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 چکيذٌ  
ؽَد.  یکی تأهیي هی ّبی خوؾیدیَار، هقبٍهت در ثزاثز ثبرّبی جبًجی تَعظ تزکیت دیَارّبی ثزؽی ٍ قبة-ّبی قبةدر عبسُ

ّبیی کِ ثبؽذ.  یکی اس عیغتناس ایزادات ایي عیغتن دٍگبًِ، کبّؼ تأثیزگذاری ٍ حتی تأثیز هٌفی دیَار ثزؽی در عجقبت فَقبًی هی

ای، ثب ایجبد کَپل ایي ًقیقِ هٌبعت اعت، عیغتن هْبرثبسٍیی اعت.  ایي عیغتن، ػوق هؤثز عبسُ را در ٌّگبم خوؼ عزُثزای افالح 

ؽَد.  لیکي اهکبى ایجبد آى در دّذ.  هْبرثبسٍیی ػوَهبً در عجقبت هیبًی عبختوبى قزار دادُ هیّب افشایؼ هیًیزٍی هحَری در عتَى

ّبی هؼوبری ًبهٌذ.  اس آًجبیی کِ ایجبد هْبرثبسٍیی هحذٍدیتجَد دارد، در ایي حبلت آى را کالّک هیثبالتزیي عجقِ عبختوبى ًیش ٍ

ّبی ثب ارتفبع سیبد، ؽَد.  در عبختوبىکٌذ، اعتفبدُ اس هْبرثبسٍیی در ثبم )کالّک(، ثبػث اجتٌبة اس ایي هؾکل هیسیبدی را ایجبد هی

ّبی ثلٌذ هزتجِ، ایي دیَار در عبختوبى-ی ًخَاّذ داؽت، لذا ثب تَجِ ثِ تذاٍل عیغتن قبةاعتفبدُ اس کالّک ثِ تٌْبیی تأثیز سیبد

پضٍّؼ ثِ تأثیز هْبرثبسٍیی ٍ کالّک ثز عختی جبًجی، تَسیغ ًیزٍی جبًجی ثیي قبة ٍ دیَار ٍ ًیزٍّبی داخلی در دیَار ٍ عتَى ّبی 

 عجقِ پزداختِ اعت. 40عبختوبى 

یبثذ.  اعتفبدُ درفذ ًوًَِ هزجغ کبّؼ هی 87فَرت اعتفبدُ اس کالّک، تغییز هکبى جبًجی ثبم ثِ  ثزرعی حبضز ًؾبى داد کِ در

درفذ ًوًَِ هزجغ کبّؼ یبثذ ٍ اعتفبدُ تَأهبى اس  69جبیی ثِ ؽَد کِ جبثِجبی کالّک ثبػث هیثِ 20اس هْبرثبسٍیی در عجقِ 

رعذ.  در فَرت اعتفبدُ اس کالّک تٌْب، جبیی ًوًَِ هزجغ هیفذ جبثِدر 60جبیی ثبم ثِ ثبػث کبّؼ جبثِ هْبرثبسٍییکالّک ٍ 

یبثذ.  ثب اعتفبدُ اس ایي درفذ افشایؼ هی 57ٍ  39، 26ٍ کالّک عْن ثزػ دیَار ًغجت ثِ هذل اٍلیِ ثِ تزتیت هْبر تٌْب ٍ تزکیت  هْبر

 یبثذ. درفذ کبّؼ هی 60حذاکثز در دیَارّب  گؾتبٍرعیغتن، 

 

 سازٌ بلىذ آرمٍ،دیًار، بته-کالَک، مُار بازيیی، قاب کلمات کلیذی:

 

 

 .مقذم5ٍ
این؛ ّوچٌیي ّبی گًَبگَى آى ثَدُگیزی در ثخؼّبی هختلف، ثِ ٍیضُ فٌؼت عبختوبى، ؽبّذ تغییزات چؾناهزٍسُ ثب تَجِ ثِ پیؾزفت ػلن در حَسُ

ّبی ثلٌذ ّبی ثلٌذ هزتجِ هَضَػی قبثل تَجِ اعت. اس ایي رٍ عبخت عبختوبىعبختوبىّب، ًیبس ثِ ثب تَجِ ثِ گغتزػ ؽْزّب ٍ اس عزفی هحذٍدیت فضب در آى

 ّبی کَتبُ هزتجِ در اهز عبخت اعت.ای ًغجت ثِ عبختوبىهزتجِ ًیبسهٌذ توْیذات ٍیضُ
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-ایذُ اعتفبدُ اس هْبرثبسٍیی در عبختوبى.  ّب هی تَاى ثِ آى اؽبرُ ًوَد اعتفبدُ اس عیغتن هْبرثبسٍیی اعتایي عبختوبى عزاحییکی اس توْیذاتی کِ در 

