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 های بتىیدر ساختمان پلهخطی مدل سازی راهخطی ي غیر تحلیلبررسی ي مقایسه 
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  :چىیذُ

ًیاص  .لیض غیشخطی اػتاتیىی هَسد تشسػی لشاسگشفتآًاتا آًالیض خطی ٍ  ػاختواى تتٌیدس  پلِػاصی ساُدس ایي همالِ، اثش هذل

تحلیل  ًتایح همایؼِ گشدیذ. تا یىذیگش، هحاػثِ ٍ پلِپلِ ٍ تذٍى ساُتشای ػاصُ تا ساُ آٍسدس آًالیض پَؽ 3ًمطِ ػولىشد ٍای  لشصُ

ای دس  ِ اثش لاتل هالحظِگشدد، واصُ هیػخاًثی  پشیَد ٍ تغییش هىاى واّؾ تاػث ٍخَد ػختی پلِ،  وِ دّذًـاى هی خطی،

خلَكا دس  ّاالواىػذم وفایت هماطغ ی ًـاى دٌّذُپلِ دس حالت تذٍى ساُ ،دس ػیي حال .واّؾ ّضیٌِ طشاحی ػاصُ داسد

  .تاؿذهی پلِ ساٍُخَد ی تا ی افضایؾ ػطح ػولىشد ػاصًُـاى دٌّذُ ، ًتایح ،ّوچٌیي دس آًالیض غیشخطی .اطشاف پلىاى اػت

 

 دػتگاُ پلِ. ،غیشخطی  یاػتاتیى تحلیلولیذی:  ّایٍاطُ

 

 همذهِ. 1
 

ؿَد. تِ ایي هؼٌی وِ  پلِ دس طشاحی دس ًظش گشفتِ ًوی ساُّا اثش  هؼوَل دس طشاحی ػاصُ ّای ػاصی هذلدس 

تیشّا ٍ یا تلَست تاسّای هتوشوض تش سٍی ػتَى تِ كَست خطی سٍی تٌْا ٍصى هشدُ ٍ صًذُ ًاؿی اص دػتگاُ پلِ 

تا اخشا هتفاٍت خَاّذ تَد. تَخیِ  خْت آًالیض سیاضی ػاختِ ؿذُؿَد ٍ هذل لشاس دادُ هی پلِ شاف ساُی اطّا

اثش  ٍ تی ػاصُپلِ دس ػختی خاًثی  ػذم ؿشوت دػتگاُ ساُ، ؿَداكلی تشای ایي واس وِ تَػط طشاحاى اًدام هی

ّای فَالدی تِ ػثة اتلاالت هفللی تیي صُي اثش دس  ػاای .تاؿذ ّای ػاصُ ٍ ًتایح طشاحی هی دس پاػخ آى تَدى

ّای گزؿتِ ًـاى دادُ اػت وِ پتاًؼیل ؿَد ٍلیىي تدشتِ صلضلِ ّا چٌذاى لاتل تَخِ ًوی ٍ ػتَى ِطثم     نًی ّایتیش

 دس اطشاف دػتگاُ پلِ ًؼثتا صیاد اػت. ،تـىیل هفاكل خویشی دس ػاصُ ّای تتٌی

                                                 
1 Life Safety 
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لؼات ػذدی ٍ آصهایـگاّی ًاچیضی اػت وِ تاوٌَى اًدام یىی اص چالؾ ّای هَخَد دس ایي صهیٌِ هطا

 وِ دس اداهِ تِ تشخی اص آًْا اؿاسُ هی ؿَد. ؿذُ اػت

ٍ خؼاسات ًاؿی اص  1صلضلِ ًٍچَاىػولىشد دػتگاُ پلِ دس [ 1]ٍ ّوىاساًؾ  Bixiong Li ، 2002دس ػال 

