
 

 

 

 
    

ةازطّ ُا ةر رفحار شلف ُای دال ةحٍی دو ظرفَاةػاد، ىّكػیث و طکم ةررشی جادیر   

 

 2*حویذ هسلوی ،1*هحوذرضا صذیقیاى کاشی

 داًشجَی هٌْذسی عوزاى،داًشگاُ شاّذ -1

 استادیار گزٍُ عوزاى،داًشکذُ فٌی هٌْذسی،داًشگاُ شاّذ -2

 

 چکیده

ان، ىٍِدشیً ىکاٌیک و ىٍِدشیً شازه ُياٍُگی و غيهکرد از ىِو جریً ىراخهی کَ در آن ىی ةایصث، ىػيار 
   از خّد ٌظان دٍُد، ظراخی ةازطّ ُا و داکث ُا  ىحلاةم و ىحٍاشب در ظراخی شازه و انيان ُای ىػياری و جاشیصاجی

شازه ای ىی ةاطد. از یک جِث ةَ شتب ظرح ُای ىػياری، اٌحلال جاشیصات و.... ٌيی جّان از وجّد ةازطّ ُا در کف ُای 
چظو پّطید و از جِحی دیگر ٌیز ٌيی جّان ىکان ایً ةازطّ ُا را ةَ شتب وجّد ىددودیث ُای شازه ای،  غرفا ةر اشاس 

          ىی ةایصث ةا جّجَ ةَ طرایط پروژه و ٌیز ٌلظَ ُای شازه ای، جاشیصاجی اشهیلَ و ظرح ُای ٍُری اٌحخاب ٌيّد. نذ
ٌحخاب و ةر اشاس فاکحّر ُای شازه ای آن ُا را ظراخی ٌيّد. در ایً ىلانَ اةحدا ةَ ىػرفی و ىػياری ةِیٍَ ىکان ةازطّ را ا

اجيانی شلف ُای دال ةحٍی و ٌیز ةازطّ ُا ىی پردازیو و شپس جادیر جغییرات ىحفاوت ةازطّ ُا از جيهَ: طکم، اٌدازه، 
ةازطّ در ُر یک  ةِحریً طرایطٌياییو. در پایان ٌیز اةػاد، ىّكػیث و.... را ةر روی شلف ُای دال ةحٍی دو ظرفَ ةررشی ىی 

 از ىّارد فّق ىػرفی ىی گردد.  
 

 ُاةازطّ شازیةازطّ ُا، شلف ُای دال ةحٍی دو ظرفَ، ةِیٍَ  :واژه وای کلیدی

 

 

  مقدمه.1

 

ُا  ةازطُّا در شاخحيان .ىاٌد طّد کَ ٍُگام اجرا ةَ غّرت خفره ةاكی ىی ةَ كصيحی گفحَ ىی شاخحيانةازطّ در  
 ؛د. در فرٍُگ غاىَ ةَ ةازطّطٌّ جػتیَ ىیو ....(  ةرق، کّنر، فاضالب، آبجی )ُای جأشیصا ةَ ىٍظّر ٌّرگیری، غتّر نّنَ

 .طّد داکث ُو گفحَ ىی
 دال در خیز و جٍض افزایض ةا رفحار جغییر ایً کَ ىی طّد آن رفحار جغییر ةاغخ دال در ةازطّ کهی وجّد ظّر ةَ

 در ةازطّ ادر ىّرد گذارد. در ىی ادر دال ىکان جغییر و خيظی گظحاورُای جٍض، ةازطّ  ةر جيرکز وجّد ىی گردد. ٌيایان

 دالیم ةَ آزىایض ُا ایً کَ اشث گرفحَ غّرت گاُیجدلیلاجی آزىایظ دال ُا، جغییر طکم در آن جأدیر و ىلاوىث کاُض

 ةازطّ، اظراف در جٍض جيرکز جيهَ از ةازطُّا، ىٍفی آدار کاُض ةرای .ىی ةاطٍد ةرخّردار ىددودیث ُایی از اكحػادی