ّبی ثلٌذ ؽذ ٍ دکلدر ًظز گزفتِ هیّب ثزای هقبثلِ ثب ثبرّبی ثبد ّب، ایي عیغتن در ثبدثبىّبی ثبدثبًی گزفتِ ؽذُ اعت. در ایي گًَِ کؾتیّبی ثلٌذ، اس کؾتی

 .[1] کزدٍ ثبریک را پبیذار ٍ قَی هی

ًوبیذ. ٌّگبهی کِ عبسُ تحت ًیزٍی ّبی خبرجی هتقل هیهْبرثبسٍیی یک عبختبر ثشرگ تیز عخت کٌٌذُ اعت کِ ّغتِ ثزؽی هزکشی را ثِ عتَى

رٍد کِ تغییز ؽکل جبًجی عبختوبى ثلٌذ ٍ ًیش ثذیي تزتیت اًتظبر هی  کٌٌذ.ثزؽی هقبٍهت هیّب در ثزاثز دٍراى ّغتِ گیزد، هْبرثبسٍیی ٍ عتَىجبًجی قزار هی

 گؾتبٍر خوؾی فًَذاعیَى تب اًذاسُ سیبدی کبّؼ پیذا کٌذ. 

ثِ  1390افقزی ٍ ّوکبراى در عبل : [15-2]ّبی ثلٌذهزتجِ اًجبم ؽذُ اعت. دِّ گذؽتِ هغبلؼبت سیبدی در خقَؿ رفتبرّبی عبختوبى چٌذ در

ّبی ثلٌذ پزداختٌذ.  ایي تحقیق ًؾبى داد کِ ٍجَد هْبرثبسٍیی هٌجز ثِ کبّؼ تغییز هکبى ثبم ٍ کوزثٌذ در دیَار ثزؽی ثتٌی در عبسُ ییثبسٍهْبرثزرعی تأثیز 

در عی پضٍّؾی ػولکزد تَأهبى هْبرثبسٍیی ٍ ّغتِ هزکشی را هَرد ثزرعی قزار دادًذ.  ثب تَجِ ثِ ثزرعی  1394ٍ ّوکبراى در عبل  پیزاعتِ  [16].ؽَد.هی

 گزدد.  ٌّگبهی کِ کوزثٌذّبی ثلٌذ هٌجز ثِ افشایؼ عختی عبسُ در ثزاثز ثبرّبی جبًجی هیّب اعتفبدُ اس عیغتن هْبرثبسٍیی ثب ّغتِ هزکشی در عبسُآى

تِ ٍ پذیذُ خزپبیی ثِ عیغتن ّغتِ هزکشی اضبفِ گزدد ٍ در ثْتزیي ؽزایظ اس ًظز عختی ٍ هَقؼیت قزار گیزد، تغییز هکبى جبًجی عبسُ کبّؼ ثیؾتزی یبف

ز گزفتي عیغتن ثب در ًظ 1395خیزالذیي ٍ ّوکبراى  در عبل . [1]گیزی خَاّذ داؽت لٌگی ثزؽی کِ دارای ثیؾتزیي ؽذت در تزاس پبیِ اعت، کبّؼ چؾن

عجقِ ثتي آرهِ، ثِ تأثیز ثغشای ایي عیغتن در کبّؼ تغییز هکبى ثبم اؽبرُ  40ّغتِ هزکشی ثب قبة هحیغی کوزثٌذ خزپبیی ٍ هْبرثبسٍیی در یک عبختوبى 

پزداختٌذ ٍ در ایي ثزرعی در پی ّبی ثلٌذ ثب عیغتن ّغتِ ٍ خزپبی کوزثٌذی عبسی عبسُثِ هغبلؼِ ثْیٌِ 1395کبظوی ٍ ّوکبراى در عبل  [17].کزدًذ 

یبثی ثِ کبّؼ دٍ پبراهتز ٍسى ٍ تغییز هکبى کبّؼ دٍ پبراهتز ٍسى کلی عبسُ ٍ حذاکثز تغییز هکبى جبًجی عبسُ ثَدًذ کِ ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ جْت دعت

. ثزسیي تٌذ ٍ اکجزپَر ًیک [18]ی کوزثٌذی قزار دٌّذ ػذد خزپب 4عجقِ،  50ػذد خزپبی کوزثٌذی ٍ در عبختوبى  3عجقِ، تؼذاد  40عبسُ ثبیذ در عبختوبى 

ّبی فَالدی ثلٌذ هزتجِ تحت اثز ثبر سلشلِ پزداختٌذ.  ایي پضٍّؼ ثیبًگز ای عبسُّبیی ثِ ثزرعی اثز هْبرثبسٍیی در رفتبر لزسُثب ارائِ هذل 1395قلت در عبل 

