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 سیستن هْاربٌذی ّن هحَر شَرٍى در قابْای خوشی فَالدی ٍیژُ با دّاًِ ّا ٍ ارتفاع ّای هختلفبررسی 

 

 mbabaei@znu.ac.irاظتبدیبر گرٍُ عوراى، داًؽکذُ هٌْذظی، داًؽگبُ زًجبى  ،بابائی هْذی

 (، داًؽگبُ زًجبى )پردیط ظْرٍردیظبزُ داًؽجَی کبرؼٌبظی ارؼذ ،هَسَی علیرضا سیذ

 چکیذُ

ظابتتوبًی حتاا احار ًیرٍّابی ًبؼای از      ظبزُ ّبی  نداًیّوبًغَر کِ هی 

تاذاٍ  حاریي رٍغ کٌتار  حغییار     زلسلِ دچبر حغییار هکابى های ؼاًَذ ٍ ه    

در ظبزُ ّبی فَالدی اظتفبدُ از هْبرثٌذّب هی ثبؼذ کِ ثاِ   ی جبًجیْبهکبً

پیکرثٌاذی ظیعاتن ّابی هْبرثٌاذی      .ثِ کبر هی رًٍذؼکل ّبی گًَبگًَی 

هْبرثٌذی ّبی ّان هرکاس    ذ.ٌعوَهبً از ًَع ّن هتَر یب ثیرٍى هتَر هی ثبؼ

ؼذت افسایػ دادُ ٍ حغییار   ثِ ظختی ظبزُ را ًعجا ثِ قبلت توؽی هعبد 

. از عرف دیگار ثاب حَجاِ ثاِ اّویاا      جبًجی ظبزُ را هتذٍد هی ظبزدهکبى 

یابفتي ثْتاریي ًاَع ظابزُ از ً ار       ،ثعیبر ثبالی ّسیٌِ در ظبتتوبى ظابزی 

در ایاي   هختلا  فبصلِ دّبًِ ظتَى ّب، حعذاد عجقبت ٍ ّوچٌیي ًَع تبک 

 هقبلِ هَرد هغبلعِ قرار گرفتِ اظا.

در  CBFؼاَرٍى   ثب هْبرثٌاذی  فَالدی ٍیصُقبثْبی توؽی در ایي هغبلعِ 

ثاب حَجاِ ثاِ نیایي ًبهاِ       II  ٍIIIعجقبت ٍ دّبًِ ّبی هختل  ٍ ًَع تبک 

هقاررات هلای ظابتتوبى     هجتج دّن  ،، هجتج ؼؽنAISC 2006ّبی 

قارار گرفاا.   ایراى ٍ نییي ًبهِ ثتي ایراى هَرد حتلیل ٍ هتبظجبت ظبزُ ای 

 IIدر تابک ًاَع   ٍ گراف ّب ثِ صَرحی اظاا کاِ    ًتبیج حبصلِ از ًوَدارّب

در عجقِ ثْیٌِ حریي حبلاا ٍ   03ٍ 01 4در ظبتتوبى ّبی  m 4 .6دّبًِ 

عجقاِ   03ٍ  01، 4ّابی  در ظابتتوبى   m 4 .6دّبًاِ  ًیاس   IIIتبک ًَع 

هؽابّذُ ؼاذ ثاب حغییار در     ثب حَجِ ثِ ًوَردارّب  ثْیِ حریي حبلا هی ثبؼذ.

ذ ٍ ها ِ ای در ٍزى فاَالد هرارفی ثَجاَد ن   ًَع تبک افسایػ قبثال هحح ا  

ّوچٌیي افسایػ دّبًِ ًعجا ثِ دّبًِ ثْیٌِ حابحیر ثعاسایی در ثابال رفاتي     

 .  ؼاّسیٌِ حوبم ؼذُ ظبتتوبى دا

قابة توؽای   ، ی ؼاَرٍى هْبرثٌاذی ّوگارا  دّبًاِ ثْیٌاِ،    :کلوات کلیذی

 جبًجی.هکبى حغییر فَالدی ٍیصُ، 

 

 

