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 فًالدی يیصٌ با مُاربىدی قاب خمشی بررسی اثرات اقتصادی دَاوٍ، تعداد طبقات، وًع خاک، در سازٌ َای

 CBF (X)ضربدری

 mbabaei@znu.ac.irاعتبدیبر گزٍُ ػوزاى، داًؾىذُ هٌْذعی، داًؾگبُ سًجبى ،مُدی بابائی

 ٌبعی ارؽذ، داًؾگبُ سًجبى )پزدیظ عْزٍردی( داًؾجَی وبرؽ ،سید سعید مًسًی

 

  چکیدٌ

ْبی ی ًبؽی اس سلشلِ دچبر تغییز هىبًعبختوبًی تحت احز ًیزٍّبعبسُ ّبی 

هی ؽًَذ ٍ هتذاٍل تزیي رٍػ وٌتزل تغییز هىبى ّب در عبسُ ّبی سیبد 

ی اجزا هی هختلففَالدی اعتفبدُ اس هْبرثٌذّب هی ثبؽذ وِ ثِ ؽىل ّبی 

زٍى ثٌذی عیغتن ّبی هْبرثٌذی ػوَهبً اس ًَع ّن هحَر یب ثپیىز .ؽًَذ

هْبرثٌذی ّبی ّن هزوش عختی عبسُ را ًغجت ثِ لبة  هحَر هی ثبؽٌذ.

جبًجی عبسُ را هحذٍد ؽذت افشایؼ دادُ ٍ تغییز هىبى ثِ خوؾی هؼبدل، 

ذ. اس عزف دیگز ثب تَجِ ثِ اّویت ثغیبر ثبالی ّشیٌِ در عبختوبى ًهی عبس

تؼذاد  ثز حغتچیذهبى ثزای هْبرثٌذّب ٍ عتًَْب ي ثْتزیي عبسی یبفت

اس اّویت سیبدی ثزخَردار اعت وِ عجمبت ٍ ّوچٌیي ًَع خبن هختلف 

عبسُ . در ایي هغبلؼِ در ایي همبلِ هَرد هغبلؼِ لزار گزفتِ اعتایي هَارد 

ٍ دّبًِ عجمِ  04ٍ  01، 5( در X) CBFفَالدی ٍیضُ ثب هْبرثٌذی ّبی 

ثب تَجِ ثِ آییي ًبهِ  II  ٍIIIٍ ًَع خبن هتزی  2/00ٍ  5/7، 6/5ّبی 

AISC 2006 6( ٍ هجحج 01ٍ همزرات هلی عبختوبى ایزاى )هجحج 

ٍ  اًجبم ؽذُ اًذهمزرات هلی تحلیل ٍ هحبعجبت عبسُ ای ٍ فٌذاعیَى 

عبسُ  IIدر خبن ًَع یی ارائِ ؽذُ اًذ. ًوَدارّبثِ صَرت ًتبیج حبصل 

 التصبدیعجمِ  04ٍ  01، 5در عبختوبى ّبی  m 51 .7دّبًِ ّبی ثب 

در  m 51 .7دّبًِ  IIIدر خبن ًَع تزیي حبلت هی ثبؽذ، درحبلیىِ 

عجمِ  04در عبختوبى ّبی  5. 61دّبًِ ٍ عجمِ  01عبختوبى ّبی 

 تزیي حبلت هی ثبؽٌذ. التصبدی

هْبرثٌذی ّوگزای ضزثذری، عختی، تغییز هىبى جبًجی،  ياشگان کلیدی :

 فَالدی ٍیضُ لبة خوؾی

 مقدمٍ 

( یىی اس عیغتن CBFعبسُ ّبی اعىلت فَالدی ٍیضُ ثب هْبرثٌذی ّوگزا )

ٍعیغ هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد، هْبرثٌذ اعتفبدُ  رّبی اعت وِ ثِ عَ

ؽذُ در ایي ًَع عبسُ ّب ػالٍُ ثز تمَیت عبسُ، وٌتزل تغییز هىبى جبًجی 

ْذُ دارد. اهزٍسُ در عزاحی عبسُ عبسُ در همبثل ًیزٍّبی جبًجی را ًیش ثِ ػ

ّب پبراهتزّبی سیبدی اس جولِ عالیك افزاد، ضَاثظ ؽْزعبسی ّز هٌغمِ 

ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد. ّشیٌِ توبم ؽذُ یه عبختوبى راثغِ ی هغتمیوی 

