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 توسط ناودانيقابل اجرا بررسي تحليلي عملكرد لرزه اي یک اتصال صلب جدید 
 

 2وادر فىائی ،1فرزاوه قلمسن اصفهاوی *

 هچکیذ
کِ  هی ثبؽذ در کٌبر ٍرلْبی پَؽؾی اعتفبدُ اس لچکی فلت خوؾی در لبثْبی خوؾی فلشی،  اتقبل یکی اس رٍؽْبی اخزای

ًیزٍی هحَری ًبؽی اس لٌگز خوؾی اس تیز ثِ عتَى تمبل ثزػ ٍ  در ایي . هَخت افشایؼ فلجیت اتقبل هی گزدد ،ػالٍُ ثز ًا

ٍ ثب آى ّب ثب پزٍفیل ًبٍداًی هؼزفی ؽذُ اعت  ٍ خبیگشیٌی فلت خوؾی خذیذ ثب تغییز لچکی ّبی ثیزًٍییک اتقبل همبلِ 

ُ ثباتقبالت  سی اتقبل ثبؽجیِ عب .  پظ اس طزاحی یک اعت تؾزیح  ؽذًُحَُ طزاحی ایي ًَع اتقبل ، لچکی فلت اخزا ؽذ

 هحبعجِ ؽذُ ٍ ّوچٌیي اًزصی تلف ؽذُرعن ؽذُ ٍ  هٌحٌی ّیغتزسیظًوًَِ اتقبل فلت ثب اعتفبدُ اس ًبٍداًی، ثزای آى 

تبیحًیش ثذعت آهذُ اعتچزخؼ چؾِو اتقبل   ً ثب حذالل افت همبٍهت ٍ خذیذ اتقبل  ، ایيِث دعت آهذُ . ثب تَخِ ثِ

تْبیی ثبرگذاری، چزخؼ  دُ ٍ ّوچٌیي رادیبى  06/0عختی در عیکل ّبی ًا ػولکزد ثغیبر  ،ثب خذة اًزصی ثبالرا تحول ًَو

ُ اعتخَثی  ِ ای ًؾبى داد ّیغتزسیظ زی در هٌحٌی . ّوچٌیي تأثیز طَل ٍرق ّبی ثبال عزی ٍ پبییي عرا در ثبرگذاری چزخ

تیدِ ؽذُ اعت کِؽذُ  ّز دٍ ًَع اتقبل فلت عبختِ ثب افشایؼ طَل ٍرق  ثب اعتفبدُ اس لچکی ٍ ًبٍداًی ثزرعی ؽذُ ًٍ 

 ذ.ٌٍ چزخؼ چؾوِ اتقبل افشایؼ هی یبث لٌگز حذاکثز هٌحٌی ّیغتزسیظ ٍ همذار اًزصی تلف ؽذُ ّبی پَؽؾی،
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 مقذمه - 1

ثذٍى در ثیؾتز اتقبل ّبی خوؾی پیؾٌْبد ؽذُ ثؼذ اس سلشلِ ًَرث ریح ثزای رعیذى ثِ چزخؼ ّبی پالعتیک ثشرگتز 

جَد خَؽکبری اًدبم هی ؽَد. تمَیت اتقبل ایي هشیت را داراعت کِ هَلؼیت  ؽکغت اتقبل، تمَیت اتقبل ّوزُا ثب ْث

اس خولِ راّجزدّبی تمَیت اتقبل هی تَاى ثِ اعتفبدُ اس ٍرق هفقل پالعتیک اس ثز عتَى ثِ عوت دّبًِ تیز هٌتمل هی گزدد. 