ؽَد، ثلکِ هٌجز ثِ کبّؼ ّبی سیبد هیفشایؼ عغح ػولکزد تأهیي ؽذُ در ثزاثز پیچؼآى اعت کِ افشٍدى هْبرثبسٍیی ٍ کوزثٌذ خزپبیی ًِ تٌْب هَجت ا

ای قبة هحیغی ٍ ثِ هغبلؼِ کبرثزد عیغتن عبسُ 1396. ثزاتی ٍ هؾکَُ الذیٌی در عبل [19]گزدد قبثل تَجِ جبثجبیی ٍ افشایؼ قبثلیت اػتوبدپذیزی هی

ّبی هحیغی پالى، ّبی هحَری در عتَىتز تٌؼٌبعت در ثزاثز ثبرّبی جبًجی ٍ ّوچٌیي تَسیغ یکٌَاختی عختی ههْبرثٌذی ثشرگ پزداختٌذ. ایجبد هؤلفِ

 . [20]اس جولِ ًتبیجی ثَد کِ در ایي ثزرعی ثِ آى رعیذًذ 

در ثبم عبسُ )کالّک( ًغجتبً آعبى ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ٍجَد هْبرثبسٍیی ثز رفتبر عجقبت ثبالی خَد تأثیز چٌذاًی ًذارد ٍ اس عَیی اهکبى ایجبد هْبرثبسٍیی 

 عجقِ تحت اثز ًیزٍی جبًجی سلشلِ پزداختِ اعت. 40ثبؽذ، لذا پضٍّؼ حبضز ثِ تأثیز تَأهبى کالّک ٍ هْبرثبسٍیی ثز ػولکزد عبسُ هی

ٌٌذ ٍ ایي یک هشیت قبثل تَجِ در تَاًٌذ ثذٍى ثزّن سدى ًوبی ظبّزی عبختوبى، آى را تقَیت کّبی ثب هْبرثبسٍیی هیًکتِ قبثل هالحظِ آًکِ، عبسُ

ّب هی ؽَد.  ثب ای ثبػث کَپل ًیزٍی هحَری در عتَىایي عیغتن ثب افشایؼ ػوق هؤثز عبسُ در ٌّگبم خوؼ عزُ ّبی جبًجی اعت. هقبیغِ ثب دیگز عیغتن

 .[15-2]هٌذ ؽذ کِ در آى فَرت کالّک تلقی هی ؽَد ًُظز ثِ ػوَهیت اعتفبدُ اس ایي عیغتن در عجقبت هیبًی، هی تَاى اس آى در ثبالتزیي عجقِ ًیش ثْز

ًیزٍی هحَری  اس آًجبیی کِ هْبرثبسٍیی ثِ تٌْبیی تأثیز خَد را در پبراهتزّبی تغییز هکبى ًغجی عجقبت، هیشاى هوبى در دیَار، هیشاى ثزػ در دیَار ٍ

-تَاى ثب ثْزُؽَد.  ثٌبثزایي هیعجقبت هیبًی عبختوبى، در عجقِ ثبم ًیش حظ هی گذارد، اس ایي رٍ اعتفبدُ اس آى ػالٍُ ثزّب در عجقبت سیزیي خَد هیعتَى

 گیزی ّوشهبى اس کالّک ٍ هْبرثبسٍیی، پبراهتزّبی هَثز ثز ػولکزد عبسُ را ثِ هیشاى قبثل تَجْی ثْجَد ثخؾیذ.

 

 َامشخصات مذل .2
هتزی در راعتبی اػوبل ًیزٍی  6دّبًِ  5آرهِ ثَدُ ٍ دارای پالى هغتغیل ؽکل، ؽبهل دیَار ثتي-عجقِ ثب عیغتن دٍگبًِ قبة 40عبسُ هَرد ثزرعی، عبسُ 

تزیي عجقِ تب ثبالتزیي عجقِ اداهِ هتزی در راعتبی ػوَد ثز آى اعت.  در ایي عبسُ در چْبر دّبًِ، دیَار ثزؽی تؼجیِ ؽذُ اعت کِ اس پبییي 6دّبًِ  6جبًجی ٍ 

 (.1دارد )ؽکل 
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ثبؽذ.  دیَار فبقذ کالّک ٍ هْبرثبسٍیی هی-عبسی ٍ ثزرعی ؽذُ اعت.  هذل اٍل )هذل هزجغ( ؽبهل عیغتن دٍگبًِ قبةدر چْبر حبلت هذل ایي عبسُ

ثبؽذ.  در هذل چْبرم ًیش، عبسُ ّن دارای هی 20عبسُ دارای هْبرثبسٍیی در عجقِ هذل عَم رای کالّک در ثبالتزیي عجقِ ٍ در عبسُ دادر هذل دٍم، 

