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             زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین
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Sajad_59es@yahoo.com 

  

 چکیذه

ؾبظی آحبض اضظ٘سٜ تبضیری اؾت وٝ اظ ٔیبٖ ضٚـ ٞبیی وٝ رٙجٝ  ٔمبِٝ ضٚـ ٞبی تمٛیت ٚ ٔمبْٚ ٗٞسف اظ ای

ضٚـ ٔمبْٚ ؾبظی ثٙبٞبی تبضیری ثب اؾتفبزٜ -1وبضثطزی زاض٘س زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ؾٝ ضٚـ اقبضٜ قسٜ اؾت وٝ قبُٔ:

-3ضٚـ تمٛیت ٚ ٔمبْٚ ؾبظی ثب اؾتفبزٜ اظ رسا ؾبظی پبیٝ ای  -FRP 2 (fiber reinforced polymer)اظ 

ٔیجبقس ٚ زض ٟ٘بیت ایٗ ؾٝ chemical injection))مٛیت ٚ ٔمبْٚ ؾبظی ثب اؾتفبزٜ اظ تعضیك قیٕیبیی ضٚـ ت

 ٔمبیؿٝ ٌطزیسٜ اؾت. ضٚـ ضا ثب یىسیٍط 

 ،هقاوم ساسیFRP)تشریك ضیویایی،جذا ساسی پایه ای ،اف آر پی)وّٕبت وّیسی:
 

 هقذهه

كی اظ فطًٞٙ ٚ ٞٛیت ّٔی ٞط وكٛض ٔحؿٛة ٔی أطٚظٜ تٛرٝ ثٝ ؾبذتٕبٖ ٞبی لسیٕی ثب اضظـ ثٝ ٖٙٛاٖ ثر

قٛ٘س زاضای ربیٍبٜ ٚیػٜ ای ٔحؿٛة ٌطزیسٜ ٚ وكٛض ٞب ٞعیٙٝ ثؿیبض ظیبزی ضا ثطای حفّ،ٔطٔت ٚ ٔطالجت اظ ایٗ 

ٌٛ٘ٝ آحبض زض ثطاثط  ٖٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ ترطیت ،اظ رّٕٝ ظِعِٝ ٚ ؾبیط تحطیىبت اؾتبتیىی ٚ زیٙبٔیىی پطزاذت 

ٔٛضز تٛرٝ ٚ اٞتٕبْ   FRPب ٚ ثٝ ٔٙٓٛض ٔطٔت ٚ ٔمبْٚ ؾبظی آحبض تبضیری اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔیىٙٙس.زض ٕٞیٗ ضاؾت

لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ زضحمیمت ٕٞبٖ ٔٛاز ٔطوت یب ٔٛاز وبٔپٛظیتی ٞؿتٙس وٝ أطٚظٜ زض ربٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ  ثٝ 

بِٝ ثٝ آٖ پطزاذتٝ ٔی وٝ زض ایٗ ٔم ذهٛل تطٔیٓ ٔطٔت آحبض تبضیری ذٛز ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس ٚ اظ زیٍط ضٚـ  ٞب

اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ رسا ؾبظ اؾت وٝ اظ ا٘تمبَ یبفتٗ ٔیعاٖ ظیبزی اظ حطوبت افمی ظٔیٗ ثٝ ؾبظٜ رٌّٛیطی ٔی قٛز 

ضٚـ وٙس وٝ ایٗ ُٖٕ ثبٖج وبٞف لبثُ ٔالحٓٝ زض قتبة وف ٚ رب ثٝ ربیی ثیٗ  َجمبت ٔی قٛز ٚ ثبالذطٜ 

ارعای تكىیُ زٞٙسٜ ی ثٙب ٚ چؿجٙسٌی ثیٗ ٖٙبنط تكىیُ زٞٙسٜ   تعضیك قیٕیبیی  وٝ ؾجت افعایف ٔمبٚت فكبضی

 آٖ ثٙب ٚ ٕٞچٙیٗ تٛظیٕ ٘یطٚ ٞبی وككی زض ثٙب ٚ افعایف ٔمبٚٔت وُ ؾبظٜ زض ٔمبثُ ٘یطٚ  ٞبی  رب٘جی ٔی قٛز.
 

 در هقاوم ساسی آثار تاریخی:  FRP(روش به کارگیزی 1

 

 FRP  الیاف با ضذه تقویت پلیوزهای  

 ٔی زؾت ثٝ ٔرتّف ٔبزٜ زٚ وٓ زؾت )قیٕیبیی ٘ٝ ٚ( ٔىب٘یىی ٚ فیعیىی تطویت اظ وٝ ٞؿتٙس ٔٛازی وبٔپٛظیتٟب

 آٖ زضٖٚ وٝ اؾت ٔتفطق فبظ زیٍطی زٞس ٚ ٔی تكىیُ اؾت پیٛؾتٝ فبظ وٝ ضا (matrix) ظٔیٙٝ  یىی وٝ آیٙس

 [1] .ٌطزز ٔی پطاوٙسٜ ثؿتط
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 ریخی:درنگهذاری اس آثار تاFRPنقص کلیذی هواد کاهپوسیتی

 

ٔترههیٗ اٍّ٘یؿی زضایٗ نٙٗت زض ِٙسٖ ٌطز ٞٓ آٔس٘س ٚآذطیٗ زؾتبٚضزٞب ضا ٔٛضز  2007. زض غا٘ٛیٝ ؾبَ 

ثطای  FRPثطضؾی ُٚٔبِٗٝ لطاض زاز٘س. یىی اظ ٘تیزٝ ٌیطی ٞبی ٟٔٓ ایٗ ٌطزٕٞبئی ٔكرم قسٖ پتب٘ؿیُ ثبالی 

 [2]اؾتفبزٜ زض حفبْت اظ ؾبذتٕبٟ٘بی تبضیری ٚؾبظٜ آٟ٘ب ثٛز.

