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 مرکب یهاساز در اتصاالت ستون ینهبه یمولفه ها یبررس
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 چکیده

از  تلوانمی ی،و جلان  یرقلل یدر برابلر بارالا ملثررو  یاصلل یاعضا یاناز م

اتصاالت، اتصلا   ینا یاننام برد. از م ایسازهعضو  ترینمهم عنوانبهاتصاالت 

 یدارا ،گیلردمیو مهلره رلرار  یچاتصلاالت  ل زیرگلروهکه در  ییانتهابا ورق 

در کارخانله و  ایللرزهنقلا  حالا   سلازیآماده ازجمله ذکرشایان یاییمزا

 یکلم، امالان اجلرا یسلاخ،، زملان اجلرا یخطلا یکااش بالزا درنتیجه

 ینا تأیید. باشدمی یاکو کااش ر شدهتمام ینهبزرگ، کااش از اایداانه

بله  یس ب رو آوردن جامعه مهندس یا،معت ر دن ااینامهآیینالت توسط اتصا

و اسلتااده از  یقلاتتحق اراسلت ینشده اسل،. در امل یناتصاالت نو گونهاین

مقاله  س از شلناخ،  یناس،. در ا ارتقاءیافته روزروزبه یزمرکب ن اایستون

الت بللا اتصللا یللنانللدرکنش رفتللار ا بامطالعللهاتصللا ،  یللناجللزاء ا یو بررسلل

 یجامع جهل، شلناخ، کلاف یدگاایشده تا د بر آن یمرکب سع اایستون

بله جهل،  یموارد روز علم ازیس یصنعت کهازآنجاییارائه گردد.  یاتمس ینا

 یلناز ا کارگیریبلهاسل،؛  یل،حلائز اام یارر ل با یاتمهایس یصرفع نقا

 یشلنهاد  انیلرا نامهآیینالزم در  اایدستورالعملو  یاتاتصا  به امراه جزئ

 .شودمی

 ی،او مهلره یچاجلزاء اتصلا   ل ی،فلوالد یاااتصاالت سلازه: کلمات کلیدی

 مرکب اایستون

 

 مقدمه -9

را  یجلان  یبر رفتارشلان در برابلر بارالا یفوالد ایسازهعضو  تأریرگذارترین

و مشلااده  یمهندسان بلا بررسل چراکه ؛دانا، ااسازه یناتصاالت ا توانمی

 یخرابل یشترینکه ب یافتنددر ی،فوالد اایسازه یبر رو دادهرخ ایازلزلهارر 

 اایسلازهاسل،. در  دادهرخاتصاالت  یدر نواح یجان  یدر برابر باراا ااسازه

که به  ی. اتصاالتشوندمی یژهو یتیاام یبا ارتااع متوسط و بلند اتصاالت دارا

بودند، نتواناتند  شده اجراو  یطراح یمیمحاس ات رد برتایهبا  یشال سنت

ماللله  یلناز خلود بلروز دانلد و ا یرفتار مناسل  دادهرخ اایزلزلهدر برابر 

نوع اتصاالت  ییرتغ یاتصاالت و حت یشترشناخ، ب همهندسان ب یبس ب ترغ

 سلازیبهینهبله  یلازن روازاینشد.  ایمهرهو  یچ( به اتصاالت  ی)جوش یسنت

حلس   ذیریشلال تلأمین حلا ندرعیو  یکارگاا یاتکااش عمل منظوربه

کم لود شلناخ، جهل،  یلی،اجرا یی. در گذشته به علل، علدم توانلاشودمی

سل ب علدم  یلادز ینلهمعت لر و از اایموساله توسط تأییدعدممحاس ات، 

املروزه بلا رفلع  ی؛ ولشدمی ایمهره یچ و  اتصاالت کارگیریبهجه،  یلتما

بله املراه  یلزن یاریبال یلایمزااتصاالت  ینموانع و نوارص، استااده از ا ینا

 ایزیرمجموعلهنیز  ییاتصاالت که اتصا  با ورق انتها ینا یایاز مزا یایدارد. 