                                                 
* mhrseddighian@yahoo.com 
* h.moslemi@shahed.ac.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82


 

 

 

 
    

 در ةازطّ، طکم ةَ طده جلّیث خهلَ ی یک ایجاد ایده آل جریً راه، د.ىی ةاط روش ُا ىِو جریً از یکی دال ُا جلّیث

 روش کَ ججرةی روش یک در طٌّد. ىی نتَ ُا اجخاذ جلّیث ةرای ججرةی روش ُای غيهی، خاالت در .ةاطد ىی آن اظراف

 ]1[ طّد. ىی جای گزیً ةازطّ در اظراف جلّیث طده طکم ةَ ورق از طده جدا شعح طّد، ىی ٌاىیده شعح جای گزیٍی

 ایً ةَ و انیاف ُایی پرداخث از اشحفاده ةا ةازطّدار دال ُای جلّیث ةررشی ةَ ىیالدی، 2004شال  در جیتٌّپیً 

شال  در ُيکاران و شاالکّی جدلیلات ىجيّغَ .ةرد ىی ةاال ةراةر 8 خدود را دال ىلاوىث روش، ایً کَ رشید ٌحیجَ
 ٌِایی ىلاوىث درغد 30درغد و  12کاُض  ةاغخ جرجیب ةَ ةزرگ و کّچک اةػاد ةا ةازطُّای کَ داد ٌظان ىیالدی 1999

 ]2[ ىی طٌّد. دال

 كاةم ظّر ةَ را دال ةرطی ىلاوىث ةازطُّا کَ دادٌد ٌظان ٌیز ىیالدی 2004شال  در ُيکاران و جاٌگ آن جدلیق ىحػاكب

 ]3[ گیرٌد. كرار شحّن ةزرگحر ضهع ةا ىّازی ةحٍی دال ُای در ةازطُّا ىدم کَ اشث ةِحر دٍُد و ىی کاُض ای ىالخظَ
ةَ ةررشی ادر اةػاد؛ ىّكػیث و طکم  ای ُجری خّرطیدی؛ آرام ُظیار و ُيکاران ظی ىلانَ 1392درشال 

ةازطُّا ةر خیز دال ةحٍی دو ظرفَ جدث خيض؛ ةا ةررشی ىدل ُایی ىددود پرداخحٍد و ٌحیجَ گیری ٌيّدٌد کَ افزایض 
 ]4[ خیز دال ةحٍی را افزایض ىی دُد.غهَ از ىرکز غفدَ؛ طّ و ُو چٍیً فااٌدازه ةاز

، ةیظیٍَ خيض ىذتث و طکم ةازطُّا ةر خیز دال ُای ةحٍی دو ظرفََ ةَ ةررشی جادیر اةػاد؛ ىّكػیث در ایً ىلان
 پرداخحَ طده اشث.و ٌیز جغییرات خجو آرىاجّر ىػرفی در ظراخی ىٍاشب دال ُا  و ىٍفی آن

 
 

 شده دال بتنی دو طرفه: مشخصات مدل طراحی. 2
 

 الف( وندسه دال بتنی دو طرفه:         
 

ىیهی ىحر  300ضخاىث )ىحر( ةا  3030در ةررشی جادیرات ذکر طده ظی ایً ىلانَ؛ از یک دال ةحٍی دو ظرفَ  
 (1)طکم اشحفاده طده اشث.  ىحری ةَ غّرت ىحلارن 10شَ دُاٌَ و 
 

 ب( مشخصات اعضای سازه ای :               
 

ةا وزن ىخػّص  ؛پر ىلاوىثشازه ةررشی طده از جٍس ةحً 
3

2.50 01
KN

E
m

   ؛ ضریب پّآشّن

0.2  َ26667.3123؛ ضریب االشحیصیحE MPa11111.38014ضریب غهتیث  ؛G MPa و   

30 ىلاوىث فظاری
C

f MPa .ىی ةاطد 

        ىحر 4فاع شحّن زیر شعح دال ةحٍی؛ ةّده و ارج )ىیهی ىحر( 300300ىرةػی طکم جیرُا و شحّن ُا دارای ىلعع 
 ىی ةاطد.