ثب یه عزی هَارد اس جولِ فبصلِ عتَى ّب اس یىذیگز، تؼذاد عجمبت ، ًَع 

حبلت هَرد ثزرعی  08در ایي هغبلؼِ خبن هحل احذاث عبختوبى دارد ، 

 7. 5ٍ  5. 61ثب دّبًِ ّبی  IIحبلت در ًَع خبن  9لزار گزفت وِ ؽبهل 

 هی ثبؽذ . 04ٍ  01، 5ثب تؼذاد عجمبت  00. 21ٍ 

ٍ هؾخصبت هؾبثِ دیگز هَرد ثزرعی  IIIحبلت دیگز در خبن ًَع  9ٍ 

لزار گزفت. عبختوبى هَرد هغبلؼِ در اثؼبد 
mm 40.2240/22   ٍ

ایزاى در ًظز گزفتِ ؽذُ در ایي هغبلؼِ  –ؽْز هحل احذاث تْزاى 

التصبدی تزیي عبسُ اس دّبًِ، عجمبت ٍ ًَع خبن هذًظز اعت ٍ در تحلیل 

 6ٍ هجحج  01ٍ هجحج  AscI2006ٍ عزاحی ایي عبسُ ّب اس آییي ًبهِ 

 همزرات هلی عبختوبى ٍ آییي ًبهِ ثتي ایزاى ثْزُ گزفتِ ؽذ .

در ایي هغبلؼِ  II  ٍIIIغتن ّبی هختلف ثب دّبًِ ٍ عجمبت ٍ ًَع خبن عی

هْذی ثبثبیی در خصَؿ احزات التصبدی عغَح .هَرد ثزرعی لزار گزفت 

در  SMRCFهمبٍم ٍ  IMRCFهتَعظ  OMRCFهؼوَلی  ؽىل پذیز 

هْذی ثبثبیی ٍ ّوىبراى در راثغِ ثب  [1]هغبلؼِ ًوَدًذلبثْبی ثتي آرهِ 

َپَلَسی عبسُ ّب در یبفتٌذ وِ ًتبیج حبصل اس الگَریتن ثْیٌِ عبسی ت

ٍ رفتبر در دعتیبثی  ػ ًؾبى هیذّذ وِ دلت ٍ ثْزٍری اس رCAٍ سًتیه ٍ 

هْذی ثبثبیی ٍ ّوىبراى در خصَؿ ثبفت  [6]ثِ ًتبیج ثْتز هَحز اعت

علَلی در ثْیٌِ عبسی تَپَلَسی عبسُ ّبی پیَعتِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

(را تجذیل ثِ ثْیٌِ عبسی  MOOPِ عبسی چٌذ ّذفِ )هجوَع ٍسًی ثْیٌ

عیذرضب ثبة الحَائجی  [7](ًوَدُ ٍ حل ًوَدًذSOOPته ّذفِ )

درراثغِ ثب ارتفبع ثْیٌِ درعبختوبى هغبلؼِ ًوَدُ وِ هٌظَر اس تؼییي 
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ارتفبع ثْیٌِ عبختوبى ػجبرت اعت اس تؼییي تؼذاد عجمبت عبختوبى 