 (2ٍ ّن دارای کالّک در عجقِ آخز هی ثبؽذ. ) ؽکل 20هْبرثبسٍیی در عجقِ 

دیَار ثزای جذة -قبةدرفذ ًیزٍی سلشلِ، عزاحی ٍ عپظ عیغتن دٍگبًِ  25ای، اثتذا قبة ثِ تٌْبیی ثزای جذة ب تَجِ ثِ دٍگبًِ ثَدى عیغتن عبسُث

ای عقف اس ًَع تیزچِ ثبؽذ. عیغتن عبسُّب یکغبى هیدرفذ ًیزٍی سلشلِ عزاحی ؽذُ اعت.  هؾخقبت تیزّب، عتَى ّب ٍ دیَارّبی ثزؽی در ّوِ هذل 100

25ّب ثزاثز هذل ٍ ثلَک اًتخبة ؽذُ ٍ ثبر ثقلی کف در کلیِ mkN [ ٍ در 6] 2800عجبت سلشلِ اس ٍیزایؼ چْبرم اعتبًذارد در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ در هحب

225ای ثتي رٍسُ ًوًَِ اعتَاًِ 28، هقبٍهت 0.3اعتفبدُ ؽذُ اعت.  ؽتبة هجٌبی عزح  ACI-318-2005ًبهِ عزاحی اس آییي mmNfc 
  تٌؼ ٍ

2400تغلین فَالد  mmNf y  .ضوٌب ضخبهت آرهبتَرگذاری هْبرثبسٍیی ٍ کالّک هؾبثِ دیَار ثزؽی در ّوبى عجقِ اعت  در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت

 اعت. 1ًتبیج عزاحی هغبثق جذٍل   گیزد.ٍ کل ارتفبع عجقِ را در ثز هی
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 دیًار-قاب                      ر با کالَک             دیًا-قاب          دیًار با مُاربازيیی              -قاب       دیًار با کالَک               -قاب            
 ي مُاربازيیی                

 َامعرفی مذل -2شکل 

 

 َای سازٌمشخصات المان  -1جذيل 
 

 تیر دیوار المان مرزی ستون طبقه

  1-5 120*120 120*120  t=60 cm  80*80 

  6-10 110*110  110*110  t=60 cm  80*70 

  11-15 100*100  100*100  t=50 cm  70*70 

  16-20 90*90  90*90  t=50 cm  70*60 

  21-25 80*80  80*80  t=40 cm  60*50 

  26-30 70*70  70*70  t=40 cm  50*50 

  31-35 60*60  60*60  t=30 cm  45*45 

  36-40 50*50  50*50  t=30 cm  40*40 
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 َاآواليس مذل .3

 
آًبلیش اعتبتیکی خغی ؽذًذ ٍ پزیَدّبی ارتؼبؽی، جبثجبیی جبًجی عجقبت، عْن ثزػ جذة ؽذُ  7/9ٍرصى  Etabsافشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمکلیِ هذل

 ّب هقبیغِ ؽذُ اعت.( در آىF5ای )ّبی لجِدیَار ثزؽی ٍ ًیزٍی هحَری یکی اس عتَى گؾتبٍرتَعظ دیَار، دیبگزام 

 

 

 ساختمانجایي جاوبي .بررسي تأثير مُاربازيیي ي كالَک بر جاب4ٍ 

 
جبیی جبًجی ، ًوَدار جبث6ِثبؽذ.  در ؽکل ای هیّبی ثلٌذ، جبثجبیی جبًجی ًبؽی اس ثبرگذاری لزسُتزیي پبراهتزّبی کٌتزلی در عبختوبىیکی اس هْن

دیَار هؼوَلی ثِ رفتبر -ت قبةؽَد، ٍجَد کالّک یب هْبرثبسٍیی، رفتبر عبسُ را اس خوؼ در حبلگًَِ کِ هالحظِ هیّب ثبّن هقبیغِ ؽذُ اعت.  ّوبىهذل

-هیلی175دیَار)-جبیی جبًجی هذل قبةهتز اعت کِ ًغجت ثِ جبثِهیلی 425جبیی جبًجی ثبم ؽکل( تغییز دادُ اعت.  ّوچٌیي در ایي دٍ هذل جبثِ Sثزؽی )

گز ایي اعت کِ ٍ هذل دارای هْبرثبسٍیی ًؾبىجبیی ثبم در هذل دارای کالّک دّذ.  ّوچٌیي یکغبى ثَدى جبثِدرفذ کبّؼ را ًؾبى هی71هتز(، هقذار