ذ ًتیدِ گشفتٌذ وِ ّشگاُ ػاصُ دس هؼشم آى سا تِ كَست هیذاًی تشسػی ًوَدًذ ٍ تش اػاع پظٍّـی وِ اًدام دادً

صلضلِ تطَس طَلی لشاس گیشد  ّا هتَخِ پلِ ٍ ٌّگاهی وِ ػاصُ دس هؼشم تاس لشاس گیشد آػیة صلضلِ تطَس ػشضی تاس

 ّا تش ػتًَْا یا تیشّای پلِ هتوشوض هی گشدد. آػیة

ّای تتٌی تش اػاع  اختواىای ػ ٍ طشاحی لشصُ تْؼاصی اسصیاتی، دس وتابN.fardis [2 ]،  2009دس ػال 

ػاصی آى پشداختِ اػت. ًَیؼٌذُ، سفتاس دػتگاُ پلِ سا دس خْت  تشسػی سفتاس دػتگاُ پلِ ٍ هذل تِ 8یَسٍ ًاهِ  یيآی

طَلی هاًٌذ یه ػضَ تادتٌذی دس ًظش گشفتِ ٍ تِ ّویي ػلت هؼتمذ اػت وِ ٍخَد دػتگاُ پلِ تاػث ایداد یه 

دػتگاُ پلِ وِ  ّای ّای تشؿی ٍ خوـی ػتَىچٌیي دس ایي وتاب تِ ؿىؼتگشدد. ّوتوشوض ػختی دس پالى هی

 افتذ اؿاسُ ؿذُ اػت. طثمِ دس آًْا اتفاق هی دس اثش ٍخَد هیاى

دػتگاُ پلِ ػاصی  ای دس خلَف اثش هذل همالِ[ 3]هشتضی تؼطاهی ٍ ّوىاساًؾ  )ُ ؽ(،0931دس ػال 

ػاصی  ػختی ػاصُ ٍ تغییشهىاى هشوض خشم دیافشاگن اص طشیك هذلٍ ًتایدی دس حَصُ دٍسُ تٌاٍب ٍ  اًذ ًوَدُاسائِ 

تذػت آٍسدُ اًذ ٍ ًتایح تذػت آهذُ سا تا ًتایح حاكل اص تحمیمات ٍ تدشتیات گزؿتِ لیاع  ETABSافضاس  تا ًشم

ّای اسصیاتی ؿذُ دس ایي همالِ هـخق  خشم دیافشاگن دس طثمِ آخش هذلهشوض هىاى تغییشا تشسػی اًذ. تًوَدُ

دس ّش دٍ ساػتای ػشضی ٍ  ٍ دس ًتیدِ واّؾ تغیییشهىاى ػاصی پلِ تاػث افضایؾ ػختی ػاصُ گشدیذُ وِ هذل

گشدد. دس خْت طَلی پلِ تلَست تادتٌذ لطشی ٍ دس خْت ػشضی دال پلِ هاًٌذ ًَػی دیَاس تشؿی هایل طَلی هی

 ػول هی ًوایذ.

گشدد،  هی هٌظَسَس تَػط هٌْذػیي هحاػة اوٌَى دس وـ دس ایي تحمیك اتتذا ػاصُ تِ كَستی وِ ّن

ٍ ًتایح ػاصی، تحلیل ٍ طشاحی ؿذُ اػت  لهذ ،ػاصی ٍ تحلیل ؿذُ ٍ ػپغ ّواى ػاصُ تا افضٍدى الواى پلِ هذل

كَست اثش  تلَست خالكِ اسائِ گشدیذُ ٍ تذیي ّایی حاكل اص تحلیل ٍ طشاحی دس لالة خذاٍل ٍ ًْایتا گشاف

ػاختواى اًتخاب ؿذُ یه ػاصُ تتٌی تا لاب  شاُ تا هذل ػاصُ اكلی تشسػی ؿذُ اػت.ّای پلِ ّو ػاصی الواى هذل