 یارکااش بال درنتیجهدر کارخانه و  ااآن یساختگ یش، اماان  ااس،آناز 

رطعات در کارخانه تحل، نظلارت و  یجادبا ا چراکه؛ اس،ساخ،  یخطا یادز

 یکمتلر یالکمشلمو  ر ایجادشلده، رطعلات اسلتاندارداا یل در ی،با رعا

 گونلهازاینشلدن اسلتااده  یرترکه س ب فراگ یاز ماائل یگرد یای. شوندمی

 یو صلنعت یو ارتقاء علم یچصنع،   یشرف،شده اس،،   ااسازهدر  التاتصا

به عرصله  یو اصطااک  ر مقاوم، اای یچبا ورود  چراکهاس،،  ینهزم یندر ا

 یراه بلرا یالتم،س یلنا یلبله دانلش و وسلا اجلرا و مجهز شدن عوامل اجرا

متلداو  کله  یاابلرخال  سلازه. اتصاالت اموارتر شلد یناز ا یشترکاربرد ب

 ۲بله کمتلر از  یالتمس یلناجرا بلا ا کشد،یماه طو  م ینچند ااآن یاجرا

در سلازه  یالکاتصلاالت باعلک کلااش ر یالتمس یلندر ا .دارد یلازااته ن

بلوده  ییاتصا  با ورق انتها یاتممهم س یایز مزاا ی،ساختگ یش  .گردندیم

 ایلن سیالتمدر  .اسل، یسلاختگ یش ل ٪۰۸از  یشبل یدارا یاتمس ینو ا

 .واسطه ساخ، رطعات و اعضاء سازه در کارخانه،  رت مصالح وجلود نلداردبه

بلزرگ مناسلب  یااخاص با داانه یفوالد یااسازه یبرا یژهوبه یاتمس ینا

مورداستااده  یو تجار یصنعت اایساختمانه، احداث ج تواندمیاس،. لذا 

 یریکارگبله یلزبلندمرت ه ن اایساختماندر  تواندمی یاتمس ینا .یردررار گ

 یکلااش بهلا .کلااش دالد یارزمان سلاخ، را بالو ملدت یایل،شود و ک

 .مالحظه وجود داردرابل یزانشده به متمام

مربوطه و ملدار   ااینامهآیینت مطاب  الزاما ییاتصاالت با ورق انتها اجرای

 یلدمشلصص نما یددستور کار اتصا ، با در این خصوص .باشندمی روژه  یفن

 یچ ل ی ره،روش چرخش مهره، آچار کال)و مهره  یچکه از کدام روش اتصا   

(  (DTI) کشش یمماتق ینشانگراا یاو  (TC) اای یچ جداشوندهبا رطعه 

  .شودمیاستااده 

و مناسب بتن و فلوالد در  توأمامااری  به عل،مرکب  اایونستاستااده از 

در سرتاسلر جهلان در حلا  افلزایش اسل،.  ایسلازه اایسیاتمبایاری از 

مزایلای بالیاری در سلاخ، )بصصلوص سلرع، و  تنهانلهمرکب  اایستون

در خلواص مالانیای اعضلای  توجهیرابللارتصاد( دارند بلاله باعلک به لود 

 اایسلتون. شلوندمیا اعضای بتن مالح و فوالدی تنها در مقایاه ب ایسازه

مصلتلط باشلند، مزایلای دیگلری نیلز  ایسلازهمرکب اگر جزئی از سیالتم 

اگر اتصا  مناس ی بین سلتون و  مثا عنوانبهانتظار داش،.  ااآناز  توانمی

 ودسیاتم سقف برررار باشد، این اتصا  مقاوم، باالتر و رفتلار بهتلری از خل

باعک افزایش طار، و ایجلاد ریلد افلافی خواالد  درنتیجهکه  دادیمنشان 

 یفلوالد یلهمرکب به علل، وجلود ال اایستون یشد. کاربرد اتصاالت بر رو

ررار  موردبررسی ایجع ه CFT اایستونو اندسه ستون، تنها در  یخارج

 .گرفته اس،

الت اتصلا یلنو عناصلر ا یلاتجزئ یمقاله ابتلدا بله شلناخ، و بررسل ینا در

ملورد  ایجع لهمرکلب  اایستونو  یراات ی رداخ،؛ سپس با معرف یمخواا

 بر آن یسع یاتم،س ینا ایلرزهو رفتار  ایسازهکاربرد و مشصصات و خواص 

ارائله گلردد.  یالتمس یلنا یجامع جه، شناخ، کاف یدگاایشده اس، تا د

 ریار لل بال یاتمهایس یصبه جه، رفع نقا یموارد روز علم یساز تیصنع

اتصا ، فراام آوردن اماانات  ینا یساز یاس،؛ مقصود از صنعت ی،حائز اام

 یکم و منطقل یلیسازه با اماانات خ یعدر محل اجرا و نصب سر یعنصب سر

. حلا  بلا شلودمیموجلود در ر لل  ایسلازهاس، که س ب حلل مشلاالت 

زم ال اایدسلتورالعملو  ملوردنظر یلاتاتصا  به امراه جزئ یناز ا گیریبهره

  .شودمی یشنهاد  یرانا نامهآییندر  ،از رفتار مناسب ینانجه، اطم
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 اتصال  یمعرف -7

اتصلا  دو  یلناسل، کله در ا یرداراز اتصاالت گ یشال یی،اتصا  با ورق انتها

. منظلور از ورق شلوندمیمتصل  یگر)فلنج( به امد ییرطعه توسط ورق انتها

توسلط ورق  یرت یشده و از انتها کاریسوراخ( اس، که یتی) ل یورر یی،انتها

 واسلطهبه نتهلاییاتصاالت بلا ورق ا دروارع. گرددمیبه ستون متصل  یانتهائ

 .زلزله دارد یرویدر برابر ن یر ولرابلمناسب عملارد   ذیریشال

 یلرفراتلر از ارتالاع ت یارتالاع یکله دارا یوررل وسیلهبه یر( با  ت1شال) در

 یلن. بلا اگردندمیشدن به ام متصل  یچ  یبرا ااییسوراخ یهبا تع  باشدمی

نقطه اتصا  )فللنج( ملورد  باشدمیبه ستون ن یرنوع اتصا  که در محل گره ت

ماننلد سلتون  زهسلا یکله بله بلار گرددمیبرخورد زلزله خوااد بود و باعک 

بلا   الای یچبه  یقاًزلزله در یچش  یاکشش  یرویوارد نشود. ن یجد یبآس

. وانگ رساندنمی یبو به خود چشمه اتصا  و ستون آس شودمیوارد  یل روف

اتصلا   گونلهازاین یمحل چشمه نوع یبر رو یعدد ی[ با بررس1و امااران]

رفتار اتصلاالت بلا ورق  اندسی ی ارامتراا العادهفوق ییرنشان دادند که با تغ

در  ییاتصلا  بلا ورق انتهلا ایللرزه یمتااوت باشد. با بررسل تواندمی ییانتها

که اتصاالت بلا ورق  مزایایی یافتند[ در۲کومار و امااران] یشسات یشگاهآزما

مناسلب در  ایللرزهاتصاالت دارد با توجه به عملالرد  یردر مقابل سا ییانتها

اتصلاالت نلوع  یبرا یخوب یگزینجا تواندمیبودن  صرفهبهمقرونبرابر زلزله و 

 .گردد یگرد

 
  (ی)فلنج ییرق انتهابا و یردار( : اتصا  گ1شال )

 وسلیلهبهبله سلتون اسل، کله  یممالتق صورتبهاتصا   یناز ام یگرد نوع

سپس  گرددمیجوش  یادفصام، نا تاً ز یکبا  یرکه با  و جان ت ااییورق

کللامالً بلله سللتون متصللل  شللدهتع یه یشاز  لل اایسللوراخدر محللل  اللا یچ

 ی[ طلل3ن]و اماللارا یکاشللان یقیانصللد امچنللین(. ۲شللال) گردنللدمی

روش  یبله سلتون برم نلا یلراتصلا  ت یلداندسله جد یکخود  اایبررسی

(، نشان دادند کله یانر)استیوستگیبه ورق   یازبدون ن یساخ، ستون درخت

بلا  الاآن. شلودمی  لذیراماان یبله سلتون رلوط I یلراتصا  صلب ت یاجرا

را  ایللرزهالمان محلدود رفتلار  افزارنرمتوسط  یشنهادیاتصلا    سازیمد 

 یلانتلا  ا موردنظراتصا   یگرفتند که بارگذار یجهررار داده و نت موردبررسی

   را تحمل نموده اس،. %4انحرا   یچرخه بارگذار

 
 ماتقیم تیر به ستوناتصا  با ورق انتهایی ( : ۲شال )