 

 تاریخی بناهای و بنایی های ساسه

 

 پُ یه ٔخبَ ثطای .ٔٙبؾجتط٘س زاضز ٚرٛز تبضیری ثٙبی زض اؾتحىبْ وٕجٛز وٝ ٔٛاضزی ثطای  FRPٔب٘ٙس رسیس ٔٛاز

 ثٝ تٛرٝ وٙس. ثب تحُٕ ثیكتطی تطافیىیثبض تب ثبقس ؾبظی ٔمبْٚ ٘یبظٔٙس اؾت ٕٔىٗ اٞٛاظ پُ ٔب٘ٙس فّعی تبضیری

 ضا ٞب ٌعیٙٝ تٕبٔی ثبیؿتی فطز ثبقٙس، ٘بپصیط ثبظٌكت اؾت ٕٔىFRPٗ اظ اؾتفبزٜ ثب ظیٔمبٚٔؿب ضٚقٟبی وٝ ایٗ

 FRP    قبیس تبضیری آحبض تٕٗیط ٕ٘بیس زض ثطضؾی ثٝ زلت ٘یؿتٙس ثبفت آٖ ؾٙد اظ وٝ ٔٛازی وبضٌیطی ثٝ اظ پیف

 ٚ زٔبیی قطایٍ زض آٟ٘ب ٔست ثّٙس ضفتبض أب ثبقس زاقتٝ ثبفت آٖ ظیجبیی ثط ضا احط وٕتطیٗ ٚ ٟ٘س ضٚ پیف ثطتطیٟبیی

 ٔست زضاظ زض ؾٙتی ٔهبِح ثب FRPؾبظٌبضی  زضثبضٜ ثیكتط تحمیك ثٝ ٘یبظ ٚ اؾت ٘كسٜ آظٔٛزٜ ضَٛثتی

 ثٙبیی ٞبی ؾبظٜ ای ِطظٜ تحّیُ.اؾت إٞیت حبیع ٔٛيٖٛی تبضیری ثٙبیی ٞبی ؾبظٜ ای ِطظٜ ٔمبٚٔت.اؾت

 اُ٘ٗبف اظ ثٙبیی ٞبی ؾبظٜ وٝ زاض٘س تبویس ٘ىتٝ ایٗ ثط عِٝظِ ٟٔٙسؾیٗ ثیكتط ٚ اؾت ٘ٛ ٔٛيٖٛی ٘كسٜ تمٛیت

 ای ِطظٜ پبؾد اظ ٔب فٟٓ حبيط حبَ زض اِجتٝ.٘یؿتٙس ثطذٛضزاض قسیس ٞبی ظِعِٝ ٚلٛٔ ثطاثط زض ٔمبٚٔت ثطای الظْ

 ٛا،ٞ آِٛزٌی ضَٛثت، :ٔحیُی ترطیت :اظ ٖجبضتٙس تبضیری آحبض وٙٙسٜ تٟسیس ٖٛأُ. اؾت ٔحسٚز ٞب ؾبظٜ ٘ٛٔ ایٗ

 ظِعِٝ ٔٛاز، ذعـ پی، حطوت :ربثزبیی ثیِٛٛغیىی؛ یب قیٕیبیی تٟبرٓ ؾطٔب، /ٌطٔب ٞبی چطذٝ ذٛضزٌی،

 [1] .آة ٘یطٚی ظِعِٝ، ،(پّٟب زض( قس ٚ آٔس حزٓ افعایف :ٌصاضی ثبض ثیف زٔبیی؛ ٞب،تغییطات

 :وٙس ٔی ایزبة ضا ثركی اؾتحىبْ شیُ، ٔٛاضز زض ٖٛأُ ایٗ آؾیت

 ٘كؿت ٔب٘ٙس زٞٙس ٔی ضخ ظٔبٖ ٌصض زض وٝ آؾیجٟبیی 2-ؾٛظی آتف ؾیُ، ظِعِٝ، :ٔب٘ٙس جٝٔتطل غیط حٛازث 1-

 [3] .اٖٕبِی ثبضٞبی افعایف احط زض آؾیت 3-ذبن تسضیزی

 وطزٜ اضایٝ ؾتٟٛ٘ب زیٛاضٞبٚ ٌٙجسٞب، ٔتمبَٕ، ٚ يطثی َبلٟبی َبلٟب، تمٛیت ثطای ضا ضٚقٟبیی ٕٞچٙیٗ ٔحممیٗ

 ظزٖ ٔفهُ ٘بٔتمبضٖ ٌصاضی ثبض یه فطٚپبقیسض َٕٔٗٛ ؾبظٚوبض ٞب، پبیٝ وبفی ٔمبٚٔت فطو ثب َبلٟب ٔٛضز زض .ا٘س

 ٔی وبٔپٛظیتی ٘ٛاضٞبی افعٚزٖ ثب .اؾت ای اؾتٛا٘ٝ چٟبض

 .افعٚز فطٚپبقی رٟت الظْ ٘یطٚی ثط ٚ وطز رٌّٛیطی ظزٖ ٔفهُ اظ تٛاٖ
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 FRP با طاق یک تقویت نحوه و فزوپاضی ساسوکار(1ضکل ضواره 

 

 .اؾت آٔسٜ قىُ زض ارعا ؾبیط ٔٛضز زض ؾبظی ٔمبْٚ ٜ٘حٛ

 
 

 ( طاق هتقاطع2ضکل ضواره 

 
 (هقاوم سازی یک گنبد نین کروی با دو روش هتفاوت3شکل شواره 
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 عبارتنذ اس: FRPهشایای استفاده اس 

 

 اؾتحىبْ ثبال:-1

  FRPٔعیت ثبضظ ثطای ٘یبظٞبی اؾتحىبٔی ذبل زض یه وبضثطز ٔی تٛا٘ٙس َطاحی قٛ٘س.  FRPٔٛاز 

٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔٛاز،تٛا٘بیی اؾتفبزٜ وطزٖ اظ تٗساز ظیبزی اظ تطویت ٞبی ضظیٟٙب ٚ تمٛیت وٙٙسٜ ٞب اؾت ثٙبثطایٗ 

 ثطای ضؾیسٖ ثٝ ذٛاؾت ٔكتطی اظ ٘ٓط ذٛال ٔىب٘یىی ٚ فیعیىی ؾبزٜ ٔیجبقس.

 ؾجىی:-2

FRP  ٚ ٚظٖ وٓ َطاذی قٛ٘س.زض حمیمت  ٔٛازی ضا اضائٝ ٔی زٞٙس وٝ ٔی تٛاٖ ٞٓ ثطای اؾتحىبْ ثبال ٓٞFRP 

 رٟت تِٛیس ؾبظٜ ٞبیی ثب ثبالتطیٗ ٘ؿجت اؾتحىبْ ثٝ ٚظٖ قٙبذتٝ قسٜ ثطای ثكط ثٝ وبض ثطزٜ ٔی قٛ٘س.

