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 مهندسان سوگندانهم  

جهان محیط رب انسان و جوامع انسانی است،منزلت و وظیفه مهندسان،هب کار رگفتن این   اهیارگ فضیلت دانشمندان کشف و تدوین اقنونمندی
کالت جوامع انسانی می اه ربای تغییرو بهبود رشایط زیست و کار انسان اقنونمندی  کت  باشد و این تالش است هک رحاهو تالش مستمر ربای حل مش

ایم،رد مقام یک  ن،حال هک این رحهف انسان محور را رب زگیده نگی سازد.با عنایت هب این وظیفه س  می  جوامع انسانی را بسوی تعالی میسر
کاری   اهست،رفاموش نکرده و آن   اه و ولی نعمت زمین را هک زادگاه و گورگاه انسان  کنیم هک رد ره قدم و اقداممهندس،آگااههن سوگند یاد می 

کاانت آن بیهوده مصرف شود و خدش انجام ندهم هک رذه   ای هب محیط ارطاف وارد آید. ای از ام
توسعه اپیدار و   منابع مادی و معنوی آن و کوشش ربای اتمین آبادانی،  رحاست از رفهنگ، ای از خارط دور نداشته و لحظه  میهنم،اریان را،

رحهف خویش دانسته،خود را کارزگار امین و مورد اعتماد   وی  دلیل وجود    شهروندان خود را ،خود رقار دهماه رسلوهح کار  رسارفازی آن را رد همه شاهخ 
ن  رحمت و رکامت انسا ارزشهای احترام هب آانن تلقی رکده و از منافع آانن چون رمدمک چشم رماقبت کنم و رد چیه رشایطی از 

را رب  اجتماعی  ی عدول ننمایم و منافع جمع  هب ارزش اهی اخالقی اپیبندی  - و اجتماعی  اخالق رحهف ای  ، وافداری هب وجدان کاری - اریانی 
ای از آموختن وآموزش دادن رفوگذار نکنم.باشد  منافع رفدی خود مقدم بدارم. ربای اینکه با وجدانی آگاه اقرد هب انجام این وظایف باشم،لحظه 

 مندی وظیفه شناس احساس رغور کنم!نوان رحهف اپیمردی و اپیبندی هب سوگند خویش بتوانم بع   با هک
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نقشه راه چشم انداز توسعه پایدار بتن و صنعت ساخت و سازهای بتنی ایران 

 19-پسا کووید

 بتن و زلزله ملیکنفرانس  سومینو  بیست

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 های بتنی ایران هانجمن علمی مهندسی بتن و ساز

 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 اداره کل استاندارد استان تهران

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

 موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و سومین
 1399دی ماه سال  4و  3

6 

 

 :سخن دبیر همایش

 محور اصلی جهان است  ،انسان

 کرونا، تاریخ تحول انسان است.دوران نرمال نوین پسا 

 انسان نوین مدرن، خود محصول دوران پسا کرونا است.

 محصول پیشرفت انسان مدرن است. ،دانش

 مغز انسان، مرکز احساس، حافظه، دانش و علم است.

 

 نوین مدرن پسا کروناعینی با نرمال نوین ذهنی مرتبط با نرمال  مغز انسان ضرورت انطباق

شناخت فرایند شکل گیری طرز فکر یا همان قالب های نوین ذهنی مرتبط با نرمال نوین مدرن پسا 

کرونا بعنوان یک زیر ساخت ضروری برای فراگیری این نرمال نوین مدرن مطرح می باشد. درک تفکر 

نین مدیریت همدل، هم آوا و تحول آفرین منطبق بر آخرین یافته های علوم مغز و عصب شناسی، همچ

جهت یاددهی/یادگیری ذهنی تحول آفرین، در عین توجه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی 

مفهوم تفکر مدیریتی یاد شده نقش محوری و  ارزش های اخالقی و فرهنگی متناسب بابکارگیری 

  کلیدی را برای انطباق با نرمال نوین مدرن شکل گرفته ایفا می کند. 

  



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و سومین
 1399دی ماه سال  4و  3

7 

 

ممهور به امضاء و مهر بدنه جامعه یاد شده متشکل از متولیان  و مهندسی عمران قطعنامه جامعه فنی

اجرایی اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی، بنیاد های مردمی، تولید کنندگان، سازندگان، مشاوران و 

)مبحث نهم(، نظام  کارفرمایان خواهان اقدامات مقتضی در خصوص اجرای قانون، مقررات ملی ساختمان

آگاه به مسئولیت فردی حرفه ای و نیز بازرسی و استفاده اجباری از تکنیسین شایسته صالحیتدار و 

در پروژه های ساخت و ساز  وفادار به وجدان کاری اجتماعی خود، پایبند به ارزش های اخالقی و

لزله، انفجار،آتش ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زبرای تحقق 

سوزی، سیل و محیط فعال خورنده همسو با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط 

بهبود جامعه و بهزیستی جوانان امروز  تاجهت اجرا به سازمان های مسئول کشور ارایه گردیده زیست، 

این امر میسر نشده است. به سود نسل آینده را شاهد باشیم، که علی رغم پی گیری های مکرر تا کنون 

می ها داده نشده مجددا طرح  از این رو سواالت مطرح شده در قطعنامه که تا کنون پاسخ شفافی بدان

 شود.

چرا انسان ایرانی همیشه دوراندیش، برای برون رفت از بحران پیش روی جامعه ایران پسا  -

 است؟  کرونا، مدیریت دیر هنگام را انتخاب کرده

 مقررات ملی ساختمان و  براستی دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای -

 استانداردهای ملی اجباری کدامند؟

 این دالیل از کجا سرچشمه می گیرد؟ -

و استانداردهای  ملی ساختمان ، مسئول نظارت بر اجرای مقرراتها و یا سازمان هاکدام نهاد -

تکنیسین شایسته  از ویژگی ها( و استفاده اجباری-آماده )بتن6044ملی اجباری  شماره 

صالحیتدار  کارگاهی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله 

  ن می باشند؟مورد نظر مقررات ملی ساختما 
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کنترل استاندارهای ملی اجباری الزم برای  ملی ساختمان و مقررات، به راستی چرا با وجود قانون -

بتنی عملیاتی نمی شود، آیا باید زلزله  هایساخت و سازارتقای کیفی  ،تولید بتن آمادهکیفیت فرایند 

 را بگیرد؟ هااز ایرانی  بیشتری باز هم جان تعداد

ی، فراصنعتی، شبکه اینترنتی و همچنین صنعتهای انقالب وقایع از برآمده مشاهدات

 انسانفته های پژوهش های علوم مغز، ذهن و شبکه عصبی شناختی نشان می دهد که یا

نوعی پارادوکس میان فرهنگ سنتی و ارزش های  درآستانهپساکرونا  نوین مدرن

 فرهنگی نرمال نوین مدرن پساکرونا درجوامع گلوبال قرار گرفته است

نوعی پارادایم عینی در جهان شکل گرفته که ایرانیان در شرایط کنونی با پذیرش این واقعیت که ما 

مواجهه با آن ضروری است با تمرکز بر تفکر مدیریت همدل، هم آوا و رهبری  تحول آفرین، همچنین 

 حوزه های تکنولوژی ارتباطات، اینترنت اشیا، پردازش ابرداده ها ، هوش مصنوعی و  برنامه ریزی در

ه پایدار از اروپا و آمریکای در شرف تکوین پیشی خواهیم رژیم های انرژی تجدیدپذیر همسو با توسع

 گرفت.  

همچون پدری قصه گو با وجود مادری غصه خور، شاعری  تواند ینم ایرانی هاهیچ قوم و ملتی بهتر از 

صنعتی،  یده هایی همچون انقالب هایپد یواقع یمعناسرایی ملی نماید، آن زمان که ایرانیان داستان و 

، مدیریت تغییرات پارادایم عینی و ذهنی، ارزش های اخالقی انسانی و 19-ندامی کوویدفراصنعتی و پ

 کرده رقابت حرکت رقابلیغبا نیرویی سریع و  فرهنگی نوین مدرن را درک نمایند، قادر خواهند بود تا 

 بدل نمایند. تیرابه واقعروباهایشان  و

 برون رفت از بحران

تنها با دولتی مصمم که تصویری مشخص و شفاف از سناریو آینده های متفاوت ممکن، محتمل و 

مطلوب تحقق پذیر ازمسیر توسعه پایدارملی  داشته، در تعامل نزدیک با حوزه های بخش خصوصی و 

بوده بنیاد های مردمی آگاه به قوانین، مقررات ملی ساختمان و استانداردهای نوین ملی و بین المللی 
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می توان از بحران عبور و آینده ای سبز را برای نسل امروز و آینده محقق و با آنها همداستان شده، 

  ساخت.

شرایط نرمال نوین مدرن پساکرونا، ادامه مسیر توسعه ملی در ایران که هنوز هم  آیا در

 مورد تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگفته است، همچنان میسر است؟

 شرایط جهانی سرمایه و حرکت در مسیر توسعه ملی: 

این  تیدامنه و اهم ،است 19-دویکوبیماری  پندامی ،قرن یجهانسرمایه بحران  نیبزرگ تر

رکود ناشی از آن حتی   ی و اجتماعیاقتصاد ی،بحران مال که است ادیز پندامی به قدری

  .داده استتحت الشعاع قرار  گذشته را نیز یسال ها مالی بزرگ

 اریبس ها کاال عیعرضه و توز یجهان رهیزنجشوک مالی ناشی از این بیماری، بیانگر این واقعیت است که 

همه  جه،ی. در نتدمختل شواست بطوریکه می تواند با  یک بحران نوین جهانی براحتی  ریپذ بیآس

 یاساس راتییتغبا ، بلکه را بدنبال داشته مدت یطوالن یاقتصاد یامدهایکرونا نه تنها پ روسیو یریگ

 ی را منجر شده که البته جهان یدار هیاز سرما یدیانتقال به مرحله جدو برقراری پارادایم عینی نوین،  
  می نماید. ثبات تر  بیرا  ستمیکل س

شیوع ویروس کرونا همچون یک جنگ جهانی تمام عیار کشورهای در حال توسعه را در تمام ابعاد 

، یآموزش ستمیس موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی و حتا اخالق سیاسی بویژه فرهنگی،

تحت تاثیر خود قرار داده  رهیجامعه و غو طرزفکر نوین مدرن ، عادات بازار کار ،یبهداشت یمراقبت ها

ی خود متمرکز شده و برای از دولت ها بر مشکالت داخل یاریبساست بطوریکه در سال های آتی 

 خودکفایی تالش می نمایند.