 (ایمهرهو  یچ)پییعناصر اتصال با ورق انتها -3

و ستون؛ ال تله  یرو مهره،ت یچع ارتند از؛   ییاتصا  با ورق انتها یعناصر اصل

مقوله بپردازد بلاه بله  ینبه ا یاتو با جزئ یفن صورتبهمقاله رصد ندارد  ینا

 .اس، شده رداختهاجزاء بر رفتار سازه  ینا تأریررفتار و 

 

 هو مهر یچ  -3-1

. در باشلدمی ییاتصلا  بلا ورق انتهلا یالتماز عناصلر س یالیو مهلره   یچ 

عملود بلر آن  یا یرودر جه، ن یمخط ماتق یبر رو ااسوراخ یچیاتصاالت  

باشلد  یلادز ااسلوراخ. چنان چه تعلداد گرددمی یهتع  یفچند رد یا یکدر 

 یناجرا نمود. فاصلله بل زیگزاگ صورتبهرا  ااسوراخ یریشال ررارگ توانمی

 .شلوندمیسلوراخ انتصلاب و اماانگ بلا رطلر  یانواخ، صورتبه ااسوراخ

در  یمجلاز برشل الایتنش یلرانا یسلاختمان یدام از مقلررات ملل م حک

. سلوراخ اسلتاندارد نمایندمی یانرا بر اسا  نوع سوراخ ب یاتصاالت اصطااک

از رطلر  متلرمیلی ۲اس، کله رطلر آن  یسوراخ یرانا نامهآیین یفط   تعر

 ناملدمیرا اسلتاندارد  یوراخس AISC نامهآیین کهدرحالیاس،.  یشترب یچ 

در بلازه  ااسلوراخ ینباشلد. فاصلله بل یچبرابر رطر   ی در طوربهکه رطر آن 

بله دو علل،  ااسلوراخفاصلله  یبرا ینه. مقدار کمباشدمیمشصص  یریمقاد

بودن کلار  ییاجرا یگریورق و د یو  ارگ یصتگیاز گا یریجلوگ یایاس،، 

تلابع  ااسلوراخ یشلینهمقدار ب یچ،ن  بات یمناسب برا یو فراام کردن فضا

در اتصلا   یرون یعاز توز تروارعی یبتوان نا ت کهآن. نصا، باشدمیسه امر 

به وجود آورد، تا فرض صلب بلودن  اا یچرا در  یااانی ام نواختیداشته و 

حاصلل از  یکردن فاصله، طو  موج کمانش کم با یناهشود، دوم ا تأمینورق 

 یتلا از کملانش موفلع رسلاندمقدار ممان  ینبه کمتر زیرا ن یفشار یروین

 الایورق یناز بلاز شلدن درز بل کلهاینمورد الم  ینشود، و آخر یریجلوگ

بله دو روش  یکلطوربه اا یچنمود.  یریورق جلوگ زدگیزنگاتصا  و خطر 

کمتلر و  یوبع ی. روش فورج سرد داراشوندمی یدفورج سرد و فورج گرم تول

اسل،  لس از سلاخ،،  ممالن. باشلدمیا، به فورج گرم ن  یبهتر یای،ک

[. جهل، انجلام 4شلوند ] ی وشلش دال یاز خلوردگ یریجللوگ یبرا اا یچ

تعلداد نمونله الزم بلر اسلا   یدو مهره و واشر، با یچ  یالزم برا اایآزمایش

 یچ، ل یداتصاالت( استااده شود.در تول نامهآیین)۲64 یهجدو  موجود در نشر

 ناملهآیین ی،آلملان یلزاتو تجه آوریفلناز  یدکننلدگانده تولاستاا یلبه دل

م حلک دالم،  بلر اسلا  یطراحل  ناملهآیینآلمان اس،، املا  DIN مرجع

 ااینامللهآیین. در باشللدمی یاللاییآمر یاسللتاندارداا عالئللمبرگرفتلله از 

در  کلهدرحالیاسل،  شلدهبندیط قهبر اسلا  مقاومل،  یچرده   یاایی،آمر

صلورت گرفتله  بندیدسلته یچ  ردبر اسا  شال عملا یآلمان ااینامهآیین

اتصلا  بلا ورق  یجلادعناصلر ا تلرینمهم الامهرهو  الا یچ[. دروارع 4اس، ]

 مورداسلتااده یاسلتاندارد بولتهلا یل،رعا چراکه باشندمی ااسازهدر  ییانتها

 .یاتندن  وشیچشمبوده و رابل  آورالزام

بلا  یجامع ی[ بررس5و امااران] یمالت، کدر اتصا یچ  یخصوص رفتاراا در

 یلن. در اانلددادهمنظور انجلام  ینالمان محدود بد افزارنرمتوسط  سازیمد 

و   یعنا لوت یچ ل ی،جات یچجامد،   یچ)مد  با   یچمطالعه، چهار نوع مد   

انجلام  محلدودالملان  سلازیمد روش  یک عنوانبهو مهره(  یچمد  بدون  

جاملد، کله بلا اسلتااده از  یچنشان داد مد    یتجرب یجتان ی،و درنها یدگرد

 ییسر مد  مهلره و رابلط ورق انتهلا ینعناصر جامد تما  سطح به سطح ب

را فلراام  ااملد  یربا سلا یاه اسخ در مقا تریندری  ،شودمی یجاد)فلنج( ا

رفتلار  یبر رو یعدد ی[ با بررس6و امااران] یچدراگان امچنین .[5]کندمی

  لذیریانعطا و مهره نشان دادنلد اگرچله  یچ  یاتصاالت برم نا ایی الست

ممالن اسل، موجلب  ازحلدبیششلال  ییرامّا تغ باشدمیمث ،  یژگیو یک

 اایبارگللذارینشللان داد کلله  یجشاالل، آن در محللل اتصللا  گللردد. نتللا

ملورد  و آمریالااسلتاندارد ارو لا  اایناملهآئین بر اسا  ازمج شدهبینی یش

توسللط  ایلللرزهدر خصللوص رفتللار  یللز[ ن7،. وانللگ و اماللاران]اسلل تأییللد

سلتون  یلکدر اتصلاالت کله بله  یمربو  به ورق انتهلائ ایچرخه یبارگذار
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را مشلااده  فردیمنحصلربه یجنتلا یدهمتصل گرد (CFST)ایلولهو  یروط

