریکیار     022تیوا  هید مقاومی      ظیازی هیر روی تركی یات میواد نیودری میي       مؽتؿ مرد ی كید هیا ان یاد ههینید    
 دمؽي مناظب دظ   ای د  

را   redmudی یین قرمییس  مکاكییااوین و  زهییا اظییک اده ا هییای هکنییي ظیید لساییي متلییو  ]11[ و همکییارا  Raj، 0213در ظییاا 
هیای مرهو ید ان یاد     تیییین مؽتفیات مکیانیکي هیر روی نمونید      هیای  انیواپ بزمیو   هرای توییی هکن نرمقاوم  مساییید كردنیید   

 نرمقاوم  هودنیدها قادر هد تامین ایسامات هکن  میری ؼی كد ا ن متلو  و نکی د
دییواؾ مکییانیکي و دواد هییکن هییای ظیی س نییاوی ظیییما  ظیید لساییي هییا مییواد    ]10[ میییني و نییوروزی یییر، 1395در ظییاا 

هیا اییسا ػ ظین    را میورد هررظیي قیرار دادنیید هیر اظیاض مسایییات ـیورت مریکید مؽیتؿ مرد یی             وزو ني و دوده ظیلیعين
وزو   روز علیي رمی  بنکید در درـییهای هیا ی لیا  س ني نیوزو   ن ی  مناییي قاهیل ن یور اییسا ػ  ایکید اظی ، نی                92تا 

  ییي هید واظیسد هه یود ر سظیادکار، تیقریر قاهیل تیولهي هیر ارتقیان دواد هیکن در هراهیر ن یور كلرا یی و ن یور مواینید داؼیکد                 
 .اظ 

هییکن توانمنییی ظیید لس ییي نییاوی نییوزو     ییییي نییومیط و دوده ظیلیعییي هییرای  ]13[، هییاقری و همکییارا  1392در ظییاا 
را میورد هررظیي و مساییید قیرار دادنیید هیر ا ین اظیاض مؽیتؿ           یو ییارض های هنییری در ؼیرا ل محیسیي دلی     ظاد  ظازه
هیا اظیک اده از تركییب مناظیب نیومیط و دوده ظیلیعیي دظی   یاهي هید دیواؾ مناظیب مقاومی  و دواد در ظین              مرد ی كد 

 دروز و ارتقای هعیار قاهل تولد دواد دراز میت، امکا  ني ر مي هاؼی 08
هییکن هییای توانمنییی ظیید لساییي نییاوی ظییرهاره دادلییي و دوده ظیلیعییي هییا     دواد ]14[، هییاقری و همکییارا  1392در ظییاا 

هییا ایییسود  دوده ن ییور  ییو  كلرا ییی را هررظییي كردنییید در ا یین مقاییید نکی یید میییری ؼییی كیید      اظییک اده از بزمییا ػ هییای 
روزه  08ظیلیعییي هیید هییکن نییاوی ظییرهاره رونییی كعییب دییواؾ هییکن هه ییود قاهییل مهنییید ای مییي  اهییی هسور کیید در ظیین  

دواد هکن توانمنیی ظید لسایي نیاوی دوده ظیلعییي و ظیرهاره ههکیر از هیکن كنکیرا میي هاؼیید همچنیین در هلنیی مییت نییس                
 ددواد هکن توانمنی ظد لساي ناوی ظرهاره و دوده ظیلیعي ههکر از هکن دولساي ناوی ظرهاره مي هاؼی

قیات هیر روی میواد لیا  س ن ظییماني، یییکن در       هردیي تحقی  میردد هیا ولیود ان یاد     ها تولید هید مساییب ییوح مهنیید میي      
نیاا تحقیقیات مکمركیس هیر روی لیا  س ني  ی  و  یا نییاكجر دو نیوپ میادم لیا  س ن مسیر  هیوده اظی                 دادل كؽور تا هد

 هیا ا ین ولیود،   هاؼیید    میي  1دولسایي  هیای  كد نکا و مساییات ناكي از هه یود نعی ي دیواؾ مکیانیکي و دواد هیکن هیا متلیو        
، ظیاهق  ز یادی در ادهییات هیکن نییاردد هیا ا ین د ییماه، در در ا ین مقایید           3و  هیار لسایي   0لسایي  ظید  هیای  متلو اظک اده از 

اراایید ظیییلیط  دوده و   ییییي زاویییی هییرای كییارهرد دو نییوپ مییادم نییوزو ني ؼییامل   ظیییي ؼیییه اظیی   ییر  متلییو  ههینیید
و لسایي و ظید لسایي نیاوی ا ین دو نیوپ مییادم       هیای د  ظیازی  یر  متلیو     میرددد ا ین مساییید در دو مرنلید ؼیامل ههینید      

 نوزو ني و مرنل  هررظي دواؾ مقاومکي و دواد ان اد دواهی ؼید
                                                           

 
1 - Binary 
2- Ternary 
3- Quaternary  
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 هقذهِ -1
هیای   یییي و  یا     هنییی نمیودد دظیکد اوا ؼیامل تمیامي نیوزو         تیوا  هید دو دظیکد كلیي   قید      ظیماني مکمل را میي مواد 

دهنییی ماننییی  ؼییود كیید هیید دییییل نییا ین هییود  مقیییار اكعیییی كلعییی ، داـییی  ظیییماني از دییود هییروز نمییي   مفیینوعي مییي
ود كید عیهوه هیر داؼیکن داـیی  نیوزو ني،       ؼی  های   یییي نیییر نیوزو   تیراضد دظیکد دود میوادی را ؼیامل میي         نوزو  

دهیی كید دیییل  نیین      هد موقع تركیب هیا ب،،  ینیي در نیین یرب نیی هییراظییو ، از دیود داـیی   عی نیمي نؽیا  میي          
هیا هییػ    Fتیوا  هید داكعیکر هیادی كیهض       ریکار نضور مقاد ر ز اد اكعیی كلعی  در بنها اظی  كید از لملید ا ین میواد، میي      

 درـی اكعیی كلعی  در تركی ات ب  اؼاره نمودد  02از 
توییی ظییما  هید عنیوا   کیي از میواد اـیلي تویییی هیکن، یرب نییی اظی  كید تیوند هیا مفیرز انیرشی هعییار ز یاد و تویییی                   

از مییواد لییا  س ن ظیییما ،  کییي از راهکارهییای اظاظییي در زمینیی  كییاهػ   هییای ز عیی  محیسییي اظیی د اظییک اده   ب  نیییه
از  ی  ظیوبیودمي ز عی  محیسیي ناؼیي از تویییی ظییما  كیاهػ  ایکید و از ظیوی              ب سكید هید واظی   مفرز ظیما  اظ  

هیای انیرشی ـینی      هیای تویییی و  ید از نییر كیاهػ هس نید        ید از نییر كیاهػ هس نید     لو ي اقکفادی مناظی ي  د  ر ـرید
هیر مسا یای ركیر ؼییه، لیا  س ني ظییما  هیا         همچنیین مسایییات نؽیا  داده اظی  كید عیهوه      د ظادکما   ناـل دواهی ؼی

مسا ییای  هلنییی میییت ؼییود كیید ا یین امییر در مییيهییای هکنییي   نییین مییوادی  مولییب ایییسا ػ دواد هییکن و عمییر م یییی ظییازه 
 د  داؼ دواهی را هد دن اا  ها عا ی كؽور كرده و كاهػ هس ندرا  ز ادی اقکفادی

میرنییید در روغ نتعیی  ا یین مییواد در  ورد اظییک اده قییرار مییي، هیید دو روغ در توییییی هییکن میی1امییروزه مییواد ظیییماني مکمییل
هیای تویییی ظییما ، ا ین میواد هید ـیورت         در هردیي از كاردانید   هیی ن ترتییب كید    دؼیود  اظیک اده میي   0توییی ظیما  بمیتکد

مییرد كید ا ین محفیوا هیییاي هیرای تویییی هیکن          مضاز و بظیا، ؼیه هیرای تویییی ظییما  بمیتکید میورد اظیک اده قیرار میي        
 3تیوا  هید ـیورت لیامانید و هید عنیوا  میواد لیا  س ن هتؽیي از ظییما            ؼیودد در نایی  دود، ا ین میواد را میي      ظک اده ميا

د لییا  س ني هتؽییي از ظیییما  نرتلنییی هییا مییواد ظیییماني مکمییل هماننییی  ]1[هییای هکنییي مییورد اظییک اده قییرار داد در متلییو 
تییراض، نییوزو     هییای   ییییي ماننییی نییوزو   نییواپ نییوزو  و ا 6، دوده ظیییلیط5، داكعییکر هییادی4ظییرهاره كییوره بهن یییازی

 د]5-1[ؼود  کي از مهمکر ن راهکارهای كاهػ مفرز ظیما  در ـنی  هکن محعو، ميداغ ودد 
هییادی، ظییرهاره و نییودر   بمیتکیید ظیید لساییي ؼییامل داكعییکر  هییای دواد ظیییما  ]6[و همکییارا  Oslakovic، 0229در ظییاا 

تعیر ع ؼییه  یو      نیي ری  كلرا یی را میورد هررظیي قیرار دادنیید در ا ین تحقیی ، ن یور        هیای   ظنگ بهی  در هراهیر ن یور  یو     
درـیی هیا هیکن مرلیع میورد مقا عید قیرار مریی د نکیا و هه یود دیواؾ             52و  35ظادکد ؼییه از لیا  س ني    های كلرا ی هکن

 هاؼید   كلرا ی مي های ني ری در مقاهل  و  های ميكور از نیر ن ور هکن
هییای هکنییي نییاوی درـییی هییا ی    بوری را هییر مقاومیی  یؽییاری متلییو   ، تییاریر ؼییرا ل عمییل ]Yazici ]7، 0227در ظییاا 