 

 

 

 
    

706ASTMدال از ٌّع  ظراخیُو چٍیً آرىاجّر ىّرد اشحفاده در  A زن ىخػّص ةا و

3
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KN
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m
   َ199948؛ ضریب االشحیصیحE MPa 413.68547؛ جٍض جصهیو

y
MPa   و

551.58063جٍض ٌِایی 
U

Mpa  .ىی ةاطد 
 اٌجام پذیرفحَ اشث. ACI318-11ةر اشاس اشحاٌدارد ٌیز  ىرةّطظراخی ُای 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 هَرد بزرسیخصات ٌّذسی دال بتٌی دٍ طزفِ طزاحی شذُ هش -1شکل 

 
 دو طرفه:دال بتنی  رفتاربر  مساحت بازشو .بررسی اثر 3
 

ظراخی ىی گردد.  دالجدث جادیر ىصاخث ةازطّ؛ یک ةازطّ ىرةػی طکم در ىرکز  دالةَ ىٍظّر ةررشی رفحار  
ةدراٌی جریً ىکان ةررشی ىی گردٌد. در ایً ةررشی  ىصاخث آن افزایض یافحَ و خیزُای دال ةحٍی جدث جادیر آن وشپس 

 درغد شعح پٍم ىرکزی ىی ةاطد. 100درغد و  75درغد؛  50درغد؛  25ىّرد اشحفاده ةَ جرجیب  یىصاخث ُا
ىظخع اشث ةا افزایض ىصاخث ةازطّ، ىاکزیيو خیز دال افزایض ىی یاةد. ایً ىیزان افزایض  1ُياٌعّر کَ در جدول 

درغد افزایض خیز دال ٌصتث ةَ خانث پایَ ةدون ةازطّ را ٌظان  ،2ا افزایض ىصاخث ةازطّ دارد. طکم راةعَ ىصحلیيی ة
 ىی دُد.

 بیشیٌِ تغییز شکل دال تحت تاثیز تغییز هساحت باسشَ -1جذٍل 
 

بیشیٌِ تغییز شکل تَضیحات هذلردیف
)هیلی هتز(

درصذ ًسبت هساحت 
باسشَ بِ دال

درصذ تغییز شکل 
ًسبت بِ حالت بذٍى 

36.770.000.00بذٍى باسش1َ

2537.912.723.10 درصذ هساحت پٌل هزکشی2

5039.545.497.55 درصذ هساحت پٌل هزکشی3

7541.208.2412.06 درصذ هساحت پٌل هزکشی4

10042.6610.8916.01 درصذ هساحت پٌل هزکشی5
 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 رًٍذ افشایش بیشیٌِ تغییز هکاى ًسبت بِ هساحت باسشَ -2شکل 
 

         ّجَ ةَ داده ُای جدول و روٌد جغییر ٌيّدار ىظاُده ىی طّد کَ روٌد جغییرات ةیظیٍَ جغییر ىکان ٌصتث ةا ج 
درغد جغییر  1.3 ةَ ىصاخث ةازطّ جلریتا خعی ىی ةاطد؛ ةدیً ىػٍی کَ جلریتا ةَ ازای افزایض یک درغد ىصاخث ةازطّ؛

 ىکان ةیظیٍَ افزایض ىی یاةد.
، ىظاُده ىی گردد کَ ةیظحریً جغییر ىکان در ىرکز پٍم ُای جاٌتی رخ ىی دُد کَ ةا 2طکم ُو چٍیً ةا جّجَ ةَ 

 افزایض ىصاخث ةازطّ؛ ایً جغییر ىکان ٌیز افزایض ىی یاةد.
 

