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 چکیدُ
ای تغیاری تزای تحول ایي تارّا  ّای عاسُ ای تزخَردار ّغتٌذ. عیغتن ّا ّوَارُ اس اّویت ٍیضُ تارّای جاًثی ٍارد تز عاسُ

ّای هْار  ّای اخیز اس دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة تِ ػٌَاى یىی اس واراهذتزیي عیغتن اًذ. در عال ؽذُ پیؾٌْاد ٍ ارائِ

ؽَد. اس ایي رٍ، اس  ّای فَالدی جلَگیزی هی ّای تتٌی اس وواًؼ ٍرق اعت. در ایي دیَارّا تِ ووه پاًل جاًثی اعتفادُ ؽذُ

ؽَد. ایي اهز، ظزفیت تارتزی ٍ  رق پیؼ اس وواًؼ ًیش فزاّن هیی ظزفیت ٍرق اعتفادُ ؽذُ ٍ اهىاى جاری ؽذى ٍ ّوِ

وٌذ.  در ایي پضٍّؼ تِ تزرعی رفتار عیغتن ًَیٌی اس  دّذ ٍ تِ تْثَد رفتار عاسُ ووه هی پذیزی عاسُ را افشایؼ هی ؽىل

ًَذ. تزای ایي هٌظَر اس ؽ ّا تا دیَارّای تزؽی فَالدی همایغِ هی دیَارّای تزؽی فَالدی  هزوة پزداختِ ؽذُ ٍ رفتار آى

ی رفتار  ّای تِ دعت آهذُ ًؾاى دٌّذُ ّای آسهایؾگاّی اعتفادُ ؽذُ اعت. ًتیجِ عٌجی ؽذُ تا ًتیجِ الگَّای ػذدی صحت

 تز  دیَارّای هزوة در تزاتز تارّای جاًثی ّغتٌذ. هٌاعة

 پاًل تتٌی، ٍرق فَالدی، وواًؼ، دیَار تزؽی فَالدی هزوة کلوات کلیدی:

 
 

 ِقدهه -1
ّا ؽاهل  ّای عاسُ ّا تا تَجِ تِ ًیاس . ایي پضٍّؼ]1ٍ2[اًذ  ّای تزویثی اًجام ؽذُ ّای فزاٍاًی در هَرد عیغتن ّای اخیز، پضٍّؼ در دِّ

ّای ًاگْاًی ٍ رفتار هٌاعة در تزاتز تارّای جاًثی  ّا، ٍیضگی جذب اًزصی تاال، جلَگیزی اس خغارت عختی هٌاعة تزای واّؼ دریفت طثمِ

ّای هٌاعة ّغتٌذ وِ تِ رفتار  اًذ. دیَارّای تزؽی یىی اس عیغتن دٌّذ، صَرت گزفتِ تزیي تارّای ٍارد تز عاسُ را تؾىیل هی هْنوِ 

وٌٌذ. اس تیي دیَارّای تزؽی هختلفی وِ پیؾٌْاد ؽذًذ، دیَارّای تزؽی فَالدی تِ  تز عاسُ در هماتلِ تا تارّای جاًثی ووه ؽایاًی هی هٌاعة

تَاى  ّا را هی تزیي واعتی آى ّایی ًیش دارًذ. هْن تز هَرد تَجِ لزار گزفتٌذ. ایي دیَارّا واعتی اییي، هغائل اجزایی ٍ رفتار هٌاعةػلت ٍسى پ

 وواًؼ ٍرق فَالدی اعتفادُ ؽذُ در دیَارّای تزؽی فَالدی داًغت. تِ هٌظَر رفغ ایي هؾىل، دیَارّای ًَیٌی تِ ًام دیَارّای تزؽی

mailto:imantaherian@yahoo.com
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ؽَد. اس ایي رٍ، ؽٌاخت  ّای فَالدی جلَگیزی هی ّای تتٌی اس وواًؼ ٍرق پیؾٌْاد ؽذًذ. در ایي دیَارّا تِ ووه پاًلفَالدی هزوة 

 ّا ٍ رفتار ایي دیَارّا اس اّویت ٍیضُ ای تزخَردار اعت. ٍیضگی

وِ تِ دلیل تزخَرداری اس ّای هْار جاًثی ًَیٌی ّغتٌذ  ( عیغتنcomposite steel shear wallsدیَارّای تزؽی فَالدی هزوة )