 تاؿذ. خوـی هتَػط دس ّش دٍ خْت هی
 

 هؼشفی سٍؽ اخشای دػتگاُ پلِ هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك .2

 

هات تٌَع تِ دلیل فمذاى الضا. ایي گشدد هیهختلفی اخشا  ّای ؽّای تتٌی دػتگاُ پلِ تِ سٍ دس ػاختواى

دس هَسد دػتگاُ پلِ ایداد گشدیذُ اػت ٍ تؼتِ تِ ػلیمِ هٌْذػاى ٍ تا دخالت هدشیاى دس هٌاطك  ای ًاهِ آئیي

 هتفاٍت هی تاؿذ. ،هختلف

                                                 
1 Wenchuan  
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تشسػی یىی اص داسد اها دس ایي تحمیك تِ ّای هختلفی خْت اخشای پلِ دس ػاختواى ٍخَد  ّشچٌذ سٍؽ

 ؿَد. هیدس وـَسهاى پشداختِ ( 3)ؿىلّای اخشای دػتگاُ پلِ  تشیي سٍؽ سایح

طثمِ وِ دال پاگشد پلِ تش آى تىیِ دادُ  تىاس تشدى تیشی دس هیاى ایي سٍؽ هشػَم اخشای پلِ ػثاستؼت اص

 سیضی تلَست یىپاسچِ دس ص تتيوِ تؼذ ا گشدد تطَسی ؿَد ٍ ٌّگام اخشا، آسهاتَسّای دال تا ایي تیش دسگیش هی هی

. الثتِ آیذ ٍخَد هیِ پذیذُ ػتَى وَتاُ ت ،ِطثم هیاىا ایي اػت وِ تِ ػلت اخشای تیش ّ گًَِ پلِ هـىل ایي. آیٌذ هی

ٍ ػتَى داسًذ ٍلی ٍاضح  طثمِ یاىه تشخی طشاحاى تِ لحاظ تؼضی ضَاتط ػؼی دس هفللی وشدى اتلال تیي تیش

ّا ایي  گًَِ پلِ یيگشدد. هـىل دیگش ا ًوی ّای تتٌی تِ آػاًی فشاّن اػت وِ اخشای یه اتلال هفللی دس ػاصُ

سیضی گشدًذ.  تٌذی ٍ تتي ّا هتلل اػت تایذ دٍتاس لالة طثمِ تِ آى ّایی وِ تیش هیاى ٌگام اخشا ػتَىاػت وِ دس ّ

 ػتَى تاالی تیش. َى پاییي تیش ٍ تاس دیگش خْت ًینػت یه تاس خْت اخشای ًین
 

 
دس وـَس اخشای دػتگاُ پلِ هشػَم سٍؽ (:3ؿىل )  

 

 ای دػتگاُ پلِ ًاهِ یيالضاهات آی. 3

 

ذ وِ دس هَسد دػتگاُ پلِ، وـَسّای هختلف سخَع گشدد هالحظِ خَاّذ ؿ ّای ًاهِ اگش تِ آئیي

خْت طشاحی ٍ  تؼضی اص وـَسّا ضَاتط ٍ الضاهات صیادی ّای هتفاٍتی دس ػطح خْاًی ًیض ٍخَد داسد. دیذگاُ

 دس ایي صهیٌِ الضاهات خاكی ًذاسًذ.ًیض، اص وـَسّا  تؼیاسیّای خَد هلحَظ ًوَدُ ٍ  ًاهِ ياخشای آًْا دس آیی

ای كَست گیشد، ّن اص ایي  ّا تَخِ ٍیظُ پلِ ای، تایؼتی تِ ساُ لشصُ ػاصی  هماٍم طشاحی ٍ ّای ًاهِ آئیي دس