 یالتریکعملارد ا یکدر اتصا ،  یورق انتهائ داد رفتار اننش یجنمودند. نتا

 امچنلین. دالدمیرا ارائله  یمناسل   ذیریشالبزرگ و  اایهحلقخوب با 

اتصلا  بلا  الای یچ یعمر خاتگ بینی یش در خصوصو امااران  یکساران

 یآزمون عملر خالتگ 1۲و با استااده از  یعدد اایروشو  یمطالعات تجرب

 الایدادهمونل، کلارلو انجلام داده و بلا  سازیش یهرا با استااده از  یاحتمال

نمودند  بینی یشرا  یجنتا یرمتغ ینموده و با توجه به بارگذار یاهمقا یتجرب

نلوع  ی،به اام شدهانجامبا توجه به مطالعات نیز [ 9و امااران] یصابر .[۰]

 یجخصوص با نشان دادن نتلا در اینو مهره اشاره داشته و  یچاتصا  توسط  

به مقایاه ایلن دو المان محدود  افزارنرمتوسط  یبررس ینو امچن ااآزمایش

دو نمونله  یبلر رو یآزمون تجرب صورتبه[ 1۸ و و  و امااران] رداختند. 

 موردبررسلیتوسلط  ایچرخله یاتصا ، تح، بارالا یشهر T ایمهرهو  یچ 

 .دادمیررار 

 در اتصاالت مورداستااده یراایت -3-۲

 اایسازه در یفوالد اایسازهدر  یراات یجاز مقاطع را گیریبهره کهازآنجایی

 یلن، در اشودمی یرت یدر انتهااا یکمااصل  الست یلمرکب س ب عدم تشا

 یشلنهاد  یافتلهکااش یرالایمرکب اسلتااده از ت اایستوننوع از اتصاالت 

 یلااز تضلعیف  ع لارت اسل،  (RBS)یافتلهکااش یرالای. ماهوم تشودمی

 موفلعی در فاصلله انلدکی از صلورتبهکااش عمدی ظرفی، خمشلی تیلر 

و دوران  السلتیک   ذیریشلالاتصا  آن به ستون که خود سل ب افلزایش 

بدون ایناه سصتی و مقلاوم، آن دچلار تنلز   گرددمیاتصا  تیر به ستون 

 یلزکله معلرو  بله اتصلا  اسلتصوانی ن RBS در اتصلا شلود.  توجهیرابل

روسی شال برش یافتله للذا، عملالرد بالیار  صورتبهتیر  اایبا ؛ باشدمی

 .دادمینشان  ایلرزهبا باراای  در مقابلهبی خو

با خرابلی  کهدرحالی اس، بایار مهم ایداری سازه  در حاظ ااستوناامی، 

یک یا چند تیر در سازه ممان اس، خللی به  ایداری کل سلازه وارد نشلود؛ 

به ستون و  یردور از اتصا  ت یکماصل  الست شودمیباعک  RBS لذا اتصا 

 نبله سلتو یلربلا  ت و جلوششود و از شاا، در اتصلا   جادیا یرت در خود

که اتصلا   شد تأییدگاترده  یشگاایگردد. با انجام مطالعات آزما یریجلوگ

ماصلل  یجلادداشلته و بلا ا ییباال یکو دوران  الست  ذیریشال ی،استصوان

 ی، اتلال  انلرژاز اتصلا شلده فلمن محافظل،  یکدر منطقه بار یک الست

اسل، کله در  یلنا RBSااد داش،. امّا از اشااالت اتصا  ی خو در یشتریب

املر  یلنا یلل. دلشلودمیتحملل بلار آن کلم  ییبزرگ توانا اایماان تغییر

 ییلرمقاوم، مقطع نا ، بله تغ در کااشآن  تأریرو  یرمقطع با  ت یفتضع

 در ناحیله یلرت شلودمیباعک  درنتیجهکه  باشدمیخارج از صاحه  اایشال

گردد.کلااش در مقطلع بلا   یو جان  یموفع اایکمانش شده دچار یکبار

و  یچشلیجان و سپس کمانش   یاو  باعک کمانش موفع طورمعمو به یرت

 یبا کااش موفلعRBS [. در اتصاالت11] شودمی یبا  در بارگذار یموفع

 یریدر مجاورت سلتون، از تمرکلز تلنش در محلل اتصلا  جللوگ یرمقطع ت

 یایدر نزد یراز ت یاز اتصا  به مقطع یکستماصل  ال یجادو محل ا شودمی

 .[1۲] گرددمی لستون منتق

 یاملر را بررسل یلنا یجنتلا یلکمطالعه  ارامتر یک[ با 1۲]یو رافض سلیمانی

اسل،.  شلدهداده( نشلان 3مالان در شلال ) ییرتغ -بار ینمودند و نموداراا

 یچش ل یل،نشلان دادن ظرف منظوربله[ 13ن و امالاران ]ااآنو ینامچن

 .انددادهانجام  یقاتیدر محل اتصا ، تحق ایش اه یچ با  یافتهکااش تیراای

 یچشبله  ل یدنر ل از رس RBS اتصا  ااینمونهاز  یبرخ یناهبه ا با توجه

 صورتبه یشم ادرت به انجام آزما ینبنابرا شوندمیدچار شاا،  یانراد ۲%

طلر   بر اسا حاصل  جیو نتا یدگرد اا یچاز  ایش اهمحل اتصا  با  ی،تقو

 یلدهوارلع گرد موردر لو  (ANSI / AISC 358-05) بلر اسلا  ایلرزه

 یچلیماصل در خصلوص اتصلا    طوربه[ 14زاده و امااران] ع د الهاس،. 

المان محلدود بله  سازیمد و  یشآزما ی از طرCFT  شال به ستون I یرت

  ذیریشلال یل،بله سلتون کامپوز یلردر اتصلا  ت الاآنمطالعه  رداختند. 