ثزرٍی آى ثٌب هیؾَد. ثِ تزتیجی وِ  ثبتَجِ ثِ لیوت سهیي وِ عبختوبى

لیوت توبم ؽذُ ّزهتزهزثغ اس عبختوبى ثِ حذالل ثزعذ. ًتیجِ هغبلؼِ 

ثبثه وزیوخبًی ٍ ّوىبراى درراثغِ ثب   [9] ؽذُ اعت. هٌجزثِ فزهَل 

عزاحی ثْیٌِ لبثْبی فَالدی ثب هْبرثٌذی خبرج اس هزوش هغبلؼِ ًوَدُ وِ 

تحت ًیزٍّبی  EBFح ثْیٌِ لبثْبی ّذف ایي هغبلؼِ عؼی ؽذُ اعت عز

جبًجی هَردثزرعی لزارگیزد. ًتبیج ًؾبى هیذّذ ایجبد هفبصل پالعتیه در 

ػضَ پیًَذ تبثغ ثغیبری اس پبراهتزّبعت وِ درصَرت ػذم درًظزگیزی آًْب 

عزح غیزؽىل پذیز خَاّذ ثَد. ثٌبثزایي عزاحی اػضبی پیًَذ ثبیذ عَری 

وبفی لبثلیت اعتْالن اًزصی ًبؽی اس  اًجبم ؽَد وِ ضوي تأهیي همبٍهت

سلشلِ را داؽتِ ٍ عبیز اػضبء خبرج اس تیز پیًَذ ثبیذ در هحذٍدُ پالعتیه 

لَرى ٍ ّوىبراى درهمبلِ ای ثب ػٌَاى ثْیٌِ عبسی   [11] ثبلی ثوبًٌذ.

ٌّذعِ ثبدثٌذّب درعیغتن ّبی فَالدی وِ ّذف آى هغبلؼِ حبلت ثْیٌِ 

ی ؽذ . ًتبیج ًؾبى داد چٌذ رٍػ ثزای اتصبل ٌّذعِ ثبدثٌذّب درلبة ثزرع

گغغتِ ٍ پیَعتِ الوبًْب ٍجَد دارد،رٍؽی ثزای عزاحی ثْیٌِ عیغتن 

همبٍم لبة فلشی پیؾٌْبد گزدیذ،تٌؼ حبثتی درؽزایظ خبؿ ثزای عزاحی 

ثْیٌِ لبة ارائِ ؽذ، ارتجبط ایي رٍػ جذیذ در عزاحی هىبًیه 

ثْیٌِ ثزای یه لبة همبٍم اس  عبختوبًْبی ثلٌذ ثذعت آهذُ اعت، ٌّذعِ

 [8] تحلیل ػذدی حبصل ؽذُ اعت.

 ريش کار 

گزدیذ ٍ هَرد هغبلؼِ  هذل عبسی ًَع عبس08ُدر ایي هغبلؼِ تؼذاد 

 ِ اعت.لزارگزفت

 سیز اعتفبدُ گزدیذُ:ایي هغبلؼِ اس آییي ًبهِ ّبی در(0

 (LRFDرٍػ ) AISC 2006آئیي ًبهِ( 2

 ( آئیي ًبهِ آثب3

 ( 01عبختوبى ّبی فَالدی هجحج ) همزرات هلی (4

 ( 9( همزرات هلی عبختوبى ّبی ثتٌی هجحج )5

 (8همزرات هلی عبختوبى ثبرّبی ٍاردُ ثز عبختوبى هجحج) (6

 :هذل ّبی عبسُ ایهؾخصبت  (7

 هتز هزثغ( 531)23×23اثؼبد تمزیجی پالى 

 

 

 :پالى جب ًوبیی پبرویٌگ ّب0ؽىل     

 

در وؾَر ایزاى، ؽْز تْزاى ثب خغز  یِ سهیٌثزای اًجبم ایي تحمیك لغؼ

ٍ ؽتبة هجٌبی عزح ,R=9ٍضزیت رفتبر ًغجی سلشلِ خیلی سیبد 

A=0.35 ٍضزیت اّویت عبختوبىI=1.0 در ًظز هتز3.5ثب ارتفبع عجمبت

هٌظَر گزدیذ، ثِ دلیل ػذم هٌبفبت ثب  23 × 23گزفتِ ؽذ اثؼبد پالى 

 4ٍ  3ٍ  2لزارگزفتي  ضَاثظ ؽْزعبسی در خصَؿ فبصلِ عتَى ّب جْت

 3ثزای پبرن  7. 51خَدرٍ،  2ثزای پبرن  5. 61خَدرٍ، فبصلِ دّبًِ ّب 

خَدرٍ اًتخبة گزدیذ . تؼذاد عجمبت در  4ثزای پبرن  00. 21خَدرٍ ٍ 

 IIعجمِ لحبػ گزدیذ ٍ ًَع خبن ًیش دٍ ًَع تیپ  04ٍ  01ٍ  5عِ تیپ 

 ٍIII  .هی ثبؽذ 

2.4kg/mى ظزفیت ثبرثزی خبن سیز فٌذاعیَ
 هی ثبؽذ . 2

اثتذا ثبرگذاری عجمبت ثصَرت 
2700

m
kg  ٍ ُثبر هزد

2300
m

kg  ثبر

سًذُ در ًظز گزفتِ ؽذ . ًیزٍّبی سلشلِ ثصَرت دعتی هحبعجِ ٍ در 

عجمبت لحبػ گزدیذ ٍ عزاحی ٍ هحبعجبت ثزای تؼذاد عجمبت هختلف ثب 

 دّبًِ ّبی هختلف اًجبم گزدیذ.