 جبیی ثبم ًذارد.جبیی هْبرثبسٍیی در عجقبت عبختوبى تأثیزی ثز جبثِجبثِ

دیَار -جبیی جبًجی هذل قبةعجقِ سیزیي تقزیجبً هٌغجق ثز جبثِ 20جبیی هذل دارای کالّک در دّذ کِ جبثِجبیی ًؾبى هیّبی جبثِهقبیغِ فزم هٌحٌی

 گز ػذم تأثیز کالّک ثز رفتبر جبًجی عبسُ در عجقبت دٍر اس خَد اعت.  بىاعت کِ ًؾ

عجقِ سیزیي خَد جبثجبیی  20ؽَد کِ هذل دارای هْبرثبسٍیی در ّوچٌیي ثب هقبیغِ هٌحٌی هذل دارای کالّک ٍ هذل دارای هْبرثبسٍیی هالحظِ هی

-درفذ جبثِ 62هتز(، ثزاثز ثب هیلی125ای کِ جبثجبیی عجقِ ثیغتن در ایي هذل)اعت، ثِ گًَِعجقِ ثبالی خَد تأثیزی ًذاؽتِ  20جبًجی را کبّؼ دادُ ٍ در 

 هتز( هی ثبؽذ.هیلی200جبیی هذل دارای کالّک در عجقِ ثیغتن)

ای کِ در عجقِ ًِثِ گَ  جبیی جبًجی هذل دارای کالّک ٍ هْبرثبسٍیی در کلیِ عجقبت کبّؼ هحغَعی ًغجت ثِ هذل هزجغ داؽتِ،اس عَی دیگز، جبثِ

 ثبؽذ.درفذ هذل هزجغ هی 50درفذ هذل هزجغ ٍ در عجقِ ثبم  62جبیی جبًجی ثیغتن جبثِ

جبیی جبثِعجقبت ثبالی خَد ًؾذُ ٍ کالّک ًیش در کبّؼ  جبیی ًغجیجبثِؽَد، هْبرثبسٍیی هَفق ثِ کبّؼ هالحظِ هی 7کِ در ؽکل عَر ّوبى

گیزی کبّؼ یبفتِ ثِ ًحَ چؾن جبیی ًغجیجبثِ( تأثیزی ًذاؽتِ اعت اهب در هذل دارای هْبرثبسٍیی ٍ کالّک، 25 تب 15عجقبت دٍر اس خَد )عجقبت  ًغجی

 اعت.
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 جابجایی جاوبی طبقات تحت بار جاوبی -6شکل 

 

 
 

 جابجایی وسبی طبقات - 7شکل 
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 دیًار-تأثير مُاربايزیي ي كالَک بر اوذركىش قاب .5

 
اعت کِ حتی ثبػث ایجبد ثزػ هٌفی  رٍ ّغتٌذ، ػولکزد ًبهغلَة دیَار در عجقبت فَقبًیدیَار ثب آى رٍثِ-ّبی قبةتزیي هغبئلی کِ عبسُیکی اس هْن

ایي هغئلِ  [3]کٌذکٌذ، ثلکِ خَد ًیش ثبری ثِ قبة اضبفِ هییؼٌی ثِ ػجبرتی دیَار ًِ تٌْب عْوی اس ًیزٍی سلشلِ را تحول ًوی [15]ؽَددر عجقبت فَقبًی هی

عَر کلی ثبػث کبّؼ عْن دیَار در تحول ثبر قبت فَقبًی، ثِکِ ًبؽی اس ّوغبى ًجَدى هَد رفتبری قبة ٍ دیَار اعت، ػالٍُ ثز ایجبد ثزػ هٌفی در عج

کِ ثِ ؽَد، در فَرتیتز هیعزح اقتقبدیهؼوَال ؽَد.  اس آًجبیی کِ ّزچِ عْن دیَار اس تحول ًیزٍی جبًجی ثیؾتز ثبؽذ، جبًجی ٍ افشایؼ عْن قبة هی

ًوبیؼ  9ٍ هیبًگیي عْن دیَار در ؽکل  8ؽَد. عْن ثزػ دیَار در ّز عجقِ در ؽکل تز ارسیبثی هیعزیقی عْن ثزػ دیَار افشایؼ یبثذ، رفتبر عبسُ هغلَة

 دادُ ؽذُ اعت.