 یجللهرا نت یللانراد ۸0۸3از  یشبلل یچش لل ی،اتللال  انللرژ یلل،مناسللب و ظرف

بلله  یچللیو   یاللر دو اتصللا  جوشلل یخمشلل قاوملل،م ینگرفتنللد. امچنلل

 یبهالاز یشنهاد[  16و15امااران ] و ی. گرامیابدمی یشافزا  CFTستون

 دالدمیدر مقطع خاص را ارائله  ینیروش برش با   ائ یاتصا  صلب فوالد

. شلودمی یلت لد  ذیرشلالبله اتصلا   یعمل اتصا  صلب معمول ینا اکه ب

 یجلهرا مطلر  و نت یفلوالد یخمشل تاتصلاال ایللرزهبه ود رفتار  ینامچن

 ینله،کااشدر از جوئیصلرفهموجب  RBS که استااده از اتصاالت گیردمی

 یو مصللح یلملی. دگلرددمیسلازه  اطمینلان یل،زمان اجرا و باال رفتن رابل

 یل،رابل کارگیریبلهمطمللن جهل،  یراااارالا یلافتن منظوربله[ 17ت ار]

 RBS رفتار اتصاالت رموردد ی با تحق ی،فوالد یراب خمش یاستهال  انرژ

اتصلا  در  ینا یبه استهال  باال با توجه و درنهای، ررار داده موردتحقی را 

 نییما. سلنمایندمی یروش اتصاالت را مناسب معرف ینچشمه اتصا  ا یهناح

خلوب و دور  ی،مقاومل،را جلذب انرژ RBS اتصلا  یلای[ مزا1۰] یو رافض

 .داندمیاز اتصا   یککردن ماصل  الست
 [1۲] یشمورد آزما ااینمونه یاترزیسا ی( : منحن3) شال

 
 

 ت:در اتصاال مورداستاادهمرکب  اایستون -3-3

 گیلردمیرلرار  مورداسلتااده ییرق انتهااتصا  با و یاتمکه در س ااییستون

 یالتمس یااتند و بلرا ایلولهستون  یا یعمده از نوع ستون روط صورتبه

ConXL  یرلوط اایسلتوناز  یزن (CFT)  اایسلتون رشلده بلا بلتن و 

ن یلمقالله انحصلاراً ا در ایلن ین. بنابرانمایندمیاستااده  ذکرشدهمشابه انواع 

  .خوااند گرف،رار ر موردمطالعه ااستوننوع 

 رشده با بتن  یفوالد یتوخال مقاطع: مرکب فوالد و بتن اایستون -3-3-1

 ایسلازهرفتار ینکه از بهتر رودمیبه شمار  ی،کامپوز اایستوناز انواع  یای

را از خلود  ایللرزه یتحل، بارالا شدهشناخته اایستونبا انواع  در مقایاه

 یلنا الایویژگیو مقاومل، بلاال از  دهالعلافوق  ذیریشلال. دالدمینشان 

 برافلزایشبلا بلتن علالوه  یلولله و رلوط قاطعم  ر کردنو  باشدمی ااستون

بلوده و مصلر  فلوالد را  صلرفهبه یارتصلاد ازلحاظو مقاوم، ستون  یسصت

 یموفلع الایکمانشاز  ی. وجلود بلتن درون مقطلع توخلالدالدمیکااش 

سلاختمان اجلازه  یمقلررات ملل 1۸و م حک  کندمی یریجداره فوالد جلوگ

-۲-1۸را مطلاب  بنلد ااستون ینانتصاب نا ، عرض به فصام، کمتر در ا

داخلل  یوجلود االته بتنل الملللیبین ی. ط   استاندارداادادمی 9-۲-۲

  .نمایدمی ترمقاوم یزن ی ستون سازه را در مقابل حر یفوالد یمقطع توخال

از  یرلوط اایستون یبرم نا ییق انتهااسا  اتصاالت با ور یناهتوجه به ا با

دارنلد للذا جهل،  ااسلازه یندر ا ایویژه ی،اام ااآنو  باشدمی CFT نوع

خواالد  ااسلتون ینبه ا ترتاصیلی ییمقاله اشاره اا در این، ترجزئی یبررس
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 اایازینلهه یالمطالعله مقا ی[با تمرکلز بلر رو19شد. آم ادکار و امااران]

با مقاطع مصتللف  ااستون بر اسا  یصنعت یفوالد ایاساختمانمربو  به 

شلال، سلتون  I مقطلع 3 یبلا بررسل ااآن .اندآورده به دس،را  یخوب یجنتا

 رشلده بلا بلتن  یشال با ستون روطI  مقطع یبو ترک با بتن رشده  یروط

 :بوده اس، یرز به شر در سه مورد  ینیتصم اایازینهگرفتند که  یجهنت

 (1۸16۰=بر مترمربع ینه)از یهرو I 15۸۸۰39۲ مورد ینیتصم ینهاز -1

 (۰۰۲۲=بر مترمربع ینه)از یهرو II 13۸۲1775 مورد ینیتصم ینهاز -۲

 (۰63۲=بر مترمربع ینه)از یهرو III  1۲7414۲۲مورد ینیتصم ینهاز -3

اسل،  I تر از ملورد صرفهبهمقرون III خصوص مورد در این یناها توجهرابل

  III و II ملورد ینالم بل یاس،. تالاوت کمل ترینگران I مورد کهدرحالی

 توانللدمیشللوند  یللبفللوالد و بللتن ترک درسللتیبه کللهانگامیوجللود دارد. 

 نلوعکنلد. دو  یجلادا یلدو چرخله تول یهاول اایازینهکننده در  جوییصرفه

روکلش بلتن )فلوالد  یوجود دارد: مقاطع فلوالد ی،از ستون کامپوز یاساس

 با بتنلوله  با بتن )  رشده یو مقاطع فوالد ( SRCتن بصش ب کنندهتقوی،

تحملل  یمقطلع بلرا ینملثررتر یتوخلال اایستون CFT) .[19]یا  رشده

مقاوم، در   ر شودبا بتن  ااآن داخلکه  یااتند امّا زمان یچشی  یلنگراا

. رسلدمیبه حلدارل  یزن یباالتر رفته و کمانش موفع یچشکشش، فشار و  

شلال در سلتون  I مقطلع ی،در داخلل سلتون توخلال بتنو میلگرد  یبترک

و  یباال بلردن سلصت منظوربهاس، که  یاائ یاز نمونه طراح یزو ... ن یتوخال

 یایمزا یدارا CFT اایستون یاتمس چنین. امروندمیمقاوم، سازه باار 

بلتن ماللح االتند.  یالتمس یلاو  یمعمول یبا فوالداا یاهدر مقا یاریبا

 یاصلل یلایاز مزا یالیخود نشان دادندکه  یقات[ در تحق۲۸و تاودا] ینومور

 اایلولله یکمانش موفلع بطوریاهاس،  یو بتن یفوالد اایلوله ینتعامل ب

کله در ژا لن در  ااآن یقاتافتاد. تحق ی تعو همقاوم، بتن ب به عل، یفوالد

 رتگالتردهاسل،،  یلدهذکرشده انجام گرد اایستون ینهسا  گذشته زم 15

از  وسلازساخ، یلراخ یو رونلداا یقلاتیتحق ااییافتله یالتمس یلنشد و ا

 یل بله سلتون از طر یلردر ژا ن اسل،. در اتصلاالت ت CFT ستون یاتمس

کله در شلال  شدهطراحی یافراگمد یبرا ایراعده ،ایحلقهو  یگلوئ یانراست

از  CFT ستون یاتمس یبرا یمنطق یاس،. روش طراح شدهداده( نشان 4)