ػاختواى سا تطَس لاتل تَخْی تحت تاثیش ای  ّا تطَس ولی داسای ایي پتاًؼیل ّؼتٌذ وِ پاػخ لشصُ پلِ ًظش وِ ساُ

ی ضشٍسی اص یه ػاختواى ّؼتٌذ وِ تشای خشٍج اضطشاسی ٍ ٌّذ ٍ ّن تِ ایي خاطش وِ آًْا خضید اس هیلش

  .[4]تاؿٌذ هَسد ًیاص هی دٌّذ( )وِ آػاًؼَسّا واسایی خَد سا اص دػت هی دػتشػی دس حیي صلضلِ یا پغ اص آى
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 . هؼشفی ًشم افضاس هَسد اػتفادُ دس تحمیك5

 

داؿتي یه هذل  تا تِ ٍضَحصیشا  ُ،تَدػاصی دلیك ػاصُ  ػاصی پلِ، ًیاص تِ هذل لتِ هٌظَس تشسػی اثشات هذ

افضاسّای  تَاى سفتاس ػاصُ سا تِ طَس دلیك هَسد تشسػی لشاس داد. خلَكا دس ػلش حاضش وِ ًشم هٌاػة هی

ّضیٌِ  ونس آػاى ٍلت، تِ سًٍذی تؼیاد گیش ٍ احیاًا ون ػاصی، آًالیض ٍ طشاحی سا اص یه فشآیٌذ ٍلت هتؼذدی، هذل

 اًذ. ٍ دس ػیي حال تا دلت لاتل لثَل تثذیل وشدُ

ّای دلیك ٍ هتؼذد تَد وِ اص هیاى  ػاصی تشای سػیذى تِ اّذاف هَسد ًظش دس ایي تحمیك ًیاص تِ هذل

 اًتخاب گشدیذ. SAP2000 [5] افضاس  افضاسّای هَخَد ٍ هشتثط تا هَضَع، ًشم ًشم
 

 هذل هَسد اػتفادُ  هؼشفی.6

 

تا هـخلات فشضی صیش اػتفادُ ؿذُ  (2)ؿىلػاصی اص یه پالى اثش دػتگاُ پلِ دس هذلخْت تشسػی 

 ػاصُ، اػىلت .هتشهشتغ ٍالغ دس ؿْش ًَسآتاد اػتاى لشػتاى 252هؼاحت هٌظن تا واستشی هؼىًَی تِ ًاپالى  اػت:

 تاؿذ.  لی ػاختواى تیشچِ تلَن هیاستش ثملاب خوـی هتَػط ٍ ػیؼتن تخْت،  دٍ ٍ ػیؼتن تاستش خاًثی دس ّش تتٌی

ػاصی ٍ هَسد  پلِ هذل پلِ ٍ تذٍى ساُ حالت تا ساُ ، دس دٍ..m3تا استفاع  طثم3ِ تشای ػاصُپالى هزوَس 

ّا یىؼاى اػت. الواى  تواهی هـخلات تؼشیف ؿذُ تشای ّوِ هذل غیشخطی لشاس گشفت. خطی ٍ تحلیل اػتاتیىی

تاسگزاسی  تٌذی گشدیذُ اػت. ( دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ هؾShellالواى پَػتِ)پلِ،  ّای تا ساُ ػطحی دال پلِ هذل

 اػت. اػوال ؿذُ( Gravity Project) پلِ تطَس ػوَد تش ػطح سٍی ػطَح هایل ساُ
 

 

 پالى ًاهٌظن هَسد تشسػی (:2) ؿىل

 

  هطالؼِ هَسد ّایػاصُ تحلیل.7
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 پلِپلِ ٍ تذٍى ساُتا ساُ ی ػاصُ ،ؽ اػتاتیىی هؼادلتا سٍاتتذا تا اػتفادُ اص تحلیل خطی  پظٍّؾ، دس ایي