لیا  س ني ظییما  هیا میواد نیوزو ني ؼیامل ظیرهاره، داكعییکر هیادی و دوده ظییلیط را میورد هررظیي قیرار دادد نکی ید ا یین              
هیای هیا مقاومی  هیا       تیوا  هید هیکن    هیا ، میي  مسایید نؽا  داد كد هیا اظیک اده از میواد ظییماني مکمیل هیا درـیی لیا  س ني         

 ددظ   ای 
، نییوعي متلییو  ظیید لساییي هکنییي هییا عملکییرد هییا  ؼییامل ظیییما ، داكعییکر هییادی و  ]8[و همکییارا   Sinha، 0211در ظییاا 

درـیی  را توظیید دادنیید هیر اظیاض نکیا و ا ین تحقیی  مؽیتؿ مرد یی            32ظرهاره كوره بهن ییازی هیا نییاكجر لیا  س ني     
  نی لساي هه ود نییا كرده اظ د های  م  یؽاری، مقاوم  كؽؽي دو نی  ؼی  و مقاوم  دمؽي نموندكد مقاو

                                                           
 

1-Supplementary cementitious materials 
2-Blended cement 
3- Partial replacement 
4-Blast-furnace slag 
5-Fly ash 
6- Micro silica (Silica fume) 

 
 

Hooton  وTitherington  ]9[  ظیید لساییي هییا   نهییای بمیتکیید ظیییماهییای ظییادکد ؼیییه از   ، مقاومیی  هییکن0224در ظییاا
بوری  تحیی  ؼییرا ل عمییلهییای كلرا ییی را  تركی ییي از ظیییما ، دوده ظیییلیط و ظییرهاره كییوره بهن یییازی،در هراهییر ن ییور  ییو  

میراد مییورد هررظییي قیرار دادنییید مقا عییات نؽیا  داد كیید متلییو  نیاوی دوده ظیییلیط هییا      درلیید ظییانکي 62و  03در دمیای  
و نرویییل ن یور  یو      RCPTهیای  تیر ن عملکیرد در هراهیر ن یور  یو  كلیر كید توظیل بزمیا ػ          درـیی مناظیب   5/7لا  س ني 

 ا  داده اظ دكلرا ی ان اد ؼیه هود نؽ
دو لسایي  هیای هعییار ر یس     نیوعي هیکن هیا عملکیرد هعییار هیا  را هیا اظیک اده از نیودر          ]12[و همکیارا    Long، 0220در ظاا 

و ظیید لساییي نییاوی داكعییکر هییادی، ظییرهاره كییوره بهن یییازی و دوده ظیییلیط  را نیؽیینهاد دادنییید در ا یین مسایییید هییرای    
انییواپ نعیی    ییوا هیید قسییر اظییک اده مرد ییید هییا تولیید هیید نکییا و ا یین مسایییید   هه ییود ریکییار دمؽییي، از اییییاز یییو دی هییا

م اناظیکاا هیا ریکیار     022تیوا  هید مقاومی      ظیازی هیر روی تركی یات میواد نیودری میي       مؽتؿ مرد ی كید هیا ان یاد ههینید    
 دمؽي مناظب دظ   ای د  

را   redmudی یین قرمییس  مکاكییااوین و  زهییا اظییک اده ا هییای هکنییي ظیید لساییي متلییو  ]11[ و همکییارا  Raj، 0213در ظییاا 
هیای مرهو ید ان یاد     تیییین مؽتفیات مکیانیکي هیر روی نمونید      هیای  انیواپ بزمیو   هرای توییی هکن نرمقاوم  مساییید كردنیید   

 نرمقاوم  هودنیدها قادر هد تامین ایسامات هکن  میری ؼی كد ا ن متلو  و نکی د
دییواؾ مکییانیکي و دواد هییکن هییای ظیی س نییاوی ظیییما  ظیید لساییي هییا مییواد    ]10[ میییني و نییوروزی یییر، 1395در ظییاا 

هیا اییسا ػ ظین    را میورد هررظیي قیرار دادنیید هیر اظیاض مسایییات ـیورت مریکید مؽیتؿ مرد یی             وزو ني و دوده ظیلیعين
وزو   روز علیي رمی  بنکید در درـییهای هیا ی لیا  س ني نیوزو   ن ی  مناییي قاهیل ن یور اییسا ػ  ایکید اظی ، نی                92تا 

  ییي هید واظیسد هه یود ر سظیادکار، تیقریر قاهیل تیولهي هیر ارتقیان دواد هیکن در هراهیر ن یور كلرا یی و ن یور مواینید داؼیکد                 
 .اظ 

هییکن توانمنییی ظیید لس ییي نییاوی نییوزو     ییییي نییومیط و دوده ظیلیعییي هییرای  ]13[، هییاقری و همکییارا  1392در ظییاا 
را میورد هررظیي و مساییید قیرار دادنیید هیر ا ین اظیاض مؽیتؿ           یو ییارض های هنییری در ؼیرا ل محیسیي دلی     ظاد  ظازه
هیا اظیک اده از تركییب مناظیب نیومیط و دوده ظیلیعیي دظی   یاهي هید دیواؾ مناظیب مقاومی  و دواد در ظین              مرد ی كد 

 دروز و ارتقای هعیار قاهل تولد دواد دراز میت، امکا  ني ر مي هاؼی 08
هییکن هییای توانمنییی ظیید لساییي نییاوی ظییرهاره دادلییي و دوده ظیلیعییي هییا     دواد ]14[، هییاقری و همکییارا  1392در ظییاا 

هییا ایییسود  دوده ن ییور  ییو  كلرا ییی را هررظییي كردنییید در ا یین مقاییید نکی یید میییری ؼییی كیید      اظییک اده از بزمییا ػ هییای 
روزه  08ظیلیعییي هیید هییکن نییاوی ظییرهاره رونییی كعییب دییواؾ هییکن هه ییود قاهییل مهنییید ای مییي  اهییی هسور کیید در ظیین  

دواد هکن توانمنیی ظید لسایي نیاوی دوده ظیلعییي و ظیرهاره ههکیر از هیکن كنکیرا میي هاؼیید همچنیین در هلنیی مییت نییس                
 ددواد هکن توانمنی ظد لساي ناوی ظرهاره و دوده ظیلیعي ههکر از هکن دولساي ناوی ظرهاره مي هاؼی

قیات هیر روی میواد لیا  س ن ظییماني، یییکن در       هردیي تحقی  میردد هیا ولیود ان یاد     ها تولید هید مساییب ییوح مهنیید میي      
نیاا تحقیقیات مکمركیس هیر روی لیا  س ني  ی  و  یا نییاكجر دو نیوپ میادم لیا  س ن مسیر  هیوده اظی                 دادل كؽور تا هد

 هیا ا ین ولیود،   هاؼیید    میي  1دولسایي  هیای  كد نکا و مساییات ناكي از هه یود نعی ي دیواؾ مکیانیکي و دواد هیکن هیا متلیو        
، ظیاهق  ز یادی در ادهییات هیکن نییاردد هیا ا ین د ییماه، در در ا ین مقایید           3و  هیار لسایي   0لسایي  ظید  هیای  متلو اظک اده از 

اراایید ظیییلیط  دوده و   ییییي زاویییی هییرای كییارهرد دو نییوپ مییادم نییوزو ني ؼییامل   ظیییي ؼیییه اظیی   ییر  متلییو  ههینیید
و لسایي و ظید لسایي نیاوی ا ین دو نیوپ مییادم       هیای د  ظیازی  یر  متلیو     میرددد ا ین مساییید در دو مرنلید ؼیامل ههینید      

 نوزو ني و مرنل  هررظي دواؾ مقاومکي و دواد ان اد دواهی ؼید
                                                           

 
1 - Binary 
2- Ternary 
3- Quaternary  
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 ثشًبهِ  صهبٗطگبّٖ -2
 هَاد ٍ هػبلح -2-1
 هَاد س٘وبًٖ 2-1-1 

د كیید در هاؼییی ظیییما  مییورد اظییک اده در ا یین نییروشه، ظیییما  نرتلنییی نییوپ دو تهییید ؼیییه از كاردانیید ظیییما  تهییرا  مییي    
هیید ترتیییب مؽتفییات ؼیییمیا ي، مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما  در مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد  3و  1،0هییای یوالیی

ا ییرا  ارایید ؼیییه اظیی د همییانسور كیید مؽییتؿ اظیی  كلییید مؽتفییات ؼیییمیا ي، مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما      389
 منس   ها ملسومات اظکانیارد در دفوؾ ظیما  نوپ دو اظ د 

 
 اٗشاى 389ّبٕ ض٘و٘بٖٗ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد ٗظگٍٖ -1جذٍل  

مرنلد اوا  های ؼیمیا يبزمو  
 %  

مرنلد دود 
 %  

 نوپ ظیما 
نیود تییین 

 0نوپ ؼیه

SiO2 70/01 68/01  % 22/02 نیاقل 
Al2O3 05/4 95/4  % 22/6 نیاكجر 
Fe2O3 22/4 02/3  % 22/6 نیاكجر 
MgO 85/1 22/3  % 22/5 نیاكجر 
CaO 68/60 62/61 - - 
SO3     

C3A<8% 95/1 
11/0 

 نیاكجر % 
22/3 

C3A>8% - 
كعر وز  در ارر ظرخ 

 22/3 نیاكجر %  78/1 63/1 ؼی 

 75/2 نیاكجر %  75/2 70/2 هاقیمانیه نامحلوا
C3S 07/52 16/40  % نیاكجر - 
C2S 35/04 36/32  % نیاقل - 
C3A 49/4 72/7  % 22/8 نیاكجر 

C4AF+2C3A 
  ا

C4AF+C2F 
16/01 

14/05 
 - نیاكجر % 

Na2O+.658K2O* 74/2 77/2  % 6/2 نیاكجر 
 

 اٗشاى 389هطخػبت هکبً٘کٖ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد  -2جذٍل 