 
 

 درصذ هساحت پٌل هزکشی( 55تغییز هکاى قسوت ّای هختلف دال تحت تاثیز باسشَ ) -3شکل 
 

 
 



 

 

 

 
    

 

 ، ىی ةاطد:2ان آرىاجّر ىػرفی در دال ىعاةق جدول ُيچٍیً ادر ىصاخث ةازطّ ةر ىیز
 

 ٍسى کل آرهاتَر هصزفی در دال بتٌی دٍ طزفِ -2جذٍل 
ٍسى کل آرهاتَر تَضیحات هذلردیف

هصزفی )کیلَگزم(
هساحت هَثز 

)هتز هزبع(
ٍسى آرهاتَر هصزفی 

در ٍاحذ سطح

1868.72918.092.04بذٍى باسش1َ

251841.36893.092.06 درصذ هساحت پٌل هزکشی2

501808.37867.682.08 درصذ هساحت پٌل هزکشی3

751786.01842.402.12 درصذ هساحت پٌل هزکشی4

1001768.75818.092.16 درصذ هساحت پٌل هزکشی5

 
 

 

     
 

 رًٍذ تغییزات شذت آرهاتَر هصزفی در هساحت هَثز دال بتٌی دٍ طزفِ -4شکل

 
 

آرىاجّر کاُض ىی یاةد زیرا فضای ىّدر  وزن خانع د کَ ةا افزایض ىصاخث ةازطٍّطکم فّق ىظخع ىی ٌيایجدول و 
غهی رغو کاُض وزن آرىاجّر ىػرفی، طدت آن )ىلدار کم آرىاجّر ةخض ةر ىصاخث ىّدر دال(  دال کاُض یافحَ اشث ونی

 افزایض چگانی طتکَدر ىصاخث ىّدر، جلریتا ةَ غّرت خعی افزایض ىی یاةد. نذا افزایض ىصاخث ةازطّ جادیر ىصحلیو ةر 
 .آرىاجّر ىػرفی دارد

 
 



 

 

 

 
    

       ىٍفی ىاکزیيو ُيچٍیً ادر اةػاد ةازطّ ةر ىیزان نٍگر خيظی ىذتث ىاکزیيو )وشط دُاٌَ ُا( و نٍگر خيظی 
آورده طده اشث. 3)ٌزدیک شحّن ُا( در جدول   

 

 هثبت ٍ هٌفی در دال بتٌی دٍ طزفِبیشیٌِ خوش  -3جذٍل
 

خوش هثبت )KN-m(خوش هٌفی)KN-m(تَضیحات هذلردیف

1396.23733.71بذٍى باسش1َ

251280.09761.35 درصذ هساحت پٌل هزکشی2

501143.67800.56 درصذ هساحت پٌل هزکشی3

751015.40839.31 درصذ هساحت پٌل هزکشی4

100884.30872.01 درصذ هساحت پٌل هزکشی5
 

 

 
 

هٌفی در دال بتٌی دٍ طزفِ هثبت ٍ رًٍذ تغییزات بیشیٌِ خوش -5شکل   

 

 
ول فّق، ىظخع ىی گردد کَ خيض ىٍفی کَ غيدجا در خّانی شحّن ُا ىظاُده ىی طّد ةا افزایض و جد طکمةر ظتق 

خيض ىذتث افزایض ىی یاةد. ُو چٍیً ةدراٌی جریً خانث در خيض ىذتث در ةیض جریً ىصاخث ةازطّ کاُض یافحَ و 
   درغد ىصاخث پٍم ىرکزی( و ةدراٌی جریً خانث خيض ىٍفی در خانث پایَ و غدم وجّد ةازطّ  100ىصاخث ةازطّ ) 

 رخ ىی دُد.
 

 



 

 

 

 
    

 دال بتنی دو طرفه: رفتاربر  .بررسی اثر موقعیت بازشو4
 

                    ّارد ىعرح گظحَ جدث جادیر ىّكػیث ةازطّ، یک ةازطّ ةا ىصاخث داةثةرای ةررشی جغییرات ى 
كرار ىی گیرد. در ىجيّع چِار خانث ةرای ُای ىخحهف  )گّطَ، نتَ و ىرکز( دال  پٍمدر  درغد ىصاخث پٍم ىرکزی( 25)