 :نیتحول آفر یرهبرتفکرمدیریت همدل، هم آوا و  اجرای  اصول

منتخب برتر کشور( و  ی)موسسه پژوهشیپژوهش موسسه کیبتن)متب(، بعنوان  قاتیمرکز تحق

جامعه با  انیم وندیرابطه و پ یبرقرار یو پنج سال گذشته تا کنون برا ستیانسان محور، از ب یسازمان
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، حاکمیت قانون، مقرارت ملی شهروند محور یجامعه ا یریشکل گ نیصنعت و دانشگاه، همچن

 .دینما یتالش متاندارد های ملی و بین المللی ساختمان و رعایت اس

و ظهور پارادایم  19-با آگاهی از شرایط موجود بحران ناشی از پندامی بیماری کوویداین مرکز 

منطبق بر  نیتحول آفرو رهبری  ، هم آواهمدل تیریمد اجرایبرآن است تا با نرمال نوین مدرن، 

از کادر  و با  الهام  ی(علوم مغز، ذهن و عصب شناس یپژوهش ها یها افتهی نیآخرطرزکار مغز انسان )

درمانی کشور بویژه بانوان پرستار که مرزهای تعهد حرفه ای و حتی اجتماعی خود را در نوردیده و حتی 

کرونا،  وعیاز ش یمواجه با بحران ناش یاصلاز جان شیرینشان به نفع هموطنانمان گذشته اند، بعنوان کلید 

نگاه  انه، باخردورزی، نظریه منطق شهیدان ر،یپذانعطاف  ،و مدرن، تفکر خالق نیفرهنگ نو جیتروهمچنین 

 یریادگیدانش و  یبیترک نیآموزش تحول آفر و استفاده از ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی

یکی، تکنیسین شایسته صالحیتدار کارگاهی و متعهد به مسئولیت حرفه ای فردی تکن یفعال مهارت ها

وژه های ساخت و سازهای بتنی تربیت نماید تا از طریق و اجتماعی خود را برای استفاده اجباری در پر

تحقق  یموثر را به سو ییگامها اعمال حاکمیت قانون و مقررات ملی ساختمان و رعایت استانداردها 

 برداردآگاه، آباد، آزاد و شکوفا  یرانیا

زلزله امسال بیست و سومین همایش ملی سالیانه با موضوع کنفرانس ملی بتن و  هدف همایش:

نیز در شرایطی متفاوت فضایی نوین مدرن انتزاعی محرک انگیزه، خالقیت، اندیشیدن، آگاهی و 

مسئولیت پذیری را فراهم می آورد تا جامعه مهندسی عمران کشور و تمامی دست اندرکاران حوزه 

رفرمایان و تولید کنندگان، کا، صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی )مهندسان مشاور، پیمانکاران

مجریان پروژه های عمرانی( ضمن همدلی، هم آوایی، هم اندیشی، همگرایی، و بهره مندی از خرد 

اینترنت اشیا جمعی، زمینه اعمال مدیریت تغییر و تحول در دوران پسا کرونا را با نمود بیش از پیش 

امنیت و توسعه  درخدمت و اجتماعی فرهنگیو هوش مصنوعی درجهت رشد و توسعه اقتصاد فرهنگی 

 ملی فراهم آورند.

بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی متناسب با طرزفکرنرمال مدرن نوین دوران بحران پساکرونا، با 

وفاداری به وجدان کاری، احترام به شعور اجتماعی و منش فرهنگ نرمال نوین مدرن و البته حاکمیت 
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قانون، رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارهای حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی، به ویژه 

بتن،  تولیدکنترل کیفیت فرآیند و نظارت ویژگی ها و نظام بازرسی -استاندارد ملی اجباری بتن آماده

رگاهی میسر و صد البته استفاده از تکنیسین متخصص شایسته صالحیتدار کاساخت و سازهای بتنی 

 خواهد شد.

امید است پدران و مادران این سرزمین روایتگران شایسته داستان ملی برای ایرانی آگاه، آزاد، آباد و 

شکوفا همسو با توسعه پایدار)اقتصادی فرهنگی، اجتماعی فرهنگی و بهداشت محیط زیست( درخدمت 

 ایران عزیز باشند.بهبود جامعه، امنیت و منافع ملی برای نسل آینده و بچه های 

 آینده مطلوب می نگریم، زیرا بقیه عمرمان را در آن سپری خواهیم کرد!ما به 

 

 

 

 

 

  

)متب( مرکز تحقیقات بتن رییس  

 مصطفی احمدوند
ACI Fellow 
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بکار رفته در بتن   کیابعاد و روش اصالح سطوح  خرده الست ریتاث

دوام بتن اتیبرخصوص  
 

 محسن کریمی1*، محمد مهدی جباری2

1 
  ،ایران شیراز ، اسالمی ازاد دانشگاه ،واحدشیراز، عمران مهندسی گروه *،1

 ،ایران شیراز ، اسالمی ازاد دانشگاه ،واحدشیراز، عمران مهندسی گروه 2

 چکیده

سداز در ح زه سداوس و  ندن س  شدد روز ازوون  سدازهر سدس ایم ماده بع عن ان ی ی از  ر ی  شدده ا های بتنی م جب 

شدناوتع شد د  مصدر  سداسدتریم م اد در قرن اویر  سدس، بع همسداوتمان  یهارسداوسیزتریم  یبتم جوء ا  میمدرن ا

سدتک ا  و دوا  نن نش  مهم لیدل سدس مشاومس و بهره کندیم فایا یا سدازه بتنی  ز  ا ند   در هر  دهی نن در   ا

شددرایو مکیزی، دوا  از اهمیس ز   اددیاری از  شددده، حف. گردد  در ب صددی کع برای نن لکاه  شددی ای ال ادهعمر م

کدع میوان  سددددس  ندده دوا  بتم ا یدار مهن و ت ییم کن اددد هدای ب سددددس  نف ر دبیری بتم ی ی از  دارامتر برو ردار ا

ادار  سد لفا   بیریو سدس  دوا  ها، کلریدبتم در برابر ع امل وارجی مانند  شدیمیایی ا سدایر ع امل میر   ها و 

شدیدن بتم هاهر می ند ر  از هن  ا ند ر  شد د کع میناکازی بع  ت اند در اثر ع امل وارجی یا داولی م ج د بع 

شددیمیایی و یا م انی ی درو د بتم اتفا  بیازتد  هد  از ایم  هوه   سددز س زیوی ی،  نددالس  تاثیر اب اد و روش ا

ندیا  دوا  بتم با صد  سدتی  ب ار رزتع در بتم بر و سدتفاده ورده   سدید  شدیمیایی م اد از ا برای  سد لف ری  ا

 و بیشدتر چادنندگی و درگیری ایجاد جهس زبر و متیلیل سدز  ی  ایجاد و ها ررا   سدتی  سدز س اندالس

سدز س بع سدیمان ومیر نف ر همچنیم سدتی  ررا  شدده متیلیل درون   ررا  وزن ازوای  نن تنع بع و ها  

سددتی  سددتی  با اب اد  .گردد، بتم دوا   بهن د و شددناوری از جل گیری و    2الی  1در ادامع بتم حاوی ورده  

سدی   شدیمیایی م رد برر سدتی  در مکل ی   سدز س ورده   ندالس  سدتای ا میلی متر  رداوتع و دوا  ایم بتم را در را

طی مد  زمان   ٪2۰و  ٪ 1۵قرار داده و  برای انجا  ایم زرایند از  غ طع ورکردن ورده  سدتی  در اسدید با مشیا  

شددیب بت شدداری و دوا  نم نع های م شددان دهنده بهن د مشاومس ز سددس  نتایه ن شددده ا سددتفاده  سدداوتع و ا م م رد نظر 

 حاوی ورده  ستی  انالس شده با اسید می باشد 

 

 ،ی ن کلراید  انالس سز س  دوا   ی ن س لفا ورده  ستی  کلیدواژه:
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تهران با استفاده های معادن شن و ماسه ارزیابی واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه

 از آزمایش پتروگرافی و انطباق آن با نتایج آزمایش مالت منشوری تسریع شده
 

 سیده سارا موسوی هراتی1، سید محمود فاطمی عقدا2، مهدی تلخابلو3،  امیرمازیار رئیس قاسمی4
و ارزمی تهرانکارشنا  ارشد زمیم شناسی مهندسی، گروه زمیم شناسی کاربردی، دانشگاه  -1  

،استاد،گروه زمیم شناسی کاربردی، دانشگاه و ارزمی تهران -2  

استادیار ،گروه زمیم شناسی کاربردی ،دانشگاه و ارزمی تهران  -3   

   هوهشگر مرکو تکشیشا  ما م، راه و شهرسازی -4

 چکیده
سدنگ ایمجم عع ها،سدنگدانع شد ل متریلیم 7۵تا   رونیم 7۵میتلف از حدود  هایدر اندازه یم دن یاز قز ا   ادتند و بع   یهاه

سددتفاده قرار م یسدداوتمان یدر کارها یمیتلف سددتفاده در ته یکاربردها متریاز مهن ی یکع  رندگییم رد ا شددیبتم م عیننها ا   دبا

گیرند، و ای بتم م رد اسدتفاده قرار میهها، کع بع عن ان سدنگدانعهای م ج د در ان اع سدن ورابی بتم در اثر واکن  ب ضدی کانی

سددیمان  رتلند وج د دارد، روی می سددنگدانعقلیای مکل ی در بتم کع عمدتاً در  شدد د  گفتع می هادهد  بع ایم  دیده واکن  قلیایی 

در سدنگدانع، ی  گیرند، با سدیلی  ز ای م ج د های م ج د در سدیمان یا منابع دیگر نشد   میهیدروکادیدهای قلیایی کع از قلیایی

ش ند، کع ایم، با گبشس زمان، م جب دهند کع در ط ی زمان با وج د رط بس منناو و مت ر  میژی سیلیای قلیایی را تش یل می

ای برو ردار اسدس  در ایم تکشی،، برای ت ییم ها از اهمیس ویههزایی سدنگدانعشد د  بنابرایم بررسدی و او واکن تیریب بتم می

سدنگدانعواکن میوان  شدد کع هد  از ایم مشالع، انزنا  زایی  سدتفاده  شد ر مال  ا شدده من ادریع  سدی  تروگرازی و نزمای  ت ها برر

 باشد  نتایه  تروگرازی سنگدانع با نتایه تاریع شده می

سدنگدانع شدده م رد مزال ع می جهس انجا   هوه   سدتاندارد رکر  سدتان تهران مزاب، با ا سد   ی و نزمای  ها از چند م دن در ا رو

های می روکریادتالیم، های مضدر از جملع سدیلی دهد وج د کانیتادریع شدده قرار گرزتع شددند  نتایه حاندل از  هوه  نشدان  می

سدنگدانع ادی ب دن زمینع بروی از  سدیلی ادی و  سدیلی سدن  نه   ادی، زل لیتی، کربناتع و نندزیتی،  سدیلی شدان ان اع میتلف ت    ها، ن

ها اسدس کع در ند ر  اسدتفاده، م جب اننادات و ت ر  بتم و در نهایس گادییتگی سدازه و اهد  دن ایم سدنگدانعدهنده نامرغ   ب

سددس نمده از نزمای   نددکس نتایه و اهمیس انجا  نزمای   تروگرازی بع  ASTM C1260شددد  همچنیم نتایه بع د ت ییدی بر 

 اه قنل از اجرای طرس اوتالت بتم اسس  منظ ر انتیا  مصال  مناسب با نر  هوینع کن در مد  زمان ک ت

 

 ، م ادن شم و ماسعASTM C1260، نزمای  ASTM C295سنگدانع، واکن  قلیایی، بتم، نزمای   تروگرازی  کلمات کلیدی:
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 آنالیز کامل سدهای بتنی قوسی برای حاالت بحرانی

 پیام ستوده1، علیرضا دانشیار2، مسعود میرمحمدصادقی3، محسن قائمیان4
 دانشج ی دکترا، دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی شریف، تهران، ایران -1

 دکترا، دانش ده عمران، دانشگاه نن تی شریف، تهران، ایران -2

 دانشیار، واحد ن  و مکیو زیاس، مرکو تکشیشا  و نم زش عالی انفهان، وزار  نیرو، انفهان، ایران -3

 شگاه نن تی شریف، تهران، ایراناستاد، دانش ده مهندسی عمران، دان -4

 چکیده

سدی ن در نظر گرزتع میاز ان اع بارگباری سدی بع همراه میون و ز ندا سدد بتنی ق  ادتن  سدی ت ان بع شد د میهایی کع برای ننالیو 