تا  پشیَد هَد اٍل ،(5ٍ  4 لاؿىا) یح خشٍخی ّش دٍ ػاصُ اص خولِ تغییشهىاى هشوض خشم طثماتًتا تحلیل ؿذ ٍ

هٌحٌی  ،تحلیل اػتاتیىی غیشخطی ػپغ تا اػتفادُ اص  ٍ اسائِ گشدیذتشای همایؼِ،  (6)ؿىل ّاػاصُ دٍاصدّن

ػولىشد  ًمطِی  هحاػثِ ٍ همایؼِ تشای ، )هٌحٌی تغییشات تشؽ پایِ دس هماتل خاتدایی هشوض خشم تام( ّا ىآظشفیت 

   .(7)ؿىل اسائِ گشدیذػولىشد ّشدٍ ػاصُ  تشاصٍ 

ػاصُ تَصیغ  عپایِ هحاػثِ ٍ ػپغ دس استفا اتتذا ًیشٍی تشؽتحلیل خطی اػتاتیىی هؼادل  اًدام تشای 

ًیشٍی حاكل طشح گشدد ٍ اػضای ػاصُ تش اػاع ای تِ ًؼثت ػختی هـخق هیؿَد آًگاُ ػْن ػٌاكش لشصُ هی

 گشدد.هی
 

 
 اػتاتیىی سٍؽ دس خاًثی تاس تَصیغ اػاع تش پلُِپلِ ٍ تذٍى ساهشوض خشم طثمات دس حالت تا ساُ هىاىشتغیی ًوَداس: (4ؿىل)

 ..X دس خْت هزوَس اصُتشای ػ هؼادل

 

 
 اػتاتیىی سٍؽ دس خاًثی تاس تَصیغ اػاع تش پلُِپلِ ٍ تذٍى ساهشوض خشم طثمات دس حالت تا ساُ هىاىشتغیی (: ًوَداس5ؿىل)

 .Y دس خْت هزوَس تشای ػاصُ هؼادل
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  پلُِپلِ ٍ تذٍى ساحالت تا ساُ دس ُػاصُ  تا دٍاصدّن د هَد اٍلَپشی ی  همایؼِ (: ًوَداس6)ؿىل 

 

پلِ دػتخَؽ تغییشات هختلفی دس دٍ خْت ُ پیچؾ ػاصُ ًیض تا تَخِ تِ  ػختی هتوشوض ًاؿی اص ٍخَد سا

خْی تؼیاس لاتل تَ ػاصی دػتگاُ پلِ، پیچؾ تِ هیضاى ساػتا تا ؿوـیشی پلِ(، پغ اص هذل )ّن xؿذُ اػت. دس خْت 

، تا دػتگاُ پلِ ػاصی  پلِ(، هذل ْت ػوَد تش ؿوـیشی ساُ)خ yاها دس خْت  )تیؾ اص دٍ تشاتش(  افضایؾ یافتِ اػت

% افضایؾ دادُ اػت وِ ًـاى اص تاثیش تؼضای 25ایي اثش ًاهطلَب سا تِ هیضاى  تَخِ تِ هَلؼیت آى دس پالى،

ٍ ًؼثت هؼاحت دػتگاُ پلِ تِ هؼاحت  پلِ دس پالى تذٍى ؿه هَلؼیت ساُ ػاصی ایي هَلفِ اص ػاصُ اػت. هذل

( 3دس خذٍل ) دس ایي تاثیش ًمؾ تؼیاس هْوی خَاّذ داؿت، وِ هؼتلضم تحمیمات تؼذی خَاّذ تَد. صیشتٌای ػاصُ

تیـتشیي ٍ ووتشیي تِ تشتیة  Dmax  ٍDminی پیچؾ ػاصُ آهذُ اػت وِ دس آى  پلِ تش هَلفِ ػاصی ساُ تاثیش هذل