 59درفذ، در هذل دارای کالّک  48دیَار هؼوَلی -ؽَد، هیبًگیي عْن دیَار اس ًیزٍی جبًجی در هذل قبةعَر کِ در ایي دٍ ؽکل هالحظِ هیّوبى

 دّذ.درفذ اعت کِ رًٍذ افشایؼ را ًؾبى هی 72در هذل دارای هْبرثبسٍیی ٍ کالّک  درفذ ٍ 65درفذ، در هذل دارای هْبرثبسٍیی 

 

 
 

 سُم برش دیًار از ویريی جاوبی - 8شکل
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 میاوگیه، حذاکثر ي حذاقل سُم برش دیًار - 9شکل

 

 

 َاتأثير مُاربازيیي ي كالَک بر ويريی محًری ستًن. 6
 

ؽَد.  اس آًجبیی کِ رفتبر ّبی پیزاهًَی هیػولکزد هْبرثبسٍیی ٍ کالّک در اًتقبل ثبر اس دیَار ثِ قبة ثبػث تؾکیل کَپل ًیزٍی هحَری در عتَى

رفتبر اعت، افشایؼ ًیزٍی هحَری در اػضبی قبة )ًبؽی اس ثبر جبًجی(،  تزیي ًَعگؾتبٍر خوؾی، غیز اقتقبدیتزیي ًَع رفتبر ٍ در هقبثل، هحَری اقتقبدی

 ثبؽذ.تز ؽذى عزح هیدٌّذُ اقتقبدیًؾبى

ؽَد کِ هذل دارای ( در عجقبت ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.  هالحظِ هی1در ؽکل  F5ّبی کٌبری )عتَى ًیزٍی هحَری در یکی اس عتَى 10در ؽکل 

عجقِ فَقبًی ؽذُ اعت ٍلی در عجقبت تحتبًی تأثیزی ًذارد.  هذل دارای هْبرثبسٍیی  20درفذی ًیزٍی هحَری در  71 عَر هتَعظ ثبػث افشایؼکالّک ثِ

درفذی ًیزٍی هحَری ؽذُ ٍلی در عجقبت فَقبًی خَد تأثیزی ًذارد ٍ هذل دارای هْبرثبسٍیی ٍ کالّک ثبػث  14در عجقبت سیز خَد ثبػث افشایؼ 

ّبی دارای هْبرثبسٍیی ٍ کالّک، عْن تَاى هالحظِ کزد کِ اگزچِ در هذلیزٍی هحَری در کل ارتفبع ؽذُ اعت، لذا هیدرفذی هیبًگیي ً 19افشایؼ 

ؽذُ ٍ در ًتیجِ ثِ  ٍ کبّؼ گؾتبٍر در اػضبی قبة ّبدیَار افشایؼ یبفتِ اعت ٍلی ایي افشایؼ عْن ثب ایجبد کَپل ًیزٍ ثبػث افشایؼ ثبر هحَری عتَى

 ػث ثْجَد رفتبر عبسُ ؽذُ اعت.فَرت تَأهبى ثب
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 واشی از بار جاوبی  F5ویريی محًری ستًن -11شکل 

 

 گيری. وتيج7ٍ

 
 ای هؾخـ ؽذ کِ: لجِ در دیَار ٍ ًیش ثزرعی ًیزٍّبی داخلی عتَىثب تَجِ ثِ ثزرعی تغییز هکبى جبًجی، عْن ثزػ دیَار، هیشاى گؾتبٍر هَجَد 

  ٍ ؽَد. هی جبیی ًغجیجبثٍِجَد کالّک ٍ هْبر ثِ فَرت تزکیجی ثبػث کبّؼ جبثجبیی جبًجی 

 هٌفی دیَار را در ّب ثبػث افشایؼ عْن دیَار اس ًیزٍی جبًجی سلشلِ ؽذُ ٍ ػولکزد اعتفبدُ اس کالّک ٍ هْبر ثِ عَر ّوشهبى در ایي عبختوبى

 ثزد.  عجقبت فَقبًی اس ثیي هی

 گؾتبٍر  ؽَد ٍ اس آًجبیی کِ ًیزٍی هحَری ًغجت ثِهی در اػضبی قبة ثکبرگیزی تَأهبى کالّک ٍ هْبر هٌجز ثِ افشایؼ ًیزٍی هحَری

 تَاى ؽبّذ تأثیز هغلَة کالّک ٍ هْبر ثَد.ثبؽذ، ثٌبثزایي هیتز هیاقتقبدی خوؾی

  جبیی کِ هْبر تٌْب اهب اس آى ،ؽَدآرهبتَر هقزفی هی ٍسىهٌجز ثِ کبّؼ  ؽذُ ٍٍجَد هْبرثبسٍیی ثبػث کبّؼ گؾتبٍر داخلی در دیَار ثزؽی

 یبثی ثِ ایي هْن ضزٍری اعت.ّب ثزای دعتعجقِ سیزیي خَد تأثیزگذار اعت، ثٌبثزایي اعتفبدُ تَأم هْبر ٍ کالّک در ایي عبختوبى 20در 

 هَجَد در دیَار، ثبػث تغییز رفتبر عبسُ  گؾتبٍر ایي ًقغِ ضوي تؼذیل   ؽَد.بسٍیی هٌجز ثِ ایجبد ًقغِ ػغف در هحل قزارگیزی خَد هیهْبرث