نظر ی  ای اشداره کرد  از ننجایی ع سددهای بتنی ق سدی از بارگباری اسدتاتی ی، بارگباری حرارتی و همینز ر بارگباری لرزه

ادد   می سددی ل شدد ند، بارگباری حرارتی برای ننها از اهمیس ویههسددازه بتنی باری  مک سددس  در ط ی ی   ای برو ردار ا

سدد زمان سدایس  ازتد  ایم لکظا  هایی وج د دارد کع ت زیع تن  حداکثری در نن زمان اتفا  میسدا نع تیییرا  حرار  در 

شدیب از مشادیر اکادترمن دما صدلی بع وق ع میدر ی  بازه م  ی ندند  برای در نظر گرزتم حا   بکرانی، اعمای همومان یی ز

سدددس  بع عنار  دیگر، در زمانبارگباری سدددی قرار گرزتع ا حرارتی  هایهای وق ع تن های میتلف در ایم مزال ع م رد برر

شددهماکویمن بارهای لرزه ادتن اعمای  سدی سدتاتی ی نیو بع  سدس  در ایم مزال عای و ا سدتفاده ا سدی در ایران ا سدد بتنی ق  ، از ی  

شددهشدده شدیب  سدی ن از قنل م سدد طی ی  ننالیو کالینرا سدس  وصد ندیا  مصدال  ایم  سدس  چهار حالس میتلف ننالیو در ا ا

سدای و حالس بکرانی در ایم مزال ع در نظر گرزتع شدده سدرد و زمان گر   شدامل بارگباری تکس بارهای کلی در زمان  اسدس کع 

های میون والی و میون  ر اسس  با استفاده از ایم نتایه، دید بهتری برای حا   اکاترمن رزتاری سدهای در حالسهمینز ر 

 ت ان بایار کاربردی باشد نید کع در رزتارشناسی سدها و همینز ر نگهداری از ننها میبتنی بدسس می

 

 ای، ترکیب بار بکرانیحرارتی، ننالیو لرزهز نداسی ن، ننالیو -میون-سیاتن سد های کلیدی:واژه
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مقایسه روش بلوغ و بلوغ ارتقا یافته در تخمین مقاومت فشاری بتن خود 

 تراکم
 

 3،  فرشته اوزن زاده2*، ساسان معتقد1فردسحر کاظمی

 ایراندانشج ی کارشناسی ارشد، مهندسی سازه، دانشگاه نن تی واتن ا ننیاء بهنهان، بهنهان،  -1

 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانش ده زنی و مهندسی، دانشگاه نن تی واتن ا ننیاء بهنهان، بهنهان، ایران -2

 دانشج ی کارشناسی ارشد، ن  و سازه هیدرولی ی، دانشگاه نن تی واتن ا ننیاء بهنهان، بهنهان، ایران -3

 

 چکیده

سدددا  داده هدای واق ی تدارییچدع دمدای بتم در مکدل تیمیم می زندد  بدع روش بل غ برای تیمیم مشداومدس بتم،  مشداومدس را برا

شدددگاهی و بتم درجا را ب اهد  النتع روش بل غ  سدددی ن نم نع نزمای سددد ی دارد اوتال  بیم نری هیدراتا همیم دلیل روش بل غ 

ع میصد و بتم با طرس اوتالت م رد نظر نیازمند ت سد ع رابزع مشاومس بل غ اسدسهکع منکنی کالینراسدی ن نیو گفتع می شد د  ک

سدددس  هرگ ندع تیییر در اجواء میل ت می منکنی را اریدب و غیرقدابدل اعتمداد کندد  بدع همیم ترتیدب روش بل غ در تیمیم   ت انددا

سدس  در ایم مشالع ت انایی ا شدده ا شدنهاد  شد ل روش بل غ ارتشا یازتع  ی سدس  برای حل ایم م شد التی م اجع ا یم مشاومس بتم با م

سدددس  بدع ایم منظ ر از  سدددتفداده قرار گرزتدع ا طرس میل ت برای کدالینره  3دو روش در تیمیم مشداومدس بتم و د تراکن م رد ا

شددان می دهد کع بل غ ارتشا یازتع با ت جع بع طرس، دقس تیمیم را با   سددس  نتایه ن شددده ا سددتفاده  کردن رابزع بل غ ارتشا یازتع ا

 ش د کع ایم روش جایگویم روش م م ی بل غ ش د  میبرده اسس  بع ایم ترتیب ت نیع 

 

 درند رط بس، درند ه ا بل غ سنه، عمل نوری بتم، کاب مشاومس، های کلیدی:واژه
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بررسی پارامترهای تاثیرگذار برپاسخ لرزه ای برج  آبگیر واقع در مخزن 

 سدهای بتنی
 

  سروش رساطلب1 ، محمد تقی احمدی2، محمد عالم باقری3
 دانشج ی دکتری سازه های هیدرولی ی، دانش ده مهندسی عمران و مکیو زیاس، دانشگاه تربیس مدر ، تهران -1

 استاد گروه سازه های هیدرولی ی، دانش ده مهندسی عمران و مکیو زیاس، دانشگاه تربیس مدر ، تهران -2

 شگاه تربیس مدر ، تهراناستادیار گروه سازه های هیدرولی ی، دانش ده مهندسی عمران و مکیو زیاس، دان -3

 

 چکیده: 
 

سدد بتنی  سدت انع ای ت والی تکس اندرکن  با  سدن دینامی ی برگ نبگیر ا سدیس  ارامتر های میتلف بر  ا ادا ضدر ح در مشالع حا

سدع ب دی در اجوا مکدود بع روش  گرانهی  ادتن با المان  سدی  –وزنی ،  ی، ن  داولی برگ و میون م رد مزال ع قرار گرزس  

ادازی  شد اع ، عم، ن  داولی و  یرام نی اولری  با تکلیل در تارییچع زمان مدل سدنجی گردید   ارمترهای ارتفاع ،  ندکس  و 

سدن ت داد و نک ه  سدز   ا سدتفاده از روش طراحی نزمای   سدی قرار گرزس  با ا سدد م رد برر ندلع برگ از  برگ، جن   ی و زا

منجیل انالس شده بر اسا  مدلاازی تاس ها طراحی گردید  همچنیم مدی ها تکس تکری  ازشی زلولع های تفس، ایر ینیا و 

ادیار زیاد نییم نامع  شدتریم  قرار گرزس  از تکلیل نتایه بدسدس نمد کع 28۰۰طیف تیپ دو در مناط، لرزه ویوی ب شد اع برگ بی

ادددنی نن کاه  می باید   شددد اع برگ جابع جایی ن ادددنی تاگ برگ های نبگیر دارد بع ط ری ع با ازوای   تاثیر را بر جابع جایی ن

، ن  داولی برگ دومیم عامل تاثیر گبار بر جابع جایی نادنی تاگ برگ می باشدد کع ایم اثر گباری ابتدا تا تراز ی   ارامتر عم

سددن لرزه ای تاگ برگ دارد سددری ی بر  ا شددی  شددی و    از نن تا تراز تاگ برگ اثر ازوای همچنیم  .چهار  ارتفاع برگ روند کاه

 مشیب گردید نانس مدوی ا ستیایتع بتم بع  ی  در مکدوده م رد مزال ع کمتریم تاثیر را بر جابع جایی نانی برگ دارد 

 

 زشار هیدرودینامی ی  ، اسن لرزه ای،  ی -بتنی سد -ن -اندرکن  برگ ر،یبرگ نبگ واژه های کلیدی:
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سیمانی مهندسی شده با استفاده از های رفتار مکانیکی کامپوزیتبررسی 

 مصالح داخلی
 

 ابراهیم صادقی1، داود مستوفی نژاد2، علیرضا سلجوقیان3
دانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرای  سازه، دانشگاه نن تی انفهان -1  

استاد دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی انفهان -2   

 مهندسی عمران، دانشگاه نن تی انفهان استادیار دانش ده -3

  دهیچک

 

ضد عمهن ی ی از سداوس و ت لید ان اع بتمهایی کع در دهعتریم م  سدس،  شدده ا سدس کع عالوه بر های اویر بع نن ت جع  هایی ا

کع ت سدو  رزاد ر  اسدس ECC2ها باشدد  ی ی از ایم ن ع بتم سدن  ب دن، دارای و او مشاومتی با  و شد ل  بیری مناسدب

سدای  شدد  بتم  1993لی در  شد ل ECCاوتراع  سدس کع برای ایجاد حداکثر  شدده ا سداوتع  شدده از م ادی  اند و  بیری طراحی 

شدددده نامیده می سدددی  سدددیمانی مهند تر، در دراز مد  از بتم تر و دوا  بی بع دلیل عمر ط  نی ECCشددد ند  بتم کامپ زیس 

ی در جهس ت سد ع ادسیز ویمکهای کاه  نل دگی گویم سدیمان، ی ی از راهاز مصدال  جایتر اسدس  اسدتفاده م م لی ارزان

سدیمان، باع  کاه  سدس ایدار ا سدیلی  و   کوای بع جای  سدرباره، می رو سدیمانی نظیر  صدال   سدتفاده از م سدتا، ا   در همیم را

ادس می سدی و او م انی ی نم نعنل دگی مکیو زی ضدر، بع برر شدده با بتم هگردد  در  هوه  حا سداوتع  از جملع  ECCای 

باشدد  نزمای  درندد حجمی می 9/1مشاومس زشداری و ومشدی  رداوتع شدده اسدس  میوان الیا  اسدتفاده شدده در ایم  هوه ، 

شددداری بدا نم ندع شددد ری ای بدا نم ندعمیلی متر و نزمدای  وم  چهدار نشزدع 1۰۰هدای م  نی مشداومدس ز  4۰ × 1۰۰ × 3۵۰هدای من

های سیمانی انجا  شد  در ایم تکشی،، بع بررسی و او م انی ی کامپ زیس ECCهای روز بر روی نم نع 7سم متر، در  میلی

ی ساوتع شده با استفاده از مصال  سیمانی داولی نظیر سرباره،   کوای و می روسیلی ،  رداوتع شده اسس  نتایه مهندسی شده

سددیلی  و  سددتفاده از می رو شددان داد کع ا شدداری مین شددی طرس گردد  هن  کوای، باع  ازوای  مشاومس ز چنیم مشاومس وم

شدی طرس اوتالطی کع در نن از  ۵/4اوتالطی کع در نن از  سدس، با مشاومس وم شدده ا سدتفاده  سدرباره ا ندد   کوای بع جای  در

 سرباره استفاده شده اسس، تشرینا برابر اسس   

 

 مشاومس ومشی، ش ل  بیری،   کوای، می روسیلی  نزمای   ، ECCه کامپ زیس سیمانی مهندسی شده کلیدی: ماتکل
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 ها در ترمیم بتن وتاثیر آن برخواص بتن خودترمیمکاربرد باکتری

)یک مطالعه مروری(   
 

 دکتر حمیدرضا ربیعی فر1/  فریبا شکوهی*2 زهرا آشتیانی عراقی3

 1- استادیار، گروه تکصیال  ت میلی، دانش ده زنی و مهندسی، دانشگاه نزاد اسالمی- واحد جن   تهران، ایران 

واحد جن   تهران، ایران -دانشگاه نزاد اسالمی مدیریس و مهندسی ساوس، دانش ده زنی و مهندسی، -عمراندانشج یان کارشناسی ارشد مهندسی  -2  

  واحد جن   تهران، ایران-دانشگاه نزاد اسالمی نی و مهندسی،مدیریس و مهندسی ساوس، دانش ده ز -عمراندانشج یان کارشناسی ارشد مهندسی  -3