 ًیض تؼذ ػاصُ دس خْت ػوَد تش خْت هَسد تشسػی اػت. Lّای ػاصُ ٍ  فشاگن ػمفخاتدایی دیا
 

 پلِ تش پیچؾ ػاصُ ػاصی ساُ تاثیش هذل(3خذٍل )

 جهت طبقه

پله بی راه  

(Dmax-Dmin)*100/L 

پله با راه  

(Dmax-Dmin)*100/L درصد افزایش یا کاهش پیچش 

 افزایش x 0.00025 0.00061 143% سوم

 کاهش Y 0.00023 0.00017 25% سوم

 افزایش x 0.00023 0.00048 113% دوم

 کاهش Y 0.00017 0.00012 27% دوم

 افزایش x 0.00008 0.00018 114% اول

 کاهش Y 0.00006 0.00005 23% اول

 

سٍؽ واس دس تحلیل اػتاتیىی غیشخطی ػاصُ تِ ایي كَست اػت وِ ػاصُ پغ اص اػوال تاسّای ثملی، 

یاتذ. ػپغ تغییشهىاى  گیشد ٍ ایي تاس تِ تذسیح افضایؾ هی خاًثی تا تَصیغ خاف ٍ ثاتت لشاس هی تحت اثش تاسّای

وِ  V-Dگشدد ٍ هٌحٌی  ؿَد تحت اثش ایي افضایؾ تاس تؼییي هی گشُ وٌتشل، وِ هؼوَال دس تشاص تام اًتخاب هی
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 1آیذ. ایي ًوَداس سا طیف ظشفیت ت هیپایِ دس تشاتش تغییشهىاى گشُ وٌتشل اػت تذػ ًیشٍی تشؽ  گش تغییشات تیاى

ؿَد. تا اػتفادُ  ؿَد تا طیف ظشفیت همایؼِ هی وِ تش اػاع صلضلِ طشح تؼییي هی 2ًاهٌذ. طیف تماضای ػاصُ ًیض هی

ًظش سا اص خَد ًـاى دّذ ٍ صلضلِ تَاًذ ػولىشد هَسد  اص ایي دٍ هٌحٌی حذاوثش تغییشهىاى، وِ ػاصُ دس آى ًمطِ هی

وِ تشای ّش  گَیٌذ هی 4یا ًمطِ ػولىشد 3گشدد. ایي ًمطِ سا تغییشهىاى ّذف تحول وٌذ، تؼییي هیهَسد ًظش سا 

 [.6] ػطح ػولىشد هؼیي، همذاس ایي تغییشهىاى هـخق اػت

 لاب هَخَد، ّایػاختواى ایلشصُ تْؼاصی دػتَسالؼول اػاع تش غیشخطی، اػتاتیىی تحلیل اًدام تا

1ثملی تاسگزاسی تحت 1 DL LL. ( ) ِتش خاًثی، تاس الگَی اثش تحتی تاسگزاس ایي اص پغ ٍ لشاسگشفت 

 هختلات وِ اػت روش تِ الصم .هیگیشد لشاس  X ٍY خْت دس خطی اػتاتیىی سٍؽ دس خاًثی تاس تَصیغ اػاع

همیاع دس  ATC40ٍ  اػاع تش ّا اص تاسگزاسی یه ّش دس ٍ ّوچٌیي هٌحٌی ظشفیت آًْا ػاصُ ػولىشد ًمطِ

ADRS 5 (یؼٌی تش اػاع خاتدایی طیفی ،Sd(دس تشاتش ؿتاب طیفی ،)Sa ،) ُتذػت ،ّای ًشم افضاستش اػاع داد 

ّوچٌیي  تاؿذ.هی  8ٍ 7 ؿىلْای هطاتك X ٍY خْت دس ّاتاسگزاسی ایي آٍسپَؽ ًوَداسّای .اػت آهذُ