ُ اس ٍرق ّبی لچکی، ّبی پَؽؾی ُ کزد، اعتفبد  [.1]اتقبل هبّیچِ ای ٍ تمَیت تیز ثِ ٍعیلِ ٍرق ّبی کٌبری اؽبر

تیز طزاحی هی  ًیزٍّبی هتٌبظز ثب ظزفیت در آى اتقبالت ثزای تیز هی ثبؽذ ٍظزفیت  ت تیز ثِ عتَى ثزاعبطاتقبال احیطز

ًٍذ هزعَم ثزای طزاحی  ٌیي، ر ُ  _الوبى ّبی اتقبل در اتقبالت خوؾی ؽًَذ. ّوچ ثزؽی تیز ِث عتَى ثزاعبط تئَری عبد

طزیك خبى تیز هٌتمل  کِ در آى فزك هی ؽَد لٌگز اًتْبی تیز تٌْب اس طزیك ثبل ّبی تیز ٍ ثزػ اس ی ثبؽذؽذُ تیز خوؾی ه

یغتٌذ.  ًؾبى دادُ اعت کِ فزضیبت [2-6] تحمیمبت اخیز هی ؽَد.  ً هذل  کِ ؽذُ اعتهؾخـ طزاحی ثبال ٍالغ ثیٌبًِ

ًیزٍّب ًشدیک هٌطمِ اتقبل اعتفبدُ ؽَد ٌیي هطبلؼبت اخشاء هحذٍ، [7]ّوبًٌذی خزپبیی هی تَاًذ ثزای ارائِ خزیبى  د ّوچ

لز ثزًَلی ًشدیک هٌطمِ اتقبل ػولی ًیغت ٍ در ًشدیکی هٌطمِ اتقبل ثِ دلیل توزکش ًؾبى دادُ اعت کِ فزك تَسیغ تٌؼ اٍ

 عتَى، ثزػ تیز ثِ عوت ثبل ّبی تیز هٌحزف هی ؽَد.تٌؼ در ًمطِ اتقبل ثبل ّبی تیز ثِ 

ُ اس ًزم افشار در ایي همبلِ  ِ  ABAQUS [8]ثب اعتفبد رفتبر ّیغتزسیظ اتقبل ثب اعتفبدُ اس لچکی ٍ ّوچٌیي اتقبلی کِ در آى ث

رفتبر ّیغتزسیظ ایي  اس ًبٍداًی اعتفبدُ ؽذُ، ثزرعی ؽذُ اعت. تأثیز طَل ٍرق ّبی پَؽؾی در ثیزًٍیخبی لچکی ّبی 

ّوچٌیي  ؽذُ اعت. چؾوِ اتقبل هحبعجِتلف ؽذُ تَعط اتقبل ٍ همذار چزخؼ همذار اًزصی  ًَع اتقبالت ثزرعی ؽذُ ٍ

ُ اعت. ِ ؽذ ُ اس ًبٍداًی ارائ  رًٍذ طزاحی اتقبل ثب اعتفبد
 

 طراحی اتصال  -2

 عکس العمل هاي اتصال -الف

ِ ) ،کِ ثِ ٍعیلِ اتقبل هٌتمل هی ؽَد    ون لٌگز هحتول هبکشی ُ اس راثط  ( هحبعجِ هی ؽَد:1ثب اعتفبد
                               (1) 

(     )     فَق راثطِدر     ٍ اعت  دادُ ؽذُ [9]        در کِ اعت فبکتَر اضبفِ همبٍهت    ٍ  ⁄   

  ثزاثز ًقف ػوك تیز ) ،   ، طَل ٍرق پَؽؾی .هی ثبؽذ     

 
کِ هفقل   طَل  .در ًظز گزفتِ هی ؽَد(  ، ثب فزك اٌی

تْبی تیز در فبفلِ  تْبی هٌطمِ اتقبل تمَیت ؽذًُقف ارتفبع تیزپالعتیک در ًا ِ ( 2تؾکیل ؽَد ثب اعتفبدُ اس راثطِ ) اس ًا ث

تْبی تیز   دعت هی آیذ کِ در آى  ثزای ثِ دعت  ارتفبع کل عتَى هی ثبؽذ.   ٍ  اعت فبفلِ ثیي هزکش عتَى ّب در دٍ ًا

ًیزٍی ثزؽی هحتول رٍی اتقبل، آٍردى هبکش ًیزٍی ثزؽی ػوَدی، 3، اس راثطِ )    یون  ًیزٍی  ٍ   ( اعتفبدُ هی ؽَد. 