 هقذهِ

( یکاای از CBFثااب هْبرثٌااذی ّوگاارا )ظاابزُ ّاابی اظااکلا فااَالدی ٍیااصُ 

ٍظیع هَرد اظتفبدُ قارار های گیارد، هْبرثٌاذ      رْبی اظا کِ ثِ عَظیعتو

ثر حقَیا ظبزُ، کٌتر  حغییر هکابى   عحٍُاظتفبدُ ؼذُ در ایي ًَع ظبزُ ّب 

جبًجی ظبزُ در هقبثال ًیرٍّابی جابًجی را ًیاس ثاِ عْاذُ دارد. اهارٍزُ در        

دی از جولِ ظحیق افراد، ضَاثظ ؼْرظابزی  عراحی ظبزُ ّب پبراهترّبی زیب

ّر هٌغقِ ثبیذ در ً ر گرفتِ ؼَد. ّسیٌِ حوبم ؼذُ یک ظبتتوبى راثغِ ی 

هعتقیوی ثب یک ظری هَارد از جولِ فبصالِ ظاتَى ّاب از یکاذیگر، حعاذاد      

حبلاا   88عجقبت ، ًَع تبک هتل احذاث ظبتتوبى دارد ، در ایي هغبلعِ 

. 6ثب دّبًِ ّبی  IIحبلا در ًَع تبک  9هل هَرد ثررظی قرار گرفا کِ ؼب

حبلا دیگار   9ٍ  هی ثبؼذ  84ٍ  81، 5ثب حعذاد عجقبت  88. 2ٍ  7. 5ٍ  5

 .  هی ثبؼذٍ هؽخربت هؽبثِ  IIIدر تبک ًَع 

mmظبتتوبى هَرد هغبلعِ در اثعبد  4.224.22   ؼْر هتل احذاث ٍ

حْراى در ً ر گرفتِ ؼذُ در ایي هغبلعاِ اقترابدی حاریي ظابزُ از دّبًاِ،      

عجقبت ٍ ًَع تبک هذً ر اظا ٍ در حتلیل ٍ عراحی ایي ظبزُ ّب از نیایي  

هقررات هلای ظابتتوبى ٍ    دّنٍ هجتج  ؼؽنٍ هجتج  AISC 2006ًبهِ 

 اظتفبدُ ؼذُ اظا . ایراى  ینییي ًبهِ ثتٌ

در ایاي هغبلعاِ    II  ٍIIIختل  ثب دّبًِ ٍ عجقبت ٍ ًَع تبک ظیعتن ّبی ه

ترَؾ احرات اقترابدی  در  2185ظب  ثبثبیی در . هَرد ثررظی قرار گرفا

، OMRCF هعواَلی ظابتتوبًْبی ثاب ؼاکل پاییری      یظغَح ؼکل پاییر 

ُ در قبثْبی ثاتي نرهاِ هغبلعاِ ًواَد    را   SMRCFٍ زیبد  IMRCFهتَظظ 

یابفتي  ثاِ هٌ اَر   ترپبی کورثٌذی ّعتِ ٍ . ثْیٌِ ظبزی ظیعتن ]8[اظا

ثْیٌِ ترپبّاب در ایاي ظیعاتن حَظاظ ثبثابیی ٍ ّوکابراى       هَقعیا حعذاد ٍ 

عاتن  ایاي ظی عجقاِ فاَالدی ثاب     51حاب   21ثررظی ؼذُ ٍ ثرای ظبزُ ّبی 

ثر اظبض دٍ حبثع ّذف ٍزى ٍ جبثجبیی ترپبّب ٍ هَقعیا ثْیٌِ  ثْیٌِ حعذاد

 .]2-3[ ؼذُ اظاثذظا نهذُ 
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ْیٌِ ظبزی چٌذ ّذفِ ظبزُ ّبی فَالدی هْبرثٌذی ؼذُ ثاِ هٌ اَر ارا اِ    ث