 

 چکیده

های و دترمیمی بتم، ب یهه روش استفاده از  ایع های زیاتی ه باکتری ها  در و د ترمین بتم م رد بررسی در ایم تکشی، روش

تاثیر ازوودن باکتری ها بر وص نیا  بتم مزال ع شد  بروز ترک ها در بتم بع د یل میتلف، مروری قرار گرزس  همچنیم 

در شرایو مکیزی کع م جب تیریب های سزکی و و ردگی  امری اجتنا  نا بیر اسس و کاه  مشاومس و نسیب دیدن بتم

بع همیم جهس ایم   کندنرمات رهای تش یس کننده می ش د، بتم را نیازمند ترمین و بازسازی های مداو  و ت رارش نده می

ششان م ض ع چال  مهمی در نن س ساوتمان ایجاد کرده اسس، در دهع گبشتع ت ن ل ژی و د ترمیمی بایار م رد ت جع مک

و م اد و ترکینا  م دنی یا  لیمری و اویرا ترکینا  نلی و زناوری های زیاتی متن عی م رد نزم ن و استفاده واقع شد 

قرارگرزس  هد  ایم تکشی، بررسی ترمین های منتنی بر استفاده از باکتری های ت لیدکنندۀ ترکینا  کلاین و نیترا  های 

میالدی، منتنی بر ایم ت نی   2۰2۰تا 2۰17 بس و ه ا اسس  تکشیشا  گبشتع از سای رکننده ترک های ریو بتم در م رض رط

ت نی  های م دنی سازی زیاتی نتایه امید چع بع ن ر  مروری و چع  هوهشی، م رد بررسی قرارگرزس و نشان داد کع 

فاده از حامل و کپا لع سازی بیشی در ن  بندی می رو ترک های بتم دارند و نتایه تکشیشا  بیانگر نن اسس کع روش است

باکتری ها، نانس بع روش کاربرد ماتشین بهن د بیشتری در بتم ایجاد می ند وتشرینا همیشع م جب ازوای  مشاومس و دوا  بتم 

و متییرهایی مانند غلظس، ن ع باکتری و   pH درجع  و یم اد میبن ع  درجع حرار ، اگرچع کع شرایو مکیزی مانند ش د؛ می

 ها  بر میوان ترمین بتم تاثیر دارد حامل 

 

 باکتری، ترمین ، بتم، و دترمین، سازه  :های کلیدیواژه
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های بتن مسلح با ستون پذیریکننده در شکلاثر فوالد محصور بررسی

 های عصبی مصنوعیاز شبکه استفاده

 
 3حسین نادرپور ، 2سید روح اهلل حسینی واعظ ،1سعید سرودلیر *
  علن و زرهن  تهران دانشگاه سازه، گرای  عمران، مهندسی انشج ی دکترید -1

 قن دانشگاه مهندسی و زنی دانش ده دانشیار -2

 سمنان  دانشگاه مهندسی عمران دانش ده دانشیار -3

 
 چکیده 

 

سدددازهدر طراحی لرزه سدددازهای  ضددد های  سدددس ع ادددل ،  ز  ا شددد لهای بتم م شدددند تا ای بع قدر کازی  بت انند در حد  بیر با

اددتعقابل صدد ر کردن ه اددتهل  نمایند  مک سددازهت جهی انرژی زلولع را جب  و م ضدد   های ای ی ی از روشی بتم در ی  ع

گیرند اهمیس بیشدتری دارد  ها اسدس  ایم اثر برای عضد هایی کع تکس اثر بارهای مک ری زیاد قرار می بیری ننازوای  شد ل

باشد و همانند اناان های عصنی زیاتی میدازش اطالعا  اسس کع الها  گرزتع از شن عشدن ع عصدنی مصن عی، ی  سیاتن  ر

سدتفاده از مثای های عصدنی مصدن عی ابوارهایی قدرتمند برای حل مادالل  یچیده و یازتم بینند  شدن عهای م ج د نم زش میبا ا

های بتم مال  بات جع بع وج د  بیری ست ندر ش ل شدگیباشند  در ایم تکشی، اثر مکص رارتنات بیم  ارامترهای م ج د می

شدن ع ارامترهای میتلف و روابو  یچیده بیم نن سدتفاده شددهها از  سدس  برای ایم منظ ر مجم ععهای عصدنی مصدن عی ا ای از ا

شدن ع عصدنی جمعداده شدا  میتلف برای نم زش  شدگاهی از نزمای شداری بتم، نوری گردیدههای نزمای سدس  مشاومس ز تن  ا

سدز  مشزع نرمات رهای عرضدی بع سدت ن و  ادنس بار مک ری بع هرزیس باربری  ادلین نرمات رهای عرضدی، ن عن ان  ارامترهای ت

شدده شدن ع در نظر گرزتع  شد لورودی  ضدریب  سدس  تابع هد   شدد  با ت جع بع نتایه بع بیری میا سدازی دسدس نمده در مدیبا

صد رسدت ن ادل  مک سدتفاده های بتم م شدن عشدده با ا صدن عی، وزایی بعاز  صدنی م ادنس بع داده 47/۰میوان های ع ندد ن های در

شدن ع بع سدس کع  شداهده گردید کع بیانگر نن ا ندلی م شدن عا ادتگی  ضدریب همن سدس  همچنیم  ی طراحی و بی نم زش دیده ا

سددی روابو م ج د بیم  ارامترهای میتلف، ت ثیر  ارامترهای ممی 999/۰شددده  شددد  در نهایس با برر شدد لبا  بیری یتلف بر 

 نرمع را بررسی شده اسس های بتمست ن

 

 های عصنی مصن عینرمع، شن عهای بتم بیری، ست نکننده، ش لبتم با مشاومس با ، ز  د مکص رواژگان کلیدی: 
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مکانیک شکست سد بتنی وزنی کوینا با استفاده از تحلیل احتماالتیبررسی   
 

 ستاره فرهنگ1، مجید پاسبانی خیاوی 2
دان  نم وتع عمران، سازه های هیدرولی ی، دانشگاه مکش، اردبیلی، اردبیل، ایران -1  

دانشیار گروه عمران، دانش ده زنی و مهندسی، دانشگاه مکش، اردبیلی، اردبیل، ایران -2  

 

 
 هچکید

    

سدازه سدیس وزرا  و هایی هادتند کع بع د یل میتلف اعن از سددهای بتنی از جملع  شدد  و حادا سداوس و نیو  اهمیس اهدا  

شدی از ورابی احتمالی نن سدازهنددما  نا شدان مهن ب ده و تکلیل قابلیس اطمینان ایم  ادتمر ایمنی و عمل رد ها از ها، ارزیابی م

ع با اسدتفاده از باشدد  مشالع حاضدر، بع تکلیل حاداسدیس سدد بتنی وزنی نادنس بع مدوی یان  بتم بدنای برو ردار میاهمیس ویهه

سدازی م نس کارل  می (LHS)روش نم نع برداری م  نی  تیم  شدنیع  شدرزتع تر و مناسدب تر روش   ردازد  باشدد، میکع زر   ی

سدتفاده از روش اجوا مکدود در نر  ازوار مدی ند ر  دو ب دی و با ا سدی ن بع  سدد، میون و ز ندا ادتن  سدی  ANSYSسدازی 

سدد بتنی وزنی ک سدس   شدده ا شدتا انجا   سدان ینا بع عن ان مزال ع م ردی و با اعمای  زرناندو در دو جهس ازشی و نگاشدس زلولع 

سدس  در ایم تکلیل، مدوی  شدده ا سدتفاده  سدس جهس بررسدی گادترش ترک از مدی ترک منفرد ا شدده ا قالن م رد بررسدی واقع 

ی و تن  اندلی سد   در نشات بکرانی بع عن ان یان  بع عن ان متییر ورودی تصدادزی و حداکثر تیییر م ان ازشی، تن  اندلی او

صددادزی  اددنس بع متییر ت سددیس  ارامترهای وروجی ن اددا سددی ح شددده اند  در نهایس بع بک  و برر متییر وروجی در نظر گرزتع 

 های بع دسس نمده از تکلیل  رداوتع شده اسس  ورودی با ارالع منکنی

 

 ک ینا، ترک منفرد، سد ANSYS، م نس کارل ،  LHSکلیدی:  هایواژه
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های معمولی به ساختمان سبز به کمک  ساختمان رییتغ دهیو فا نهیهز یبررس

 نظریه بازی ها
 

 امیر محمود نورمحمدی میاندهی1*

 دانشگاه نزاد اسالمی واحد کرگ، النرز ساوس، مدیریس و مهندسی کارشنا  ارشد مهندسی عمران، گرای 

 چکیده

باشدد  سدازی در شدهرها، میوان مصدر  انرژی نیازمند مدیریس میبا ت جع بع ت سد ع شدهرنشدینی و نیو ازوای  روز ازوون بلندمرتنع

سدداوتمان با ت جع بع کمن د منابع، بر هوینع صددر  انرژی در  سدداوس و    از چرا کع عد  مدیریس م سدداوتمان در حیم  های 

سدددس  بهره سدددا  تمه یطراح رییتی دهیزا-نعیهوه  بع ارالع مدی هو  میدر ابرداری ت ثیرگبار ا در  یزیمک ادددسیز دا یبر ا

سداوتمان روژه اد  ن یهای  اد  ن یها  برایباز عیهبا کم  نظر یم سدتان تهران  ی روژه م شدد  در منزشع تجری  ا  بع رداوتع 

سد سدان  روژه ده،یو زا نعیهو ،یزیمک ادسیهای م ثر در مناح  زنعیبندی گوسیو اول  یمنظ ر برر شدنا های با ت جع بع نظر کار

ادالل ز سداوتمانی صدر  انرژ یبر مننا یزیمک ادسیبع م شدنامع ،یکاه  م سد بندی رتنع یبرا وی  ر روش از  شدد یها طراح ر

سدتفاده شدد  نعیگو سدتفاده شدد مصدرز یسدازی انرژمدیدر ها ا ازوار در منک  ن ر و نر های یورود ی از نر  ازرار انرژی  ال  ا

صدرز یانرژ وانیحرار  کع در م در دو ها بر مننای تئ ری بازیسدازی و مدی دندیگرد مییکنند ت می جادیا رییسداوتمان تی یم

سدا عیت     ارید -1حالس  سدا یسدانت ۵ سی ن لی عی   یبا   ارید -2انداز و  عیزاقد ه ابند و  جع ت  با   یانداز ز عیبع همراه 

شدد 19بع منک   شددرا هیبا ت جع بع نتاد  انجا   شددد کع در  شدداهده  سددس نمده، م سدداوس برا  ی  ویبع د  ویمک یزاکت رها یاز 

سدد دمند میشددتریب ریت نعیگو ده،یو زا اددسیز سدد نعیگو نع،یزاکت ر هو ی  را دارد و برایوزن ه وزن  میشددتریب  اییم ان اددا یت 

سدد دمند شددرا می  را دارد  همچنیه سدداوس برا ویدر  وزن  میشددتریرن  ب نعیگو ده،یو زا اددسیز ویمک یزاکت رها ی   از 

سد دمند سد نعیگو نع،یزاکت ر هو ی  را دارد و برایه سد دمند میشدتریب  اییم ان ادا یت  سدازی در بی  مدی .  را داردیوزن ه

شدان داد  صدر  انرژی، نتایه ن سدتفاده از نعینش  بهم صدال  و ا صدر  انرژسدایعسدازی م سدس و منجر بع  یبان در کاه  م م ثر ا