ُ اس رٍاثط )    کؾؾی افمی،  ِ ثبالیی اتقبل ثب اعتفبد  ( هحبعجِ هی ؽَد.5( ٍ )4ثزای ًیو

     (
  

 
    

  

 
 
  

 
    

  

 
)           (2) 

          ⁄                   (3) 
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       ⁄               (4) 

   (     ⁄ )  (    ⁄ )                (5) 

تمبل هفقل پالعتیک اس ٍخِ عتَى ثِ درٍى تیز اعت. ایي 5در راثطِ ) تزمدٍهیي  ( ثِ ػلت افشایؼ لٌگز اعت کِ ًتیدِ ًا

ثبل ّبی تیز ٍ ًِ خبى آى هٌتمل ثزػ تیز ثِ عتَى، تَعط  هی آیذ ٍ فزك هی ؽَد کًِیزٍّب ثز اعبط هذل خزپبیی ثِ دعت 

ُ اًذ لچکیبی پَؽؾی ٍ ٍرق ّبی ٍرق ّ [6]ایي  تحمیك ثب تَخِ ثِ .[6]ؽَدهی   .طزاحی ؽذ

 

 طراحی ناودانی -ب

( ثِ دعت هی آیذ. 6فزك ایٌکِ ثزػ ثب اعتفبدُ اس ًبٍداًی ثِ عتَى هٌتمل هی ؽَد، ثزػ در ًبٍداًی ثب اعتفبدُ اس راثطِ )ثب 

ُ خَػ گَؽِ ثیي ًبٍداًی ٍ ٍرق پَؽؾی تحت تزکیت ثزػ ٍ کؾؼ   ( هحبعجِ هی ؽَد. 8( ٍ )7اس رٍاثط )ثب اعتفبد
                      (6) 
                       (7) 

                               (8) 

یزٍّبی ثِ دعت آهذُ در رٍاثط )( 9هغبحت خَػ گَؽِ ثیي ٍرق پَؽؾی ًٍبٍداًی ثب اعتفبدُ اس راثطِ ) ٍ 7ثب تَخِ ثًِ   )

ی )ثبل ثزای ضخبهت  هحبعجِ هی ؽَد.( 8) ی ٍ    ًبٍدًا ذاسُ خَػ گَؽِ ثیي ًبٍدًا ( یک همذار در ًظز گزفتِ هی ؽَد. ًا

ُ اس راثطِ       ٍرق پَؽؾی،  طَل  ( هحبعجِ هی ؽَد.10)ثزاثز ضخبهت ثبل ًبٍداًی اعت. طَل ایي خَػ گَؽِ ثب اعتفبد

ٍ در فَرتی کِ ّز  خَػ گَؽِ ثزاثز طَلًبٍداًی در فَرتی کِ کل ًبٍداًی ثب دٍ خط خَػ ثِ ٍرق پَؽؾی هتقل ؽَد 

ًیزٍی  هی ؽَد. در ًظز گزفتِ ثزاثز ًقف طَل ایي خَػثبل ًبٍداًی ثِ ٍعیلِ دٍ خط خَػ ثِ ٍرق پَؽؾی هتقل ؽَد 

( هحبعجِ هی ؽَد. هغبحت ًبٍداًی کِ تزکیت ثزػ ٍ کؾؼ را ثِ عتَى 8کؾؾی افمی ثزای ّز ًبٍداًی ثب اعتفبدُ اس راثطِ )

ِ )اًتمبل هی دّذ ثب  ُ اس راثط ُ در رٍاثط )11اعتفبد  ( هحبعجِ هی ؽَد.8( ٍ )6( ثب تَخِ ثِ ًیزٍّبی ثِ دعت آهذ

      √(     
        

 )   
 ⁄                 (9) 

           (     √ ⁄ )⁄                         (10) 

    (   
      

 )   
 ⁄              (11) 

ی آهبدُ  ثِ دعت آهذُ هی تَاى اسثب تَخِ ثِ هغبحت   هغبحت هَرد ًیبسًبٍداًی ّبی هَخَد  در فَرتی کِ. کزد اعتفبدًُبٍدًا

ػزك ًبٍداًی حذاکثز ( ٍ     ) ثزای ضخبهت خبى ًبٍداًی یک همذار فزك هی ؽَدرا ارضب ًکٌذ ثبیذ ًبٍداًی عبختِ ؽَد. 