 ٔمبٚٔت ثٝ ذٛضزٌی:-3

FRP  ٔمبٚت َٛال٘ی ٔستی ضا زض غبض زض ٔحیٍ ٞبی قیٕیبیی ٚ زٔبیی اضائٝ ٔی زٞٙس. ٞبFRP   ٔٛازی ٔٙترت ثطای

 ٝ زض ٔٗطو ٔحیٍ ٞبی ثبظ ، وبضثطز ٞبی قیٕیبیی ٚ زیٍط قطایٍ ٔحیُی ٔی ثبقٙس ٞؿتٙس.لُٗبتی و

 اُ٘ٗبف پصیطی َطاحی:-4

FRP   ٘ؿجت ثٝ زیٍط ٔٛاز ایٗ ٔعیت ضا زاض٘س ثتٛا٘ٙس ثب قىُ ٞبی پیچیسٜ ٘ؿجت ثٝ ٞعیٙٝ وٓ ،غبِت ٌیطی ٞب

 اؾت.  FRPُٖٕ ٔی زٞس وٝ ٘كب٘ی اظ ٔٛفمیت  قٛ٘س.اُ٘ٗبف پصیطی زض ایزبز قىّٟبی پیچیسٜ ،ثٝ َطاحبٖ آظازی

 :ثب زٚاْ ثٛزٖ-5

ٖٕطی ثب زٚاْ َٛال٘ی ضا زاضا ٞؿتٙس.ایٗ ذهٛنیت ثب حس الُ ٘یبظٔٙسی ٞبی تٕٗیط ٚ  FRP ؾبظٜ ٞبی وبٔپٛظیتی 

ٍٟ٘ساضی تٛاْ ٌكتٝ اؾت.ََٛ ٖٕط وبٔپٛظیت ٞب زض وبضثطز ٞبی حؿبؼ ٔعیت ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘س.زض ٘یٓ لطٖ 

 وبٔپٛظیت ٞب،ؾبظٜ ٞبی وبٔپٛظیتی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ذٛة َطاحی قسٜ ا٘س وٝ ٞٙٛظ وبٔال فطؾٛزٜ ٘كسٜ ا٘س.تٛؾٗٝ 

 

 (روش جذا ساسی پایه ای 2

 تاریخچه استفاده اس جذاساسی لزسه ای  

 

مبت قبیس اِٚیٗ تحمیمبت زضظٔیٙٝ رساؾبظی ِطظٜ ای ضا ثتٛاٖ ثٝ ربٖ ٔبیّٗ اٍّ٘یؿی ٘ؿجت زاز. ٔبیّٗ زض ٔعیٙٝ تحمی

ظِعِٝ قٙبؾی آ٘مسض پیكتبظ ثٛز وٝ اغّت اظٚی ثب ِمت پسض ظِعِٝ قٙبؾی ٘ٛیٗ ٘بْ ثطزٜ ا٘س. اٚ وٝ ٔستی زض غاپٗ 

البٔت زاقت زض زا٘كٍبٜ تٛویٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ یه ؾبذتٕبٖ رساقسٜ ضا ؾبذت ٚؾپؽ انالحبتی ثطضٚی آٖ ا٘زبْ زاز 

 1906ز. ثٗساظ اٚ وؿب٘ی ٕٞچٖٛ چبوٛة ثچتِٛس زضؾبَ ٌعاضقی اظَطح ذٛز ضا اضائٝ ٕ٘ٛ 1886ٚزض ٟ٘بیت زضؾبَ 

اظ ایسٜ رساؾبظی ثطای ٔحبفٓت ؾبذتٕبٟ٘ب زض ضاثط ظِعِٝ اؾتفبزٜ وطز٘س. پیكطفت  1921ٚفطا٘ه ِٛیسضایت زض ؾبَ 

ٞبی اذیط زض تىِٙٛٛغی الؾتیه، ایسٜ رساؾبظی پبیٝ ضا تجسیُ ثٝ یه ٚالٗیت ّٖٕی ٕ٘ٛزٜ اؾت. أطٚظٜ ٔفْٟٛ 

ِطظٜ ای ثطای حفبْت اظ ؾبذتٕبٖ ٞبی ٟٔٓ زضثطاثط حطوبت لٛی ظٔیٗ زض ٔٙبَك ِطظٜ ذیع رٟبٖ ثٝ َٛض رساؾبظی 

ٌؿتطزٜ ای پصیطفتٝ قسٜ ٚزض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثؿیبضی زض وكٛضٞبی ٔرتّف ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚالٕ قسٜ اؾت أطٚظٜ 
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ظٞب ٚٔهبِح ؾبظ٘سٜ ی آٟ٘ب ٟٕٔتطیٗ ٔٛيٛٔ  پیف ضٚی ایٗ فٙبٚضی، زٚاْ ثّٙس ٔست ٚیػٌی ٞبی ٔىب٘یىی رساؾب

 [5]ٚ  [4]ٔی ثبقس.

 

 بیاى عولکزد سیستن های جذاکننذه پایه

 

ی زض تبٔیٗ ٔمبٚٔت ِطظٜ ای ثبالی یه ؾبذتٕبٖ چٍٍٛ٘ی ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ تغییط ٔىبٖ ثیٗ َجمٝ ای ّٔؿئّٝ ی ان

بظٜ وبٞف زاز أب ایٗ ُٖٕ ٚقتبة ٞبی َجمبت ٔی ثبقس. تغییط ٔىبٖ ثیٗ َجمٝ ای ضا ٔی تٛاٖ ثب افعایف ؾرتی ؾ

ؾجت تمٛیت ٚتكسیس حطوت ظٔیٗ ٚة ٜ ز٘جبَ آٖ افعایف قتبة َجمبت ٔی قٛز. قتبة ٞبی َجمبت ضا ٘یع ٔی 

تٛاٖ ثب ٘طْ وطزٖ ؾیؿتٓ وبٞف زاز أب ایٗ وبض ٘یع ٔٙزط ثٝ تغییط ٔىبٖ ٞبی ثیٗ َجمٝ ای ثعضٌی ذٛاٞس قس. ثب لطاض 

بظ اظ ا٘تمبَ ثبفتٗ ٔیعاٖ ظیبزی اظ حطوبت افمی ظٔیٗ ثٝ ؾبظٜ رٌّٛیطی ٔی زازٖ ؾبذتٕبٖ ثطضٚی یه ؾیؿتٓ رساؾ

قٛز. ایٗ ُٖٕ ثبٖج وبٞف لبثُ ٔالحٓٝ ای زض قتبة ٞبی وف ٚ ربثزبیی ٞبی ثیٗ َجمبت ٔی ٌطزز ٚثسیٗ 

 [4ٚؾیّٝ اظ ٔحتٛیبت ؾبذتٕبٖ ٚارعای آٖ ٔحبفٓت ذٛاٞس قس.]