ؽَد کِ ایي اهز یک هشیت هحغَة هی ًقبط ػغفّب ثبػث افشایؼ تؼذاد سهبى اس هْبر ٍ کالّک در ایي عبسُؽَد.  ثٌبثزایي اعتفبدُ ّنهی

 ؽَد.هی

 ؽَد.سهبى کالّک ٍ هْبر هٌجز ثِ ثْجَد ػولکزد عبسُ هیعجقِ هَرد ثزرعی،  ثکبرگیزی ّن 40 ثٌبثزایي در عبختوبى
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 .مراجع8
 

 

ّبی ثلٌذ ثب تکیِ ثز ، ثزرعی هکبى ثْیٌِ عیغتن هْبر ٍ کوزثٌذ ثبسٍیی در عبس1394ُػلی اکجز پیزاعتِ، ػجذاهلل حغیٌی دّذؽتی ٍ عیف اهلل کزهشادُ،  [1]

 ّبی ػلَم ٍ تکٌَلَصی، هؾْذ، هؤعغِ آهَسػ ػبلی خبٍراى. رفتبر غیزخغی، دّویي عوپَسین پیؾزفت

 ّبی ثلٌذ.ای در عبختوبىّبی هقبٍم عبسُعیغتن، کتبة 1394ػلی خیزالذیي،  [2] 

جبیی ٍ  ثؼذی ثب ثبسخَرد جبثِ ی عِ ّبی عبسُ کٌتزل فؼبل هتوزکش ٍ ًبهتوزکش هذل، 1391هْزاى فذٍی، فیبك رحین سادُ ٍ عْیل هٌجوی ًضاد،  [3]

 .67-80، ففحِ 1ی ، ؽوبر28ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ، عزػت

ّبی  ی قبةا ی تقَیت ًبؽی اس ضَاثظ کٌتزل تغییزهکبى در رفتبر غیزخغی لزسُ ثزرعی اثز ٍ ًحَُ، 1393هجیذ هحوذی ٍ عیذُ عوبًِ هیزکبظوی،  [4]

 .53-63، ففحِ 4-2ی ، ؽوبر30ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ، فَالدی الغز

هجلِ ی فَالدی در هقبثل خزاثی پیؼ رًٍذُ تحت اثز سلشلِ، بی لَلِ در لَلِّثزرعی هیشاى هقبٍهت عبسُ، 1394جؼفز کیَاًی ٍ هجیذ هٌقَری،  [5]

 .47-54، ففحِ 2-1ی ، ؽوبر30ُ-2ػوزاى ؽزیف، دٍرُ 

ّبی ثتي هغلح ثب تغییز هحل تؾکیل هفقل خویزی ثِ کوک ای عبختوبىعبسی لزسُثِ، 1395ػلی خیزالذیي، ػلیزضب هزتضبیی ٍ رعَل هحوَدی،  [6]

 .3-17، ففحِ 2-1ی ، ؽوبر30ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ی، دعتک فَالد

آرهِ، ّبی ثتيای عبختوبىّبی افقی  ٍ قبئن سهیي در رفتبر لزسُتأثیز فبفلِ سهبًی حذاکثز پبعخ هؤلفِ، 1397ػلیزضب هزتضبیی ٍ رعَل هحوَدی،  [7]

 هجلِ ػوزاى ؽزیف.

ّب ثب هیزاگز جزهی فؼبل ثِ ّوزاُ کٌتزل ای عبسُکٌتزل لزسُ، 1397ٍ هْذی اهیزی دلَیی،  عیبهک گل ًزگغی، ّبؽن ؽزیؼتوذار، هقغفی قبئوی [8]

 هجلِ ػوزاى ؽزیف.ای در ًظز گزفتي اثزات اًذرکٌؼ خبک ٍعبسُ ، ثبسُ 2کٌٌذُ فبسی ًَع 

ّب ثب اعتفبدُ اس تحلیل  دٍثؼذی در رفتبر ایي قبةّبی فَالدی  ثٌذی هْبرثٌذّب در قبة ثزرعی تأثیز ؽکل، 1393ٍحیذ اقتقبدی ٍ هحغي گزاهی،  [9]

 .47-60، ففحِ 2ی ، ؽوبر30ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ، ی دٍم غیزارتجبػی هزتجِ

ی  ًبهِ ؽذُ ثزاعبط آییي ّبی فَالدی عزح رًٍذُ در عبختوبى ارسیبثی پتبًغیل خزاثی پیؼ، 1391ػلی خیزالذیي، فزؽبد هْزاثی ٍ هحغي گزاهی،  [10]

 .65-72، ففحِ 4ی ، ؽوبر30ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ، یزاىا

هجلِ ، آرهِ ٍیضُ ثب در ًظزگزفتي اجشای هزسی عزاحی ثْیٌِ دیَار ثزؽی ثتي، 1397عیذ رٍح اهلل حغیٌی ٍاػظ ٍ حویذ رضب ؽبّوزادی قوی،  [11]

 ػوزاى ؽزیف.