 نوپ ظیما   MPaمرنلد دود  -نکا و بزما ػ  MPaمرنلد اوا  -نکا و بزما ػ مقاوم  یؽاری
 0نوپ  نیود تییین ؼیه

 5/17 نیاقل 7/00 5/06 روزه 7
 5/31 نیاقل 1/39 7/41 روزه 08

 

 
 

 اٗشاى 389ّبٕ ف٘ضٗکٖ  س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد ٍٗظگٖ -3جذٍل

نکی د هیظ  بمیه مرنلد  نوپ بزما ػ
 اوا

نکی د هیظ  بمیه مرنلد 
 محیود   دود

 cm2/gr  0822نیاقل  cm2/gr  0812 0812متفوؾ هلین   ظسح 

 82/2 نیاكجر درـی  78/2 11/2 ان عا  هد روغ اتوكهو  درـی 

وظیلد ظوز  زما  میرغ هد
 و کات

    

 45 نیاقل  دقیقد  198 195 اهکیا ي  دقیقد 
 6 نیاكجر ظاع   دقیقد 12ظاع  و  4 دقیقد 42ظاع  و 4 انکها ي

 
هیای ییس کیي و   ، و صمیي 4دوده ظیلیط میورد مساییید در ا ین تحقیی ، محفیوا ؼیرك  یروظییلیط ازنیا اظی د در لییوا           

نؽیا  داده ؼییه اظی د هیا تولید هید        13078ؼیمیا ي ا ین میاده در مقا عید هیا ملسومیات اظیکانیارد ملیي ا یرا  هید ؼیماره           
 ر محیوده م از اظکانیارد اظ د ظیلیط هد كار ریکد در ا ن تحقی  د ا ن لیوا، مؽتفات دوده

 
  13278ّبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ض٘و٘بٖٗ دٍدُ س٘ل٘س اصًب دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد هلٖ ٍٗظگٖ -4جذٍل 

ملسومات  ؼیمیا ي و بزم
 اظکانیارد

 نکا و
ملسومات  ییس کي  و بزم و بزم 

 اظکانیارد
نکا و 

 و بزم

SiO2 
 هییروییکي نی طا 3/87 2/85نیاقل    درـی  

  درـی درـی
 روزه   7  

 نیاقل
125 109 

ر وه  در دمای 
ºC112  ظسح متفوؾ 27/2 2/3نیاكجر    درـی 

 m2/g    

 قلنیا
15 - 

در   ای  ظرخ ؼی 
oC52 ± 752 

  درـی 

 نیاكجر
 2/6 89/1 

 مانیه روی ای 
  %  میکرو  45 

 نیاكجر
12 74/4 

 ایسامات
 میکرو  45  مانیه روی ای  کنوادکي 

  درـیتغییرات 

 نیاكجر
  5 

0/2 

   ایي ان وهي
 kg/m3  - 5/327 

 
در ا ین تحقیی ، از زاوییی  مییی  ایکیر ظیمنا  محفیوا ؼیرك  ایرنیی توظیکا اظیک اده ؼیید زاوییی  نیوعي میاده                هد عهوه 

هیای ظییماني و   در متلیو  ای اظی  كید هید  یور وظیییي هید عنیوا  نیوزو           بیومینو ظیلیکات هییراتید هیا ظیادکار ؼی کد    
هییای ییس کییي و ؼیییمیا ي زاویییی  مییورد مسایییید در  ، و صمییي5ؼییودد در لیییوا هییکن در نقییا  متکلیی  دنیییا اظییک اده مییي 

اراایید ؼیییه اظیی د همییانسور كیید در ا یین لیییوا مؽییتؿ اظیی ، دییواؾ     ASTM C618مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد  
 كنید را هربورده مي ASTM C618ییس کي و ؼیمیا ي زاویی  ایسامات اظکانیارد 
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 ثشًبهِ  صهبٗطگبّٖ -2
 هَاد ٍ هػبلح -2-1
 هَاد س٘وبًٖ 2-1-1 

د كیید در هاؼییی ظیییما  مییورد اظییک اده در ا یین نییروشه، ظیییما  نرتلنییی نییوپ دو تهییید ؼیییه از كاردانیید ظیییما  تهییرا  مییي    
هیید ترتیییب مؽتفییات ؼیییمیا ي، مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما  در مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد  3و  1،0هییای یوالیی

ا ییرا  ارایید ؼیییه اظیی د همییانسور كیید مؽییتؿ اظیی  كلییید مؽتفییات ؼیییمیا ي، مکییانیکي و ییس کییي ا یین ظیییما      389
 منس   ها ملسومات اظکانیارد در دفوؾ ظیما  نوپ دو اظ د 

 
 اٗشاى 389ّبٕ ض٘و٘بٖٗ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد ٗظگٍٖ -1جذٍل  

مرنلد اوا  های ؼیمیا يبزمو  
 %  

مرنلد دود 
 %  

 نوپ ظیما 
نیود تییین 

 0نوپ ؼیه

SiO2 70/01 68/01  % 22/02 نیاقل 
Al2O3 05/4 95/4  % 22/6 نیاكجر 
Fe2O3 22/4 02/3  % 22/6 نیاكجر 
MgO 85/1 22/3  % 22/5 نیاكجر 
CaO 68/60 62/61 - - 
SO3     

C3A<8% 95/1 
11/0 

 نیاكجر % 
22/3 

C3A>8% - 
كعر وز  در ارر ظرخ 

 22/3 نیاكجر %  78/1 63/1 ؼی 

 75/2 نیاكجر %  75/2 70/2 هاقیمانیه نامحلوا
C3S 07/52 16/40  % نیاكجر - 
C2S 35/04 36/32  % نیاقل - 
C3A 49/4 72/7  % 22/8 نیاكجر 

C4AF+2C3A 
  ا

C4AF+C2F 
16/01 

14/05 
 - نیاكجر % 

Na2O+.658K2O* 74/2 77/2  % 6/2 نیاكجر 
 

 اٗشاى 389هطخػبت هکبً٘کٖ س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد  -2جذٍل 

 نوپ ظیما   MPaمرنلد دود  -نکا و بزما ػ  MPaمرنلد اوا  -نکا و بزما ػ مقاوم  یؽاری
 0نوپ  نیود تییین ؼیه

 5/17 نیاقل 7/00 5/06 روزه 7
 5/31 نیاقل 1/39 7/41 روزه 08

 

 
 

 اٗشاى 389ّبٕ ف٘ضٗکٖ  س٘وبى پشتلٌذ دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد ٍٗظگٖ -3جذٍل

نکی د هیظ  بمیه مرنلد  نوپ بزما ػ
 اوا

نکی د هیظ  بمیه مرنلد 
 محیود   دود

 cm2/gr  0822نیاقل  cm2/gr  0812 0812متفوؾ هلین   ظسح 

 82/2 نیاكجر درـی  78/2 11/2 ان عا  هد روغ اتوكهو  درـی 

وظیلد ظوز  زما  میرغ هد
 و کات

    

 45 نیاقل  دقیقد  198 195 اهکیا ي  دقیقد 
 6 نیاكجر ظاع   دقیقد 12ظاع  و  4 دقیقد 42ظاع  و 4 انکها ي

 
هیای ییس کیي و   ، و صمیي 4دوده ظیلیط میورد مساییید در ا ین تحقیی ، محفیوا ؼیرك  یروظییلیط ازنیا اظی د در لییوا           

نؽیا  داده ؼییه اظی د هیا تولید هید        13078ؼیمیا ي ا ین میاده در مقا عید هیا ملسومیات اظیکانیارد ملیي ا یرا  هید ؼیماره           
 ر محیوده م از اظکانیارد اظ د ظیلیط هد كار ریکد در ا ن تحقی  د ا ن لیوا، مؽتفات دوده

 
  13278ّبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ض٘و٘بٖٗ دٍدُ س٘ل٘س اصًب دس هقبٗسِ ثب هلضٍهبت استبًذاسد هلٖ ٍٗظگٖ -4جذٍل 

ملسومات  ؼیمیا ي و بزم
 اظکانیارد

 نکا و
ملسومات  ییس کي  و بزم و بزم 

 اظکانیارد
نکا و 

 و بزم

SiO2 
 هییروییکي نی طا 3/87 2/85نیاقل    درـی  

  درـی درـی
 روزه   7  

 نیاقل
125 109 

ر وه  در دمای 
ºC112  ظسح متفوؾ 27/2 2/3نیاكجر    درـی 

 m2/g    

 قلنیا
15 - 

در   ای  ظرخ ؼی 
oC52 ± 752 

  درـی 

 نیاكجر
 2/6 89/1 

 مانیه روی ای 
  %  میکرو  45 

 نیاكجر
12 74/4 

 ایسامات
 میکرو  45  مانیه روی ای  کنوادکي 

  درـیتغییرات 

 نیاكجر
  5 

0/2 

   ایي ان وهي
 kg/m3  - 5/327 

 
در ا ین تحقیی ، از زاوییی  مییی  ایکیر ظیمنا  محفیوا ؼیرك  ایرنیی توظیکا اظیک اده ؼیید زاوییی  نیوعي میاده                هد عهوه 

هیای ظییماني و   در متلیو  ای اظی  كید هید  یور وظیییي هید عنیوا  نیوزو           بیومینو ظیلیکات هییراتید هیا ظیادکار ؼی کد    
هییای ییس کییي و ؼیییمیا ي زاویییی  مییورد مسایییید در  ، و صمییي5ؼییودد در لیییوا هییکن در نقییا  متکلیی  دنیییا اظییک اده مییي 

اراایید ؼیییه اظیی د همییانسور كیید در ا یین لیییوا مؽییتؿ اظیی ، دییواؾ     ASTM C618مقا عیید هییا ملسومییات اظییکانیارد  
 كنید را هربورده مي ASTM C618ییس کي و ؼیمیا ي زاویی  ایسامات اظکانیارد 
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ملضومات  شيمياييآصمون 
 استاوذاسد