 ٌظان داده طده اشث. 6ػیث ةازطّ دارد کَ در طکم ىّك
 

 حاالت هتفاٍت هَقعیت باسشَ در دال بتٌی دٍ طزفِ -6شکل 
 

هَقعیت باسشَ در دال بتٌیبیشیٌِ تغییز شکل دال تحت تاثیز تغییز  -4جذٍل   

 

بیشیٌِ تغییز تَضیحات هذلردیف
شکل )هیلی هتز(

36.77بذٍى باسش1َ

36.73باسشَ در گَشِ دال بتٌی2

36.61باسشَ در لبِ دال بتٌی3

37.91باسشَ در هزکش دال بتٌی4
 

 

 

 

 

 

 

 

َ در دال بتٌیهَقعیت باسشدال تحت تاثیز تغییز خیش بیشیٌِ تغییز رًٍذ  -7شکل   



 

 

 

 
    

اُده ىی طّد کَ ةیض جریً خانث جغییر طکم دال در ةخض ىرکزی دال رخ ىی دُد. ایً ةدیً ىػٍا اشث کَ در ىظ
 ظراخی ةازطّ ُا ُرچَ ةازطّ ةَ ىرکز دال ٌزدیک جر ةاطد طرایط ةدراٌی جری از نداظ جغییر طکم دال رخ ىی دُد.

 ىّكػیث ةازطّ ةر وزن آرىاجّر ىػرفی ٌیز در زیر ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث: ادر
 

دال بتٌیهَقعیت باسشَ در تحت تاثیز تغییز  ٍسى کل آرهاتَر هصزفی  -5جذٍل   

ٍسى کل آرهاتَر هصزفی تَضیحات هذلردیف
)کیلَ گزم(

1868.72بذٍى باسش1َ

1875.65باسشَ در گَشِ دال بتٌی2

1873.99باسشَ در لبِ دال بتٌی3

1841.36باسشَ در ٍسط دال بتٌی4

 

 

 

 
 
 
 
 

 هَقعیت باسشَ در دال بتٌیتحت تاثیز تغییز  رًٍذ تغییزات ٍسى کل آرهاتَر هصزفی  -8شکل 
 

 دال ةحٍی كرار ىی گیرد. ٌيّدار فّق ٌظان ىی دُد کَ ةیظیٍَ ىػرف آرىاجّر زىاٌی اجفاق ىی افحد کَ ةازطّ گّطَ
 جغییرات ىاکزیيو خيض ىذتث و ىٍفی جدث جادیر جغییر ىّكػیث ةازطّ ٌیز در زیر ةررشی طده اشث:

 
 در دال بتٌی ت باسشَبیشیٌِ خوش هثبت ٍ هٌفی تحت تاثیز تغییزهَقعی -6 جذٍل

خوش هثبت )KN-m(خوش هٌفی)KN-m(تَضیحات هذلردیف

1396.23733.71بذٍى باسش1َ

1403.93732.62باسشَ در گَشِ دال بتٌی2

1406.27757.86باسشَ در لبِ دال بتٌی3

1280.09761.35باسشَ در هزکش دال بتٌی4

 



 

 

 

 
    

 
 یدر دال بتٌ بیشیٌِ خوش هٌفی تحت تاثیز تغییزهَقعیت باسشَتغییز رًٍذ  -9 شکل

 

 ه:بازشو بر خیز دال بتنی دو طرف شکل.بررسی اثر 5
 

ةَ ىٍظّر ةررشی جغییر طکم ُای ىخحهف دال ةحٍی دو ظرفَ جدث جادیر جغییر طکم ةازطُّا، ةازطّ ُایی ةا  
 درغد ىصاخث پٍم ىرکزی( ظراخی و جغییرات ىخحهف ذکر گردیده اشث. 25ىصاخث یکصان )

 
باسشَ شکلبیشیٌِ تغییز شکل دال تحت تاثیز تغییز  -7جذٍل   

بیشیٌِ تغییز شکل تَضیحات هذلردیف
)هیلی هتز(

37.91باسشَ هزبعی شکل1

37.90باسشَ دایزُ ای شکل2

37.67باسشَ هستطیلی شکل3

37.82باسشَ لَسی شکل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل باسشَبیشیٌِ تغییز شکل دال تحت تاثیز تغییز  -15شکل 
 جادیر چٍداٌی در ىاکزیيو خیز دال ةحٍی ٌخّاُد داطث.ةازطّ  طکمٌيّدار فّق ةیان گر ایً ىعهب اشث کَ 