صدر  انرژی بع میوان  شد د 3۰کاه  م سدای می  سدای  نجن با ی ی  و اهد   گیگاژوی در  ادنس هوینع بع زایده از  همچنیم ن

ها نیو نشان داد کع سنوسازی ت سو  یمان ار در حیم ساوس و ت سو مصر  کننده    از ساوس،  شد  استراتهی نظریع بازی

  با تریم امتیاز را دارد 

 

 زایده-هوینع انرژی، مصر  طراحی، مکیو زیاس، ساوتمان سنو، تیییر :واژگان کلیدی
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بررسی تاثیر پوزوالن محلی کالش بر روی نسبت مقاومت کششی به مقاومت 

 فشاری  در بتن معمولی و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی 
 

  علی فروغی اصل حمید پیری روزی ،
 دانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران هسازه ، م ساع نم زش عالی رشدیع، تنریو، ایران-1

 ، دانشگاه تنریو، تنریو، ایراندانشیار دانش ده عمران-2                                            

 

 چکیده
 
 ت لید  باشد می نن ساوتار انلی ماده سیمان کع ب ده جهان در ساوتمانی مصال  تریم  رمصر  از ی ی عن ان بع بتم امروزه     

 ب ده زیاس مکیو نل دگی باع  میتلف های ن ینده ایجاد با و طنی س تیریب م جب طنی ی، منابع از کالن استفاده با سیمان

 بص ر  میتلف های   زو ن از استفاده لبا دارد بدننای را ها  روژه اقتصادی های هوینع ازوای  زرنیند، های هوینع نر  با و

  اسس یازتع ای گاترده کاربردهای Admixture ب ن ان بتم ساوس در و Additive ب ن ان سیمان ت لید در سیمان جایگویم

 م انی ی و او بر نن ت ثیر بررسی برای ن زیان - کالش مکلی   زو ن اقتصادی، و اجرالی ماالل بع ت جع با  هوه  ایم در

 شاهده نم نع سری دو  هوه  ایم در  اسس شده انتیا  نن زشاری مشاومس بع کششی مشاومس نانس ت ییم و م م لی بتم

  بر منزن، ای سنگدانع مصال  از استفاده با و  ACI 211  اوتالت طرس استناد بع    زو ن دارای های نم نع و   زو ن بدون

 در و  سیمان عیار درند 2۵ و 1۵  ، 1۰ وزنی مشادیر در کالش مکلی   زو ن و دو تیپ سیمان ، ASTM C33  استاندارد

 کششی مشاومس نانس  گرزتند قرار کششی و زشاری مشاومس ت ییم نزمای  م رد سپ  و تهیع 28 و 14 ، 7 های نوری عمل

 از و شده ارالع میتلف مشادیر روابو با و ت ییم نم نع سری دو هر در طراحی  ارامترهای از ی ی عن ان بع زشاری مشاومس بع

 ازوای  م جب درند 1۰ میوان بع کالش مکلی   زو ن از استفاده کع دادند نشان  هوه  نتایه  گردید مشایاع  ACI  جملع

   زو ن از استفاده در ت اند می و د کع گردد می  کنتریه شاهد نم نع با مشایاع در زشاری مشاومس بع کششی مشاومس نانس

  ش د تلشی چشمگیری ج یی نرزع کالش مکلی

 

   زشاری بع کششی مشاومس نانس کششی، مشاومس زشاری، مشاومس کالش،   زو ن :های کلیدی واژه

 



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و سومین
 1399دی ماه سال  4و  3

23 

 

اثر جایگزینی پوزوالن خاکستربادی با پوزوالن میکروسیلیس بر مقاومت 

 فشاری و کششی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده
 

 یگانه رضایی*1، هومن  هورنهاد 2 

،دانشگاه عل   و ت س ع  ایدار نریا ،تهران، ایرندانشج  کارشناسی ارشد  رشتع مهندسی عمران  گرای  سازه  -1  

استادیار دانشگاه عل   و ت س ع  ایدار نریا ،تهران، ایرن -2  

 

 چکیده

 

ش ل  ،  بیری ان زا  قابلیس با بتم از استفاده اسس گرزتع قرار مکششان جدی ت جع م رد کع روی ردهایی از ی ی امروزه

کامپ زیتی با  ایع سیمانی اسس کع   (ECC کامپ زیس سیمانی مهندسی شده  کش  اسس برابر در مشاومس ازوای  و  بیری

های عرضی و عمی، تکس بار های م یی و مت دد بجای ترکدهد  ترک و ردگی از و د رزتار کرن  سیس ش نده نشان می

رگباری زشاری و کششی  تکس باECC اسس  تفاو  قابل ت جع رزتار ECC کششی و ومشی از جملع و او منکصر بع زرد 

 بگیرد   قرار ت جع م رد جدی ط ر بع ساوتمان نن س باع  شده ایم کامپ زیس در م م لی بتم بع نانس

هد  از انجا  ایم تکشی، دستیابی بع میل طی اسس کع با جایگوینی بیشی از   زو ن وارداتی واکاتربادی با   زو ن ب می 

میل ت با  4ی ی کامپ زیس سیمانی مهندسی شده قرار داشتع باشد  در ایم راستا می روسیلی  در مکدوده وص نیا  م ان

درندهای میتلف جایگوینی   زو ن واکاتربادی با   زو ن می روسیلی  ساوتع شد  تمرکو ایم مشالع بر نتایه مشاومس 

 اسس  ECCمیل ت  4های حانل از زشاری و کششی نزم نع

درندی مشاومس زشاری  4۵درندی   زو ن واکاتربادی با   زو ن می روسیلی  باع  ازوای  2۰جایگوینینتایه نشان داد 

درندی مشاومس کششی نانس بع نم نع شاهد شده اسس  درنتیجع استفاده از ایم کامپ زیس در نن س جای  ۵۰و ازوای  

 بررسی بیشتری دارد 

 

  ، می روسیلی ، وص نیا  م انی ی، مشاومس زشاری، مشاومس  کششیECCکامپ زیس سیمانی مهندسی شده ه واژگان کلیدی:
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   بتن یکیو مکان کارآییدر خواص  دیرگیر کننده یافزودن یرتاث یبررس

 
، یاسمن روحی نامقی2

 جواد برنجیان1
 1 رلی  و عض  هیا  علمی م ساع نم زش عالی طنری بابل

 2دانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریس ساوس م ساع نم زش عالی طنری بابل

 
 چکیده

 

سدداوتمان و همع ز ال نددن س  سدداوتمان ی بتم  ی،عمران یها یسدر شددمند یماده  سددس  ا یارز سدداوتمان یما شددمند از  یماده  ارز

گر  و  یدر ه ا یم ارد مانند: بتم ریو یشدده اسدس  ایجاد تاویر در گیرش بتم در بادیار یلتشد  ین  و مصدال  سدنگ یمان،سد

ادیر ادب زما ی،ط  ن یحمل و نشل ها ی،مناط، گرم سدرعس حرکس قالب  یرییتم و  رداوس بتم، هماهنگ ی ز  برا نک با 

صدد و در بتم ها ینبگیر یلیونده، کنتری دما سددس کع م یضددرور یروز وقفع در عملیا  بتم ریوحجین یا ب یبی ت اند با  یا

بر و او تازه  یرکنندهگدیر یاثر ازوودن یرت ث یمزال ع بع بررسد یمگیر کننده ام ان  بیر شد د  در ای دیرها یاسدتفاده از ازوودن

مزاب، با دست رال مل  ی  از طرس اوتالطیبتم شاهد هزاقد ازوودن یمنظ ر برا یمو سیس شده بتم  رتلند  رداوتع شده اسس  بد

ACI سدددس  ابتدا بع منظ ر اطم شدددده ا سدددتفاده  ضدددا ینانا  ی بتم در حالس تازه، نزما یفیمرب ت بع کنتری ک یروادار یاز ار

سددالمپ شددده حاو سدداوتع هایمیل ت ا سددیس  سددپ  بتم  مشاومس  ی نزما یبرا یرکنندهگدیر یازوودن یشددده انجا  گرزس  

شدار سدم  یز سدم روز و مدوی ا سدت 28و 3،7،14در  ادیتع در  سدس  نتا یابیبتم ارز روزه 28ی شدان داد نم نع یهشدده ا حاوی  یهان

سدددیمدانه ادددندس بدع وزن  ندددد متفداو  دیرگیرکنندده هدا ن  2/1دیرگیرکنندده و  7۵/۰ه روان کنندده، دیرگیرکنندده بدع همرا 3/۰در

شدتریم تاثیر با دیرگیر کننده بع  شدد و بی شداهده  دیرگیرکننده  ازوای  زمان گیرش برای همع طرحها با ازوودنی دیرگیر کننده م

سددالمپ ب د از  1۰همراه روان کننده با ازس  سددی و او م انی ی ننها، ازس مشاو 4۵سددانتیمتر ا شددد و در برر مس دقیشع می با

زشداری و مدوی ا سدتیادیتع بتم با دیرگیرکننده ها و نیو ازوای  ننها با دیرگیر کننده همراه با روان کننده در مشایادع با بتم شداهد 

 مشاهده گردید 

 

 و او م انی ی بتم، م اد ازوودنی، دیرگیر کننده، و او کارنیی بتم : کلمات کلیدی
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 های حقیقیمکانیکی بتن بدنه سد با استفاده از دادهبرآورد خصوصیات حرارتی و 
 

 علیرضا دانشیار1، پیام ستوده2، مسعود میرمحمدصادقی3، محسن قائمیان4
 دکترا، دانش ده عمران، دانشگاه نن تی شریف، تهران، ایران -1

 دانشج ی دکترا، دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی شریف، تهران، ایران -2

 واحد ن  و مکیو زیاس، مرکو تکشیشا  و نم زش عالی انفهان، وزار  نیرو، انفهان، ایراندانشیار،  -3

 استاد، دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی شریف، تهران، ایران -4

 

 چکیده
 

سددازه سددی در ط ی عمر  سددازههایی قرار میای و د تکس بارگباریسدددهای بتنی ق  شددده های م م ی ت ریف گیرند کع برای 

های عددی و بررسدی رزتار سددهای بتنی ق سدی تکس ایم بارها، وصد ندیا  واق ی و دقی، م انی ی نیادس  بع منظ ر تهیع مدی

سدا  داده سدی ن بر ا سدس  برای ت ییم ایم وصد ندیا  ننالیو کالینرا سدی ن م رد نیاز ا سدس  با سدد و ز ندا ضدروری ا های حشیشی 

شددرت جع بع داده سددس کع در ط ی  شدددهوع بع کار و همینز ر بهرههای در د سددازه ثنس  اند، نیاز بع انجا  ی  ننالیو برداری از 

سددهای  سدی ن ی  گا  مهن در تکلیل  شدده م انی ی وج د دارد  انجا  ننالیو کالینرا سدنع  ندیا  مکا صد  سدا  و حرارتی بر ا

سدی    از گبشدس چندیم سدای شد د چرا کع داده متمرکوی از وصد ندیا  م انی ی سددهای بتنی ق بتنی ق سدی مکاد   می

سدد بتنی  سدی ن برای ی   سدد و ز ندا صدال   ندیا  بتم م سدی ن وصد  ادس  در ایم مزال ع، روند کالینرا سدس نی از عمر ننها در د

شدان دهنده تزنی، ج ا  سدس  نتایه ننالیو ن شدده و همینز ر دقس ق سدی در ایران م رد بررسدی قرار گرزتع ا ها بر اطالعا  ثنس 