ّی اضتٗبـ ؾبظٜ ٚا٘تمبَ آٖ ثٝ ٘ٛاحی وٓ ا٘طغی تط ظِعِٝ زض َیف ٔعیت زیٍط رساؾبظی ِطظٜ ای افعایف پطیٛز ان

 پبؾد ٔی ثبقس. زضاحط ایٗ ُٖٕ، ٘یطٚٞبی اضربٖی حساوخط، وبٞف لبثُ ٔالحٓٝ ای پیسا ٔی وٙٙس.

 

 هشایای روش جذا ساسی پایه در رابطه با هقاوم ساسی اثار تاریخی

 

آ٘طا زض ظٔطٜ آحبض قبذم لطا زٞس ؾجه ثٝ وبض ضفتٝ زض  یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطز ٞط ثٙب وٝ ٔی تٛا٘س

ٕٔٗبضی آٖ ٔی ثبقس، ِصا زض ٔطٔت ٚثٟؿبظی یه احط ثب اضظـ ثبی تالـ ٌطزز وٝ حسالُ تغییطات زض ویفیت 

ٚوٕیت آٖ ثٙب ایزبز ٌطزز. ثب ایٗ ٚرٛز اوخط ضٚـ ٞبی ؾٙتی ٔمبْٚ ؾبظی ٔؿتّعْ قىبفتٗ زیٛاضٞب، ايبٜ وطزٖ 

ی ضٚـ رساؾبظی پبیٝ ای ثب ایٍٙٛ٘ٝ ضٚـ بلی ٚتفىیه فًبٞبی زاذّی ٚ ... ٔی ثبقٙسوٝ زض ٔمبیؿٝإِبٟ٘بی اِح

ٞب، رساؾبظی پبیٝ ٔساذُ وٕتطی زض ٕٔٗبض ثٙب ذٛاٞس زاقت. ٕٞچٙیٗ چٖٛ ؾیؿتٓ رساؾبظی اظ ا٘تمبَ یبفتٗ ٔیعاٖ 

ٌّٛیطی ٔی وٙس ِصا ٘یبظ ِطظٜ ای ضٚ ؾبظٜ ثٝ ظیبزی اظ ٘یطٚٞب ٚربثٝ ربیی ٞبی ثٝ ٚرٛز آٔسٜ زض احط ظِعِٝ، ثٝ ؾبظٜ ر

 َٛض چٕكٍیطی وبٞف پیسا ذٛاٞس وطز.

ٞط چٙس وٝ زض حفّ ٚٔطٔت یه احط تبضیری، ثٝ زِیُ اضظـ فطٍٞٙی ٚارتٕبٖی آٖ ٕٚٞچٙیٗ زض ثًٗی ٔٛاضز 

ظ ٞٓ زض ٔحتٛیبت ثب اضظـ زاذُ آٖ ٞعیٙٝ ٞبی التهبزی ظیبز لبثُ ٔمبیؿٝ ثب َطح ٞبی زیٍط ٕ٘ی ثبقس ٚی ثب

ٔمبیؿٝ چٙس ضٚـ ٔكبثٝ اظ ِحبِ ّٖٕىطز، پبضأتطٞع٘ٝ ٔی تٛا٘س ٘مف ٟٕٔی ضا ایفب ٕ٘بیس وٝ زض ایٗ ضاثُٝ رساؾبظی 

 ِطظٜ ای زضٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ضٚقٟب، ٞعیٙٝ ی وٕتطی ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاقت.
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 بزناهه ریشی طزح هقاوم ساسی اس طزیك جذاساسی پایه 

 

َطح ٔمبْٚ ؾبظی اظ ضٚـ رساؾبظی پبیٝ ثبیس ثٝ ٘ىبت ٚٔٛاضز ظیط زلت وبفی زاقت تب ثب زضثط٘بٔٝ ضیعی ثطای 

 وٕتطیٗ ٞعیٙٝ ٖٚسْ ٔٛارٝ ثٝ ٔكىُ ذبل ثتٛاٖ َطح ٔمبْٚ ؾبظی ضا ارطا ٕ٘ٛز:

  ا٘تربة ٔىبٖ ٔٙبؾت رساؾبظٞب(1

 (ٔمبْٚ ؾبظی زؾتٍبٜ ٞبی يٕیٕٝ ٚفطٖی ؾبذتٕبٖ ثطای آٔبزٜ ٕ٘ٛزٖ رٟت حطوت آظاز2  

 ( ٔمبْٚ ؾبظی پّٝ ٞب ٚ آؾب٘ؿٛضٞب ثطای تُجیك تغییط ٔىبٖ ٞبی ثعضي3 

 ( َطاحی ٔىبٖ ٔٙبؾت ذٙسق ٞب ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ يطٚضیبت َطاحی ٚٔٛلٗیت ثٙب4 

 ( ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ آؾیت پصیطی ؾبذتٕبٖ حیٗ ؾبذت5 

 ( تطتیت ٘هت ایعٚالتٛضٞب ٚ٘ٛٔ آٟ٘ب 6 

 (تمبضٖ ٚتٗبز7َ 

 ىبٖ ایعٚالتٛضٞب ٚتٕٟیسات پیف اظ ثبضٌصاضی(ره ظزٖ ٚثطیسٖ 8ٔ 

 (رعئیبت اتهب9َ 

 (زض٘ٓط ٌطفتٗ ٔمِٛٝ ثبظثیٙی ٚأىبٖ تٗٛیى رساؾبظٞب 10 

 (تٕٟیسات الظْ رٟت ٔحبفٓت اظ رساؾبظٞب زض ثطاثط آتف ؾٛظی.11 

 

 بزرسی استفاده اس جذاساسی پایه ای در ایزاى
 

تحمیمبت نٛضت  ٛضز ٔٛظٜ ایطاٖ ثبؾتبٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاضٌطفتٝ ٚتب وٖٙٛ زض ایطاٖ، ّٖٕىطز ایٗ ؾیؿتٓ فمٍ زض ٔ

ٌطفتٝ ٔٛیس تٛا٘بیی ٔٛحط ایٗ ؾیؿتٓ زض ثٟجٛز ّٖٕىطز ِطظٜ ای ایٗ ثٙب ٔی ثبقس. ٔٛظٜ ایطاٖ ثبؾتبٖ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ 

ظٜ ثعضٌتطیٗ ٔٛ تٛؾٍ ٕٔٗبضفطا٘ؿٛی آ٘سضٜ ٌساض َطاحی ٌطزیسٜ ٚ 1936ؾبَ لسٔت زاضز زض ؾبَ 70٘عزیه ثٝ 