اسلل،.  شللدهارائهژا للن  یگاللترده توسللط موسالله معمللار یلل تحق  یللطر

بله بلتن  یممالتق طوربلهممان اس،  یفشار بارمحوریاز  ی، بصشحا بااین

 یممان اس، در مقاومل، برشل CFT منتقل و در بصش بتن در ستون یه ا

 یلهبلاز شلدن در صلاحه  ا یل از طر یهمداوم به بتن  ا طوربهاگر آن را  مثرر

 CFT یژگلیبله اسلتااده از و ترمناسلب یروش طراحل یک ین،ااس،. بنابر

 آغازشلده تازگیبلهموفوع  یندر مورد ا یاس،. بررس  ذیراماانممان اس، 

، اجرارابللسلاختار  ملدتطوالنی مانز یبرا ویژهبه  CFT اایویژگیاس،. 

، وسلازساخ، ینلهدر از جوییصرفهموجب  یاتم،س وسازدر ساخ، وریبهره

مانند مقاومل، و  یساختار اایمزی،. عالوه بر شودمی یاناان یرویزمان و ن

نله  باشدمی یزن محیطیزیا، یایمزا یدارا CFT یاتمباال، س  ذیریشال

منجلر بله  یللدل ینبله امل یا،ن موردنیاز کنندهتقوی، اایمیلهرالب و نه 

 [۲۸. ]یزمیگرددتم یاربا وسازساخ،
 شدهطراحی اایدیافراگم اایراعده -(4شال)

 