 اده در زرایند کالینراسی ن اسس روند م رد استف

 

 

 سد بتنی ق سی، ننالیو حرارتی، کالینراسی ن حرارتی، کالینراسی ن م انی ی های کلیدی:واژه
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 ستمیخسارت محدود مجهز به س یساختمان ها یرفتار لرزه ا یابیارز

 HDR یو جداساز لرزه ا یحرکت گهواره ا یبیترک
 

پاشا جوادی ،عبدالرضا سروقدمقدم هانیه ایراندوست صانعی ،  
  ایران ،تهران ،یاسالم نزاد دانشگاه ،عل   و تکشیشا  واحد عمران، یگروه مهندسدانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،

 ایران،  ، تهران ،المللی زلولع شناسی و مهندسی زلولع هوهشگاه بیمعمران،  یگروه مهندس، دانشیار

  مهندسی عمران، واحد عل   تکشیشا ، دانشگاه نزاد اسالمی، تهران، ایران استادیار، گروه 

 چکیده
 

ادد یر بیریزلولع و    نن و لوو  ت م یمسدداوتمان ها در ح یمنیا یسامروزه با ت جع بع اهم سددازه ها    از زلولع ،  یعسددر یارب

سدس  ینین  یها یدها سداز و کار حرکس گه اره ا یکاربرد یروش ها یماز ا ی یمزرس شدده ا سدتفاده از  سدازی لرزه  یا و جدا

سددداوتمان مای  شدددددر  شدددی بتنیروش بع  یم  در ا ینا شددددگ دی ارهای بر شددد دمکدود داده م یاجازه بلند  سدددتفاده از  ی کع با ا

 یادتنسد یریبرگشدس  ب یفعوه یون یده   کشد یکابل ها انجا  شدده و یلرزه ا یانرژ یشد نده مادتهل  سداز یجار یراگرهایم

ایم طراحی باع  میگردد تا رزتار سدازه بع م د اوی ارت اشدی نودی  شد د و ایم امر منجر بع بهن د رزتار لرزه ای    ی نندم یفارا ا

حرکس گه اره  یع دارامرتن یانم یساوتمان ها یسدز  عمل رد لرزه ا ی هوه  بع بررسد یمعلس  در ا یم  بع هم سدازه میشد د 

سددازی لرزه ای  یا سددس    در ا HDRو جدا شددده ا سدداوتمان ها یم رداوتع  و  یحرکس گه اره ا یطنشع دارا 8و4 ی هوه  

قرار  یدور م رد بررس و نودی  ح زه یرک رد لرزه ا 7تکس  SAP2000و زاقد نن در نر  ازوار HDRجداسازی لرزه ای 

شدان م یزمان ییچعتار یها یلتکل یهگرزتع اند   نتا ند رت یدهندن شدده در ا ییاجرا یا کع با جول یدر  سد یممزرس   ازه هوه  

اد یسدز  عمل رد لرزه ا یدارا یحرکس گه اره ا یدارا سدازه گ یبهتر یارب ادنس بع  کع مفاندل  یو اهد ب د بع گ نع ا یردارن

   یدو اهند رس یدر سازه با حرکس گه اره ا IOبع سز   یرداردر سازه گ CPاز سز   ی  الست

 

   HDRدی اربرشی دارای حرکس گه اره ای ، جداساز ،  ی، حرکس گه اره ا یسز س عمل رد واژگان کلیدی:
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 کوریسبز با استفاده از روش و های ساختمانتاثیرگذار در  یالمان ها یرتبه بند
 

 امیر محمود نورمحمدی میاندهی1*

 دانشگاه نزاد اسالمی واحد کرگ، النرز، ایران  ساوس، مدیریس و مهندسی کارشنا  ارشد مهندسی عمران، گرای 

 
 چکیده

 

در  ما  نی ساوتمانی های روژه سنوسازی در در م ثر مکیزی زیاس م یارهای بندی اول یس و شناسایی هوه  بع  میدر ا

با ت جع بع نظر کارشناسان  ،یزیمک اسیهای م ثر در مناح  زنعیبندی گوسیو اول  یمنظ ر بررس بع رداوتع شد  شهر تهران 

 یبرا وی  ر روش از  شد یها طراح رسشنامع ،یکاه  مصر  انرژ یبر مننا یزیمک اسیهای بلندمرتنع بع ماالل ز روژه

وزن  میشتریب ریت نعیگو اس،یز ویزاکت ر مک یاز ساوس برا  ی  ویکع در شرا نتایه نشان دادها استفاده شد  نعیبندی گورتنع

 در جهس راه ارها از مهمتریم در نتیجع ی ی  وزن را دارد میشتریرن  ب نعی   از ساوس گو ویدر شرا میهمچن  را دارد

 اسس مصالکی و م اد ب ارگیری منظ ر بع از ننها استفاده موایای و ن یم یهازناوری شناوس مکیزی،  ایدار م ماری بع دستیابی

 گردد  ساوتمان ساکنان برای مزل   شرایو نسایشی تامیم همچنیم و انرژی مصر  کاه  م جب کع

 

 ، روش وی  ر انرژی مصر  ساوتمان سنو، مکیو زیاس، کاه  واژگان کلیدی:
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های خمیر  بر انتشار یون کلرید و خوردگی میلگرد در بتناثر حجم 

 خودتراکم با مقادیر سیمان و پودرسنگ متفاوت
   

 2، نوید ارشدی 1*لیال عادل زاده سعدآبادی
 رانینجف نباد، ا ،یگروه مهندسی عمران، واحد نجف نباد، دانشگاه نزاد اسالم ،اریاستاد -1

 کارشناسی ارشد، دانش ده عمران، دانشگاه علن و نن س ایران، نارم ، تهران، ایران -2

 
 چکیده    

 

شددی از ی ن کلرید در میلگرد سددی نف ر ی ن کلرید و بع دننای نن و ردگی نا سددازهها، نش  م ثری بر برر های بهن د عمر مفید 

سددی تاثیر مشدار ومیر بر و ردگی میلگرد ضددر برر شددس  هد  تکشی، حا اددل  و اهد دا سددس  در ها در بتمم های و دتراکن ا

بدع ایم منظ ر در ایم تکشی، بتم ندد   فدا می ک کدارایی مزل  ، حجن ومیر نش  م ثری ای بدع  یدل  بتم  6هدای و دتراکن برای ن

سددن  نه ی با انجا  نزمای و دتراکن حاوی  شددده ی ن  در اددریع  اددیل و ردگی نین  یل و ماکروی یل، نف ر ت های های  تان

اددع بیم نتایه ام ان  شدددند  برای نن کع مشای اددع  سددی و با نتایه بتم م م لی کع حاوی مشدار ومیر کمتری ب د، مشای کلرید برر

شدددو زشو ی  متییر درهرنم نع تیییر کند، حاوی شددند  نم نع 41۰تا   29۰مشدار ومیر    بیر با های بتم لیتر بر مترم  ب می با

سدیمان  ادنس ن  بع  سدری با ن سدری اوی میل ت 4۵/۰و دتراکن در دو  شددند، در  سدیمان سداوتع  و مشدار  38۰ها حاوی مشدار 

سدددن 3۰۰و 1۰۰،2۰۰  در  سدددری بتم بدون   در  شددددند  در ایم   ، بتم م م لی در نظر کیل گر  بر مترم  ب در نظر گرزتع 

کیل گر   43۰و38۰، 33۰، 29۰کیل گر  بر مترم  ب   درسدن  و  مشدار سدیمان  2۰۰ها حاوی گرزتع شدد  درسدری دو  نم نع

ضدریب مهاجر  ی ن شدان دادند، کمتریم  شددند  نتایه ن سداوتع  کیل گر  بر  2۰۰های کلرید  مت ل، بع بتم حاوی بر مترم  ب 

سدن   و  شدد  و ردگی با مشدار  38۰مترم  ب   در سدس  همیم نم نع کمتریم  سدیمان  رتلند ا نمپر  23کیل گر  بر مت  ب 

شدیصدا  دوا  بتم شدس  برای تامیم م لیتر بر مترم  ب ومیر  1۵۰لیتر برمترم  ب  و  37۰های و دتراکن، مشدار ومیر بهینع دا

 اضازی بهینع بع دسس نمد  

 

 

 میلگرد، بتم و د تراکن،   در سن ، حجن ومیراضازی نف ر کلرید، و ردگی :کلمات کلیدی
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 پروپیلن و دوده سیلیس در بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف پلی

 (ECC)های سیمانی مهندسی شده های مکانیکی کامپوزیتکسب مشخصه

 با مقادیر مختلف خاکستر بادی
 

 مرتضی همتی1 ، هادی نظرپور 2، حسین یوسفپور3 

دانشج ی کارشناسی ارشد سازه، دانش ده عمران، دانشگاه نن تی هن شیروانی  بابل  -1  

عض  هیئس علمی دانشگاه نن تی هن شیروانی  بابل  -3 عض  هیئس علمی دانشگاه نن تی هن شیروانی  بابل -2  
 

 چکیده
 

سددیمانی الیازی با کارایی با  کامپ زیس شددگران قرار گرزتع ، واژه(HPFRCC)های  سددتشنای  هوه ای کع اویراً م رد ت جع و ا

سدس، و کامپ زیس شدده ا سدی  سدیمانی مهند شدد  ایم ن ع واو از ماده مرکب کع از کع ن عی واو از نن می (ECC)های  با

ضدد ف 2۰م رزی نن حدود  سددس می گبرد،  شدد ل  بیری نن را با های اسددای ا شدد  و عد   ضدد ف در ک نددلی بتم ی نی 

سدب برای ب ج د نمدن ریو ترک شدرایو منا ادس و  زراهن نم دن  شد  سدازی ب ارگیری تئ ری م انی   های مت دد و مکدود 

سدس  بع دلیل مکدودیس در تهیع عرض ترک سدیمان و الیا ، تا حدودی رزع نم ده ا سدب بیم ومیر  ادنندگی منا سدزع چ ها، ب ا

سددتفاده از الیا   لی (PVA)وینیل ال ل لیا   لیا شددابع  (PP) رو یلم در ایران، ا شددد، اولیم می PVAکع از نظر هاهری م با

شدروی  هوهشدگران داولی برای کادب مشدیصدع شدد  در ایم  هوه  ام ان های م انی ی ایم ن ع واو از بتم میراه ار  ی با

شدیصدع ادب م سدیمانیهای م انی ی کامپ زیسک شدده  های  سدی  شد  و وم  برر شدار، ک شدا  ز شدده با انجا  نزمای سدی  مهند

شدگاهی، از الیا   سدی نزمای سدس  در ایم برر سدس   در ایم  هوه ، PVAبع عن ان جایگویم الیا   (PP)ا شدده ا سدتفاده   9، ا

شدده، و ب ارگیری الیطرس اوتالت با م یار قرار دادن طرس اوتالت مت ار  کامپ زیس سدیمانی مهندسدی   رو یلم با ا   لیهای 

نددهای وزنی 2 ادتر بادی با در ندد حجمی، واک نددهای  1: 8/2و ، 1: 2/2،  1: 6/1در سدیلی  با در سدیمان و دوده  ادنس بع  ن

تریم برداشدس نوری، م رد نزمای  قرار گرزتع اسدس  مهننادنس بع سدیمان، سداوتع شدده و    از عمل 1: 1/۰و   1: ۰۵/۰وزنی  

شد ل رو یلم بعشدگاهی عد  م زشیس ب ارگیری الیا   لیو نتیجع ایم  هوه  نزمای  بیری م رد انتظار از تنهایی برای کادب 