عاسًذ. دیَارّای تزؽی هَرد  ّا را تزآٍردُ هی ّا در سهیٌِ عاسُ ّا ٍ خصَصیات رفتاری هٌحصز تِ فزد خَد، تغیاری اس ًیاسهٌذی تزتزی

دٍ دیَار تزرعی در ایي پضٍّؼ ؽاهل دیَار تزؽی فَالدی اعت وِ تا دیَار تزؽی تتٌی اس یه یا دٍ طزف تمَیت ؽذُ اعت. اتصال ایي 

 .]3[اًذ  ًؾاى دادُ ؽذُ 1ّایی اس دیَارّای تزؽی هزوة در ؽىل  ؽَد. ًوًَِ ّا اًجام هی گیزّا یا پیچ فَالدی ٍ تتٌی تِ ووه تزػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]3[ای از دیَارّای برضی هرکب  ًوًَِ – 1ضکل 

 

ّایی ّغتٌذ. در اداهِ تِ تزخیی اس اییي    ّا، دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة دارای تزتزی ّای هْار جاًثی عاسُ در همایغِ تا دیگز عیغتن

 :]5ٍ 4[ؽَد  ّا اؽارُ هی تزتزی

تز  . ونتزی خَاّذ تَد در همایغِ تا دیَارّای تزؽی تتٌی، دیَار تزؽی هزوة تا ظزفیت تزؽی هؾاتِ، دارای ضخاهت ٍ ٍسى ون .1

تز ایي دیَارّا، اهىاى  دّذ. ٍسى ون تَدى همطغ ایي دیَار اس ًمطِ ًظز هؼواری هٌاعة اعت ٍ فضای تیؾتزی را در اختیار لزار هی

ای ٍارد ؽذُ تا عاسُ ٍ  چٌیي، واّؼ در ًیزٍّای سلشلِ وٌذ. ّن ّای تلٌذ را ًیش فزاّن هی اعتفادُ اس ایي گًَِ دیَارّا تزای عاسُ

 دّذ. تز را ًتیجِ هی ا اتؼاد وَچهّایی ت پی
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جا وِ دیَار تزؽی فَالدی  عاختِ یا تصَرت درجا در هحل عاختِ ؽَد. اس آى تَاًذ تصَرت پیؼ دیَارّای تزؽی هزوة هی .2

ار طَر هجشا ٍ هغتمل اس دیَ تَاًذ تِ تَاًذ عختی ٍ پایذاری دیَار را در سهاى اجزا فزاّن وٌذ، عاخت دیَارّای تزؽی تتٌی هی هی

 تَاًذ در ّز سهاى دلخَاُ تِ ٍرق فَالدی پیچ ؽَد. عاختِ، دیَارّای تتٌی هی تزؽی فَالدی اًجام پذیزد. در حالت پیؼ

 

ؽَد. در  در یه دیَار تزؽی فَالدی، تزػ طثمِ تِ ووه هیذاى وؾؾی ایجاد ؽذُ پظ اس وواًؼ لطزی در ٍرق فَالدی تحول هی .3

ؽَد. در ًتیجِ،  وٌذ ٍ لثل اس جاری ؽذى ٍرق اس وواًؼ آى جلَگیزی هی دی را هحذٍد هیدیَار تزؽی هزوة، دیَار تتٌی ٍرق فَال

وٌذ. ظزفیت تزؽی ٍرق فَالدی در جاری ؽذى تغیار  ٍرق فَالدی ًیزٍی تزؽی طثمِ را تِ ووه جاری ؽذى در تزػ تحول هی

دیَارّای تزؽی هزوة، دیَار تتٌی تاػث ایجاد تیؾتز اس ظزفیت آى در حالت هیذاى وؾؾی پظ اس وواًؼ اعت. ػالٍُ تز آى، در 

 ؽَد. عَسی ٍرق فَالدی هی چٌیي هحافظ آتؼ ػایك صَتی ٍ حزارتی ٍ ّن
 

دٌّذ ٍ ًیاس  ّا رخ هی ّای هتَعط، در دیَارّای تزؽی فَالدی وواًؼ ٍ در دیَارّای تزؽی تتٌی گغتزػ تزن پظ اس ٍلَع سلشلِ .4

ّا ٍ  در دیَارّای تزؽی هزوة تِ ػلت جلَگیزی اس وواًؼ ٍرق فَالدی ٍ واّؼ تزن ی ایي تؼویزات تِ تؼویزات دارًذ. ّشیٌِ