ِ هی ؽَد ٍ ارتفبع ً             ثزاثز ) ِ ( در ًظز گزفت ُ اس راثط  ( هحبعجِ هی ؽَد.12)بٍداًی ثب اعتفبد

    (    (        )      )    ⁄           (12) 

 ثزای اًذاسُ ّبی اعت. گزدیذُاعتفبدُ   ؽذُ، ارائِ (1) کِ هؾخقبت آى در خذٍل 80در تحمیك حبضز اس ًبٍداًی آهبدُ ؽوبرُ 

ظزفیت اتقبل کِ در همبثل لٌگز خبرخی همبٍهت هی کٌذ ثِ دعت هی آیذ. ، ظزفیت ّب ًبٍداًیپَؽؾی ٍ ّبی ٍالؼی ٍرق 

ِ )ثبیذ ثیؾتز ثبؽذ، ثزای ایي هٌظَر  اعت،ثبیذ اس تمبضبی لٌگزی کِ ؽبهل اثز افشایؼ لٌگز   ثزلزار ثبؽذ.( 13راثط
(          )(      )         (     )        (13) 
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 مذل شذه در نرم افزار مشخصات اتصاالت -3

زم افشار اخشاء هحذٍد  اًدبم گزفتِ اعت ٍ تغییز ؽکل ّب ٍ کزًؼ  ABAQUS [8]هطبلؼِ تحلیلی تحمیك حبضز ثب اعتفبُ اسً 

ّبی ثشرگ ثِ ّوزاُ رفتبر غیز خطی هقبلح در حبلت عِ ثؼذی اػوبل گزدیذُ اعت. ثزای هذلغبسی تیز ٍ عتَى اس الوبى 

ُ ای  ِ لچکی، ٍرق ّبی پَؽؾی ٍ ٍ ثزای هذل عبسی ٍرق ّبی پیَعتگی ٍ الوبى ّبی اتقبل اس خول S4Rپَعتِ ای چْبر گز

در اعتفبدُ ؽذُ اعت ٍ در هٌطمِ اتقبل اًذاسُ هؼ کَچکتز ؽذُ اعت.  C3D8Rاس الوبى حدوی ّؾت گزُ ای ًبٍداًی 

ِ . ُ اعتذثزای عتَى اعتفبدُ ؽ        ثزای تیز ٍ اس همطغ        تحمیك حبضز اس همطغ  ثزای همبطغ فَالدی ث

ُ  (1)در خذٍل هَرد اعتفبدُ هؾخقبت تیز ٍ عتَى اعتفبدُ ؽذُ ٍ          فَالد اس کبر رفتِ در ایي تحمیك  ارائِ ؽذ

ِ فَالد . هاعت ُ اعت 3/0ى ثزاثز َهگب پبعکبل ٍ ًغجت پَاع      ذٍل االعتیغیت ِ ؽذ  .   در ًظز گزفت

 )كلیه مقادیر به میلیمتر( مشخصات تیر و ستون و ناودانی(:1)جذول

 h bf tf tw همطغ 

عتَى  (        )   469 301 25 15 

 9 16 254 310 تیز (      ) 

 6 8 45 80 ًبٍداًی

 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. هؼ ثٌذی اتقبل ًیش در  الف(-1) هذل ؽذُ در ًزم افشار در ؽکلاتقبالت ٌّذعِ ٍ ؽزایط تکیِ گبّی 

ًزم افشار ًِ ّبی هذل ؽذُ در هؾخقبت الوبى ّبی اتقبل ًَو (2)ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. در خذٍل  ج(-1)ٍ  ة(-1)ؽکل 

ِ ؽذُ  اعت. ارائ

 )كلیه مقادیر به میلیمتر( مشخصات المان هاي اتصال مذل شذه (:2)جذول 

 ًبٍداًی لچکی ٍرق ّبی پَؽؾی 

 طَل ضخبهت ارتفبع طَل  ضخبهت ػزك طَل  هذل ّب

            155 190 30 25 40 16 - 

             230 190 30 25 40 16 - 

         310 190 30 25 40 16 - 

             155 190 30 - - - 50 

              230 190 30 - - - 50 

          310 190 30 - - - 50 

              155 190 30 - - - 100 

               230 190 30 - - - 100 

           310 190 30 - - - 100 
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 )ج(     (ة)   ( الف)