هَقعیا ثْیٌِ هْبرثٌذّب ٍ ظغح هقغع ثْیٌِ هْبرثٌاذّب، حیرّاب ٍ ظاتًَْب    

ثْیٌاِ ظابزی   . در ثررظی ]4[ثررظی ؼذُ ٍ ًتبیج جبلجی حبصل ؼذُ اظا 

 ایاي دقا ی پیَظتِ ثب اظفبدُ از الگَریتن احَهبحبی ظلَلی ی ظبزُ ّبشحَپَلَ

حر در هقبیعِ ثب ظابیر رٍؼاْبة ثْیٌاِ    هَحرٍ ًتبیج ثْتر احجبت ؼذُ ٍ رٍغ 

حَپَلَزی ظابزُ  چٌذّذفِ ثْیٌِ ظبزی در  .]4-5[ ظبزی ثذظا نهذُ اظا

 (MOOPچٌذ ّذفِ )هعئلِ رٍغ هجوَع ٍزًی ثب اظتفبدُ از ّبی پیَظتِ 

 حجذیل ؼذُ اظا. (SOOPک ّذفِ )ییٌِ ظبزی ثْهعئلِ ثِ 

هقبلااِ ای ثااب عٌااَاى ثْیٌااِ ظاابزی ٌّذظااِ ثبدثٌااذّب   رى ٍ ّوکاابراى درال

درظیعتن ّبی فَالدی کِ ّذف نى هغبلعِ حبلا ثْیٌِ ٌّذظاِ ثبدثٌاذّب   

درقبة ثررظی ؼاذ . ًتابیج ًؽابى داد چٌاذ رٍغ ثارای احراب  گععاتِ ٍ        

عراحی ثْیٌاِ ظیعاتن هقابٍم قابة      پیَظتِ الوبًْب ٍجَد دارد،رٍؼی ثرای

فلسی پیؽٌْبد گردیذ،حٌػ حبثتی درؼرایظ تبؾ ثرای عراحی ثْیٌاِ قابة   

ارا ِ ؼذ، ارحجبط ایي رٍغ جذیاذ در عراحای هکبًیاک ظابتتوبًْبی ثلٌاذ      

ثذظا نهذُ اظا، ٌّذظِ ثْیٌِ ثارای یاک قابة هقابٍم از حتلیال عاذدی       

 حبصل ؼذُ اظا.

ٍ هغبلعاِ ًواَدُ   ّاب  ع ثْیٌاِ درظابتتوبى   اثغِ ثب ارحفاب در رثبة التَا جی 

هتل احاذاث ارا اِ   حَجِ ثِ قیوا زهیي  ثبرا عجقبت ظبتتوبى ثْیٌِ حعذاد 

 ؼذُ اظا.( 8راثغِ زیر )هغبلعِ هٌجرثِ ایي ًتیجِ کِ  ]8[ًوَدُ اظا 

(8) 

درراثغِ ثب عراحی ثْیٌِ قبثْبی فاَالدی ثاب هْبرثٌاذی     عؽقیکریوخبًی ٍ 

رح ثْیٌاِ  عا ایاي هغبلعاِ   نًْاب از  کاِ ّاذف    ًذتبرج از هرکس هغبلعِ ًوَد

ایجابد هفبصال    دادًؽابى  اًْب . ًتبیج ثَدحتا ًیرٍّبی جبًجی  EBFقبثْبی 

پحظتیک در عضَ پیًَذ حبثع ثعیبری از پبراهترّبظاا کاِ درصاَرت عاذم     

عرح غیرؼکل پییر تَاّذ ثَد. ثٌابثرایي عراحای اعضابی    درً رگیری نًْب 

پیًَذ ثبیذ عاَری اًجابم ؼاَد کاِ ضاوي حاقهیي هقبٍهاا کابفی قبثلیاا          

اظتْحک اًرشی ًبؼی از زلسلِ را داؼتِ ٍ ظبیر اعضبء تبرج از حیر پیًَذ ثبیذ 

 .]9[ در هتذٍدُ پحظتیک ثبقی ثوبًٌذ

 

 

 

 ٍش کارر

ای ثب ظیعاتن ظابزُ ای قابة توؽای      ظبزُهذ   88در ایي هغبلعِ حعذاد 

اظا. پاحى  ِ هَرد هغبلعِ قرارگرفتفَالدی ٍیصُ ثِ ّوراُ هْبرثٌذی ؼَرٍى 

ثب هتر ) 23هتر در  23حذٍد یکعبى ٍ ثِ اثعبد ( 8هغبثق ؼکل )ّوِ هذلْب 

ٍ دّبًاِ ّاب ثارای حاقهیي     ( فرض ؼذُ در ّر عجقِ هترهرثع 531هعبحا 

ثرای عراحی اعضبی ظبزُ . حی ؼذُ اًذتَدرٍ عرا 4ٍ  3، 2پبرکیٌگ ثرای 

ِ ( ن ایي  3/2ای از نییي ًبهِ ّابی   ن ایي  ، (LRFDرٍغ ) AISC 2006ًبها

ت هلای  هقاررا (، 81لی ظبتتوبى ّبی فاَالدی هجتاج )  هقررات ه، ًبهِ نثب

هقررات هلی ظبتتوبى ثبرّابی ٍاردُ ثار   (، ٍ 9ظبتتوبى ّبی ثتٌی هجتج )

 اظتفبدُ ؼذُ اظا. (8) ظبتتوبى هجتج

 

 

 

 

 پحى جب ًوبیی پبرکیٌگ ّب :8ؼکل 

 