ٔحؿٛة ٔی ٌطزز. زٚ ٌبٍ٘ی ؾیؿتٓ ؾبظٜ ای ثٝ وبض ضفتٝ زضثٙب، ٚظٖ ظیبز ؾبذتٕبٖ ٚزذُ  تبضیری وكٛض ثبؾتب٘ی ٚ

 ثی تٛرٟی ٞبیی وٝ زض َی ؾبِیبٖ ٔتٗبزی ٘ؿجت ثٝ ایٗ ثٙب ا٘زبْ ٌطفتٝ، آٖ ا زض ثطاثط ٖٛأُ ٔحیُی ٚ تهطف ٚ ٚ

ثٝ ایٙىٝ پی زیٛاضٞبی پیطأٛ٘ی ٘یع ٔؿّح ٘یؿتٙس ِصا ٘یطٚٞبی رب٘جی ثؿیبض آؾیت پصیط ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثب تٛرٝ 

ساؾبظٞب ضا تأٔیٗ ٕ٘بیس. ٕٞچٙیٗ زض رظ اافمی ظیط تط ثبیسٖ٘ٛی تؿّیح زض ٔٛضز ای پی ٞب نٛضت ثٍیطز تب قٙبغ

لؿٕت ٞبیی اظ ایٗ ثٙب ثٝ ّٖت رٌّٛیطی اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٘كؿت احتٕبِی ، پی ظیط تط اظ رساؾبظٞب ثٝ ٚؾیّٝ یه ؾیؿتٓ 

Micro Pile  ثٝ لؿٕت ٞبی ؾرت ظٔیٗ ٔتهُ ٔی قٛز ثٝ زِیُ ٚیػٌی ٞبی ٕٔٗبضی ، ؾبذتٕب٘ی ٚثبؾتبٖ قٙبؾی

ایٗ ثٙب ٚآحبض تبضیری ٚفطٍٞٙی ثی ٘ٓیطی وٝ زض آٖ ٍ٘ٝ زاضی ٔی قٛز، رساؾبظی ِطظٜ ای ثٝ ٖٙٛاٖ انّی تطیٗ 

 [6]ٌعیٙٝ ٔمبْٚ ؾبظی ایٗ ٔٛظٜ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 تشریك ضیویایی روش  بنا های  تاریخی با استفاده اسهقاوم ساسی (3

 بارگذاری بناهای بنائی تاریخی
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ثٙبٞبی ثٙبئی اظ ٘ٛٔ ٔهبِح ٔطوت ٚ غیط ٍٕٞٗ ٔی ثبقٙس ِصا ایٗ حمیمت، پیف ثیٙی زض ذهٛل ضفتبض آٟ٘ب ثب 

ٛٔ ثطای ثٙبٞبی ؾٝ الیٝ قٙبذت ؾبزٜ ٞطیه اظ ٔٛاز تكىیُ زٞٙسٜ آٟ٘ب ضا تمطیجبً غیط ٕٔىٗ ٔی ٕ٘بیس وٝ ایٗ ٔٛي

 پیچیسٜ تط ٔی ثبقس.

َبق ٞب  زضَطاحی ایٗ ثٙبٞب ثبیس اظ ایزبز تٙف ٞبی وككی زض زاذُ ٔهبِح ثٙب زٚضی ٌعیس. اؾتفبزٜ اظ لٛؾٟب ٚ

أىبٖ ٞسایت ٘یطٚٞبی حمّی ثٝ فٛ٘ساؾیٖٛ ضا أىبٖ  پصیط ٔی ٕ٘بیس. تطویت ٕٞعٔبٖ ٔمبٚٔت ٔٙبؾت زض ثطاثط 

بثّیت رصة تغییط قىُ ٞبی ثعضي، ْطفیت ذٛثی رٟت رصة ا٘طغی تغییط قىُ ضا زض ایٗ ٘یطٚٞبی فكبضی ٚل

٘ٛٔ ثٙبٞب فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس. ٚظٖ ٔطزٜ ثٙبٞبی تبضیری أىبٖ ٔحبفٓت ثٙب اظ تٙف ٞبی وككی وٝ ثٝ ؾجت ذٕف وٝ 

 ٞٓ ٔی ٕ٘بیس.زض احط اٖٕبَ ثبضٞبی ٔرتّف إِطوع یب ٘یطٚٞبی افمی ٘ٓیط ثبز ٚظِعِٝ ثٛز ٔی آیس ضا فطا

 

 آهاده نوودى بنا جهت تشریك

 

اظ ٟٕٔتطیٗ لؿٕت ٞبی ایٗ آٔبزٜ ؾبظی آة ثٙس ٕ٘ٛزٖ ثٙب زضثطاثط تطاٚـ زٚغبة ٔی ثبقس وٝ رٟت ایٗ أط ثٙس 

وكی وُ ٕ٘بی ثٙب یب اؾتفبزٜ اظ ؾِّٛع، ٌُ ضؼ یب ثٙتٛ٘یت ثٝ ٖٙٛاٖ پٛقف ٔٛلت آِتط٘بتیٛی ثطای ایٗ ٔٙٓٛض ٔی 

ٕٞچٙیٗ زض  [7]([ 1990ّٖٕیبت تحىیٓ ثٙب ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثب آة قؿت ٚقٛ ٕ٘ٛز.]ری. آقٛضت) اظ ثبقس وٝ ثٗس

نٛضتی وٝ ٞٙٛظ تطاٚـ ازأٝ زاقتٝ ثبقس ثطای تٛلف  آٖ ٔی تٛاٖ اظ ؾیٕبٖ ظٚزٌیط اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. الظْ ثٝ شوط اؾت 

بیساضی ثٙب ٔٛضز تطزیس ثبقس ٚیب اٌط ثیٓ آٖ وٝ تطاٚـ اظ ایزبز فكبض زض زاذُ ٔٙبفص رطیبٖ رٌّٛیطی ٔی ٕ٘بیس. اٌط پ

ضٚزوٝ فكبض ٞیسضٚاؾتبتیه افعایف یبثس تمٛیت ذبضری ثٙب یه وبض ٔٙبؾت ٚثٝ رب ٔی ثبقس . زٚٔیٗ ٔطحّٝ آٔبزٜ 

 ؾبظی حفط ٌٕب٘ٝ ٞبی تعضیك ٔی ثبقس وٝ تطریحبً ایٗ ٌٕب٘ٝ ٞب ثبیؿتی زض ثیٗ زضظٞب حفط ٌطزز.