هجلِ ػوزاى ؽزیف، ، ّبی فَالدیّبی خوؾی ثشرگ دّبًِ در عبختوبىلِ در قبةی قبئن سلشاثز هؤلفِ، 1396هحوَد حغیٌی ٍ هحوذ فذرآرا،  [12]

 .105-111، ففحِ 1-2ی ، ؽوبر30ُ-2دٍرُ 

ی ا ی عختی ٍ هیزایی جْت ثْجَد ػولکزد لزسُی هیزاگزّبی هثلثی ؽکل افشایٌذُتَسیغ ثْیٌِ، 1395رضب کزهی هحوذی ٍ هحوذ رضب گزٍعی،  [13]

 .117-123، ففحِ 3-2ی ، ؽوبر30ُ-2ػوزاى ؽزیف، دٍرُ هجلِ ، ّبی خوؾی قبة

ی ا تأثیز عغح ػولکزد قبة خوؾی ثتي هغلح ٍیضُ ثز رفتبر غیزخغی ـ لزسُ، 1389هزتضی فالح سیبراًی، ػجبعؼلی تغٌیوی ٍ هحوذ تقی احوذی،  [14] 

 .21-28، ففحِ 2ی ، ؽوبر26ُ-2هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ ، اتقبالت تیز ـ عتَى هیبًی

[15] Stafford smith ,B . coull . A . 1991 . Tall building  structures : analysis and design. Wiley , New York , 

USA. 
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، ثزرعی عیغتن ثبسٍ ٍ کوزثٌذ دیَار ثزؽی ثتٌی ٍ هکبى ثْیٌِ قزارگیزی ثبسٍ در 1390اهیز افقزی، هزتضی رئیغی دّکزدی ٍ عیذ ًؼین اهبهی،  [16]

فزاس تخققی هٌْذعی ػوزاى، هؼوبری، ؽْزعبسی ٍ ػلَم جغزافیب در ایزاى ثبعتبى ٍ هؼبفز، تْزاى، هؤعغِ -ارتفبع عبسُ، اٍلیي کٌفزاًظ عبالًِ ػلوی

 اًذیؾبى داًؼ ثیي الولل.

ّبی ثلٌذ ثتي هغلح، دٍهیي کٌفزاًظ ثیي ، اثز کوزثٌذ خزپبیی ٍ هْبرثبسٍیی در عبختوبى1395ػلی خیزالذیي، ػلی کبرگزاى ٍ هْذی کزیوی،  [17]

داًؾگبُ جبهغ  -( IFIAهختزػبى جْبى )کٌفذراعیَى ثیي الوللی الوللی یبفتِ ّبی ًَیي پضٍّؾی در هٌْذعی ػوزاى، هؼوبری ٍ هذیزیت ؽْزی، تْزاى، 

 .  ػلوی کبرثزدی

حذاکثز -ّبی ثلٌذ ثب عیغتن ّغتِ ٍ خزپبی کوزثٌذی ثب ّذف ٍسى، ثْیٌِ عبسی عبس1395ُفزسیي کبظوی، ؽبیبى کْي تزاثی ٍ هؼیي افتخبری،  [18]

 ّبی ًَیي در ػلَم هٌْذعی، تْزاى. جبثجبیی ًغجی، کٌفزاًظ ثیي الوللی پضٍّؼ

ّبی فَالدی ثلٌذ هزتجِ تحت اثز ثبر سلشلِ، دٍهیي ای عبسُ، ثزرعی اثز هْبرثبسٍیی در رفتبر لزس1395ُعؼیذ ثزسیي تٌذ ٍ ػجبط اکجزپَر ًیک قلت،  [19]

 -( IFIAى )کٌفذراعیَى ثیي الوللی هختزػبى جْبّبی ًَیي پضٍّؾی در هٌْذعی ػوزاى، هؼوبری ٍ هذیزیت ؽْزی، تْزاى، کٌفزاًظ ثیي الوللی یبفتِ

 .  داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی

ای قبة هحیغی ثب هْبرثٌذی ثشرگ تحت اثز ّبی عبسُ، ارسیبثی پبعخ دیٌبهیکی غیزخغی عیغتن1396فزؽبد ثزاتی ٍ افؾیي هؾکَُ الذیٌی، [20]

 .133-146، ففحِ 1-2ی ، ؽوبر33ُ-2ّبی ًیزٍهٌذ سهیي، هجلِ ػوزاى ؽزیف، دٍرُ جٌجؼ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