ِ دس آى تشؽ پایِ ٍ تغییشهىاى ًظیش آى دس و ( آهذُ اػت2ای اص ًتایح آًالیض اػتاتیه غیشخطی دس خذٍل) خالكِ

 360ی  وِ تا ًـشیِ FEMA356ی  ًاهِ دس آییي Xٍ تشای خْت  ATC40دٍ خْت دس  هىاى ّذف تشای ّش تغییش

  پلِ همایؼِ ؿذُ اػت. ی تا ٍخَد ساُ پلِ ٍ ػاصُ ی تذٍى ٍخَد ساُ داخل ػاصگاسی ًؼثتا واهلی داسد، تشای ػاصُ
 

 
 دس خاًثی تاس تَصیغ اػاع تش خاًثی تاس اثشالگَی تحت، پلِػاصُ تذٍى ساُ طیفی ؿتاب -طیفی ىهىاتغییش ًوَداس(: 7)ؿىل

 .X دس خْتهزوَس تشای ػاصُ   اػتاتیىی سٍؽ

 

 

 

                                                 
1. Capacity Spectrum  
2. Demand Spectrum 
3. Target-Displacement 
4. Performance Point 
5 Acceleration Displacement Response Spectrum  
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 دس خاًثی تاس تَصیغ اػاع تش خاًثی تاس الگَی شاث تحتپلِ،  ساُ اػاصُ ت ؿتاب طیفی -ى طیفیتغییشهىا ًوَداس(: 8ؿىل)

 .Y دس خْت هزوَس تشای ػاصُ  اػتاتیىی سٍؽ

 

 پلِ ػاصی ساُ ًاهِ ٍ ٍخَد یا ػذم هذل تشؽ پایِ ٍ تغییشهىاى ّذف دس ؿشایط خْت تاسگزاسی خاًثی، آییي  همایؼِ -(2)لخذٍ

خْت ٍضؼیت هذل ػاصی ساُ پلِ آییي ًاهِ cm - تغییشهىاى ّذف ton – ِتشؽ پای

X تذٍى ساُ پلِ ATC40 6.85 90.4

X تا ساُ پلِ ATC40 4.4 100.1

Y تذٍى ساُ پلِ ATC40 7.02 88.2

Y تا ساُ پلِ ATC40 4.23 111.02

X تذٍى ساُ پلِ FEMA360 7.1 92.2

X تا ساُ پلِ FEMA360 4.5 101.5 
 

% 33ّش دٍ خْت، ظشفیت ػاصُ حذٍد ؿَد وِ دس  هـاّذُ هی 2تا تَخِ تِ ًتایح ثثت ؿذُ دس خذٍل 

تاؿٌذ. دس اداهِ تِ تشسػی ػطح  اًذ وِ تؼیاس لاتل تَخِ هی % واّؾ یافت40ِافضایؾ ٍ تغییشهىاى ّذف ػاصُ تمشیثا 

پلِ دس ّش دٍ خْت، پغ اص اػوال تاسگزاسی خاًثی ٍ  ػولىشد اػضای ػاصُ خَاّین پشداخت. دس هذل تذٍى ساُ

اًذ دس حالی  ّای طثمات دٍم ٍ ػَم،  االػتیه تالی هاًذُ ی طثمات ٍ ػتَى ّای ّوِ تیش خطی،  آًالیض اػتاتیه غیش

اػت وِ دس  اًذ. ایي دس حالی ی تی ٍلفِ( ؿذُ لاتلیت اػتفادُ( IO 1ی  ی اٍل ٍاسد ًاحیِ ّای طثمِ ی  ػتَى وِ ّوِ

ؿًَذ وِ حاوی اص  ی هزوَس هی احیِی اٍل ٍاسد ً ّای طثمِ پلِ تٌْا تؼذاد هحذٍدی اص ػتَى ػاصی ساُ كَست هذل

 تاؿذ. افضایؾ تِ ٍضَح تشاص ػولىشدی ػاصُ وِ هطلَب اػتشاتظی طشاحی ػاصُ تش اػاع ػولىشد اػت، هی
 