وتايج 
 آصمون

ملضومات  فيضيکيآصمون 
 استاوذاسد 

وتايج 
 آصمون

SiO2+Al2O3+Fe2O3اندیس  8/87 0/70حداقل  ))درصد
  حداقل هيدروليکي)درصد(

SO3 )75 75 روزه 7 00/0 0/4حداکثر  )درصد 
 99 75 روزه 28

 ºC110رطوبت در دماي 
 45مانده روي الک  74/2 0/3حداکثر  )درصد(

 87/29 34حداکثر  ميکرون )درصد(

 ± oC50در افت سرخ شدن
 انبساط اتوکالو 67/4 0/10حداکثر  )درصد( 750

 06/0 8/0حداکثر  )درصد(
 

 هػبلح سٌگٖ 2-1-2
هاؼیید   ای و ؼیامل ماظید، ؼین نتیودی و ؼین هیادامي میي       مفایح ظین ي هید كیار ریکید در ا ین مساییید هید ـیورت روددانید         

تهیید ؼییه اظی د مییوا نرمیي،   یایي و لیي، ب، ماظید هید ترتییب هراهیر             میر، اظیکا  تهیرا    ا ن مفایح ظن ي از میی  
هاؼییید همچنییین،  ؼیین نتییودی دارای   ییایي و لییي، ب، هراهییر هییا درـییی مییي 9/0كیلییومرد در مکییر مکیییب و  6/0، 5/3هییا 
مکیییب میلییومرد در مکییر  6/0درـییی و ؼیین هییادامي دارای   ییایي و لییي، ب، هراهییر هییا  5/0كیلییومرد در مکییر مکیییب و 5/0
هنییی ماظید میورد    داند هنییی ماظید نؽیا  داده ؼییه اظی د هیا تولید هید ا ین ؼیکل، دانید            1هاؼنید در ؼکل درـی مي 2/0و

هییای نتییودی و هییادامي دانیید هنیییی ؼیین 0هاؼییید همچنییین در ؼییکل مییي 4977مفییرز در محیییوده م ییاز اظییکانیارد ملییي 
ای انکتیا، ؼیی كید دانید هنییی تركییب       مونید   هید 02نتیودی:   و 82هیای ا ین دوؼین   هیادامي:     نؽا  داده ؼیه اظ د نع  

مؽیتؿ اظی     0قیرار میرنیید همیانسور كید در ؼیکل       4977ب  دو ؼین در محییوده دانید هنییی اظیکانیارد اظیکانیارد ملیي        
 داند هنیه ؼن تركی ي در محیوده اظکانیارد قرار مریکد اظ د

 
  ة ٍ فَق سٍاى کٌٌذُ 2-1-3

ب، ؼیر، ؼیهر تهیرا  اظیک اده ؼیید ییوح روا  كننییه میورد مفیرز هیا نا ید نلیي              هیا از  نمونید  در ا ن نیروشه هیرای ظیاد    
 هاؼیدميكرهوكعیهت 

 
 ّب ٍشّب ٍ س  صهَى -2-2

هیا   TG 1ظین ي نرارتیي     میورد مساییید از روغ بزمیا ػ وز     لیا  س ن ظییما   هرای تیییین ییاییی  نیوزو ني كلیید میواد      
دقیقیید و  32ی، لییي، ب، در میییری مقاومیی  یؽییار  هییرای انیییازه، اظییک اده ؼیییه اظیی د  STA-449 Cاظییک اده از دظییک اه 

هییای اظییک اده ؼییید نمونییدمکییر  میلییي 122ی مکیییب معییکسیلي هیید اهیییاد هییا ظییاع  و مقاومیی  ایککر کییي هییکن از نمونیید 04
 هاؼید  ظانکیمکر مي 15های مکی ي ها اهیاد هکني هرای بزما ػ ن ور ب، نموند

                                                           
 

1-Thermogravimetry 

 
 

 
 ثٌذٕ سٌگذاًِ سٗضداًِ  1ضکل 

 
 داًِ ثٌذٕ سٌگذاًِ دسضت 2ضکل 

 ه بلؼبت  صهبٗطگبّٖ، تحل٘ل ٍ تفس٘ش ًتبٗج -3
 تحل٘ل ًتبٗج ٍاکٌص پزٗشٕ دٍدُ س٘ل٘س ٍ صئَل٘ت  3-1

  TG  هییای مفییریي از روغ بنییاییس ترمییومراو مکری  نییي ری نییوزو   میییری واكیینػ همان ونیید كیید ركییر ؼییی، هییرای انیییازه 
هیر ا ین    ارااید ؼییه اظی د   زاوییی   و  طمرهیو  هید دوده ظییل    TGنمیودار  هید ترتییب    4تیا   3هیای   در ؼیکل اظک اده مرد یید  
، درـی ییاییی  نیوزو ني ارااید ؼییه اظی د همیانسور كید در ا ین لییوا مؽیتؿ اظی ، ترتییب مییسا               6اظاض، در لیوا 

هیا تولید هید نکیا و مؽتفیات ییس کیي،       هیا تر اظی د ا ین نکیا و،      زاوییی    یییي  ني ری دوده ظیلیط هید مراتیب از   واكنػ
 ؼیمیا ي و مکانیکي ا ن مواد نوزو ني قاهل تولید اظ د 

ولییود مقییاد ر كییایي اكعییییهای  تییوا  هیید  نییي ری مییواد نییوزو ني مییياز لملیید مهمکییر ن عوامییل تییاریر مییيار هییر واكیینػ 
هییرای ان ییاد  Fe2O3و  SiO2 ،Al2O3واكیینػ دهنیییه و  نرمییي مناظییب بنهییا اؼییاره كییردد هیید  ییور كلییي، ولییود مقییاد ر كییایي 

، نییاقل م میوپ مقییار ا ین ظید      ASTM C618نیي ری نیوزو ني مناظیب  زد اظی د هید همیین علی  در اظیکانیارد         واكنػ
در  SiO2، نیییاقل مقیییار ASTM C1240هییای   ییییي و در اظییکانیارد  درـییی هییرای نییوزو    72اكعیییی اـییلي هراهییر هییا  

هید  هیای اـیلي   ولیود نییاقل اكعییی   ای کید ها یی در نییر داؼی  كید      مؽیتؿ ؼییه اظی د    درـیی    85دوده ظیلیط هراهر ها 
هیای تکمیلییي د  یری هییرای ارز یاهي واكیینػ    مینیي قسیییی  واكینػ نییي ری مناظیب نییوزو ني نیعی ، هلکیید ها یی بزمییا ػ     
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ملضومات  شيمياييآصمون 
 استاوذاسد

وتايج 
 آصمون

ملضومات  فيضيکيآصمون 
 استاوذاسد 

وتايج 
 آصمون

SiO2+Al2O3+Fe2O3اندیس  8/87 0/70حداقل  ))درصد
  حداقل هيدروليکي)درصد(

SO3 )75 75 روزه 7 00/0 0/4حداکثر  )درصد 
 99 75 روزه 28

 ºC110رطوبت در دماي 
 45مانده روي الک  74/2 0/3حداکثر  )درصد(

 87/29 34حداکثر  ميکرون )درصد(

 ± oC50در افت سرخ شدن
 انبساط اتوکالو 67/4 0/10حداکثر  )درصد( 750

 06/0 8/0حداکثر  )درصد(
 

 هػبلح سٌگٖ 2-1-2
هاؼیید   ای و ؼیامل ماظید، ؼین نتیودی و ؼین هیادامي میي       مفایح ظین ي هید كیار ریکید در ا ین مساییید هید ـیورت روددانید         

تهیید ؼییه اظی د مییوا نرمیي،   یایي و لیي، ب، ماظید هید ترتییب هراهیر             میر، اظیکا  تهیرا    ا ن مفایح ظن ي از میی  
هاؼییید همچنییین،  ؼیین نتییودی دارای   ییایي و لییي، ب، هراهییر هییا درـییی مییي 9/0كیلییومرد در مکییر مکیییب و  6/0، 5/3هییا 
مکیییب میلییومرد در مکییر  6/0درـییی و ؼیین هییادامي دارای   ییایي و لییي، ب، هراهییر هییا  5/0كیلییومرد در مکییر مکیییب و 5/0
هنییی ماظید میورد    داند هنییی ماظید نؽیا  داده ؼییه اظی د هیا تولید هید ا ین ؼیکل، دانید            1هاؼنید در ؼکل درـی مي 2/0و

هییای نتییودی و هییادامي دانیید هنیییی ؼیین 0هاؼییید همچنییین در ؼییکل مییي 4977مفییرز در محیییوده م ییاز اظییکانیارد ملییي 
ای انکتیا، ؼیی كید دانید هنییی تركییب       مونید   هید 02نتیودی:   و 82هیای ا ین دوؼین   هیادامي:     نؽا  داده ؼیه اظ د نع  

مؽیتؿ اظی     0قیرار میرنیید همیانسور كید در ؼیکل       4977ب  دو ؼین در محییوده دانید هنییی اظیکانیارد اظیکانیارد ملیي        
 داند هنیه ؼن تركی ي در محیوده اظکانیارد قرار مریکد اظ د

 
  ة ٍ فَق سٍاى کٌٌذُ 2-1-3

ب، ؼیر، ؼیهر تهیرا  اظیک اده ؼیید ییوح روا  كننییه میورد مفیرز هیا نا ید نلیي              هیا از  نمونید  در ا ن نیروشه هیرای ظیاد    
 هاؼیدميكرهوكعیهت 

 
 ّب ٍشّب ٍ س  صهَى -2-2

هیا   TG 1ظین ي نرارتیي     میورد مساییید از روغ بزمیا ػ وز     لیا  س ن ظییما   هرای تیییین ییاییی  نیوزو ني كلیید میواد      
دقیقیید و  32ی، لییي، ب، در میییری مقاومیی  یؽییار  هییرای انیییازه، اظییک اده ؼیییه اظیی د  STA-449 Cاظییک اده از دظییک اه 