تزی در ایي دیَارّا هؾاّذُ  ّا، وارایی هٌاعة یاتٌذ. ػالٍُ تز واّؼ ّشیٌِ ّای تَجَد آهذُ در دیَار تتٌی، واّؼ هی خغارت

 ؽَد. هی

 .]5[ًؾاى دادُ ؽذُ اعت  2اجشای اصلی دیَار تزؽی هزوة در ؽىل 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ]5[اجسای اصلی دیَار برضی هرکب  – 2کل 

 

ّای هزسی  ّاٍ تیزّای هزسی، اتصال دیَار فَالدی تِ تیزّا ٍ عتَى ّای تزؽی، عتَى ایي اجشا ؽاهل دیَار فَالدی، دیَار تتٌی، اتصال

 .]5[تاؽذ  ّا هی ّای تیز تِ عتَى ٍ اتصال

 



یه   همایش  مّلی مهندسی  سازه   اریان اولّ

   3131دی ماه  5و  4

 مركز همایش اهی ربج ميالد –تهران 

  
 سیستن ًَیي دیَارّای برضی فَالدی هرکب  -2

گزاى را تز آى داؽت تا اس ایي دیَارّا تِ ػٌَاى عیغتوی ًَیي در  هْار جاًثی  ّای دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة، پضٍّؼ ؽٌاخت ٍیضگی

ای  ّای هختلف عاسُ عیغتن ّا اعتفادُ وٌٌذ. در ایي تخؼ تِ تزرعی رفتار ٍ تزخی اس وارتزدّای دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة در عاسُ

ای دٍ گًَِ دیَار  ّا رفتار لزسُ تِ تزرعی رفتار دیَارّای تزؽی هزوة پزداختٌذ. آى Astaneh-Asl  ٍZhaoؽَد. در پضٍّؾی  پزداختِ هی

 .]6[دّذ  ًوای ایي دٍ دیَار را ًؾاى هی  3تزؽی هزوة عٌتی ٍ ًَیي را هطالؼِ ٍ آسهایؼ وزدًذ. ؽىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]6[: سٌتی c: ًَیي ٍ b: ًوای دٍ گًَِ دیَار برضی هرکب، a – 3ضکل 

ّز دٍ عیغتن عٌتی ٍ ًَیي دیَارّای تزؽی هزوة در یه عیغتن دٍگاًِ لاب خوؾی عِ طثمِ در ًظز گزفتِ ؽذًذ. تٌْا تفاٍت ایي 

ای تِ  گًَِ فاصلِ تزؽی هزوة عٌتی، دیَار تتٌی تذٍى ّیچّای هزسی اعت. در دیَار  ای تیي دیَار تتٌی تا تیزّا ٍ عتَى دٍ دیَار، ٍجَد فاصلِ

 ّای هزسی هتصل ؽذُ اعت. تیزّا ٍ عتَى

ّای هزسی در عیغتن ًَیي  ی تیي دیَار تتٌی ٍ تیزّا ٍ عتَى ّایی تا احتوال ٍلَع سیاد ٍ ؽذت ون ٍ هتَعط، تِ ػلت فاصلِ در سلشلِ

در ًتیجِ، دیَار تزؽی فَالدی الواى اصلی در تحول ًیزٍی تزؽی ٍ واّؼ دریفت د. ؽَ دیَار تزؽی هزوة، دیَار تتٌی تا لاب درگیز ًوی

تاؽذ. در ایي حالت، دیَار تتٌی ًمؾی در  گَی تارّای جاًثی هی ّایی، ٍرق فَالدی تِ تٌْایی جَاب ّا خَاّذ تَد. تزای چٌیي سلشلِ طثمِ

 .]6[وٌذ  ؽَد ٍ اس وواًؼ آى جلَگیزی هی تٌی هْارتٌذ دیَار تزؽی فَالدی هیهاًذ. دیَار ت تحول تارّای جاًثی ًذارد ٍ تذٍى آعیة تالی هی
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وٌذ. در ایي حالت، هماٍهت تزؽی دیَار تتٌی تِ هماٍهت  ّایی تا ؽذت تیؾتز، دیَار تتٌی ًیش در تارتزی تزؽی ًمؼ ایفا هی در سلشلِ

 ذ تَد.ؽَد ٍ در واّؼ دریفت طثمِ هفیذ خَاّ تزؽی دیَار تزؽی هزوة اضافِ هی

 

 الگَی عددی  -3

ّای هزسی فاصلِ دارد ٍ اثزی در تارتزی جاًثی ًذارد،  جا وِ تتي تا الواى عاسی عیغتن ًَیي دیَار تزؽی فَالدی هزوة، اس آى تِ هٌظَر هذل

