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 (EBF) قابٍای سادي  فلسی با مٍاربىذی َاگرایبررسی اقتصادی 
 

 

  mbabaaei@znu.ac.ir؛ داوؼگاي سوجان، اطتادیار گزَي ػمزان، مٍذی بابایی

 @gmail.comarman.memariann؛ داوؼگاي سوجان، داوؼجُی مٍىدطی طاسي، آرمان معماریان

 

 چکیذي

طادي  قاب  قاب ،  فُالدی  طکلت  ٌای ا طاسي 

( EBFتا مٍار تىدی ترزَن مذرُری َیر)ي  

یکی اس طیظتم ٌای اطت کً تً صُرت َطیغ 

در کؼررُر ٌررای م تلررر َ ایررزان مررُرد 

تً  جً  تا تُ یزد.  می گ قزار  طتفادي  ا

یت  دائش اٌم تاال َ  ظیار  یت ت تُدن اٌم

ٌشیىً طاخت طاختمان ٌای تا طیظتم مذکُر 

قات ،  ؼداد طث تً ت ىً  تُدن ٌشی ظتً  ََات

خاک  وُع  ٌاَ  طتُن  طتقزار  وً ا طُل دٌا

مُرد  لزسي تز ظتم  طاختمان َ طی ظتز   ت

اطتفادي در تٍیىً طاسی اقتصادی پزَژي ، 

تاحیزات  طی  یق َ تزر ؼً تذق یه مطال در ا

مررُارد رکررز ػرردي تررز قیمررت تمررا  ػرردي 

طیظررتم مررذکُر تررزای دٌاوررً َ  تمانطرراخ

طثقات َ وُع خاک م تلر مُرد تزرطی قزار 

فت قات  .گز ٌای  04َ 01َ  5طث وً  َ دٌا

 II  َIIIمتزی َ وُع خاک  2/00َ  5/7، 6/5

ود ػدي ا تً  ظز گزف یل  .در و پض اس تذل

مررردلٍا َ طزادررری اػزرررای طررراسي ای َ 

ٍا  ىً آو صزفی َ ٌشی صالخ م طیُن، م فُودا

ػدي َ  ٌا َ تزآَرد  ظً ومُدار تزای مقای

گزافٍایی ارائً ػدي اود. تز اطاص وتایج 

تدطت آمدي تزای ٌز وُع خاک تٍیىً تزیه 

 َ اقتصادی تزیه طاسي پیؼىٍاد ػدي اطت.

. 
 طراديترز. قرا ب  طیظتم لزسي کلمات کلیذی

ىًفُالدی ،  وً تٍی تزَن دٌا ىدی  ٍار ت ،  م

 مذُر  َی)ي

 

 مقذمً

 

تا تُ ػدي  طاسي اوت اب  وُع وُع  تً  جً 

تز  ٌا  وً  طُل دٌا قات َ ؼداد طث خاک  َ ت

مثىای جاومایی پارکیىگ ٌا َ تظتز َ وُع 

صادی  تاحیز اقت تز  صلی  ٌای ا مل  خاک ػا

طرراختمان تررً ػررمار مرری رَد َتررً لذررا  

ضُاتط َ  مً ای َ  ئیه وا ٌای آ ذدَدیت  م

مقزرات ػٍزطاسی َمؼماری داکم تز طاخت َ 

وً َ تا دٌا لر  ٌای م ت ظتم   طاس ، طی

در ایه مطالؼرً  II  َIIIطثقات َ وُع خاک 

فت  قزار گز طی  ىًمُرد تزر یه سمی  . در ا

یررا الگررُریتم  ]2َ  0[حىررایی َ تاتررایی 

تٍیىررً تزاطرراص اتُماتررای طررلُلی تررزای 

ٌای  طاسي  تزای  لُژی  طاسی تُپُ ىً  تٍی

در  ]3[پیُطررتً تُطررؼً دادوررد. تاتررایی 

پ)ٌَؼی دیگز ارسیاتی اقتصادی ػکل پذیزی 

ٍای ٌای  قات پذیزی  ػکل  تا  مً را  تته آر

کم، متُطط، َ سیاد مُرد تزرطی َ مطالؼً 

ٍا  ىً آو فاَت ٌشی ظً َ ت قزار داد َ مقای

مُد. ئً و ىً  را ارا یه سمی ىیه در ا ٌمچ

درراتطررً تررا ارتفرراع  ]4[ترراب الذررُائجی

تٍیىً درطاختمان مطالؼً ومُدي کً مىظُر 

ثارت  طاختمان ػ ىً  فاع تٍی ییه ارت اس تؼ

ؼیرریه تؼررداد طثقررات طرراختمان اطررت اس ت

تاتُجً تً قیمت سمیه کً طاختمان تزرَی 

آن تىا میؼُد. تً تزتیثی کً قیمت تما  

دداقل  تً  طاختمان  تغ اس  ػدي ٌزمتزمز

 (0تزطد. وتیجً مطالؼً مىجزتً فزمُل  

0) 