هییای اظییک اده ؼییید نمونییدمکییر  میلییي 122ی مکیییب معییکسیلي هیید اهیییاد هییا ظییاع  و مقاومیی  ایککر کییي هییکن از نمونیید 04
 هاؼید  ظانکیمکر مي 15های مکی ي ها اهیاد هکني هرای بزما ػ ن ور ب، نموند

                                                           
 

1-Thermogravimetry 

 
 

 
 ثٌذٕ سٌگذاًِ سٗضداًِ  1ضکل 

 
 داًِ ثٌذٕ سٌگذاًِ دسضت 2ضکل 

 ه بلؼبت  صهبٗطگبّٖ، تحل٘ل ٍ تفس٘ش ًتبٗج -3
 تحل٘ل ًتبٗج ٍاکٌص پزٗشٕ دٍدُ س٘ل٘س ٍ صئَل٘ت  3-1

  TG  هییای مفییریي از روغ بنییاییس ترمییومراو مکری  نییي ری نییوزو   میییری واكیینػ همان ونیید كیید ركییر ؼییی، هییرای انیییازه 
هیر ا ین    ارااید ؼییه اظی د   زاوییی   و  طمرهیو  هید دوده ظییل    TGنمیودار  هید ترتییب    4تیا   3هیای   در ؼیکل اظک اده مرد یید  
، درـی ییاییی  نیوزو ني ارااید ؼییه اظی د همیانسور كید در ا ین لییوا مؽیتؿ اظی ، ترتییب مییسا               6اظاض، در لیوا 

هیا تولید هید نکیا و مؽتفیات ییس کیي،       هیا تر اظی د ا ین نکیا و،      زاوییی    یییي  ني ری دوده ظیلیط هید مراتیب از   واكنػ
 ؼیمیا ي و مکانیکي ا ن مواد نوزو ني قاهل تولید اظ د 

ولییود مقییاد ر كییایي اكعییییهای  تییوا  هیید  نییي ری مییواد نییوزو ني مییياز لملیید مهمکییر ن عوامییل تییاریر مییيار هییر واكیینػ 
هییرای ان ییاد  Fe2O3و  SiO2 ،Al2O3واكیینػ دهنیییه و  نرمییي مناظییب بنهییا اؼییاره كییردد هیید  ییور كلییي، ولییود مقییاد ر كییایي 

، نییاقل م میوپ مقییار ا ین ظید      ASTM C618نیي ری نیوزو ني مناظیب  زد اظی د هید همیین علی  در اظیکانیارد         واكنػ
در  SiO2، نیییاقل مقیییار ASTM C1240هییای   ییییي و در اظییکانیارد  درـییی هییرای نییوزو    72اكعیییی اـییلي هراهییر هییا  

هید  هیای اـیلي   ولیود نییاقل اكعییی   ای کید ها یی در نییر داؼی  كید      مؽیتؿ ؼییه اظی د    درـیی    85دوده ظیلیط هراهر ها 
هیای تکمیلییي د  یری هییرای ارز یاهي واكیینػ    مینیي قسیییی  واكینػ نییي ری مناظیب نییوزو ني نیعی ، هلکیید ها یی بزمییا ػ     
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دارای نکید ممکین اظی     هیا هیا ب  میواد كر عیکایي ماننیی انیواپ رض     ايني ری نوزو ني ان اد میردد ز یرا هعییاری از میواد دفوـی    
هیای كر عیکایي میواد نیوزو ني     هتیػ  میاي ، داـیی  نیوزو ني نیا یسی دارنیید عمو    مقاد ر ز یادی از اكعیییهای اـیلي هاؼینی    

د عیهوه هیر   ؼیونی زای ا ین میواد ؼینادکد میي    ای هید عنیوا  الیسای واكینػ    هیای بمیورز و ؼیؽید   هد عنوا  نادایفي و هتیػ 
ا ن، ررات میواد نیوزو ني ها یی هید انییازه كیایي ر یس هاؼینی تیا ظیرع  واكینػ نیوزو ني در نیی مسلیو، هاؼیید هید همیین                  

هیید ترتیییب، مقیارنیییاكجر هییرای مانیییه هییر روی   ASTM C989و  ASTM C1240 ،ASTM C618علیی ، در اظییکانیاردهای 
مؽیتؿ ؼییه اظی د نییاكجر مانییه م یاز هیر روی          زاوییی    يهیای   ییی  میکیرو  هیرای دوده ظییلیط، نیوزو       45ای  
 درـی اظ د 12هراهر ها میکرو  هرای دوده ظیلیط،  45ای  

هییا تولیید هیید نکییا و مؽتفییات ؼیییمیا ي مییواد ظیییماني ا یین مسایییید و  مقا عیید مقییاد ر اكعییییهای اـییلي مییواد نییوزو ني  
درـییی  هیید عنییوا  مهمکییر ن   SiO2  06/87ادی مییردد كیید دوده ظیییلیط دارای مقیییار ز یی  مییورد هررظییي، مؽییتؿ مییي 

هاؼییید درـییی  مییي 74/4میکییرو  هراهییر هییا   45اكعیییی در واكیینػ نییوزو ني و ر ستییر ن انیییازه ررات  مانیییه هییرروی اییی    
ؼیکل اظی ، هیؽیکر ن ییاییی  نیوزو ني      همچنین از بن ا كد تقر  یاي تمیاد ظییلیط مولیود در دوده ظییلیط هید ـیورت هیي        

نعی   هید   زاوییی   نیي ری كمکیر   هاؼیید واكینػ  مواد نوزو ني مورد هررظیي د  یر مکیلی  هید دوده ظییلیط میي      در مقا عد ها 
 توا  ناؼي از ك  هود  م موپ اكعییهای اـلي  دانع ددوده ظیلیط را مي

 

 
  ثشإ ًوًَِ دٍدُ س٘ل٘س TGًوَداس  -3ضکل 

 ثشإ ًوًَِ صئَل٘ت سوٌبى TGًوَداس  -4ضکل 
 

 ًتبٗج تؼ٘٘ي فؼبل٘ت پَصٍالًٖ ثِ سٍش ٍصى سٌجٖ حشاستٖ  -6جذٍل 
 فؼبل٘ت پَصٍالًٖ)دسغذ( ًَع هبدُ جبٗگضٗي س٘وبى

4/78 دوده ظیلیط  
5/57 زاویی   

 
 هکني در مرنل  اوا مسایی  بزما ؽ اهي های  ر  متلو  -3-0

در مرنلیید اوا ان ییاد مسایییید، در   نییی لساییي، نییوزو   و تییییین درـییی ههینیید در تركیییبهییرای هررظییي اویییید تییاریر انییواپ 
هییای هییکن ؼییامل  یی  متلییو   یی  لساییي ؼییاهی  نییاوی ظیییما    ییر  هینییي ؼییید  ییر  متلییو  هکنییي نیییػ 7م مییوپ 
متلییو  ظیید لساییي  ؼییامل ظیییما  نرتلنییی ل  3  و روهییارهمتلییو  دولساییي  ظیییما  نرتلنیییلدوده ظیییلیط  ییا  6نرتلنییی ، 

 422هیای ادیکه ، مقییار كیل میواد ظییماني هراهیر هیا         ظیادکد ؼیید در كلیید ا ین  یر          رانیي و زاویی  دوده ظیلیط ل 
در نییر مریکید ؼیید هیا تنییی  مقییار ییوح روا  كننییه،          4/2كیلومرد در مکر مکیب و نع   ب، هید میواد ظییماني هراهیر هیا      

تیوا  هید  یور كلیي ا هیار      میي ، 7میلیمکیر تنییی  ؼیید در لییوا      182±02هیا در محییوده   میسا  اظهمپ اویید كلید  یر  
نییاز كمکیر هید ییوح روا      زاوییی   نمود كید اظیک اده از دوده ظییلیط ظی ب نییاز هیؽیکر هید ییوح روا  كننییه و اظیک اده از           

 ؼوددكننیه نع   هد ظیما  نرتلنی هرای دظکیاهي هد رواني هراهر مي

 
 

 ّبٕ هخلَط ثتي دس هشحلِ اٍل ه بلؼِهطخػبت طشح -7جذٍل 

  mmاظهمپ  
 مقیار یوح روا  كننیه،
 درـی وزني مواد 

 ظیماني 

ماده لا  س ن ظیما  و مقیار لا  س ني 
 رد   كی  ر   درـی 

182 44/2 - TC-R 1 
 TC-5M 0 5دوده ظیلیط،  44/2 162
 TC-10M 3 12دوده ظیلیط،  56/2 022
 TC-15M 4 15دوده ظیلیط،  72/2 162
 TC-5Z 5  5 زئوليت، 56/0 180
 TC-10Z 6 10زئوليت،  63/0 180
 TC-15Z 7 15زئوليت،  94/0 160
 TC-5Z5M 8 5، دودۀ سيليسو  5زئوليت،  66/0 190
 TC-10Z10M 9 10، دودۀ سيليسو  10زئوليت،  62/0 200
 TC-15Z10M 12 10، دودۀ سيليسو 15زئوليت  1/1 180

 
 ًتبٗج هشحلِ اٍل -3-3

در ا ین ؼیکل،   د هیر اظیاض   در مرنلی  اوا مساییید ارااید ؼییه اظی      هیا    یر  متلیو    نکا و مقاوم  یؽاری كلیید   5  در ؼکل
هییای دو لساییي و دوده ظیییلیط مییاهین متلییو  زاویییی  هییای ظیید لساییي نییاوی  كلییید ظیینین مقاومیی  یؽییاری متلییو  

 و دوده ظیییلیط كمکییر اززاویییی  مکنییا ر هییوده اظیی د تقر  ییاي در همیید مییوارد مقاومیی  یؽییاری متلییو  ظیید لساییي نییاوی  
هیای ظید لسایي میاهین مقاومی       تیوا  نکی ید مریی  كید مقاومی  یؽیاری متلیو        هد  یور كلیي میي    ر  ؼاهی هوده اظی د 