 . ًتایح7
 

                                                 
1 Immediate occupancy level 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ملی زلسله ي سازهىفراوس کپىجمیه 

، جهاد داوشگاهی استان کرمان 3393اردیبهشت ماه  4 ي 3  

 

سػذ تِ دلیل هؼاحت تاالی  پشیَد ػاصُ فمط دس هَدّای اٍل واّؾ هحؼَػی داؿتِ اػت وِ تِ ًظش هی

ذ ٍ تا واّؾ ًؼثت فَق اثش آى تـذیذ خَاّذ ؿذ. پیچؾ طثمات دس پلِ تاؿ هذل ًؼثت تِ هؼاحت فضای ساُ

پلِ، تا تَخِ تِ ایٌىِ ػاصُ ًاهٌظن اػت ٍ ػختی ًاهتماسى هـخلی دس دٍ خْت )تِ ٍیظُ دس  كَست هذل وشدى ساُ

پلِ هذل ًـذُ  پلِ پیچؾ ػاصُ ًؼثت تِ حالتی وِ ساُ ػاصی ساُ ( داسد هـاّذُ ؿذ وِ دس كَست هذل Xخْت 

پلِ تِ ٍیظُ دس  تغییش هىاى خاًثی هشوض خشم طثمات دس كَست ػذم  هذلؼاصی ساُتیؾ اص دٍ تشاتش ؿذُ اػت.  اػت

% افضایؾ 25دس طثمات تاالتش حتی تیؾ اص وٌذ،  پلِ هاًٌذ یه ػضَ هْاسی ػول هی وِ ؿوـیشی ساُ Xخْت 

ّای اطشاف دػتگاُ پلِ  هَسد ػتَى تاؿذ. دس ی دػتگاُ پلِ هی دّذ وِ  حاوی اص ػختی لاتل هالحظِ ًـاى هی

ّا)تا تَخِ تِ توشوض ػختی ًاؿی اص  پلِ ًؼثت تٌؾ تِ ٍخَد آهذُ دس آى ػاصی ساُ هـاّذُ ؿذ وِ دس كَست هذل

یاتذ ٍ ّویي  یاتذ ٍ دس طشف هماتل دس ػایش الواى ّای ػاصُ، ایي ًؼثت تٌؾ واّؾ هی پلِ( افضایؾ هی ٍخَد ساُ

پلِ تاثیش تؼضایی دس ظشفیت  ػاصی ساُ تَخْی دس ػطح والى دس پی خَاّذ داؿت. هذلی التلادی لاتل  اهش كشفِ

ّای  هىاى ّذف ػاصُ  خَاّذ داؿت. لزا چِ دس طشاحی ػاصُ خلَف واّؾ تغییش ػاصُ ٍتشاص ػولىشدی آى ٍ تِ

ّای  ًاهِ سٍد آییي ّای هَخَد، ایي هْن سا تایذ دس ًظش داؿت ٍ اًتظاس هی خذیذ ٍ چِ دس اسصیاتی ٍ تْؼاصی ػاصُ

ّای  طشاحی ٍ تْؼاصی ًیض الضاهاتی دس ایي هَسد سا تا تَخِ تِ ًمؾ اػاػی آى دس ًظش تگیشًذ. اگشچِ دس هَسد ػاصُ

ّای فَالدی  لاتل اختٌاب خَاّذ تَد، دس ػاصُ پلِ غیش ػاصی ساُ تتٌی تِ دلیل گیشداس تَدى راتی اتلاالت آى هذل

ػاصی آى تا لثَل دسكذ   ّای اطشاف اص هذل طثمِ تِ ػتَى هفللی تیشّای ًین تَاى تا دس ًظش گشفتي اتلال هی

 پَؿی وشد. خطای اًذوی، چـن
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