درراتطرً  ]5[ ػؼرقیکزیم اوی َ . ػدي اطت

تررا طزادرری تٍیىررً قاتٍررای فررُالدی تررا 

اس مزکش مطالؼً ومُدي کً مٍارتىدی خارج 

طؼی ػدي اطت طزح تٍیىً  در ایه مطالؼً 

تذرررت ویزٌَرررای جررراوثی  EBFقاتٍرررای 

مُردتزرطرری قزارگیررزد. مقاَمررت کررافی 

لً را  ػی اس سلش وزژی وا طتٍالک ا یت ا قاتل

ود  یز پیُ خارج اس ت زاء  طایز اػ ػتً َ  دا

ىد تاقی تماو طتیا  ذدَدي پال ید در م . تا

الً ای تا ػىُان درمق ]6[لُرن َ ٌمکاران 

تٍیىً طاسی ٌىدطً تادتىدٌا درطیظتم ٌای 

ىً  لت تٍی ؼً دا ٌدف آن مطال کً  فُالدی 

ط قاب تزر ىدٌا در طً تادت ػدٌىد تایج ی  . و

وؼرران داد دىررد رَع تررزای اتصررال آوٍررا 

گظظتً َ پیُطتً الماوٍا َجُد دارد،رَػی 

تزای طزادی تٍیىً طیظتم مقاَ  قاب فلشی 

حات ید،تىغ  ؼىٍاد گزد خاؽ پی ػزایط  تی در

تزای طزادی تٍیىً قاب ارائً ػد، ارتثاط 

ایررره رَع جدیرررد در طزادررری مکاویرررا 

طً  طت، ٌىد مدي ا طت آ ىد تد طاختماوٍای تل

تٍیىً تزای یا قاب مقاَ  اس تذلیل ػددی 

 ىًیتٍ  ]7[ یَ ػثدل یادیر داصل ػدي اطت.

ٍا تیمُقؼ یطاس ىدٌا در قات  یفُالد یتادت

ؼد طتفادي ارا  یدَت ٍا  ًیوظز ستا ا گزاف

 تزرطی کزدي اود.

 رَش پژٌَش

 9وُع طاسي کً 01در ایه مطالؼً تؼداد 

ومُوً آن  II  َ9ومُوً آن در خاک وُع 

 – 5.6َ در دٌاوً ٌای   IIIدر خاک وُع 

  04 – 01- 5َ تؼداد طثقات   00.2 -7.5

تا  طیظتم لزسي تز  طیظتم قاب خمؼی 

َی)ي تا مٍار تىد تزَن مذُر َی)ي ( 

 C30َ تته  IIIا آرماتُر مصزفی وُع ت

 مدلظاسی گزدید.

تً لذا  تارگذاری کلیً طاسي ٌای مُرد 

kg/mمطالؼً تزای  تار سودي
2

 211 kg/m
2
, 

تً تزتیة تزای طثقات َ طثقً تا   011

َkg/m
2

تار سودي پارتیؼه تزای  011 

kg/mطثقات َ تار مزدي
2

تزای طثقات 711 

 َ تا  مىظُر گزدیدي اطت.

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mbabaaei@znu.ac.ir
mailto:arman.memariann@gmail.com
http://www.sid.ir


، 9314فرَردیه  72دَمیه کىفراوس ملی زلسلً، 

 قسَیه
 

 

2 

 

تزای طیظتم لزسي تز اس تادتىدی       

( تا طُل تیز پیُود  (EBFتزَن مذُر َی)ي 

متز  تً تزتیة تزای دٌاوً ٌای  2- 0-0.2

مُرد اطتفادي  قزار   00.2 – 7.5 – 5.6

 گزفت.                                