 های دو لساي مکنا ر بنها اظ د یؽاری متلو 

 
 اٍل ه بلؼِ ّب دس هشحلٔ ًتبٗج هقبٍهت فطبسٕ طشح هخلَط -5ضکل 

 

 ًتبٗج هقبٍهت فطبسٕ هشحلٔ اٍلسبصٕ  تحل٘ل ٍ ثٌِْ٘ -3-4
هیا   دظ  بمیه هر اظاض مکوظیل ظید بزمونید ارااید ؼییه اظی د در ادامید هیرای تحلییل ریکیار تركی یي انیواپ نیوزو                نکا و هد

هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي، هیا تولید هید         اظیک اده ؼییه اظی د    مقیاومکي  تیراز  های هکني، از نمودارهیای هی    در متلو 
   راهس  ز ر اظک اده ؼی:  دود  مرت  ای  نکا و هیظ  بمیه میا  نی لملد

 1                                            

 هاؼید نارامکر مکغییر ؼامل درـی نوزو   مورد اظک اده مي Yو  Xدر ا ن راهسد، 
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 ّبٕ هخلَط ثتي دس هشحلِ اٍل ه بلؼِهطخػبت طشح -7جذٍل 

  mmاظهمپ  
 مقیار یوح روا  كننیه،
 درـی وزني مواد 

 ظیماني 

ماده لا  س ن ظیما  و مقیار لا  س ني 
 رد   كی  ر   درـی 

182 44/2 - TC-R 1 
 TC-5M 0 5دوده ظیلیط،  44/2 162
 TC-10M 3 12دوده ظیلیط،  56/2 022
 TC-15M 4 15دوده ظیلیط،  72/2 162
 TC-5Z 5  5 زئوليت، 56/0 180
 TC-10Z 6 10زئوليت،  63/0 180
 TC-15Z 7 15زئوليت،  94/0 160
 TC-5Z5M 8 5، دودۀ سيليسو  5زئوليت،  66/0 190
 TC-10Z10M 9 10، دودۀ سيليسو  10زئوليت،  62/0 200
 TC-15Z10M 12 10، دودۀ سيليسو 15زئوليت  1/1 180

 
 ًتبٗج هشحلِ اٍل -3-3

در ا ین ؼیکل،   د هیر اظیاض   در مرنلی  اوا مساییید ارااید ؼییه اظی      هیا    یر  متلیو    نکا و مقاوم  یؽاری كلیید   5  در ؼکل
هییای دو لساییي و دوده ظیییلیط مییاهین متلییو  زاویییی  هییای ظیید لساییي نییاوی  كلییید ظیینین مقاومیی  یؽییاری متلییو  

 و دوده ظیییلیط كمکییر اززاویییی  مکنییا ر هییوده اظیی د تقر  ییاي در همیید مییوارد مقاومیی  یؽییاری متلییو  ظیید لساییي نییاوی  
هیای ظید لسایي میاهین مقاومی       تیوا  نکی ید مریی  كید مقاومی  یؽیاری متلیو        هد  یور كلیي میي    ر  ؼاهی هوده اظی د 

 های دو لساي مکنا ر بنها اظ د یؽاری متلو 

 
 اٍل ه بلؼِ ّب دس هشحلٔ ًتبٗج هقبٍهت فطبسٕ طشح هخلَط -5ضکل 

 

 ًتبٗج هقبٍهت فطبسٕ هشحلٔ اٍلسبصٕ  تحل٘ل ٍ ثٌِْ٘ -3-4
هیا   دظ  بمیه هر اظاض مکوظیل ظید بزمونید ارااید ؼییه اظی د در ادامید هیرای تحلییل ریکیار تركی یي انیواپ نیوزو                نکا و هد

هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي، هیا تولید هید         اظیک اده ؼییه اظی د    مقیاومکي  تیراز  های هکني، از نمودارهیای هی    در متلو 
   راهس  ز ر اظک اده ؼی:  دود  مرت  ای  نکا و هیظ  بمیه میا  نی لملد

 1                                            

 هاؼید نارامکر مکغییر ؼامل درـی نوزو   مورد اظک اده مي Yو  Xدر ا ن راهسد، 
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 3 ظینین  در زاوییی   و ظییلیط  دوده نیاوی  لسایي  ظید  هیکن  هیای  متلیو   هیرای  مقیاومکي  تیراز  هی   منحنیي هر  ا ن اظیاض،  
 د اظ  ؼیه داده نؽا   ه تا ای   6 های ؼکل در روز 182 و روزه 91 روزه، 08 روزه، 7 روزه،

 توا  موارد ر ل را اظکنکاج نمود:  ميها  ها تولد هد ا ن منحني
 هاؼید ها مي درـی از هر كیاد از ا ن نوپ نوزو   5ظسح ههین  لا  س ني زاویی  و دوده ظیلیط در محیودم 
 نمود هیؽکری دارددظد لساي ها ایسا ػ ظن   اررمياری تركیب مواد دوده ظیلیط و زاویی  درمتلو 

 
 )الف(

 
 )ة(

 
 )ج(

 
 )د(

 
)ُ( 

ّبٕ سِ  سٍصُ ثشإ هخلَط 180سٍصُ، )ُ( هقبٍهت  28سٍصُ، )ج( هقبٍهت  7سٍصُ، )ة( هقبٍهت  3هٌحٌٖ اًذسکٌص )الف( هقبٍهت  -6ضکل 
 س٘ل٘س صئَل٘ت طج٘ؼٖ ٍ دٍدُجضئٖ حبٍٕ 

 تحل٘ل ًتبٗج هقبٍهت الکتشٗکٖ دس هشحلٔ اٍل -3-5
نکییا و هیید دظیی  بمیییه هییر اظییاض مکوظییل ظیید بزمونیید اراایید ؼیییه اظیی د در ادامیید هییرای تحلیییل ریکییار تركی ییي انییواپ       

هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي، هیا تولید هید         اظی د  ؼییه  اظیک اده  تیراز  هی  ی ازنمودارهیا  ،يهکنی ی هیا  هادرمتلو  نوزو  
تیراز     ز یر اظیک اده ؼیید هیر اظیاض ا ین راهسی  منحنیي هی          1  ی  راهسی     دود  مرت ی  ای  نکا و هیظ  بمیه میا  نی لملد

 7 هییای روزه در ؼیکل  91روز و  08در ظینین  زاوییی   دوده ظیییلیط و هیای هییکن ظید لسایي نیاوی      مقیاومکي هیرای متلیو    
 ا  داده ؼیه اظ د  ای  تا ،  نؽ
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 )الف(

 
 )ة(

 س٘ل٘س ٍ صئَل٘ت طج٘ؼٖ دٍدُجضئٖ حبٍٕ  ّبٕ سِ سٍصُ ثشإ هخلَط 90سٍصُ ٍ )ة( 28هٌحٌٖ اًذسکٌص هقبٍهت الکتشٗکٖ )الف(  -7ضکل 
 

هیای ان یاد ؼییه، هیرای مرنلی  دود  یر         ظیازی  ها تولد هد نکیا و مرنلی  اوا و هیا تولید هید مسایییات بزما ؽی اهي و مییا        
 و هیای دو لسایي   هیرای  یر   درـیی دوده ظییلیط    12زاوییی   و  درـیی   15های هیا درـیی لیا  س ني ههینید ؼیامل       متلو 

 ؼودد   در نیر مریکد ميهای ظد لساي  زاویی  هرای  ر درـی  5درـی دوده ظیلیط،  5
 هشحلٔ دٍم ه بلؼبت  صهبٗطگبّٖ -4

ي نکییا و مقاومیی  یؽییاری و همچنییین مقاومیی  ایککر کیی قا عیی م هییر اظییاضهمان ونیید كیید ركییر ؼییی، نییط از ارز ییاهي اویییید و
 هیای نهیا ي   لساییات  یر  متلیو     8هیرای هررظیي نهیا ي انکتیا، مرد یید لییوا       های دو لساي و ظید لسایي،     ر  متلو 

دد مقییار  میر  دهیید قاهیل ركیر اظی  همان ونید كید در ا ین لییوا مهنیید میي           اراید میي   و مؽتفات هکن در نایی  تیازه را  
تغییییر عییوق ؼییی  تییوا  هیید  مرنلیی  دود هییا مرنلیی  اوا مک ییاوت اظیی د علیی  ا یین ت ییاوت را مییي  كننیییه در   مفییرز روا

 مؽتفات ظیما  و همچنین ت اوت ن   ظاد  هکن در دو مرنلد  نع   دادد
 

 دٍم لّٔبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشح ثتي  ّبٕ طشح هخلَط ٍ خَاظ ثتي دس حبلت تبصُ ثشإ طشح هخلَط ًسجت -8جذٍل 

  ر كی 
ماده لا  س ن ظیما  و مقیار 

 لا  س ني  درـی 

مقیار یوح 
 روا  كننیه

 درـی وزني 
مواد 

 ظیماني 

اظهمپ 
 mm  وز  متفوؾ   درـی هواkg/m3  

SA-R 0347 0/3 175 05/2 هکن ؼاهی 
SA-15Z  ،2284 8/2 125 9/0 15زئوليت 
SA-10M  ،2314 1/3 150 39/0 10دوده سيليس 

SA-5Z-5M  2326 8/2 150 63/0 5، دوده سيليس 5زئوليت 
 هقبٍهت فطبسٕ 4-1

اراایید ؼیییه  92و  08، 7مییورد مسایییید در مرنلیی  دود در ظیینین  هییای  ، نکییا و مقاومیی  یؽییاری  ییر  متلییو  8در ؼییکل 
ؼییا ا  ركییر اظیی  علیی  ت ییاوت در نکییا و ا یین مرنلیید هییا مرنلیی  اوا، تغییییر در ظیییما  مفییریي و همچنییین ن یی    داظیی 