 اایسلتون یبلر رو ایگالترده یقلاتتحق یلز[ ن۲1و امالاران] یگب نایم

نمونله  ۲۰ یبر رو یشانجام دادند. ازجمله آزما (CFT)  رشده با بتن یروط

بار را انجام دادند. نال ،  ی،ظرف یرسبر منظوربهمصتلف  اایمقطعبا سطح 

داد  ننشلا یجبودند. نتلا 9و  4 ینب یشمورد آزما اایستون رطر اینطو  به 

 بللرخی در ٪6۸بلله حللدود  یمح و  شدن بتن مقلاوم، فشلار در اررکه 

 یشنشللان داد کلله افللزا ینامچنلل اللاآزمایش ین.ایابللدمی یشملللوارد افلللزا

چهللارگوش  یاز سللتون رللوط یشللترب ریابالل ایدایللرهمقاوملل، در سللتون 

 یلک[. در ۲1داشلتند ]  لذیریانعطا رفتار نا تاً  ااستونتمام  ی اًاس،.تقر

مرکللب ماننلد  اایسلتوناز  شماریبی ااینمونه یگاترده بر رو تحقیقات

کله  (CFT) للرشده بلللا بلتن اایسلتونو  (SRC)یبتلن مالح فللوالد

 ۲67شلال و  یلمالتط (CFTs)۰۲6،ایدایلره (CFTs)13۰7شلامل 

(SRCs) اایسلتونمناسلب  ینشلانگر رفتارالا الایآزمایش یجبودند نتا 

(CFT) یاعضلا یبلرا یبارگلذار یطداد کله در شلرا نبودند. مطالعات نشلا 

و  یریاو والاآنچ .[۲۲] آیلدمی بله دسل، یقلیدر یجو راب نتلا ی،کامپوز

 سلثاالتیدن به درصدد  اسخ دا (CFT) اایستونانواع  یاهامااران با مقا

و  یلرخ یلاااتند  صرفهبهمقرون ااستوننوع  ینا یاآ ااتند که یلر  یناز ا

 ینامچنل الاآن. انلد رداخته ااسلتوننلوع  یلنا یفنل یالهبه مقا ینامچن

 یبلرا آن راو  رلرار داده موردبررسلیرا الم ConXL  یناتصا  نلو یاتمس

 یاللتمس ایلللرزه [. رفتللار۲3] انللدنمودهاتصللاالت مناسللب عنللوان  یاللتمس

اتصلا   بارابلیل،  (CFT)یفوالد اایلولهسازه متشال از ستون  ی،کامپوز

و امالاران  ی. ابتلدا الرلرار گرفل، موردبررسلی ایمهرهو  یچ  یورق انتهائ

در معلرض  سلپسنمودنلد  یسلاختمان ده ط قله طراحل یکنمونه  عنوانبه

شل ه  ی لیرکبلا اسلتااده از روش تال، ت شلدهسازیش یه ایللرزه یکتحر

کله رفتلار ملد   دالدمینشان  یشحاصل از آزما یج. نتارراردادند ینامیاید

 یبلا عملالرد ملورد انتظلار کله بلرا شلدهسازیش یه ایلرزه یتح، بارگذار

نشلان  مطالعله ینسطو  مصتلف خطر زلزله ررار گرف،، سازگار بلود. امچنل

 یکلاف ی ذیرشلالرلدرت مناسلب و  توانلدمی یشلنهادی  یاتمس دادمی

و امالاران معتقدنلد  یدکه[. ت۲4را ارائه داد ] ایلرزه یطراح یبرا موردنیاز

 یدر برابلر زلزلله مقلاوم بلوده و دارا ینالها بله دلیلل (CFT) اایسلتون

بله  شلدنت دیلدرحلا   باال ااتند، یخوب و مقاوم، محور  ذیریانعطا 

 یسلتون فلوالد مشااده کردند که سلاختار ااآن. باشندمیمح وب  ایسازه

. دانلدمیمقاومل، نشلان  خوبیبله یرلو اایزلزلله رشده با بتن در مقابل 

 یل،بلار، ظرف یشافلزا در صورتبا باال رفتن مقاوم، مشصصه بتن  ینامچن

[ 1۸و امالاران] یبهرامل ین[. امچن۲4]یابدمی یشستون افزا CFT حمل

مطالعله بلا بلتن   رشلدهکوتلاه  یفلوالد اایستون یدر خصوص رفتار سصت

کوتلاه در  یسلتون فلوالد یلکبا اسلتااده از ملللد  کلردن  ااآن. اندنموده

حاصل نشلان  و نتایجنموده  یستون را بررس یرفتار سصت LUSAS افزارنرم

 وتحلیلتجزیلهحاصلل از  یجبا نتا یاهدر مقا ایجادشدهکه در، مد   دادمی

 ن کوتلاهسلتو ایللرزهآزملون متناسلب اسل،. عملالرد  یو تجرب غیرخطی

CFSC خلاص مصتللف ماننلد تعلداد،  از ترتی اتگاترده با استااده  طوربه

فلوالد، بلار  یلوارهمصتلف د اایفصام،با  ااکنندهسص،نوار  رطر ازفاصله و 

[. ۲5اسل،. ] ر و رابللبلتن و تلنش فلوالد  یاز مرکز،مقاومل، فشلار یزگر

 اایسلتون در خصوص مناسب بلودن یز[ ن۲6]یاله یو ناطق یشقار یمراد

(CFST)  معتقدنلد سلادگی نصلب و اجلرا، مالائل  الایآزمایشبلا انجلام

 نیروالای، عملالرد خلوب در مقابلل بنلدیرالب اایازینهارتصادی، حذ  

 یلنا یلایاز عمده مزا باال  ذیریو شالتر ، مقاوم، بیشتر با حجم کمایلرزه

خصلوص مراحلل  لژواش در  ی[ بلا ارائله رونلد۲7گوتو]  .ااس،ستوننوع 

  .دادمی یحرا توف (CFT) اایستون
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و مقاومل،  سلصتی :یاتصاالت با ستون رلوط یاتمس ایلرزهرفتار  -3-3-۲

در  یکله مقلاطع رلوط شلودمیاز محوراا سل ب  یکبزرگ حو  ار یخمش

گالترده از مقاومل،  ییبا بصش اتصا  با ورق انتها در مقایاهخمش و فشار 

  هنبللا نالل ، بلله مقللاطع  ترییشللب تللأریر. برخللوردار باشللد یبللاالئ

 ی،دارا بلودن سلصتعالوهبهداشلته باشلند. یرسلتونت یاعضا عنوانبهمتداو ،

بله  یلازبلر اعوجاج،ن یم تنل توجهرابلباال بدون ارگونه رفتار  یجان  یچشی 

ستون را کااش داده و زوا  مقاوم، را که عموملاً از دوران  یبرا یمهار جان 

. دالدمیکلااش  گلرددمیاتصلا  آغلاز  ین جا یچشیکمانش   براررستون 

بلله عللل، شللال باللته  ااییمحللدودی،فوق، یللایمزا یتمللام بللاوجود. [۲۰]

 تلوانمی ااآن ازجملهمقاطع وجود دارد که  یرنا ، به سا یروط اایستون

 یو اجلرا یجوشلاار یبلرا یرلوط اایسلتونبله درون  یبه علدم دسترسل

 یشجلوش و افلزا یبازرسل الایدشلواریو به دن لا  آن  یوستگی  اایورق

 اایسلتوندر  یوجلود دو جلان ملواز یننمود،امچن رهساخ، را اشا ینهاز

 گلرددمی  هنبلا  اایسلتون یرنا ، به سا تریمتااوتس ب رفتار  یروط

 یادر سراسر دن ایگاترده یقاتعوامل س ب شده تا امروزه تحق ین[. ام۲۰]

جهل،  یرلوط اایستونتصاالت رفتار ا یارائه شال مناسب و بررس درزمینه

 یروالایبهتلر ن یلعاجلرا و توز ینلهکلااش از یبلرا ناسلبم یراااار یجادا

افلراد  ینلهزم یلن.در ایلرددر اتصا  و انتقا  آن به ستون انجلام گ ایجادشده

رفتلار  یتجربل طوربه[ ۲9امااران ] و یون ی. الاند رداخته ی به تحق یادیز

سله نمونله را  یبر رو یروط یدرستونها دوطرفهشده  یچاتصاالت   ایچرخه

اسلتصراج  یبلرا یایملد  مالان یلکدر مطالعات خود،  ااآنکردند.  سیبرر

 یو مقاومل، برشل یهاول یمقاوم، برش ی،محاس ه سصت یبرا یمعادالت نظر

شلده  یچنشلان داد کله اتصلاالت  ل یج. نتلاایجاد کردندراب  یهدر ناح یینها

  اتال یامو ماان  ذیریشالزلزله، مقاوم،، در برابر  یمقاوم، باالئ دوطرفه

اتصلاالت فراتلر از محلدوده  یلنمقاوم، در برابر زلزله ا یندارد. امچن یانرژ

مقلاوم در برابلر  یالتمس عنوانبله توانلدمیاسل،، و  یااو آمر یوانمقررات تا

[ الم رفتلار 3۸و امالاران ] ینلا جیلان گلو .استااده شلود اارابزلزله در 

مرکلب  یرالای رشلده بلا بلتن و ت یرلوط از ستونالت متشال اتصا ایلرزه

سله اتصلا   الاآنکردنلد.  یبررسل یعلدد صورتبهبتن(  -فوالد ی،)کامپوز

بله نال ،  ی،محور یرویارر نا ، ن درنظرگرفتنرا با  یخارج اایدیافراگم

 صلورتبهالر دو  ارلر بلارتحل،  خلارجی یلافراگمو ابعاد د اافصام،عرض 

نال ،  تلأریرنشان داد که  یجرراردادند. نتا موردمطالعه ایچرخهو  یانواخ،

کمتلر از  یارو استحاام اتصلا  بال یدر سصت یافراگمو ابعاد د یمحور یروین

اسل،.  یتح، اررشاا، برشل یفوالد ینا ، عرض به فصام، ستون روط

 یانراایبلا اسلت شلدهتقوی،اتصا   ،آزمون اا یج[ نتا31و امااران ] ینش

T-  رشلده ی)فلنج( در ستون روط یرت ییبه ورق انتها شدهدهداشال جوش  

در  ایدوره صلورتبه ینامچنل اانمونله ینرراردادند. ا موردمطالعهبا بتن را 

 دارسللوراخ یانراسللت تیللر بللا( و RBS)یللرت ی،معمللول یراللایسلله دسللته؛ ت

 در برابلر اانمونلهنشان داد چرخه رفتار  ااآن یج. نتاررار گرفتند موردبررسی

 ،بلر ایلن. علالوه باشلدمی AISCطلر  للرزه  موردنیاز یهاز توص یشزلزله ب

 یانر، و سلوراخ در اسلتRBS یرشال موجود، ت یمصروط یافق یانراایاست

و  یامنش. کگرددمی یعناصر افق ینباعک کااش تمرکز تنش در نو  ا یافق

 شلدهداده جوشنقطله یا در نقلش فشلار بلر رویانرا[ ارر است3۲امااران ]