هماٍهت فؾاری وزًؼ هصالح ٍ تا در ًظز گزفتي  -ؽَد ٍ اثز آى در جلَگیزی اس وواًؼ ٍرق فَالدی در ًوَدار تٌؼ در هذل آٍردُ ًوی

ؽَد. تٌاتزایي، الگَی ػذدی دیَار تزؽی فَالدی هزوة فمط تا هذل وزدى ٍرق فَالدی ٍ تا در ًظز گزفتي هماٍهت  تزای ٍرق فَالدی ٍارد هی

 ؽَد. وزًؼ هصالح ایجاد هی -فؾاری ػالٍُ تز هماٍهت آى در هیذاى ػول وؾؾی در ًوَدار تٌؼ

Driver  ی هیذاى ػول وؾؾی در ٍرق فَالدی دیَارّای  ّای آسهایؾگاّی ًؾاى دادًذ وِ ساٍیِ اط ًتیجِتز اع ]7[ٍ گزٍُ تحمیماتی ٍی

دٌّذ تغییز ساٍیِ هیذاى ػول وؾؾی تیي ایي دٍ ػذد، اثز لاتل تَجْی  ّای ػذدی ًیش ًؾاى هی وٌذ. تحلیل درجِ تغییز هی 50تا  42تزؽی تیي 

 درجِ در ًظز گزفت. 45تَاى ایي ساٍیِ را تزاتز  ّا ًذارد. تٌاتزایي، تزای عادگی هی ّای ًْایی ًیزٍّای تزؽی ٍ دریفت طثمِ رٍی ًتیجِ

ؽًَذ.  هَهغاى فزض هی -یاتی تِ هماٍهت فؾاری هصالح در دیَار تزؽی فَالدی هزوة، رفتار وؾؾی ٍ فؾاری تصَرت وؾغاى تزای دعت

ػضَّای هزسی صلة وِ تا ٍرق فَالدی هزوة پَؽاًذُ ؽذُ اعت، ّای هفصلی ٍ  تا در ًظز گزفتي ؽزایط تؼادل تزای یه لاب تا اتصال

 :]8[آیذ  ؽَد تصَرت سیز تِ دعت هی عْن تار افمی وِ در هیذاى ػول وؾؾی تحول هی

    

(1       )                                                               2sin5.0 LtfV yT  

 خَاّین داؽت: α ; 45وِ تا در ًظز گزفتي ساٍیِ هیذاى ػول وؾؾی تزاتز 

(2       )                                                                LtfV yT 5.0 

 آیذ: ی سیز تِ دعت هی ّای فؾاری ٍرق فَالدی اس راتطِ تِ طَر هؾاتِ، عْن لغوت

(3)                                                                        LtfV yC
 5.0 

تِ تزتیة هماٍهت جاری ؽذى هصالح در وؾؼ ٍ فؾار ّغتٌذ. اس ایي رٍ، ظزفیت ولی عیغتن تصَرت   fy   ٍf’y(، 3( ٍ )2ّای ) وِ در راتطِ

 سیز خَاّذ تَد:

(4       )                                                LtffVVV yyCT
 5.0 

 

 آیذ: ی سیز تِ دعت هی ظزفیت دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة اس راتطِ ]AISC ]9ًاهِ  اس طزف دیگز، تز اعاط آییي

(5)                                                                       LtfV y6.0 
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 دّذ وِ: ( ًؾاى هی5( ٍ )4ّای ) ی راتطِ همایغِ

(6       )                                                                
yy ff 2.0 

تاؽذ. اس ایي  هماٍهت وؾؾی آى هی% 20گز ایي هطلة اعت وِ هماٍهت فؾاری ٍرق فَالدی در دیَار تزؽی فَالدی هزوة  ایي راتطِ تیاى

تَاى تذٍى هذل وزدى تتي در دیَار تزؽی  رٍ، تا در ًظزفتي ایي هماٍهت فؾاری ػالٍُ تز هماٍهت هیذاى ػول وؾؾی تزای ٍرق فَالدی هی

 فَالدی هزوة آى را الگَعاسی وزد.