خشئیبت    خشئیبت هؼ ثٌذی اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط لچکی ح(  هدوَػِ اتقبل در ًظز گزفتِ ؽذُ ة( الف(. (1)ؽکل 

 هؼ ثٌذی اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط ًبٍداًی

 صحت سنجی مذل -4

حبفل اس تحمیمبت دکتز  اتقبل هَخَد ثزای کٌتزل فحت پبعخ ّبی حبفل اس هذل عبسی اخشاء هحذٍد، یکی اس هذل ّبی

در هٌحٌی ّبی ثِ دعت در ًزم افشار آثبکَط هذل عبسی ؽذُ ٍ هٌحٌی پَػ آى ثِ دعت آهذُ اعت. [6]آرلکبر ٍ هَرتی 

)  )       ثب تیز کِ ثزاثز ثبر هتٌبظز ثب ظزفیت پالعتیک همطغًغجت ثِ ثبر ػزضی تیز آهذُ 
  

 
، هی ثبؽذ ⁄((   

ِ  .ؽذُ اعت ًزهبل ًتْبی تیز  در ایي راثط ثب ظزفیت پالعتیک همطغ تیز هی ثبؽذ.     ٍ فبفلِ ثیي خط هزکشی عتَى ٍ ا

تبیح هٌحٌی پَػ حبفل ؽذُ اس هذل عبسی ثب هٌحٌی پَػ هَخَد در همبلِ ثِ خَثی هطبثمت دارد. ایي (2)تَخِ ثِ ؽکل  ً ،

 دّذ.همبیغِ فحت پبعخ ّبی حبفل اس هذل عبسی اًدبم ؽذُ در تحمیك حبضز را ًؾبى هی 

 
 هٌحٌی پَػ ثِ دعت آهذُ ثزای فحت عٌدی هذل .(2)ؽکل 

 رفتار نمونه هاي مذل شذه -5

ثزاثز ضخبهت ٍرق ّبی ثِ تزتیت  ثب ضخبهتٍ ٍرق ّبی هضبػف پیَعتگی ّبی در توبهی ًوًَِ ّبی اتقبل اس ٍرق 

ِ  .ؽذُ اعتخبى اعتفبدُ  ضخبهت ضخبهت ثزاثز ًقف ٍ پَؽؾی ًوًَِ ّبی اتقبل هذل ؽذُ تحت پزٍتکل ثبرگذاری چزخ

در هٌحٌی ّبی ّیغتزسیظ  .ثِ دعت آهذُ اعت ْبآً دٍراى -لزار گزفتِ اًذ ٍ هٌحٌی ّیغتزسیظ لٌگز [10]     ای آییي ًبهِ

ُ هحَر لبئن  ُ اعت. غجت ثِ لٌگز پالعتیک تیز ًزهبلًثِ دعت آهذ  ؽذ

ًِ ّب طی ثبرگذاری چزخِ یِ تغییز هکبى ًغجی طجمِ ای ًوَ ًِ تغلین در سٍا لیي ًؾب درفذ ثب خبری ؽذى الوبى ّبی  75/0، ٍا

عیکل ّبی ثبرگذاری ثؼذی در ثبل تیز ٍ خبى آى ؽذُ ٍ در  آؽکبرثبل تیز در هٌطمِ ثالفبفلِ ثؼذ اس ٍرق ّبی پَؽؾی 
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یِ تغییز هکبى ًغجی طجمِ  کوبًؼ هَضؼی در ثبل تیز اتفبق هی افتذ. ثب اداهِ رًٍذ  ،درفذ5/1گغتزػ هی یبثذ. در سٍا

یِ تغییز هکبى ًغجی  یِ تغییز  ،درفذ 5ثبرگذاری در سٍا جی هؾبّذُ هی ؽَد. ثب پیؾزفت ثبرگذاری در سٍا کوبًؼ پیچؾی خًب

جیکوبًؼ خبى ّوزاُ ثب افشایؼ کوبً ،درفذ 6هکبى ًغجی  ِ  اتفبق هی افتذ. ؼ هَضؼی ثبل ٍ کوبًؼ پیچؾی خًب ثب تَخِ ث