قغعِ زهیي در کؽَر ایراى، ؼْر حْراى ثب تغار   یک ثرای اًجبم ایي حتقیق

 A=0.35ٍؼااتبة عاارح  R=9ٍ ضااریت رفتاابر ًعااجی زلسلااِ تیلاای زیاابد 

ثاب ارحفابع عجقابت    ثب ظاق  ثاب ظیعاتن کبهیَزیاا      I=1.0ٍضریت اّویا 

هٌ َر گردیذ، ثاِ  هتر 23 ×23اثعبد پحى. ُ اظا. در ً ر گرفتِ ؼذهتر3.5

دلیل عذم هٌبفبت ثب ضَاثظ ؼْرظبزی در ترَؾ فبصلِ ظاتَى ّاب جْاا    

 2ثاارای پاابرک هتر 5. 6تااَدرٍ، فبصاالِ دّبًااِ ّااب  4ٍ  3ٍ  2قرارگاارفتي 

تاَدرٍ   4ثارای پابرک   هتر 88. 2تاَدرٍ ٍ   3ثرای پبرک  هتر7. 5تَدرٍ، 

عجقِ ٍ ًَع تابک   84ٍ  81ٍ  5پ اًتخبة گردیذ . حعذاد عجقبت در ظِ حی

ظرفیاا ثابرثری تابک زیار       اًتخبة ؼذُ اظاا.   II  ٍIIIًیس دٍ ًَع حیپ 

2.4kg/cmفٌذاظیَى 
 در ً ر گرفتِ ؼذُ اظا.   2

ثبرگیاری عجقبت ثرَرت 
2700

m
kg  ٍ ُثبر هرد

2300
m

kg    ُثابر زًاذ

هٌ َر . ًیرٍّبی زلسلِ ثرَرت دظتی هتبظجِ ٍ در عجقبت لتبػ ؼذُ اظا

حتلیل ٍ عراحی ٍ هتبظاجبت ثارای حعاذاد عجقابت هختلا       گردیذُ اظا. 
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پرٍفیل هررفی در حیرّب ٍ ظتَاى ّاب از ًاَع حیار ٍر  ٍ     اًجبم گرفتِ اظا.

 هْبرثٌذی ّب از ًَع ًبٍداًی در ً ر گرفتِ ؼذُ اظا.  

ُ اظا. جبت هرثَط ثِ فٌذاظیَى اًجبم ؼذهرحلِ عراحی ٍ هتبظ ایيثعذ از 

ظَْلا کبر ٍ ثذلیل هقبیعِ ای ثذٍى ظبزُ ّاب از یاک   جْا  در ایي هرحلِ

. پاط از پبیابى عراحای     ُ اظاا ًَع نرهبحَر جْا فٌذاظیَى اظاتفبدُ ؼاذ  

فٌذاظیَى، ًقؽِ ّبی اجرایی ثب حوبم جس یبت حرظین گردیذ حب در هغبلعابت  

 هَرد اظتفبدُ قرار گیرد. 2

 

 ًتایج

هاَرد   (A)درایي حتقیق یک ظبزُ فَالدی ٍیصُ ثب هْبرثٌاذی ّوگارا از ًاَع    

ٍ  m 6 .5 ،m 5 .7هغبلعِ قرار گرفا. از ً ر دّبًِ ظتًَْب دارای ظِ حیپ 

ٍ از ً اار ًااَع تاابک زیاار   84ٍ  81ٍ  5ٍ از ً اار حعااذاد عجقاابت  88. 2

حوابم   ثارای . در ً ر گرفتِ ؼذُ اظاا  II  ٍIIIفٌذاظیَى دٍ ًَع تبک ًَع 

ثبرگایاری یکعابى در    ،هذ  ّب چِ از ً ر دّبًِ، حعذاد عجقبت ٍ ًَع تابک 

 ُْب عاَری اًتخابة گردیاذ   یهتل قرارگرفتي هْبرثٌذ ُ اظا.ً ر گرفتِ ؼذ

 کِ ظبزُ دچبر پیچػ ًگردد.