 

 فشار تزریق:

 

طاثط ٘یطٚی رّٛثط٘سٜ رٟت ٘فٛز زٚغبة ثٝ زاذُ ثٙب ٔی ثبقس، ثب افعایف فكبض، زٚغبة ؾطیٗتط فكبض تعضیك ث 

ٚاؾب٘تط ثٝ زاخ ثٙب ٘فٛش ٔی ٕ٘بیس ، ظیطا زٚغبة ؾطیٗتط رطیبٖ ٔی یبثس ٚزٚغبة آة وٕتطی ثطاحط رصة اظ زؾت 

ی زٚغبة ؾجت ایزبز تٙف ٞبی ٔی زٞس. أب فكبضثٝ چٙسثبض ٔحسٚز ٔی ٌطزز.زضغیط ایٗ نٛضت افعایف فكبض زاذّ

 [7]وككی ٔی ٌطزز وٝ تٛؾٍ ثٙب لبثُ تحُٕ ٕ٘ی ثبقس ٚٔٛرت ایزبز ذؿبضت ثٝ ثٙب ٔی ٌطزز

 

 انواع عواهل چسبنذه در تشریك دوغاب

 

پّیٕطٞب ثٟتطیٗ ٖبُٔ چؿجٙسٜ زض زٚغبة ٔی ثبقٙس وٝ اذیطاً اظ آٟ٘ب زض تعضیك ٞبی تحىیٕی اؾتفبزٜ ٔی  پلیوزها:

ب ثٝ نٛضت ٔبیٕ ذبِم ٔی ثبقٙس ٚٚیؿىٛظیتٝ ٘ؿجتبً پبییٗ اظ ذٛزقبٖ ثطٚظ ٔی ٕ٘بیٙس. پّیٕطٞب قٛز. پّیٕطٞ

چؿجٙسٌی ذٛثی ثٝ ؾُٛح ذكه اظ ذٛز ثطٚظ ٔی ٕ٘بیٙس ٚ زاضای ٔمبٚٔت فكبضی ثبال ٚ حتی چؿجٙسٌی ٚٔمبٚٔت 

٘فٛش زٚغبة ٞیسضِٚیىی ثب وككی ثبالیی ٔی ثبقٙس وٝ ایٗ ذهٛنیبت اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب ضا ثطای ٔٛاضز رعئی وٝ 
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ٔكىُ ٔٛارٟٝ ٔی قٛز ثؿیبض ٔٙبؾت ٌطزا٘یسٜ اؾت. اظٔٗبیت زٚغبة ٞبی پّیٕطی ثٝ چؿجٙسٌی يٗیف آٖ ثٝ 

ؾُٛح ٔطَٛة ٔی تٛاٖ اقبضٜ وطز ثٗالٜٚ اظ آ٘زب وٝ ذٛنیبت فیعیىی )٘فٛش آة، ا٘جؿبٌ حطاضتی( ایٗ ٘ٛٔ زٚغبثٟب 

جت ثطٚظ ٔكىالتی زض ا٘تمبَ ضَٛثت یب ایزبز تٙف ٞبی حطاضتی ٔی ٌطزز. وبٔالً ثب ٔهبِح انّی ثٙب ٔتفبٚت اؾت، ؾ

 يٕٙبً پّٕیطٞب زض ٔمبیؿٝ ثب ا٘ٛأ ٔٛاز لبثُ تعضیك ثؿیبض ٌطا٘تط ٔی ثبقٙس.

 دوغاب سیواى : 

ُٔبِٗبت ا٘زبْ ٌطفتٝ ٔجیٗ ایٗ ٔٛيٛٔ اؾت وٝ ايبفٝ ٕ٘ٛزٖ ؾیٕبٖ فٛق اِٗبزٜ ضیعزا٘ٝ تعضیك پصیطی زٚغبة ضا 

یف ٔیسٞس. ایٗ افعٚز٘ی ٞبی پٛظٚال٘ی ضیعزا٘ٝ ضٚا٘ی ؾیٕبٖ ضا انالح ٚتبحیط ٔخجتی ثط تعضیك پصیطی ٚپبیساضی افعا

زٚغبة ٔی ٌصاض٘س. پطاوٙسٜ ؾبظ شضات ؾیٕبٖ ضیعتط، زٚغبة ضا لبزض ٔی ؾبظز لجُ اظ ایٙىٝ زض زاذُ ثٙب ثّٛ وٝ قٛز 

اة ثیكتطی ضا ثطای ضٚا٘ی احتیبد زاض٘س وٝ ایٗ أط اؾتفبزٜ پیكطٚی ثیكتطی ضا ا٘زبْ زٞس. اظ َطف زیٍط شضات ضیعتط

 ثیكتطی اظ فٛق ضٚاٖ وٙٙسٜ ٞب ضا َّت ٔی ٕ٘بیس.

ٌبٞی اٚلبت زض ثٙبٞبی ٚیػٜ ای ، اؾتفبزٜ اظ ٘ٛٔ ؾیٕبٖ ذبنی تٛنیٝ ٔی قٛز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٕٔٗٛالً ؾیٕبٖ ؾطثبضٜ 

ٙس ِٕٔٗٛی تطریح زازٜ یٓ قٛز ظیطا ایٗ ٘ٛٔ ؾیٕبٖ ذُط ، ٘ؿجت ثٝ ؾیٕبٖ پطتّ  C3Aثٝ ّٖت ٔیعاٖ وٕتط زض يس 

تكىیُ اتطیٍٙیت ضا وبٞف ٔی زٞس ٚثب وبٞف ٔمساض وٕی لّیبٞب، ذُطقىفتٝ قسٖ وبٞف ٔی یبثس. ٞیسضاتبؾیٖٛ ٘یع 

وٕی آضأتط ٔی قٛز ٚذُط ٚرٛز احتٕبَ ٚاوٙكٟبی ا٘جؿبَی وٕتطٔی قٛز. يٕٙبً ؾیٕبٖ ؾطثبضٜ ٌبٞی ضیعزا٘ٝ تط اظ 

ٚ ؾیٕبٖ زضقت زا٘ٝ تط تب   بٖ پطتّٙس ذبِم ٔی ثبقس. ؾیٕبٖ ٞبی فٛق اِٗبزٜ ضیعزا٘ٝ ثب ٖسز ثّیٗؾیٕ

 یه تعضیك پصیطی ذٛة ضا ٟٔیب ٔی ٕ٘بیس.  حسٚز 

زٚغبة ٞبی پبیٝ آٞه ثسٖٚ قه زٚغبثٟبیی ٞؿتٙس وٝ ثیكتطیٗ ؾبظٌبضی ثب ٔهبِح اِٚیٝ، ثطای دوغاب آهک: 

ىیٓ ثٙبٞبی آرطی ثبؾتب٘ی ضا زاضا ٔی ثبقٙس. ثب تٛرٝ ثٝ تحمیمبت ا٘زبْ قسٜ زضنس آة ٔحَّٛ زٚغبة آٞه تح

ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ یه فٛق ضٚاٖ وٙٙسٜ ٔٙبؾت ثؿیبض ثبال ٔی ثبقس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی وٝ ثب زٚغبة آٞه تعضیك قسٜ اؾت 

 اؾت زٚغبة ٔصوٛض ثؿیبض تعضیك پصیط ٔی ثبقس.ٔمبٚٔت ٔىب٘یىی آٖ ثؿیبض آضاْ حبنُ ٔی قٛز، اِجتٝ الظْ ثٝ شوط 

 دالیل افشایص ظزفیت باربزی بنا به علت تشریك

   حفطات زاذّی ؾجت ایزبز تٙف ٞبی وككی زض زاذُ ٔهبِح ٔی ٌطزز وٝ ثب پط وطزٖ ایٗ حفطات تٙكٟبی وككی

 تب ٔمبزیط ثحطا٘ی افعایف ٘رٛاٞس یبفت.

 حط تعضیك، چؿجٙسٌی زاذّی افعایف ٔی یبثس.ثبزاذُ قسٖ ٖبُٔ چؿجٙسٜ ثٝ زاذُ ؾبظٜ ثط ا 

ضفتبض یىپبضچٍی ثٙب ثٗساظ تعضیك حبنُ ٔی ٌطزز، وٝ ایٗ ضٚقی اؾت وٝ ؾبظٜ ٞبی ثٙبئی ثط اؾبؼ آٖ َطاحی قسٜ 

 ا٘س.

 

 هطکالت به وجود آهذه در اثز تشریك در بناهای بنائی

 

زض َی تعضیك ٔكىالت ثؿیبضی ٕٔىٗ  انتخاب هصالح اضتباه، ناساسگاری های ضیویایی، فیشیکی وساختواى:

اؾت ضٚی زٞس، ٌبٞی اٚلبت ایٗ ٔكىالت زض يٕٗ تعضیك ذٛزقبٖ ضا ٘كبٖ ٔیسٞٙس ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٍٞٙبٔی وٝ 
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ذیّی ظٚز ثالفبنّٝ ثٗساظ قطٚٔ تعضیك ٘فٛز ٔبزٜ تعضیك ٔؿسٚز ٔی ٌطزز زٚغبة ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ زاذُ ثٙب ٘فٛش وٙس ٚ 

ٗساظ چٙس ؾبَ ذٛز ضا ثطٚظ ٕ٘بیس. یه ٔخبَ قٙبذتٝ قسٜ زضایٗ ذهٛل قىفتٝ ٌبٞی ٘یع ٔكىالت ٕٔىٗ اؾت ث

قسٖ ٕ٘ه وطیؿتبِیعٜ ثط احط ا٘تربة اقتجبٜ ٔهبِح ٔی ثبقس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ زیٍط، اؾتفبزٜ اظ زٚغبة ثب ٔمبٚٔت ثبال 

ٔهبِح ٕٔىٗ ایت ؾجت ایزبز ذؿبضت ٞبی زیٍطی ثٝ ّٖت ٔس٘ٓط ثٛزٖ ذهٛنیبت ٔىب٘یىی زیٍطی ٌطزز. 

تعضیك ثبیس ثطاؾبؼ ؾٝ ٔٗیبض ا٘تربة ٌطز٘س: ؾبظٌبضی قیٕیبیی ٚتبضیری، ذهٛنیبت ضئِٛٛغی ٚذهٛنیبت 

ٔىب٘یىی.ؾبظٌبضی قیٕیبیی اظ ٟٕٔتطیٗ يطٚضیبت ٔی ثبقس. اٌط ٔٛاز تعضیك قسٜ ؾبظٌبضی قیٕیبیی ٘ساقتٝ ثبقس 

سقس. احتٕبَ تكىیُ اتطیٍٙیت ٍٞٙبْ تعضیك ثعٚزی یب ثب تأذیط تعضیك ثٝ یه ٔكجه اؾبؾی ثطای ثٙب تجسیُ ذٛاٞ

زٚغبة ؾیٕبٖ ضاثبیس ٔس ٘ٓط لطا زٞیٓ. لّیب زض ؾیٕبٖ ٕٔىٗ اؾت ؾجت قىفتٝ قسٖ ٌطزز. وٝ ثٝ ایٗ زِیُ ای تٛٔجب 

اؾتفبزٜ اظ ؾیٕبٖ وٓ لّیب ضا پیكٟٙبز ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثٝ زِیُ ٔكبثٝ ثبیس اظتعضیك زٚغبة ؾیٕبٖ زضثٙبٞبیی وٝ  [7]وبضی

بذتٝ قسٜ ا٘س، پطٞیع ٕ٘ٛز. الظْ اؾت ؾبظٌبضی ٞبی فیعیىی ٚؾبذتٕب٘ی ٔٛضز تٛرٝ ظیبزی لطاض ٌیطز، ثٝ اظ ٌچ ؾ

ٖٙٛاٖ ٔخبَ ؾبذتٕبٖ ٞبی تبضیری ثٝ ّٖت ضفتبض اُ٘ٗبف پصیطی ظیبزقبٖ ْطفیت تحُٕ ٘كؿت ٞبی ظیبزی ضا 

ز ٔی ٕ٘بیس، أب ٔٗٙی آٖ ایٗ اؾت وٝ زاض٘س. ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجالً اقبضٜ قسزٚغبة ؾیٕبٖ ٔمبٚٔت ثؿیبض ذٛثی ضا ایزب

ؾبظٜ اُ٘ٗبف پصیطی ظیبزی ضا اظ زؾت ٔی زٞس. ایٗ اظ زؾت زازٖ اُ٘ٗبف پصیطی ذهٛنیت ذٛز ثٟجٛز 

(ثٙبضااظثیٗ ٔی ثطز. ٕٞچٙیٗ تعضیك ثٙب ضا لٛی تط ٔی ٕ٘بیس ٚثطای ثٙب لبثّیت تحُٕ ثبضٞبی self healingؾبظی)

أط ؾجت ایزبز ذؿبضت ثیكتط ثٝ فٛ٘ساؾیٖٛ ثٙب زضٔمبیؿٝ ثب ثٙبی اُ٘ٗبف پصیطٔی  ثعضٌتط ضا فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس وٝ ایٗ

ٌطزز. ؾبظٌبضی فیعیىی زض ذهٛل ٍٟ٘ساضی ضَٛثت ٚزٔبی ؾبذتٕبٖ ثؿیبض ٟٔٓ ٔیجبقس. زض ٍٞٙبْ اؾتفبزٜ اظ 