ٍ ّوبًطَر کِ در در طَل ثبرگذاری، چؾوِ اتقبل االعتیک ثبلی هی هبًذ  تٌؼ ٍ کزًؼ پالعتیک ثِ دعت آهذُ، کبًتَر ّبی

ِ  .کوی اس چزخؼ اتقبل را ثِ خَد اختقبؿ هی دّذ ثِ اًذاسُهؾخـ ؽذُ اعت  (3)خذٍل  در الوبى ّبی اتقبل اس خول

 کوبًؼ ٍ یب تغلین اتفبق ًوی افتذ.ًبٍداًی،  یب ٍخبرخی  لچکیداخلی، ٍرق ّبی  لچکی، ٍرق ّبی پَؽؾی ٍرق ّبی

 انرژي كل و چرخش چشمه اتصال در اتصاالت مذل شذه  كثر،لنگر حذا(: 3ذول )ج

 چزخؼ چؾوِ اتقبل(        ) اًزصی(  ) لٌگز حذاکثز(    ) هذل ّب

            467/57 86152 1/4713 

             480/21 92231 1/4970 

         498/39 98619 1/5550 

             465/74 81487 1/4594 

              480/93 98845 1/4910 

          499/36 99342 1/5494 

              464/47 83591 1/4480 

               479/46 97825 1/4650 

           496/68 109819 1/5180 

 

 انرژي كل و چرخش چشمه اتصال نسبت به اتصال با ورق هاي پوششی برابر نصف ارتفاع تیر  درصذ لنگر حذاكثر، (:4جذول )

 درفذ اًزصی تلف ؽذُ  درفذ چزخؼ ًغجی چؾوِ اتقبل درفذ لٌگز حذاکثز هذل ّب

            0 0 0 

             2/70 1/75 7/06 

         6/59 5/69 14/47 

             0 0 0 

              3/26 2/17 21/30 

          7/22 6/17 21/91 

              0 0 0 

               3/23 1/17 17/03 

           6/94 4/83 31/38 

 

تظبر هی رفت در توبهی ًوًَِ ّب هفقل پالعتیک در تیز  ٍرق هٌطمِ تمَیت ؽذُ اتقبل یؼٌی ثؼذ اس ثؼذ اس ٍ ّوبًطَر کِ ًا

در ثبرگذاری لزسُ ای اس خَد ًؾبى دادًذ. ایي را ًوًَِ ّبی اتقبل هذل ؽذُ ػولکزد هٌبعجی  ُ ٍّبی پَؽؾی تؾکیل ؽذ
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َاثط آییي ًبهِ  ،درفذ 20رادیبى ٍ افت همبٍهتی کوتز اس  06/0اتقبل ثب رعیذى ثِ دٍراى پالعتیک حذالل  ثزای  AISCض

 هی کٌذ کِ ایي اهز لبثلیت ؽکل پذیزی ثبالی ایي اتقبل را ًؾبى هی دّذ. ءارضب را [10] خوؾی ٍیضُ اتقبل

 

 
 (ج)    )ب(    )الف( 

ِ ّبی اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط ًبٍداًی ثب طَل (. 3ؽکل ) ّبی  50هٌحٌی ّبی ّیغتزسیظ ثِ دعت آهذُ اس ًوًَ هیلیوتز الف( طَل ٍرق 

 ارتفبع تیز ح( طَل ٍرق ّبی پَؽؾی ثزاثز ارتفبع تیز 75/0طَل ٍرق ّبی پَؽؾی ثزاثز  تیز ة(پَؽؾی ثزاثز ًقف ارتفبع 

 

 تأثیر طول ورق هاي پوششی -6

زصی تلف ؽذُ تَعط اتقبلثزای ثزرعی ت  ٍ أثیز طَل ٍرق ّبی پَؽؾی ثز لٌگز حذاکثز هٌحٌی ّیغتزسیظ اتقبالت، ًا

ارتفبع تیز ٍ ارتفبع  75/0ًقف ارتفبع تیز، درًظز گزفتِ ؽذ )ثزای طَل ایي ٍرق ّبعِ همذار  ،ّوچٌیي چزخؼ چؾوِ اتقبل