در  IIًتبیج حبصلِ حبکی از نى اظا کِ اقتربدی حریي حبلا در تبک ًاَع  

در تابک ًاَع   هی ثبؼذ.  m 5 .7. دّبًِ 84ٍ  81ٍ  5حوبهی حیپ عجقبت 

III   دّبًاِ   84ٍ   81ٍ 5اقتربدی حریي ٍ ثْیٌِ حریي دّبًِ در عجقابتm 

در ّار دٍ ًاَع تابک ٍ    هی ثبؼذ . از ً ار ٍزى پرٍفیال هرارفی    هتر  7. 5

ثْیٌِ هی ثبؼاذ . از ً ار ٍزى    7. 5دّبًِ  ،ّوچٌیي ظِ حیپ حعذاد عجقبت

 دارای ٍزى ثْیٌِ هی ثبؼذ . 88. 2هیلگرد هررفی در فٌذاظیَى دّبًِ ی 

هتار، ٍ در   5.6عجقاِ دّبًاِ    5از ً ر حجن ثتي هررفی در فًَذاظیَى در 

هتر ثْیٌِ هی ثبؼذ . ثب  5.6عجقِ دّبًِ  84هتر ٍ در  7.4عجقِ دّبًِ  81

( ثْان  II  ٍIII) ّسیٌِ حوابم ؼاذُ در دٍ ًاَع تابک      ثبالرفتي حعذاد عجقبت

اتاتحف زیابدی ثاب     88. 2ًسدیکتر ؼذُ ٍ ّسیٌِ حوبم ؼذُ در دّبًِ ّابی  

( ارا اِ  9( حاب ) 2ِ ّبی دیگر دارد. ًتبیج ثذظا نهاذُ در ؼاکل ّابی )   دّبً

 ؼذُ اًذ.

 

 

 

 

 

 ّسیٌِ ظبزُ ای ثر اظبض حعذاد عجقبت ٍ ًَع تبک : 2ؼکل 

 

 ّسیٌِ ظبزُ ای ثر حعت دّبًِ ، عجقبت ٍ ًَع تبک : 3ؼکل 

 

 

 ّسیٌِ ظبزُ ای ثر حعت دّبًِ ، عجقبت ٍ ًَع تبک : 4ؼکل 
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ٍزى هیلگرد هررفی در فًَذاظیَى ثر حعت دّبًِ، ًَع تبک ٍ : 5ؼکل 

 حعذاد عجقبت 

 

 

 ٍزى حیر ٍ ظتَى ثر حعت ًَع تبک ، دّبًِ ٍ حعذاد عجقبت : 6ؼکل 

 

 

 ٍزى هْبرثٌذّب ثر حعت دّبًِ، ًَع تبک، حعذاد عجقبت : 7ؼکل 

 

 حجن تبک ثرداری ثر حعت حعذاد عجقبت ، دّبًِ ٍ ًَع تبک : 8ؼکل 

 

 ت حعذاد عجقبت ، دّبًِ ٍ ًَع تبکحجن تبک ثرداری ثر حع: 9ؼکل 

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری

ثب حَجِ ثِ هغبلعبت اًجبم گرفتِ در ترَؾ یک ظبتتوبى یب ظبزُ فاَالدی  

ثْیٌاِ   84ٍ  81ٍ  5هی ثبؼذ ثرای حعاذاد عجقابت    IIکِ دارای تبک ًَع 

ب هتار های ثبؼاذ. ثا     7.5، دّبًِ  7.5ٍ  5.6حریي دّبًِ از هیبى دّبًِ ّبی 

. هتار های ثبؼاذ    7.5ثْتریي دّبًِ ًیس دّبًاِ   IIIثِ  IIحغییر تبک از ًَع 

هی ثبؼذ. کِ ثب حغییار ًاَع    5.6هیلگرد هررفی در فًَذاظیَى ًیس در دّبًِ 

 .در عجقبت ثبال اتتحف زیبدی را ًؽبى هی دّذ IIIثِ  IIتبک از 

در  IIIهتر ٍ از تبک ًاَع   7.5در دّبًِ ی   IIٍزى هْبرثٌذّب از تبک ًَع 

ٌاِ های ثبؼاذ. حجان ثاتي هرارفی در فًَذاظایَى        هتار ثْی  7.5دّبًِ ی 
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ثْیٌِ حریي حبلا را دارد. ّسیٌِ حوبم ؼاذُ ثاِ ازای ّار هتار      5.6دٍدّبًِ 

 II  ٍIIIهرثع زیر ثٌب کِ هْوتریي ّذف ایي هغبلعِ هی ثبؼذ در تبک ًَع 

ثب افسایػ دّبًِ اثعبد ظاتَى ّاب ٍ   هتر ثْیٌِ حریي حبلا را دارد.  ..7دّبًِ 

ثٌذی ّب افسایػ زیبدی هی یبثذ کِ ثبعج ثبالرفتي ظابیس ٍ ٍزى  حیرّب ٍ هْبر

هْبرثٌاذی ثَضاَح قبثال هؽابّذُ     ظبزُ هی گردد ایي هعبلِ ثخراَؾ در  

 اظا.
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