 هاؼید ظاد  هکن مي
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129 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 3 ظینین  در زاوییی   و ظییلیط  دوده نیاوی  لسایي  ظید  هیکن  هیای  متلیو   هیرای  مقیاومکي  تیراز  هی   منحنیي هر  ا ن اظیاض،  
 د اظ  ؼیه داده نؽا   ه تا ای   6 های ؼکل در روز 182 و روزه 91 روزه، 08 روزه، 7 روزه،

 توا  موارد ر ل را اظکنکاج نمود:  ميها  ها تولد هد ا ن منحني
 هاؼید ها مي درـی از هر كیاد از ا ن نوپ نوزو   5ظسح ههین  لا  س ني زاویی  و دوده ظیلیط در محیودم 
 نمود هیؽکری دارددظد لساي ها ایسا ػ ظن   اررمياری تركیب مواد دوده ظیلیط و زاویی  درمتلو 

 
 )الف(

 
 )ة(

 
 )ج(

 
 )د(

 
)ُ( 

ّبٕ سِ  سٍصُ ثشإ هخلَط 180سٍصُ، )ُ( هقبٍهت  28سٍصُ، )ج( هقبٍهت  7سٍصُ، )ة( هقبٍهت  3هٌحٌٖ اًذسکٌص )الف( هقبٍهت  -6ضکل 
 س٘ل٘س صئَل٘ت طج٘ؼٖ ٍ دٍدُجضئٖ حبٍٕ 

 تحل٘ل ًتبٗج هقبٍهت الکتشٗکٖ دس هشحلٔ اٍل -3-5
نکییا و هیید دظیی  بمیییه هییر اظییاض مکوظییل ظیید بزمونیید اراایید ؼیییه اظیی د در ادامیید هییرای تحلیییل ریکییار تركی ییي انییواپ       

هیرای هررظیي تیاریرات انیركنؽیي، هیا تولید هید         اظی د  ؼییه  اظیک اده  تیراز  هی  ی ازنمودارهیا  ،يهکنی ی هیا  هادرمتلو  نوزو  
تیراز     ز یر اظیک اده ؼیید هیر اظیاض ا ین راهسی  منحنیي هی          1  ی  راهسی     دود  مرت ی  ای  نکا و هیظ  بمیه میا  نی لملد

 7 هییای روزه در ؼیکل  91روز و  08در ظینین  زاوییی   دوده ظیییلیط و هیای هییکن ظید لسایي نیاوی      مقیاومکي هیرای متلیو    
 ا  داده ؼیه اظ د  ای  تا ،  نؽ
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 )الف(

 
 )ة(

 س٘ل٘س ٍ صئَل٘ت طج٘ؼٖ دٍدُجضئٖ حبٍٕ  ّبٕ سِ سٍصُ ثشإ هخلَط 90سٍصُ ٍ )ة( 28هٌحٌٖ اًذسکٌص هقبٍهت الکتشٗکٖ )الف(  -7ضکل 
 

هیای ان یاد ؼییه، هیرای مرنلی  دود  یر         ظیازی  ها تولد هد نکیا و مرنلی  اوا و هیا تولید هید مسایییات بزما ؽی اهي و مییا        
 و هیای دو لسایي   هیرای  یر   درـیی دوده ظییلیط    12زاوییی   و  درـیی   15های هیا درـیی لیا  س ني ههینید ؼیامل       متلو 

 ؼودد   در نیر مریکد ميهای ظد لساي  زاویی  هرای  ر درـی  5درـی دوده ظیلیط،  5
 هشحلٔ دٍم ه بلؼبت  صهبٗطگبّٖ -4

ي نکییا و مقاومیی  یؽییاری و همچنییین مقاومیی  ایککر کیی قا عیی م هییر اظییاضهمان ونیید كیید ركییر ؼییی، نییط از ارز ییاهي اویییید و
 هیای نهیا ي   لساییات  یر  متلیو     8هیرای هررظیي نهیا ي انکتیا، مرد یید لییوا       های دو لساي و ظید لسایي،     ر  متلو 

دد مقییار  میر  دهیید قاهیل ركیر اظی  همان ونید كید در ا ین لییوا مهنیید میي           اراید میي   و مؽتفات هکن در نایی  تیازه را  
تغییییر عییوق ؼییی  تییوا  هیید  مرنلیی  دود هییا مرنلیی  اوا مک ییاوت اظیی د علیی  ا یین ت ییاوت را مییي  كننیییه در   مفییرز روا

 مؽتفات ظیما  و همچنین ت اوت ن   ظاد  هکن در دو مرنلد  نع   دادد
 

 دٍم لّٔبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشح ثتي  ّبٕ طشح هخلَط ٍ خَاظ ثتي دس حبلت تبصُ ثشإ طشح هخلَط ًسجت -8جذٍل 

  ر كی 
ماده لا  س ن ظیما  و مقیار 

 لا  س ني  درـی 

مقیار یوح 
 روا  كننیه

 درـی وزني 
مواد 

 ظیماني 

اظهمپ 
 mm  وز  متفوؾ   درـی هواkg/m3  

SA-R 0347 0/3 175 05/2 هکن ؼاهی 
SA-15Z  ،2284 8/2 125 9/0 15زئوليت 
SA-10M  ،2314 1/3 150 39/0 10دوده سيليس 

SA-5Z-5M  2326 8/2 150 63/0 5، دوده سيليس 5زئوليت 
 هقبٍهت فطبسٕ 4-1

اراایید ؼیییه  92و  08، 7مییورد مسایییید در مرنلیی  دود در ظیینین  هییای  ، نکییا و مقاومیی  یؽییاری  ییر  متلییو  8در ؼییکل 
ؼییا ا  ركییر اظیی  علیی  ت ییاوت در نکییا و ا یین مرنلیید هییا مرنلیی  اوا، تغییییر در ظیییما  مفییریي و همچنییین ن یی    داظیی 

 هاؼید ظاد  هکن مي
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1301397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 
 ّبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشحلٔ دٍم هقبٍهت فطبسٕ ثتي -8ضکل 

 
 ثِ ثتي هشجغ ّبٕ تشک٘جٖ ًسجت تغ٘٘شات هقبٍهت طشح هخلَط ثتي -9جذٍل 

 کد طرح
روزه  28تغييرات مقاومت 

 نسبت به بتن مرجع )درصد(
روزه  90تغييرات مقاومت 

نسبت به بتن مرجع 
 )درصد(

SA-15Z 4 4 
SA-10M 22 5 

SA-5Z-5M 21 10 
 

روز نعیی   هیید هییکن ؼییاهی مرهییو  هیید   08، هیؽییکر ن ایییسا ػ مقاومیی  در ظیین 9و نکییا و لیییوا  هییر اظییاض ا یین ؼییکل 
روز  92و  08درـییی هیید ترتیییب در ظیینین     5درـییی و  00 هیید میییسا  % دوده ظیییلیط 12دو لساییي نییاوی    متلییو 

درـیی نعی   هید     4روز ؼیاهی اییسا ػ مقیاومکي تیا      92و  08زاوییی  در ظینین   % 15لسایي نیاوی    دوو متلیو   هاؼیید   مي
روز  08درـیی دوده ظییلیط در ظین     12درـیی زاوییی  و    15متلیو  ظید لسایي نیاوی     همچنیین  هاؼیید   میي هیکن مرلیع   

 درـیی هوده اظ د 12روز ایسا ػ  92درـی و در ظن  01کي تا نیود ؼاهی ایسا ػ مقاوم
 هقبٍهت الکتشٗکٖ 4-2

روز نؽییا  داده ؼیییه اظیی د همان ونیید كیید   92و  08در دو ظیین هییای هییکن  ، مقاومیی  ایککر کییي  ییر  متلییو  9در ؼییکل 
ایککر کییي هییا ؼییود، اظییک اده از مییواد نییوزو ني هاعییق ایییسا ػ مقاومیی  ایککر کییي هییکن ؼیییه اظیی د مقاومیی     مهنییید مییي

درـیی   12نیاوی   هیای  هیر ا ین اظیاض،  یر  متلیو      روز نییس اییسا ػ  ایکید اظی د      92روز تیا   08تولد هد اییسا ػ ظین از   
 ارااد نموده اظ د روز 92روز و  08ن در هر دو ظرا  مقاوم  ایککر کي دوده ظیلیط هیؽکر ن

 
 سٍص 90ٍ  28ّبٕ هَسد ه بلؼِ دس سٌ٘ي  هقبٍهت الکتشٗکٖ طشح هخلَط -9ضکل 
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ا کتشيکيم اوم  سوص  28
ا کتشيکيم اوم  سوص  90

 
 

 جزة  ة ً٘ن سبػتِ 4-3
ؼیود،   همان ونید كید در نکیا و مؽیاهیه میي     دقیقید ارااید ؼییه اظی د      32هیای میورد مساییید در     ، لي، ب، هیکن 12در ؼکل 

عمومیاي اظیک اده از میواد نیوزو ني در     ؼیود كید    ز ظیو ي مهنیید میي   ا اهیید   هیا كیاهػ میي    ها ایسا ػ ظین، لیي، ب، نمونید   
ؼیود لیي،    مقا عی  نکیا و مؽیاهیه میي    ظیودد هیا    لیي، ب، میي  های دو لسایي و ظید لسایي مولیب كیاهػ درـیی        تركیب

ؼیود متلیو  ؼیاهی هیؽیکر ن      هاؼیید مؽیاهیه میي    هیای دو لسایي و  ی  لسایي میي      های ظید لسایي هیین  یر      ب، متلو 
 دروز داؼکد اظ  92و  08ظنین  لي، ب، را در

 
 سبػتِ ن٘جزة  ة ً -10ضکل 

 سبػتِ 24جزة  ة  4-4
در ظیینین متکلیی  نؽییا  داده ؼیییه هییای مییورد مسایییید را  ظییاعکد  ییر  متلییو  04، نکییا و لییي، ب، ن مییي 11ؼییکل 