یغتزسیظ اتقبلثب تَخِ ثِ هؾبثِ ثَدى هٌحٌی ّبی ّیغتزسیظ، ثزای ًوًَِ  کِ( تیز ِ  هٌحٌیّ  تمَیت ؽذُ تَعط ًبٍداًی ث

تبیح ثِ دعت آهذُ در خذ( 3) در ؽکلهیلیوتز 50طَل   ً        دیذُ( 4)ثب تَخِ ثِ خذٍل ؽذُ اعت.   ارائِ( 4)ٍ  (3)ٍل اٍ

، لٌگز حذاکثز ثِ دعت آهذُ اس هٌحٌی درفذ اًزصی تلف ؽذُ تَعط اتقبل ،ثب افشایؼ طَل ٍرق ّبی پَؽؾیهی ؽَد کِ 

 ،دعتفبدُ هی ؽًَغجت ثِ ٌّگبهی کِ اس ٍرق ّبی پَؽؾی ثب طَل ًقف ارتفبع تیز ا درفذ چزخؼ اتقبلّیغتزسیظ ٍ 

 افشایؼ هی یبثذ.

  

 نتیجه گیري –7

ِ  ،ػولکزد لزسُ ای اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط لچکیثز رٍی در ایي همبلِ ثزای ثزرعی تأثیز طَل ٍرق ّبی پَؽؾی  ِع ًوًَ

ِ اثز ارتفبع تیز تحت  ارتفبع تیز ٍ 57/0فبع تیز، ثزاثز ًقف ارت ،ٍرق ّبی پَؽؾی ْبی هتفبٍتطَلاتقبل ثب  ثبرگذاری چزخ

یش ٍ ثزای ا ّبی ثیزًٍی ثب ًبٍداًی ارائِ ؽذ ّوچٌیي یک اتقبل خذیذ ثب خبیگشیٌی لچکیؽذ.  لزار دادُ ای یي ًَع اتقبلً 

وبًٌذ اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط لچکی ثزرعی گزدیذ ٍ ًتبیح ّاتقبل تأثیز طَل ٍرق ّبی پَؽؾی ثز رٍی ػولکزد لزسُ ای 

 سیز حبفل گزدیذ:

ُ تَعط لچکی (1 یِ اتقبل تمَیت ؽذ ِ عبسی ؽذُ سٍا  الگَی را ثز اعبط طجمِ  ٪6  ًغجی تغییز هکبى  در هحذٍدُ ؽجی
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ُ اعت.ثذٍى افت همبٍهت لبثل تَخِ  AISC آییي ًبهِ برگذاریث  تحول کزد

لٌگز حذاکثز هٌحٌی ّیغتزسیظ،  ،ثزای اتقبل ّبی تفَیت ؽذُ تَعط لچکی ثب افشایؼ طَل ٍرق ّبی پَؽؾی (2

ِ اتقبل ُ تَعط اتقبل افشایؼ هی یبثذ. ٍ چزخؼ چؾو  ّوچٌیي اًزصی تلف ؽذ

یِ تغییز هکبى ً (3 را تحت الگَی ثبرگذاری دادُ ؽذُ در آییي ًبهِ  ٪6غجی اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط ًبٍداًی ًیش سٍا

AISC  تیدِ ضَاثط ایي آییي ًبهِ ثزای لبة ّبی خوؾی ثذٍى افت همبٍهت لبثل تَخِ تحول کزدُ اعت ٍ درً 

ِ  هی کٌذ. ءٍیضُ را ارضب ّوچٌیي ایي ًَع اتقبل ًغجت ثِ اتقبل تمَیت ؽذُ تَعط لچکی چزخؼ کوتزی ثِ چؾو

 اتقبل تحویل هی کٌذ.

ًیش ثب افشایؼ طَل ٍرق ّبی پَؽؾی (4 هٌحٌی ّیغتزسیظ، لٌگز حذاکثز  ،ثزای اتقبل ّبی تفَیت ؽذُ تَعط ًبٍداًی 

ِ اتقبل ٍ ُ تَعط اتقبل افشایؼ هی یبثذ. چزخؼ چؾو  ّوچٌیي اًزصی تلف ؽذ
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