 

 

 

 
    

 :ُيچٍیً ادر جغییر طکم ةازطّ ةر وزن کم آرىاجّر ىػرفی در جدول زیر ةررشی طده اشث
 

شکل باسشَتغییز تحت تاثیز  ٍسى کل آرهاتَر هصزفی  -8جذٍل   

ٍسى کل آرهاتَر هصزفی تَضیحات هذلردیف
)کیلَ گزم(

1841.36باسشَ هزبعی شکل1

1637.39باسشَ دایزُ ای شکل2

1892.73باسشَ هستطیلی شکل3

1891.43باسشَ لَسی شکل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل باسشَتغییز تحت تاثیز  رًٍذ تغییزات ٍسى کل آرهاتَر هصزفی  -11شکل 
 

یر ىحلارن( ةَ طکم ىصحعیم )غٌيّدار فّق ٌظان ىی دُد کَ ةیظیٍَ ىػرف آرىاجّر زىاٌی اجفاق ىی افحد کَ ةازطّ 
 ظراخی ىی گردد.

 ل زیر ٌيایان گر جغییرات ةیظیٍَ خيض ىذتث و ىٍفی جدث جادیر جغییر طکم ةازطّ ىی ةاطد:جدو
 

 شکل باسشَتغییز بیشیٌِ خوش هثبت ٍ هٌفی تحت تاثیز  -9 جذٍل

خيض ىذتث )KN-m(خيض ىٍفی)KN-m(جّضیدات ىدلردیف

1280.0855733.7143باسشَ هزبعی شکل1

1278.9962760.7278باسشَ دایزُ ای شکل2

1318.5687756.7036باسشَ هستطیل شکل3

1286.6172756.6554باسشَ لَسی شکل4

 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 شکل باسشَتغییز رًٍذ تغییز بیشیٌِ خوش هٌفی تحت تاثیز  -12کلش
 .نتیجه گیری:12

با هذل ساسی باسشَ ّا با ابعاد،هَقعیت ّا ٍ اشکال هتفاٍت هی تَاى ًتایج سیز را در خصَص رفتار دال ّای 
 بتٌی دٍ طزفِ بیاى ًوَد.

ِ صَرت خطی افشایش هی یابذ لذا هی بایست در طزاحی با افشایش هساحت باسشَ، خیش دال بتٌی تقزیبا ب
 ،با افشایش هساحت باسشَهشاّذُ هی شَد کِ  باسشَ ّا اس افشایش بیش اس حذ هساحت باسشَ جلَگیزی ًوَد.

بیشیٌِ  کاّش ٍتقزیبا بِ صَرت خطی خوش هٌفی کِ عوذتا در ًشدیکی ستَى ّا اتفاق هی افتذ بیشیٌِ 
ّزچِ ّن چٌیي خوش هثبت کِ هعوَال در ٍسط دّاًِ ّا رخ هی دّذ، تقزیبا بِ صَرت خطی افشایش هی یابذ. 

باسشَ بِ سوت گَشِ دال بتٌی هتوایل شَد، خیش حاصل اس آى کاّش هی یابذ ٍ هکاى آى بْیٌِ تز خَاّذ بَد 
خیش حاصل اس آى افشایش یافتِ ٍ حالتی بحزاًی تز پذیذ ٍ بزعکس، ّزچِ باسشَ بِ سوت هزکش دال هیل کٌذ 

هی تَاى ًتیجِ گیزی ًیش تغییز شکل باسشَ ّا ٍ بزرسی تاثیزات آى  اسبزرسی ًتایج بذست آهذُ هی آیذ. اس 
 ًوَد کِ شکل باسشَ تاثیز چٌذاًی در خیش دال ٍ تغییز رفتار آى ًخَاّذ داشت. 
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