رفتللار  ینامچنلل  اللاآن.رراردادنللد موردمطالعللهرا  یاتصللا  در سللتون رللوط

 تلأریرو  ایچرخله یتحل، بارگلذار و عملودی یافق یانراایاتصاالت با است

 یو  ارامترالا یرا در اتلال  انلرژ ییو فصام، ستون با ورق انتها یانراااست

از عوامللل  یللکنقللش اللر  اللاآن. رراردادنللد را موردبررسللیبللر آن  مللثرر

 موردمطالعله را نیلز یو ارر آن بر اتال  انلرژ یکماصل  الست داندهتشایل

اتصلا  سلتون  ایچرخله[ رفتلار 33رراردادند. چانگ اون کانگ و امااران]

CFT یلر)ستون  رشده با بتن( نا ، بله ت H  جلوش کله  وسلیلهبهشلال

 شلدهتقوی، یرشال در محل اتصا  ستون و تT یانربا است یخارج صورتبه

بلود  شدهدادهکه در ستون ناوذ  شدهخمورق  یاو  ی،تامه تقو یک، و با بود

 صلورتبهو  یرا بطورتجرب ااآناش، نمونه از  ااآن.رراردادند موردتحقی را 

از  یانرطلو  اسلت یشنشان داد کله افلزا یجرراردادند. نتا موردبررسی یعدد

 یمقاومل، و سلصت یلاراردو مع یبرا شدهدادهناوذ  اایالمان یهناح یشافزا

شلال باعلک  T یانراسلت یخلارج اایکننلدهتقوی، ینمثررتر بلود. امچنل

فراتر رود  یرشدن ت یایاز لحظه  الست اانمونهکه لحظه اتصا  امه  شودمی

دالد.  خلود نشلاناز  ایچرخه یرا به انگام بارگذار یداریو رفتار  اماند  ا

بللا  یتون رللوطعملاللرد اتصللا  سلل ی[ بلله بررسلل34] نو اماللارا یر للاد

کله شلاا  در  ینشلان داد زملان الاآن یج رداختنلد.نتا یجان  یانراایاست

 به ودیافتلهاتصلا   گیریشالبود حذ  شد،   یداکردهچشمه اتصا  توسعه 

و نحلوه  الاروطیسلتون  یبلر رو یاریبال الای ژواش یناس،. عالوه بر ا

و  یراا توسلط چلوکا ینبه انجام ا توانمیکه  اس، شدهانجام ااآناتصاالت 

   محققان اشاره نمود. یگر[ و د36و امااران ] یررادری[، م35امااران ]

   گیرینتیجه -4

 یفلوالد اایسلتون کارگیریبله شدهانجام اایبررسیبا توجه به مطالعات و 

 ترارتصلادیس ب  یافتهکااشبا مقطع  یرااییشال و ت یبا بتن روط  رشده

. اسلتااده از اتصلاالت شلودمی ااسلازه ایللرزهو  ایسازهشدن، به ود رفتار 

بحللک اتصللاالت را  رموجللود د یاز خللالء اللا یاریبالل تنهانلله یللزن مناسللب

رفلع  باالد کله  یاز مشاالت یاریگام جلوتر رفته و با یک، بلاه اند رکرده

نوع از اتصاالت شامل  ین. ااندکردهبرطر   یزبودند را ن یامدهبه وجود ن  ااآن

 یبله جوشلاار یلازبه عدم ن توانمی ااآن یانااتند که از م یاریبا یایمزا

، شلدهکنتر  یطدر شلرا ااجوشلااری یکلیله ی روژه، اجرا یدر محل اجرا

رفتار مناسب در برابلر فلربه و اناجلار و  یاک،کم، کااش ر یاربا اجرازمان 

 یشبللودن،  لل یللامعت للر دن ااینامللهآیین تأییللدمللورد  ،رونللده یش یللبتصر

بلزرگ،  یاربال اایداانله یحدارل شدن  رت مصالح، اماان اجرا ی،ختگسا

و  یصلنعت ی،تجلار ی،مااون ازجملهمصتلف  اایکاربریبا  یاایسازه یاجرا

بلنلد اشلاره کلرد.  اایسلازهاماان استااده در  یزحاا  و ن اایسازه یحت

 مرکلب و امالان اایسلتون یاتصلاالت بلر رو یلناسلتااده از ا ینلهرفتار به

بلر روی . شلودمی یجلهمحققلان نت ینوارص موجلود از بررسل یبرطر  ساز

و حجلم  لروژه کلم  یربنلابا ز یاایسازهاتصا  در  یاتمهایس یناستااده از ا

 یلداز د ااسلازه یلکتاا یبرا یو مرز یا،ن صرفهبهمقرون یارتصاد ازلحاظ

 ینحققمالله به م ینا یرو ی نشده اس،؛ فلذا بحک و تحق یمستر ارتصادی

 توانلدمی یلزن رونلده یش یلدهاتصاالت تح،  د ین. رفتار اگرددمی  یشنهاد

بله  یملوارد روز علمل یسلاز یمهندسان باشد. .صنعت یآت اایبحکموفوع 

اسل،؛ مقصلود از  یل،حلائز اام یارر لل بال یالتمهایس یصجه، رفع نقا

و  در محلل اجلرا یعاتصا ، فراام آوردن اماانات نصب سر ینا یساز یصنعت

اسل، کله سل ب حلل  یکلم و منطقل یللیسازه بلا اماانلات خ سریعنصب 

اتصا  بله  یناز ا گیریبهره. حا  با شودمیموجود در ر ل  ایسازهمشاالت 

از رفتلار  ینلانالزم جهل، اطم اایدسلتورالعملو  ملوردنظر یلاتامراه جزئ

  .شودمی یشنهاد  یرانا نامهآیینمناسب در 
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 تیر صلب اتصا " (،1391)اک ر رفا؛ آراکوچک، علی محمد کاشانی، صدیقیان [3]

I ستون روش به اجرا برای داخلی  یوستگی ورق بدون روطی ستون به 
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