 

 تحلیل عددی -4

ِ  ]10[ٍ گزٍُ پضٍّؾی ٍی تزای صحت عٌجی الگَی ػیذدی هیَرد اعیتفادُ لیزار گزفتٌیذ       Gaoّای آسهایؼ  ًتیجِ ّیای   . در یىیی اس ًوًَی

ّای هزسی لاب یه دّاًِ ٍ یه طثمِ هتصل ؽذُ اعت. ایي لاب هطاتك ؽیىل سییز دارای    ّا، دیَار تزؽی فَالدی هزوة تِ الواى آسهایؾی آى

اعت. ارتفاع، ػزض ٍ ضخاهت ٍرق فَالدی تِ وار رفتِ در ایي ًوًَِ تیِ   mm1300ٍ ارتفاع  mm2480ای تزاتز   ّای هفصلی تا دّاًِ اتصال

   آٍردُ ؽذُ اعت. 1ی آسهایؾگاّی در جذٍل  تاؽٌذ. ٍیضگی هصالح تِ وار رفتِ در ًوًَِ هی mm900 ،mm1800  ٍmm2تزتیة تزاتز 
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 ]11[ی آزهایطگاّی  ّای هصالح ًوًَِ ٍیژگی -1جدٍل 

 ضخاهت ٍرق

(mm) 

 هماٍهت وؾؾی

 (N/mm2) 

 تٌؼ جاری ؽذى

 (N/mm2) 

 ضزیة وؾغاًی

 (N/mm2) 

2 9/362 0/287 4/174499 

 

 دّذ. افشار را ًؾاى هی ی عاختِ ؽذُ در ایي ًزم عاسی ًوًَِ اعتفادُ ؽذ. ؽىل سیز ًوًَِ تزای هذل SAP2000افشار  اس ًزم

 

 
  SAP2000افسار  ی آزهایطگاّی در ًرم هدل ًوًَِ – 5ضکل               

 

 

درجِ  45تا هحَرّای هحلی تا ساٍیِ  shellؽَد. تزای ٍرق فَالدی اس الواى  رفتار ػضَّای هزسی در ًوًَِ تصَرت ارتجاػی فزض هی

دّذ.  وزًؼ هصالح ٍرق دیَار تزؽی در الگَی ًوًَِ را ًؾاى هی -ًغثت تِ افك ٍ هصالح غیزخطی اعتفادُ ؽذُ اعت. ؽىل سیز ًوَدار تٌؼ

 اًذ. % در ًظز گزفتِ ؽذ2ُ% هماٍهت وؾؾی ٍ ضزیة عخت ؽًَذگی آى 20هماٍهت فؾاری در ایي ًوَدار 
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 کرًص هصالح در الگَی عددی  -ًوَدار تٌص – 6ضکل 
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 ی آزهایطگاّی اٍر الگَی عددی ٍ ًوًَِ ًوَدار پَش – 7ضکل 

 

ی آسهایؾگاّی ًظیز  وًَِاٍر ً اٍر تِ دعت آهذُ اس الگَی ػذدی تا دلت هٌاعثی تزاسػ ًوَدار پَػ ؽَد، ًوَدار پَػ طَر وِ دیذُ هی ّواى

ّای دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة در  عاسی ًوًَِ تَاًذ جایگشیٌی هٌاعة تزای هذل تَاى ًتیجِ گزفت، ایي الگَ هی اس ایي رٍ هیخَد اعت. 

 ػول تاؽذ. 
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 گیری ًتیجِ -5

ّای ایي دیَارّا تا  ى هؼزفی گزدیذ. تفاٍتّای هختلف آ در ایي پضٍّؼ تِ تزرعی رفتار دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة پزداختِ ؽذ ٍ تخؼ

ّای عٌتی همایغِ ؽذًذ. تِ هٌظَر ارسیاتی رفتار ایي  ّا ٍ تفاٍت آى تا عیغتن ًَیي آى  دیَارّای تزؽی تتٌی هَرد تزرعی لزار گزفت ٍ عیغتن

ّا ًؾاى دادًذ وِ  الح پیؾٌْاد ؽذ. ًتیجِدیَارّا، الگَیی ػذدی تز اعاط ظزفیت تارتزی جاًثی دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة ٍ تا تؼزیف هص

عاسی تتي، تَاًایی تزآٍرد رفتار  ایي الگَ، تا در ًظز گزفتي هماٍهت فؾاری ػالٍُ تز هماٍهت وؾؾی تزای ٍرق فَالدی، تذٍى ًیاس تِ هذل

 َارّا تْزُ جغت.تَاى تا دلت هٌاعثی اس آى تزای تزرعی رفتار ایي گًَِ دی دیَارّای تزؽی فَالدی هزوة را دارد ٍ هی
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