ئیه  ٌای آ مً  ییه وا ؼً اس آ یه مطال درا

آئرریه وامررً ، (LRFDرَع   AISC 2006وامررً

ت قزرات م، اآ فُالدی م ٌای  طاختمان  لی 

ذج   قزرا(، 01مث ٌای م طاختمان  لی  ت م

ذج   ىی مث طاختمان (، 9تت لی  قزرات م م

آییه ، (6تارٌای َاردي تز طاختمان مثذج 

مً  ٍار  ( 2111وا طُ  َ د یزایغ  َ  َ ،

مدیزیت  طاسمان  طاسی  ماری َ ػٍز ضُاتط مؼ

 اطتفادي ػدي اطت. َ تزوامً ریشی

 ً صُرت سیز اطت.مؼ صات پزَژي ت
 مؼ صات پزَژي:-2-5

 متز مزتغ( 531 23×23اتؼاد تقزیثی پالن -

َ    R=5 در ایه مطالؼً ضزیة رفترار طراسي 

َ ضرزیة اٌمیرت   A=0.35ػتاب مثىای طرزح  

طیظررتم طررقر تررً صررُرت     I=1طرراختمان 

متز  H=3.5کامپُسیت َ ارتفاع کلیً طثقات 

 لذا  گزدیدي اطت . 

 :مشخصات پرَژي-2-5

 متز مزتغ( 531 23×23اتؼاد تقزیثی پالن -

 
 آکض تىدی پالن: 0ػکل 

 مذل ادداث در ػٍز تٍزان مىظُر ػدي  -

رَود اوجا   مطالؼً تا تُجً تً مفزَضات 

 َ وُع طیظتم  َ مؼ صات آن :

تذلیل َطزادی اطکلت َ پی طاسي مُرد  -

 وظز 

 تزطیم خزَجی طزادی اطکلت  -

 تزطیم پی طاسي مُردوظز -

 -طقر –متزي َ تزآَرد  اطکلت  -

قالة تىدی  –خاک تزداری  –فُوداطیُن 

 آرماتُر( -فلشی

 ٌا َ گزاف ٌای  مزتُطً  ػکلتزطیم  -

 تحلیل َ طراحی مذلٍا

َی)ي َ تادتىد  طادي  در طیظتم مذکُرقاب

طثقررً  َ در  5( در EBFتررزَن مذررُرَی)ي 

ٌای  وً  وُع  00.2 -7.5 – 5.6دٌا خاک  در 

II   َIII  :مُرد مطالؼً َ تزرطی قزار گزفت 

خاک  مذکُر در   ظتم  ػد طی تً  جً گزف وتی

در کلیً دٌاوً ٌا اقتصادی ترز اس  IIوُع 

در خراک   5.6میثاػد َ دٌاورً IIIخاک وُع 

  IIIدر خرراک وررُع   5.6َ دٌاوررً IIوررُع 

 اقتصادی تز میثاػد.

ػکلٍای  صل در  تایج دا ئً َ  31تا  2و ارا

 .مقایظرررررررً ػررررررردي اورررررررد
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طثقً تا دٌاوً  5تزرطی َسن طاسي  :2 ػکل

 ٌای م تلر
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 5: تزرطی قیمت ٌزمتزمزتغ طاسي 3ػکل 

 طثقً تا دٌاوً ٌای م تلر

 

 
 

طثقً تا دٌاوً ٌای  01َسن طاسي   :4ػکل 

 م تلر
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طثقً  01قیمت ٌزمتزمزتغ طاسي   :5ػکل 

 تا دٌاوً ٌای م تلر

 

 

 

  
طثقً تا دٌاوً ٌای  01طاسي َسن   :6ػکل 

 م تلر

 
طثقً  01قیمت ٌزمتزمزتغ طاسي   :7ػکل 

 تا دٌاوً ٌای م تلر
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َسن ٌزمتزمزتغ طاسي در طثقات َ   :1ػکل 

 دٌاوً ٌای م تلر
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قیمت ٌزمتزمزتغ طاسي در طثقات   :9ػکل 

 َ دٌاوً ٌای م تلر

 
دجم خاکثزداری طاسي در طثقات   :01ػکل 

 م تلرَ دٌاوً ٌای 
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َسن آرماتُر فُوداطیُن در   :00ػکل 

 طثقات َ دٌاوً ٌای م تلر

 

 
دجم تته فُوداطیُن در طثقات َ   :02ػکل 

 دٌاوً ٌای م تلر
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َ  5َ  01قیمت َادد در طثقات  :03ػکل 

 دٌاوً ٌای م تلر

 

 
 5َ  01طاسي در طثقات َادد:  َسن 01 ػکل

 َ دٌاوً ٌای م تلر

 
َ  5َ  01در طثقات َادد َسن : 05ػکل

 دٌاوً ٌای م تلر

 

 
َ  5َ  01َادد در طثقات قیمت : 06 ػکل

 دٌاوً ٌای م تلر

 

  
َ  01َ  01َادد در طثقات َسن : 07 ػکل

 دٌاوً ٌای م تلر

 
َ  01َ  01:  قیمت َادد در طثقات01 ػکل

 دٌاوً ٌای م تلر

 