تیزّب ٍ عتَى ّب اس ًَع تیزٍرق ٍ جْت ثبدثٌذّب اس ًبٍداًی اعتفبدُ گزدیذ . 

جبت هزثَط ثِ فٌذاعیَى اًجبم ؽذ ٍ در هزحلِ عزاحی ٍ هحبع ایيثؼذ اس 

ایٌجب عَْلت وبر ٍ ثذلیل همبیغِ ای ثذٍى عبسُ ّب اس یه ًَع آرهبتَر 

جْت فٌذاعیَى اعتفبدُ ؽذ . پظ اس پبیبى عزاحی فٌذاعیَى، ًمؾِ ّبی 

اجزایی ثب توبم جشئیبت تزعین گزدیذ تب در هغبلؼبت هَرد اعتفبدُ لزار 

 گیزد.

 وتایج 

هَرد  Xه عبسُ فَالدی ٍیضُ ثب هْبرثٌذی ّوگزا اس ًَع درایي تحمیك ی

 m 61 .5 ،m 5 .7هغبلؼِ لزار گزفت. اس ًظز دّبًِ عتًَْب دارای عِ تیپ 

ٍ اس ًظز ًَع خبن سیز  04ٍ  01ٍ  5ٍ اس ًظز تؼذاد عجمبت  00. 21ٍ 
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هی ثبؽٌذ. جْت توبهی هذل ّب چِ  II  ٍIIIفٌذاعیَى دٍ ًَع خبن ًَع 

، تؼذاد عجمبت ٍ ًَع خبن ثبرگذاری یىغبى در ًظز گزفتِ اس ًظز دّبًِ

ؽذ، هحل لزارگزفتي هْبرثٌذّب عَری اًتخبة گزدیذ وِ عبسُ دچبر 

 پیچؼ ًگزدد.

در  IIًتبیج حبصلِ حبوی اس آى اعت وِ التصبدی تزیي حبلت در خبن ًَع 

 هی ثبؽذ . m 51 .7. دّبًِ  04ٍ  01ٍ  5توبهی تیپ عجمبت 

 01ٍ  5التصبدی تزیي ٍ ثْیٌِ تزیي دّبًِ در عجمبت  IIIدر خبن ًَع 

 هی ثبؽذ. 5. 61دّبًِ  04هتز ٍ در عجمبت  m 5 .7دّبًِ 

اس ًظز ٍسى پزٍفیل هصزفی در ّز دٍ ًَع خبن ٍ ّوچٌیي در عِ تیپ 

ثْیٌِ هی ثبؽذ . اس ًظز ٍسى هیلگزد هصزفی در  7. 5تؼذاد عججمبت دّبًِ 

 ی ٍسى ثْیٌِ هی ثبؽذ .دارا 00. 21فٌذاعیَى دّبًِ ی 

ووتزیي  01ٍ 5اس ًظز حجن ثتي هصزفی در فٌذاعیَى در تؼذاد عجمبت 

، دّبًِ 04ثخَد اختصبؿ دادُ ٍ در عجمبت  هتز7. 5حجن ثتي را دّبًِ 

 دارای حجن ووتزی ثزای ثتي فٌذاعیَى هی ثبؽذ . 5. 61

( ثْن II  ٍIIIثب ثبالرفتي تؼذاد عجمبت ّشیٌِ توبم ؽذُ در دٍ ًَع خبن )

اختالف سیبدی هتز 00. 21ًشدیىتز ؽذُ ٍ ّشیٌِ توبم ؽذُ در دّبًِ ّبی 

 ثب دّبًِ ّبی دیگز دارد .