یعیىی ثب ٖبُٔ ٞیب پّیٕطٞب ؾبظٌبضی فیعیىی ثبیؿتی ثیكتط ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز. پّٕطٞب وبٔالً زاضای تفبٚت شاتی ف

چؿجٙسٜ ٔٗس٘ی زاض٘س. ا٘جؿبظ حطاضتی آٟ٘بة ا تٛظیٕ حطاضتی ؾبظ٘سٜ ٞبی ٔٗس٘ی زض ثٙبئی آرطی ٔتفبٚت ٔی 

ثبقٙس.پّیٕطٞب زض ثطاثط آة غیط لبثُ ٘فٛش ٔی ثبقٙس ٚایٗ ثساٖ ٔٗٙی اؾت وٝ آٟ٘ب یه ؾس ٚحهبض زض ٔمبثُ تجریط 

ٞب قطایُی ایزبز ٔی ٕ٘بیس وٝ آة ثطای ٔست َٛال٘ی تط زض زاذُ ثٙب ضَٛثت ایزبز ٔی ٕ٘بیٙس. اؾتفبزٜ اظ پّیٕط

ٌطزز ٚایٗ ٔحجٛؼ ٌطزز. ثٙبثطایٗ اظ آ٘زبئی وٝ ذطٚد آة اظ ثٙب ٔكىُ ٔی ٌطزز، زضنسضَٛثت آة ثٙب ثیكتط ٔی

 أط ؾجت ایزبز ذؿبضت ٞبی ثیكتطی ٔی ٌطزز.

قسیساً ثٝ ٔیعاٖ ٍٕٞٙی ثٙبی تبضیری ثٗساظ حبثت ٌطزیسٜ وٝ وبٞف ضیؿه قىؿت ثٙب عذم پزضذى کافی حفزات:

تعضیك ثؿتٍی زاضز. ٘تبیذ تحمیمبت ٔٛرٛز زاَ ثطایٗ اؾت وٝ پط وطزٖ حفطات ثٝ نٛضت یه ٘ٛاذت ٟٕٔتط اظ 

ثطضٚی چٟبض زٚغبة  [7]ذهٛنیبت ٔىب٘یىی زٚغبة تعضیك قسٜ اؾت . ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ آظٔبیكبت تٛٔبظایٛ 

ٔتغیط ا٘تربة ٌطزیسٜ ثٛز، تفبٚت ٟٕٔی  32mapتب  7كبضی ٔرٌّٛ ٞبی ٔتفبٚت اظؾیٕبٖ، ّٖیطغٓ ایٙىٝ ٔمبٚٔت ف

 .زض ٔمبٚٔت ٔىب٘یىی ٟ٘بئی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثٙبئی تعضیك قسٜ ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس

 :نتیجه گیزی

زض ایٗ ٔمبِٝ ؾٗی ٌطزیسٜ تب ثب ثطضؾی ؾٝ ضٚـ ٘ٛیٗ ٔمبْٚ ؾبظی  اثٙیٝ تبضیری قیٜٛ ٞبیی ٔتفبٚت ثب ضٚـ ٞبی 

ای ٔمبْٚ ؾبظی آحبض تبضیری اضائٝ ٌطزز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ثطضؾی ٞبی ا٘زبْ قسٜ زض ایٗ ٔمبِٝ ،ٔعایب ٚ ٔٗبیت ؾٙتی ثط

(اؾتحىبْ ثبال  1زاضای ٔعایبیی اؾت وٝ ٖجبضتٙس اظ:  FRPٞط یه اظ ایٗ ضٚـ ٞب زض شیُ ثیبٖ ٔیٍطزز.اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز 
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چبِف ٞبیی   FRP(ثب زٚاْ ثٛزٖ  ٚ اِجتٝ اؾتفبزٜ اظ 5 (اُ٘ٗبف پصیطی َطاحی 4(ٔمبٚٔت ثٝ ذٛضزٌی  3(ؾجىی  2

ضا ٘یع ثٝ ز٘جبَ زاضز وٝ ٖجبضتٙس اظ:اِف(ٞعیٙٝ اِٚیٝ ثبالی ایٗ ٔٛاز  ة(٘یبظ ثٝ ٘یطٚی وبض ٔترهم رٟت ثٝ وبض 

زض نٛضتی وٝ ضٚظی ثٝ ٞط ّٖت ذٛاؾتٝ قٛز ایٗ ٔٛاز وبٔپٛظیتی ضا اظ ثٙبی ٔطٔت قسٜ رسا  ٌیطی ایٗ ٔٛاز   ح(

 طز چٝ اتفبلی ٕٔىٗ اؾت ثیبفتس؟)ثبظٌكت پصیطی(أب زض ضٚـ رسا ؾبظی ِطظٜ ای ثط ذالف ضٚـ اؾتفبزٜ اظ و

FRP  اظ ٘مُٝ ٘ٓط التهبزی ثؿیبض ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ذٛاٞس ثٛز.زض ایٗ ضٚ ـ ثب وٕتطیٗ نسٔٝ ٚ تغییطی زض ٕٔٗبضی

ظِعِٝ ٚ ؾبیط تحطیىبت اؾتبتیىی ٚ  ثٙب ٚ ٕٞچٙیٗ ٖسْ رٌّٛیطی اظ وبضایی آٖ  ٔی تٛاٖ ذؿبضات ٘بقی اظ

زایٙبٔیىی ضا تب حس لبثُ لجِٛی وبٞف زاز.أب زض ذهٛل ضٚـ تعضیك  قیٕیبیی ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛٔیٗ ضٚـ ٔمبْٚ 

٘تیزٝ ٔیٍیطیٓ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ پط قسٖ حفطات ٚ زضظ ٞبی ثٙبٞبی تبضیری ثط احط تعضیك زٚغبة ؾیٕبٖ ؾبظی اثٙیٝ 

ثط افعایف ٔمبٚٔت فكبضی ارعای تكىیُ زٞٙسٜ ی ثٙب،چؿجٙسٌی ثیٗ ٖٙبنط تكىیُ  ایزبز یىپبضچٍی زض ثٙب ٖالٜٚ

زٞٙسٜ ی ثٙب ٘یع افعایف یبفتٝ ٚ تٛظیٕ ٘یطٚ ٞبی وككی زض ثٙب ثٟتط ا٘زبْ ٌطفتٝ ٚ زض ٘تیزٝ ٔمبٚٔت وُ ؾبظٜ زض 

 ٔمبثُ ٘یطٚ ٞبی رب٘جی افعایف ٔی یبثس.
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