نهییا ي هییکن هییای دو و ظیید لساییي هاعییق كییاهػ درـییی لییي،    ییور كلییي اظییک اده از مییواد نییوزو ني در تركیییب اظیی د هیید
هیؽیکر ن لییي،  زاویییی  درـیی   15ؼییود،   یر  متلییو  ؼیاهی و هیکن دو لساییي نیاوی      ؼیودد همان ونیید مهنیید میي    میي 
ظییاعکد نیییس مؽییاهد هییا لییي، ب، نییی  ظییاعکد  04كمکییر ن درـییی لییي، ب،  انییید روز داؼییکد 92و  08را در هییر دو ظیین ب، 

 ؼیه اظ د درـی دوده ظیلیط ر   12در مورد  ر  متلو  ظد لساي ناوی 

 
 سبػتِ )ًْبٖٗ( 24جزة  ة  -11ضکل 

 ًفَر  ة تحت فطبس 4-5
هییای مییورد مسایییید نؽییا  داده ؼیییه اظیی د     روز هییرای  ییر   92و  08، مقییاد ر عمیی  ن ییور ب، در ظیینین   10در ؼییکل 

كیاهػ  ؽیم یر عمی     هیای دو و ظید لسایي هاعیق      اظیک اده از میواد نیوزو ني در تركییب    ؼیود   همان وند كید مهنیید میي   
 ن ور ب، ؼیه اظ د 
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131 1397 پاییز و زمستان  پیاپی6،  ایران، سال سوم، شماره دو، شماره  نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، انجمن علمی بتن 

 
 ّبٕ هَسد ه بلؼِ دس هشحلٔ دٍم هقبٍهت فطبسٕ ثتي -8ضکل 

 
 ثِ ثتي هشجغ ّبٕ تشک٘جٖ ًسجت تغ٘٘شات هقبٍهت طشح هخلَط ثتي -9جذٍل 

 کد طرح
روزه  28تغييرات مقاومت 

 نسبت به بتن مرجع )درصد(
روزه  90تغييرات مقاومت 

نسبت به بتن مرجع 
 )درصد(

SA-15Z 4 4 
SA-10M 22 5 

SA-5Z-5M 21 10 
 

روز نعیی   هیید هییکن ؼییاهی مرهییو  هیید   08، هیؽییکر ن ایییسا ػ مقاومیی  در ظیین 9و نکییا و لیییوا  هییر اظییاض ا یین ؼییکل 
روز  92و  08درـییی هیید ترتیییب در ظیینین     5درـییی و  00 هیید میییسا  % دوده ظیییلیط 12دو لساییي نییاوی    متلییو 

درـیی نعی   هید     4روز ؼیاهی اییسا ػ مقیاومکي تیا      92و  08زاوییی  در ظینین   % 15لسایي نیاوی    دوو متلیو   هاؼیید   مي
روز  08درـیی دوده ظییلیط در ظین     12درـیی زاوییی  و    15متلیو  ظید لسایي نیاوی     همچنیین  هاؼیید   میي هیکن مرلیع   

 درـیی هوده اظ د 12روز ایسا ػ  92درـی و در ظن  01کي تا نیود ؼاهی ایسا ػ مقاوم
 هقبٍهت الکتشٗکٖ 4-2

روز نؽییا  داده ؼیییه اظیی د همان ونیید كیید   92و  08در دو ظیین هییای هییکن  ، مقاومیی  ایککر کییي  ییر  متلییو  9در ؼییکل 
ایککر کییي هییا ؼییود، اظییک اده از مییواد نییوزو ني هاعییق ایییسا ػ مقاومیی  ایککر کییي هییکن ؼیییه اظیی د مقاومیی     مهنییید مییي

درـیی   12نیاوی   هیای  هیر ا ین اظیاض،  یر  متلیو      روز نییس اییسا ػ  ایکید اظی د      92روز تیا   08تولد هد اییسا ػ ظین از   
 ارااد نموده اظ د روز 92روز و  08ن در هر دو ظرا  مقاوم  ایککر کي دوده ظیلیط هیؽکر ن
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 جزة  ة ً٘ن سبػتِ 4-3
ؼیود،   همان ونید كید در نکیا و مؽیاهیه میي     دقیقید ارااید ؼییه اظی د      32هیای میورد مساییید در     ، لي، ب، هیکن 12در ؼکل 
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ؼیود لیي،    مقا عی  نکیا و مؽیاهیه میي    ظیودد هیا    لیي، ب، میي  های دو لسایي و ظید لسایي مولیب كیاهػ درـیی        تركیب

ؼیود متلیو  ؼیاهی هیؽیکر ن      هاؼیید مؽیاهیه میي    هیای دو لسایي و  ی  لسایي میي      های ظید لسایي هیین  یر      ب، متلو 
 دروز داؼکد اظ  92و  08ظنین  لي، ب، را در

 
 سبػتِ ن٘جزة  ة ً -10ضکل 

 سبػتِ 24جزة  ة  4-4
در ظیینین متکلیی  نؽییا  داده ؼیییه هییای مییورد مسایییید را  ظییاعکد  ییر  متلییو  04، نکییا و لییي، ب، ن مییي 11ؼییکل 

نهییا ي هییکن هییای دو و ظیید لساییي هاعییق كییاهػ درـییی لییي،    ییور كلییي اظییک اده از مییواد نییوزو ني در تركیییب اظیی د هیید
هیؽیکر ن لییي،  زاویییی  درـیی   15ؼییود،   یر  متلییو  ؼیاهی و هیکن دو لساییي نیاوی      ؼیودد همان ونیید مهنیید میي    میي 
ظییاعکد نیییس مؽییاهد هییا لییي، ب، نییی  ظییاعکد  04كمکییر ن درـییی لییي، ب،  انییید روز داؼییکد 92و  08را در هییر دو ظیین ب، 

 ؼیه اظ د درـی دوده ظیلیط ر   12در مورد  ر  متلو  ظد لساي ناوی 

 
 سبػتِ )ًْبٖٗ( 24جزة  ة  -11ضکل 

 ًفَر  ة تحت فطبس 4-5
هییای مییورد مسایییید نؽییا  داده ؼیییه اظیی د     روز هییرای  ییر   92و  08، مقییاد ر عمیی  ن ییور ب، در ظیینین   10در ؼییکل 

كیاهػ  ؽیم یر عمی     هیای دو و ظید لسایي هاعیق      اظیک اده از میواد نیوزو ني در تركییب    ؼیود   همان وند كید مهنیید میي   
 ن ور ب، ؼیه اظ د 
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 ًفَر  ة تحت فطبس -12ضکل 

 گ٘شٕ ًت٘جِ-5
های  نیی لسایي هیر نعیب نیوپ میادم نیوزو ني ریکیار          نط از تحلیل نکا و مؽتؿ ؼی كد اظک اده ازمواد نوزو ني در تركیب

نیي ری  هید علی  واكینػ   و زاوییی   ط دوده ظییلی هیای   دهید هر ا ن اظاض مؽتؿ ؼی اظک اده از نوزو   مک اوتي را نؽا  مي
 های دو و  ا ظد لساي داؼکد هاؼید   توانی تاریر مج کي هر هه ود ریکار مقاومکي هکن در تركیب مناظب مي

هیای دو لسایي بنهیا هه یود      هیای ظید لسایي نیاوی دوده ظییلیط نعی   هید  یر  متلیو           هد  ور كلي  یر  متلیو  هیکن   
اظیک اده از تركییب ظید لسایي هاعیق هه یود  ؽیم یری در عملکیرد مقیاومکي و دواد          ، زاوییی  نع ي داؼیکد اظی د در میورد    

توانییی هه ییود  اظییک اده از ا یین نییوپ مییواد مییي عمومییاي هییای دواد نؽییا  داد كیید داؼییکد اظیی د  نکییا و هیظیی  بمیییه از بزمییو  
  ؽم یری در ریکار دواد و نا ا ي هکن داؼکد هاؼید  

 تقذٗش ٍ تطکش
 وشه تحقیقاتي و ها نما   مركس تحقیقات راه، معکن و ؼهرظازی ـورت مریکد اظ دا ن مقاید در راظکای نر
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 .……………… :پیوست                                                                                                                                                                         
 
 

                                                                     فرم اشتراک مجله علمی ـ ترویجی انجمن علمی بتن ایران
              مصالح و سازه های بتنی

 خواننده گرامی !
  وولا   الوول ه یوولن  انووی  رگوو    وور ر  حی مصوول اشوواراس الوولمن  معلوو   لیووی و ار  عوو    در صووورت ایل وو   وو 

 360020699اوموول ب  وو  شوویلره   وول     30000اشوواراس الوولمن  خووود راب  وو  م لوو     اکییوو    ین نوو    دقوو 
 ار وون مرمل یوود   اصوو  مووی   ار وونن را  وو   ا وورا   وو  نوولج انعیوو   لیووی  ووا    لنووت اعوولرت شوور   شوو ر را  

نوو  انعیوو  انعیوو ب ننوولنی   ووای    وول   وو  ا کار نیووت  وو  د یرخل  ه ا  طر وون نیوول ردییووراه موورج اکییوو  شوو
 "ی  ا  ا را  اراللل مرمل ید.  طفل لی

 و مرج اشاراس را کلم    خوانل  رکنید   کد  ای ده رقیی خود را  ایلً ذکر مرمل ید. 1
 نخ ای  شیلره معل  نند خود نگله دار د.در لم  و کپی می   لنکی را ال  مل   6
 و در صورت اغییر ننلنیب امور منارکل  را مطلع مرمل ید. 3
رن یووو  وول او وو   وو  ا نکوو  ان وول  وودج  صووول معفاووی کوو   صووورت الفلرشووی ارالوولل مووی شوووند قل وو   یگ     4

 می شود ا  خدملت     الفلرشی االافلده کنید. اال ب اوصی 
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