باشد  بع عالوه، نتایه ایم  هوه  های سیمانی مهندسی شده، با درندهای میتلف واکاتر بادی و دوده سیلی  میکامپ زیس

سدب شد ل  بیری  منا شدی ه ادتر بادی میهای دارای مشداتر نم نعبیانگر رزتار وم شدتر واک شدد، از همیم رو،  نم نعر بی های با با

 دهندواکاتر بادی کمتر، رزتار تردتر از و د نشان می

  ، دوده سیلی ، واکاتر بادی(PP) رو یلم ، الیا   لی(ECC)های سیمانی مهندسی شده کامپ زیس: های کلیدیواژه
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با استفاده از تعیین بهینه کردن میزان سیمان در طرح اختالط بتن معمولی 

 دانه و سربارهمیزان مناسب سنگ
 

 3، محمد رضوی تیرانی2 هادی بهمنی ،1 مسعود حاج رسولیها

 دکتری مدیریس و مدیرعامل شرکس بنیاد بتم انفهان -1

 کارشنا  ارشد مهندسی عمران سازه و کارشنا  تکشی، و ت س ع شرکس بنیاد بتم انفهان -2

 مهندسی عمران سازه و مدیر تکشی، و ت س ع شرکس بنیاد بتم انفهانکارشنا  ارشد  -3

 

 چکیده 
 

صدادی نن باید تا حد  ادس مکیزی و اقت ادئلع زی سدس، با ت جع بع م سدیمان ا ندلی در طرس اوتالت بتم م م لی  ی ی از اجوای ا

سددتفاده از نن بع کن سددد  ی ی از راهام ان ا سددی برای کن تریم میوان مم م بر سددا سددیمان جایهای ا گوینی نن با کردن میوان 

سدتفاده از ت ییم  سدیمان با ا سدس  در ایم تکشی، بع بهینع کردن میوان  سدیمان ا سدن  نه  و م اد جایگویم دیگر  سدرباره،   در 

سدا  روش  سدس  برای رسدیدن بع ایم هد  دو روش مکاسدنع طرس اوتالت بر ا سدرباره  رداوتع شدده ا سدنگدانع و  میوان مناسدب 

ACI-211  روز انجا  گرزس   28و  14، 7و روش ملی طرس میل ت بتم اسدتفاده شدده اسدس  نزمای  مشاومس زشداری در سدم

سدا  طن، نزمای  سدنع طرس اوتالت بر ا سدتفاده از روش مکا شدد کع ا شدیب  شدده م با تیییرا  جولی  ACI-211های انجا  

سددیمان در مشاومسمی سددیمان  3۰عالوه برنن میوان  های میتلف را تامیم کند ت اند میوان بهینع  سددرباره با  نددد جایگویم  در

  بهتریم نتایه مشاومس زشاری را تامیم کرد
 

 دانع، سرباره، مشاومس زشاری بتم م م لی، طرس اوتالت، سن : کلمات کلیدی
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ارزیابی روش های مبتنی بر طیف ظرفیت سازه در تخمین نقطه عملکرد 

 لرزه ای سازه های بتن آرم
 

 3، محمد جواد باقر زاده2رضا توکلی، حمید 1پویاسعید 
 ، ایران دانشج ی کارشناسی ارشد زلولع، دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل -1

 دانشیار دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل، ایران -2

  ایران ،کارشناسی ارشد زلولع، دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل -3

 

 چکیده 
 

سددداده امدا دقی، جهدس تیمیم نشزدع  سدددا  عمل رد نیداز بدع ارالدع راه حدل هدایی  ادددترش مفداهین طراحی بر ا امروزه بدا ت جدع بدع گ

اددازی ننها دارین  در ایم مشالع بع ارزیابی روش های منتنی بر طیف  نددد طراحی و به سددازه ها بع منظ ر مشا عمل رد     لرزه ای 

شدامل  روش  سدازه  سدازه های  N2، روش  ATC-40هرزیس  و  1۰،  ۵و روش طیف انرژی در تیمیم نشزع عمل رد لرزه ای 

طنشع بتنی، کع بع عن ان نماینده ای از ساوتمان های ک تاه مرتنع ، میان مرتنع و نانتا بلند مرتنع هاتند  رداوتع و نتایه بدسس  1۵

شدده را بع منظ ر بررسدی میوان دقس در نگ شدس های زلولع ی ح زه دور و نودی  گادل  نمده از هر ی  از روش های عن ان  ا

ادددع نم ده این     از  سدددس نمدده از تکلیدل دیندامی ی غیروزی تدارییچدع زمدانی مشدای هبددون  دال  و همراه  دال   بدا مشدادیر بدد

سددایر روش های رکر  اددع با  شددیب گردید کع روش طیف انرژی کمتریم میوان وزا را در مشای ندد ر  گرزتع م سددی های  برر

شدس های ح زه نودی  دارای  ال  در تیمیم نشزع عمل رد لرزه شدده در تمام سدتثنای نگا شدس های زلولع بع ا ی مدی ها و نگا

سدددس نمده از تکلیل دینامی ی غیر وزی تارییچع زمانی  ندددل از ایم روش نودی  بع میانگیم نتایه بد شدددتع و نتایه حا ای دا

 اسس 

 

 

 ،طراحی بر اسا  عمل رد، نشزع عمل رد سازه  ATC-40، روش  N2روش طیف انرژی ، روش  های کلیدی:واژه
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بازیافتی درمقابل اسید، تحت شرایط  روی بتنبهینه سیلیس  تاثیر

 )(3RCPT آزمایشگاهی  یون کلراید
 

    2سلیمان قوهستانی،  1حسین حسینی سرقین

 دانشج ی دکتری سازه-1

 عض  هیس علمی دانشگاه ازاد -2
 

  چکیده
 

سددیلی   سددتفاده از نان  ضدد یس کن نی ا سددی و شددرو بع برر سددیلی  در مشالع  ی برای بهن د و او های بازیازتی در بتمو می رو

سدددیلی  از طری، نزمدای بتمو دوامی  م دانی ی سدددیلی  و می رو هدایی مثدل مشداومدس ال تری ی، نف ر وجدب  هدای حداوی ندان 

سدید نف ر ی ن کلرایدن ،  سدس کع بع، مشاومس در برابر ا شدده ا سدیلی   رداوتع  سدیلی  کارگیری نان   همراه بروی بعو می رو

ادس مکیزیسدن  م اد ازوودنی مانند ه  در  سد ء زی سدید و     م جب کاه  اثرا   و کاه  م اد ، مشاومس در برابر تهاجن ا

شددهشد د  مشالعزالد می سدی  سدیلی  اندهای میتلفی برر سدیلی  تا بع درک تاثیر نان  سدیمان،  و می رو سدیمان و  مال در ومیر 

ندان  و و او اگیری از بتم کمد  کندد  بهره سددداوتدار  بدعننبوار و م اد  ندع  فداده بهی سدددت مدان و هنهدا، ا جددا از ط ر همو چنیم 

سددیلی  و ترکیناتی در  سدداوتار بتم با ماندگاری با  وج د نورده کع منجر عمی رو، ی  میل ت بتنی جدید ب اب ادنان  بع ایجاد 

   ش ددر نینده می

 

سدددنگدانع کلمات کلیدی: ادددس،  سدددیلی ، نف ر ی ن کلرایدمکیو زی سدددیلی  و  می رو سدددید ، های بازیازتی، نان   جب  ن  م یینع، ا

 س لف ری   
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کاربرد پوشش های انعطاف پذیر با استفاده از بتن پلیمری برای پوشش کانال 

 آبیاری و زهکشیهای 
 

  2سید سعید بهشتی ،1محمد صافی *
  عض  هیا  علمی دانش ده مهندسی عمران، ن  و مکیو زیاس دانشگاه شهید بهشتی -1

 عض  هیا  علمی دانش ده مهندسی عمران، ن  و مکیو زیاس دانشگاه شهید بهشتی -2

 

 چکیده 
 

 زانلع بع م م  ً هاترک ایم  اسس  بتنی   ش  در ش اتگی و ترک ایجاد ها،¬کانای اجرای در مش ال  تریمی ی از عمده

 ترک ایم از بیشی  ش ند می  دیدار وسیع نانتاً مشیا  در کانای نبگیری عملیا  از قنل و بتنی   ش  اجرای از    ک تاهی

شدی ها شد اجرایی های روش از نا صدال  بتم و یا عد  کنتری دقی، کیفیس عملیا  اجرایی و نگهداری    سدیمان، م   بتنی، ن ع 

سدددس  ترک شدددتر دقس با و ب ده ریو عمدتاً بک  م رد های¬بتم ا  ننها شددددن  دیدار از قن لی قابل حد تا ت ان¬می اجرا در بی

شدددس ن  از کداندای و همچنیم کداه  عمر مفیدد نن بدع دلیدل نف ر   کرد جل گیری نتیجدع ایم م ارد و نیو نف ر دبیری بتم بداعد  ن

شدددیمیایی بع داول بتم و اهد ب د   صدددال  ن  یی،اجرا یمن  روش های یکاربرد یب هوه  با ترک یمدر ان  و امالس  با  یمم

سددا شددس و ن ی دوا  و مشاو  در برابر زر سددت های سددامانع یطراح یول ژمتد یریب ارگ یوو ن طرس  ی بع  یابیبدون درز عمال د

شددد ر برا یر ب یعت ج ییو اجرا یعمل شددد یارینب یهااحداث کانای یدرک شددد دمم م  یو زه  ایم کار با انجا  مجم عع   می 

ر  گرزتع مفصدلی از نزمایشدا  بررسدی و او زیوی ی، م انی ی، شدیمیایی و دوا  برای دسدتیابی بع طرس  ایل   مناسدب ند 

سدس  روش های شدابه ا سدس، ل م روش   ی او نمر ییارو ا یکشد رها یدر برو یم سدتفاده قرار گرزتع ا شدنهادیم رد ا  یشیتلف ی

شددرا روش یما یایاز موا شدد رمان دربر یب م یوها را با لکاه نم دن  اددع  با انجا  مشاداردک صدداد ی و زنی و قابلیس اعتماد  یاقت

 یو زه شد یارینب یهاکانای ینعبهی و اجرا راحیط یمجم عع راهنما ی  روژه بصد ر   یما ییمکصد ی نها سدیادتن   شد ،

  شده اسس و می ت اند با بهره گیری از و او بتم های  لیمری و الیازی مرکب الواما  عمل ردی ننرا برنورده نمایدارالع 

 

 فید   ش  کانای، بتم الیازی، بتم  لیمری، ان زا   بیری، عمرمواژگان کلیدی: 
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بتن مسلح وافل  هایای دالها در رفتار لرزهارزیابی گسترش ترک  

 
 سیده مهدیه میراعلمی1، هدی کوهنژاد2

استادیار گروه مهندسی عمران، م ساع نم زش عالی رحمان، رامار، ایران-1  

سازه، م ساع نم زش عالی رحمان، رامار، ایران -دانشج ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-2  

 
 چکیده

 

ادترش ترکدر مزال ع ضدر، اثر گ ادتن دایها بر رزتار لرزهی حا سدی ادل  وازل ارزیابی گردید  ای  لبا از روش اجوای های بتم م

سدد ع یازتع  شددنیع (XFEM)مکدود ت  اددترش ترکجهس  اددل  وازل بهرهها سددازی گ اددتن دای بتم م سددی شددد در  جهس  ج یی 

 ی دای بتم مال  وازل از نتایه نزمایشگاهی  هسازی نم نعشنیع

نزمایی، سازی شد  جهس راستیشنیع ABAQUSازوار شده در نر ی نزمای ج یی شد  سپ  نم نعهای  یشینیان بهرهوه 