 بحث ي وتیجٍ گیری 

در خصَؿ یه عبختوبى ثب عبسُ فَالدی  ثب تَجِ ثِ هغبلؼبت اًجبم گزفتِ

ثْیٌِ تزیي  00، 01، 5هی ثبؽذ ثزای تؼذاد عجمبت  IIوِ دارای خبن ًَع 

هی هتز 7. 5، دّبًِ هتز00. 21، 7. 51، 5. 61هیبى دّبًِ ّبی دّبًِ اس 

ثْتزیي دّبًِ تب تؼذاد عجمبت  IIIثِ  IIثبؽذ ثب ػَض ؽذى خبن اس ًَع 

ثْیٌِ هی ثبؽذ . هیل گزد  5. 61، دّبًِ 04ٍ عجمبت  7. 51، دّبًِ 01

دارای ووتزیي حبلت اعت وِ ثب  7. 5هصزفی در فٌذاعیَى ًیش در دّبًِ 

در عجمبت ثبال اختالف سیبدی را ًؾبى هیذّذ .  IIIثِ  IIًَع خبن اس تغییز 

ثْیٌِ تزیي حبلت را در دٍ ًَع خبن  m 5 .7ٍسى هْبرثٌذّب در دّبًِ 

ثْیٌِ  m 51 .7ًؾبى هی دّذ . حجن ثتي هصزفی در فٌذاعیَى در دّبًِ 

 تزیي حبلت را دارد . ّشیٌِ توبم ؽذُ ثِ اسای ّز هتز هزثغ سیز ثٌبء وِ

در هتز 7. 51ثب دّبًِ  IIهْتزیي ّذف ایي هغبلؼِ هی ثبؽذ در خبن ًَع 

 عِ ًَع عجمِ ثْیٌِ تزیي حبلت را دارد . ّز

 7. 51، دّبًِ 01ٍ  5در عجمبت  IIIثِ  IIذى ًَع خبن اس ؽثب ػَض 

ثْیٌِ هی ثبؽذ . ثب  هتز5. 61، دّبًِ 04ثْیٌِ ثَدُ ٍلی در عجمبت هتز

عتَى ّب، تیزّب ٍ هْبرثٌذّب ثصَرت سیبدی افشایؼ افشایؼ دّبًِ ّب، اثؼبد 

هی یبثذ وِ ثبػج ثبال رفتي عبیش ٍ ٍسى عبسُ هی گزدد . ثخصَؿ در 

 هْبرثٌذّب ایي هغئلِ ثَضَح لبثل هؾبّذُ اعت .

 گزافْبی حبصل اسًتبیج عزاحی ٍ تحلیل ٍ ثزآٍرد ثؾزح سیز هیجبؽٌذ

 

 ًَع خبن  دّبًِ ّب ٍّشیٌِ عبسُ ثز اعبط فبصلِ : 2ؽىل 

 

 

 ّشیٌِ عبسُ ثز اعبط فبصلِ دّبًِ ّب ٍ ًَع خبن: 3ؽىل 
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 ٍسى هْبرثٌذّب ثز اعبط فبصلِ دّبًِ ٍ ًَع خبن : 4ؽىل 

 

 ٍسى هْبرثٌذّب ثز اعبط فبصلِ دّبًِ ٍ ًَع خبن : 5ؽىل 

 

 ٍسى تیز ٍ عتَى ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن  : 6ؽىل 

 

 ًِ ٍ ًَع خبن  ٍسى تیز ٍ عتَى ثز حغت دّب: 7ؽىل 

 

 ٍسى هیلگزد هصزفی در فًَذاعیَى ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن : 8ؽىل 

 

 ٍسى هیلگزد هصزفی در فًَذاعیَى ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن : 9ؽىل  
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 حجن ثتي هصزفی در فًَذاًغیَى ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن :01ؽىل 

 

 َع خبن حجن ثتي هصزفی در فًَذاًغیَى ثز حغت دّبًِ ٍ ً:00ؽىل 

 

 

 ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن حجن خبوجزداری : 02ؽىل 

 

 ثز حغت دّبًِ ٍ ًَع خبن حجن خبوجزداری : 03ؽىل 
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ّوبیؼ داًؾجَیبى  ،ارتفبع ثْیٌِ در عبختوبى عیذرضب ثبة الحَائجی ،  [9]

 .1383 ،داًؾگبُ آساد اعتْجبى 

ْبرثٌذی عزاحی ثْیٌِ لبثْبی فَالدی ثب ه عبعبى ػؾمی، ،ثبثه وزیوخبًی  [11]

 .1382-پضٍّؾگبُ هٌْذعی عبسُ  ––خبرج اس هزوش 
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