  

 5طاسي در  طتُوٍا َادد َسن : 09 ػکل

 م تلر دٌاوً ٌای در طثقً
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 01طاسي در  طتُوٍا َادد : َسن21ػکل 

 دٌاوً ٌای م تلر در طثقً

  
 01: َسن َادد طتُوٍا در طاسي 20ػکل

 طثقً در دٌاوً ٌای م تلر

 
 01َ  5طاسي در  طتُوٍا َادد : َسن22ػکل

 دٌاوً ٌای  در طثقً 01َ 

 

  
طثقً  5: َسن َادد تیزٌا در طاسي 23ػکل

 در دٌاوً ٌای م تلر

 

 
 طثقً 01طاسي در  تیزٌاَادد : َسن21ػکل

 دٌاوً ٌای م تلر در

 

  
طثقً  01در طاسي تیزٌا: َسن َادد25ػکل

 در دٌاوً ٌای م تلر

 
 01َ01َ 5طثقاتدر تیزٌا: َسن َادد26ػکل

 در دٌاوً ٌای م تلر

 

  
طثقً  5: َسن َاددتادتىدٌادر طاسي 27ػکل

 در دٌاوً ٌای م تلر
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 01طاسي در تىدٌاتاد: َسن َادد21ػکل

 در دٌاوً ٌای م تلر طثقً

 

  
 01: َسن َاددتادتىدٌادر طاسي 29ػکل

 طثقً در دٌاوً ٌای م تلر

 
 5ٌای : َسن َاددتادتىدٌادر طاسي 31ػکل

 طثقً در دٌاوً ٌای م تلر 01َ  01َ 

 بحث بر رَی وتایج

طط  ؼی متُ قاب خم فُالدی  طکلت  طاسي ا ت غ 

طثرق  EBFتا مٍار تىدی تزَن مذرُر َیر)ي

ػماري   ؼداد 0جدَل  تً ت کً  وً 01( ومُ

جً  فت َوتی قزار گز ؼً  طی َ مطال مُرد تزر

ظتم : یه طی کً در ا ید  ؼداد  -0-4گزد درت

اقتصرادی   5.6دٌاورً  IIورُع خراک5طثقات

 تزیه میثاػد.

دٌاورً IIIوُع خاک  5در تؼداد طثقات  -4-2

 اقتصادی تزیه میثاػد.   5.6

 II ک  وررُع خررا 01درتؼرردادطثقات  -4-3

 اقتصادی تزیه میثاػد.  7.5دٌاوً

دٌاوً  II وُع خاک   01در تؼدادطثقات -4-4

 اقتصادی تزیه میثاػد. 7.5

 II وررُع خرراک   04در تؼررداد طثقررات -4-5

 اقتصادی تزیه میثاػد.  7.5دٌاوً 

 III وررُع خرراک  04در تؼرردادطثقات -4-6

 اقتصادی تزیه میثاػد.  7.5دٌاوً

یمت تما  ػدي خاک َ وتیجً گیزی کً ق-4-7

در کلیً طیظتم ٌرا اس ورُع مؼراتً  IIIوُع

II.تیؼتز تُدي 

. تؼداد IIدر کل طاختمان تا خاک وُع -4-1

قات وً. 5طث تز   5.6َ دٌا ىً  مً تٍی اسٌ

 تاػد.  می

صزفی در  ماتُر م قدار آر تا م طً  در رات

فُوداطرریُن َ دجررم خرراکثزداری َ مقرردار 

اب قالة تىدی َ تته مصزفی  تظتً تً اوت 

وررُع فُوداطرریُن تررً صررُر ت وررُاری یررا 

گظررتزدي  ادجررا  متفرراَت َ بیررز قاتررل 

مقایظً تز مثىای دٌاوً َ طثقً تُدي َلی 

 04تا تؼداد طثقات   IIIدر کل در وُع خاک 

ت غ فُوداطیُن بیز اقتصادی  00.2َ دٌىً 

ترا تؼرداد  IIتزیه  دالت َ در خاک ورُع 

قات  ىً  5طث لت   5.6دٌ تزیه دا ىً  تٍی

 ی ت غ فُوداطیُن میثاػد .تزا

تاالتز  ٌای  طاختمان  گزدد در  ؼىٍاد می پی

تً  04اس  ظثت  تایج و طت و که ا قً مم طث

دٌاوً متفاَت تا مطالؼً  مذکُر می تاػد 

کً جٍت رَػه ػدن مُضُع میثایظت مطالؼات 

 جداگاوً ای اوجا  ػُد.
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