شدنیعرزتار نم نع شدگاهی و  شدده در های نزمای شددند   ارامترهای هرزیس -قالب نم دارهای نیروسدازی  ادع  سدو دهانع مشای ویو و

سدازی شدده ی شدنیع بیری نیو ارزیابی گردید  در بی  دو   هوه  اثر تادلی  نم نعباربری، جب  انرژی، سدیتی اولیع و شد ل

شدددد FRPبا میلگردهای  سدددی  شدددع  با قزرهای متفاو  برر شدددی شددداندهنده نتایه  در بی  اوی  هوه ، هکربنی و  ی انزنا  ن

شدنیعنم نعقن ی میان قابل شدده و  سدس بز ری ع  ارامترهای ی نزمای   شدده ب ده ا سدیتی سدازی  هرزیس باربری، جب  انرژی، 

شدد ل شددنیع بیری نم نعاولیع و  سددس کع  اددیار بع هن نودی  ب دند   ز  بع رکر ا سددتفاده از روش روش سددازی ترکها ب ها با ا

سددتفاده از میلگردهای  سددس   در بی  دو   هوه ، ا شددتع ا اددوایی بر دقس نتایه دا سدد ع یازتع اثر ب اثر  FRPاجوای مکدود ت 

سدازه در زمینع سدن  ادوایی بر ازوای   ا شد لب سدیتی اولیع و  سدس  ی  ارامترهای هرزیس باربری، جب  انرژی،  شدتع ا  بیری دا

ی مشداهده شدد  لی م با ت جع بع هوینع CFRPهای با میلگردهای ی تادلی  دای بتم مادل  وازل، در  نم نعزمینعبهتریم نتایه در 

ادیار کمتر میلگردهای  سدتفاده از میلگردهای  GFRPب ادع با میلگردهای مبک ر، ا ادلی  نم نع GFRPدر مشای ها و در جهس ت

 گردد کاه  و ردگی ت نیع می

  

  جب  انرژی  ،FRPمیلگرد  دای بتم مال  وازل، روش اجوای مکدود گاترش یازتع،های کلیدی: واژه

 

 
 
 



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و سومین
 1399دی ماه سال  4و  3

35 

 

 
 

پروژه راه آهن دورود خرم آباد  یبتن یهاالمان یجنتا یو بررس یبازطراح

پروژه راه آهن دورود خرم آباد( 74+560پایه پل کیلومتر  :ی)مطالعه مورد  
 

 2، ادریس مهدیانی 1جابر متحد
 نهم دانشگاه علن و نن س ایرانمهندسی راهدکتری  -1

 مدیریس ساوس دانشگاه نزاد اسالمی واحد بروجرد-کارشنا  ارشد مهندسی عمران -2

 

 چکیده
 

شدد ر دارند و م م   ط ری طراحی می لهای راه شددن ع ریلی ک سددای بز ر ایمم قابل نهم نش  کلیدی در  نددد  شدد ند کع تا 

شدند  در م اردی  سدتفاده با شداهده میا سداوس م شد د کع بع د یل میتلفی از قنیل ع امل وارجی یا کیفیس و دقس  اییم حیم 

ور  نباد کع در -نهم درودراه 74+۵6۰سدازی  ایع  ل کیل متر کند  در ایم مشالع بع بک  مشاو سدازی  یدا می ل، نیاز بع مشاو 

های ند ر  گرزتع مشدیب شدد اسدس،  رداوتع شدد  با بررسدی حیم بتم ریوی نن بع مشاومس زشداری کمتر از حد انتظار رسدیده

شدی می ضد ف بر سدازه دارای  سدتفاده از کع  شدد کع برای جنران نن روش ا نددی مشاومس  27کع باع  ازوای   CFRPبا در

ادمع صد ر  ت سدتفاده از غال  ز  دی ب شدی و همچنیم ا سدتفاده از  6های بر سدس  ا شدده ا شدنهاد  در دوجع  CFRPمیلیمتری  ی

 باشد ری  ایع ب لس عد  نسیب رساندن بع سازه م ج د نانس بع غال  ز  دی دارای ارجکیس میکنا

 

 

 

 CFRP ایع بتنی  ل، مشاومس زشاری بتم، مشاو  سازی، نیروی زلولع، های کلیدی:  واژه
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بررسی آزمایشگاهی اثر رنگدانه های معدنی )اکسیدآهن( بر رفتار 

اسفنجیمکانیکی بتن   
 

 4پور ، امیر غالم3، محمد زائری2 ،رضا رحمت خواه1فردمحمدکاظم هادیان 

    ، شیراز، ایراندانشج ی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران،  م ساع نم زش عالی ن ادانا-1

 گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه نزاد اسالمی، ایران -2                                               

    ، شیراز، ایرانهیئس علمی ، گروه مهندسی عمران، م ساع نم زش عالی ن ادانا-3

  ، شیراز، ایرانعمران، م ساع نم زش عالی ن ادانااستادیار،گروه مهندسی  -4                                                 

 

 چکیده
 

شددمار می نید سددز  جهان بع  در بیم روش های م ج د رن  کردن  .بتم رنگی در دهع اویر از طرس های ن یم تکشیشاتی در 

سددس کع م رد ت جع مکششیم و ت لید کننده ها قرار گرزتع  سدد می ا سددتفاده از رنگدانع های م دنی ی ی از روش هایی مر بتم، ا

سدزع  ضدازع می گردد  ب ا سدانی بع میل ت ا سدا تفاوتی با ت لید بتم م م لی ندارد و رنگدانع بع ن سدا سدس  روش ت لید بتم رنگی ا ا

شددده دارای و او مزل بی از رنگ سدداوتع  سددس یازس بع نک ی کع بتم  سددی ی از رن  ها می ت ان د دانع های م دنی بع دامنع و

دیدگاه مشاومس و دوا  باشد  بهتریم رنگدانع، رنگدانع های وان اده نهم هاتند کع بع ط ر طنی ی و مصن عی قابل دستر  می 

سددتفاده از ایم رنگدانع ها می ت  شددند  با ا سددیاه را ت لید کرد با نددلی قرمو، نارنجی، قه ه ای، زرد و  درایم  ان بتم با رن  های ا

سدتا، جم ا  سدس  در ایم را شدده ا سدفنجی  رداوتع  طرس اوتالت  16 هوه  بع بررسدی تاثیر رنگدانع اکادیدنهم بر مشاومس بتم ا

شدده کع  شداهد بدون ازوودنی ر 4در نظر گرزتع  نددهای متفاو  رنگدانع  12نگدانع و م رد از نن ها بع عن ان نم نع  م رد با در

شداری  شدده و مشاومس ز سدا  تاثیر رنگدانع های م دنی با دو رن   28و  7سداوتع  سدس  بر ایم ا شدده ا روزه نن ها اندازه گیری 

نددد میتلف ه سددع در سددس ن%7و  %۵،  3%متفاو  هزرد و قرمو  با  سددی قرار می گیرد  نتایه بد مده   بر بتم متیلیل م رد برر

روزه را از و د نشان می  28و  7حاکی از نن اسدس کع نم نع های بتم متیلیل دارای رنگدانع قرمو بی  تریم مشاومس زشداری 

 دهند 
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 بتم اسفنجی، رنگدانع های م دنی، اکاید نهم، مشاومس زشاری بتم:  واژگان کلیدی

فیزیکی بتن بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوزوالن خاک سیاه بر مشخصات 

 اسفنجی
 

 علیرضا زینلی1، محمدزائری2، امیرغالم پور3، ندامحمدی4

   .، شیراز، ایراندانشج ی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران،  م ساع نم زش عالی ن ادانا -1                                    

    ، شیراز، ایرانهیئس علمی، گروه مهندسی عمران، م ساع نم زش عالی ن ادانا -2                                      

  ، شیراز، ایراناستادیار،گروه مهندسی عمران، م ساع نم زش عالی ن ادانا -3                                     

 کارشنا  اناتیت  مصال  م ساع نم زش عالی ن ادانا، شیراز، ایران -4                                           

 

 چکیده
 

سددای های اویر سددتفاده از بتم متیلیل در  سددی و او  ا اددیاری برای برر اددترش یازتع و تکشیشا  ب شددرزتع گ شدد ر های  ی در ک

سدددس   شدددده ا  مکدل های م دان یا و ها  ارک روها،  یداده در رویع اجرای منظ ر بع ایم ج امع اکثر در م دانی ی ایم بتم انجدا  

 بتم ترکینا  از سدن  و دروهای  ارکین  یا و ها دوچروع عن ر ویهه وز ت مانند سدن  ترازی ی بار با نمد و رزس و تردد

های سداوس راه و مالحظا  زیادس مکیزی باع  شدده اسدس کع مصال   ازوای  هوینع گردد  می اسدتفاده  بیر نف ر و متیلیل

زرنیندی  بتم دهنده تشد یل م اد از ی ی عن ان بع سدیمان   ت لیدو ضدای اتی بز ر جدی م رد ت جع و اسدتفاده قرارگیرد بازیازتی

سدس کع صدر  با ا ادیار انرژی م شدار و زیاد ب ادس های ن ینده انت شدد  مکیزی زی سدتفاده همراه می با  سدیمان جایگویم م اد از ا

 ناشدی زیادس مکیزی  نل دگی کاه  نن عالوه بر کم  بع کع اسدس نن مصدر  کاه  زمینع در اسداسدی راه ارهای از ی ی

شد  لبا، در ایم  هوه  از ازوودنی واک سیاه مرب ت  و اهد بتم دوا  و م انی ی های شاوب بهن د م جب سیمان، ت لید از

سدتفاده شدده اسدس  درایم تکشی، اد ز نباده ا سدیاه بر مشاومس زشداری بتم  بع دور ریو واک ن بع بررسدی تاثیر ایم   زو ن واک 

نددد رتی کع از  نه طرس اوتالت، ی ی از نن ها بع ع شدددده بع  شددداهد و چهار نم نع دیگر با چهار متیلیل  رداوتع  ن ان نم نع 

شددان می دهد کع مشاومس تما  نم نع ها  سددس  نتایه نزمای  ن سددتفاده قرار گرزتع ا سددیاه م رد ا نددد متفاو  ازوودنی واک  در

شدتر کاه   شداری نم نع ها بی سدیاه ازوای  می یابد مشاومس ز شدتع و  هرچع درندد واک  شدی دا شداهد روند کاه ادنس بع نم نع  ن

 ازتع اسس ی

 

 بتم متیلیل، واک سیاه،   زو ن، مشاومس زشاری بتم:  واژگان کلیدی
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افزایش گذار بر  ریتأثمدیریتی عوامل  یبررس ی درفاز AHPمدل بکارگیری 

 صدر( یپروژه پل طبقات ی)مطالعه موردزلزله  در برابر یعمران یپروژه ها کیفیت
 

 مهرداد وثوق
 مهندسی و مدیریس در ساوس دانشگاه عل   و تکشیشا  مرکوی-عمرانکارشنا  ارشد 

 ایرانواحد انفهان هو راسگان ،  یدانشگاه نزاد اسالمدانشج ی دکتری تیصصی مدیریس و برنامع ریوی، 

 

 چکیده
 

ضددد ع مد شددد ر  یعمران ی روژه ها سیریم  شددداوران و   ران،یاز مناح  قابل ت جع مد ی یک شدددد  بع منظ ر  یم مان ارانیم با

سدا نداً از ب د ک  یگبار در ریت ث یتیریع امل مد ییشدنا صد  سدا س،یفی روژه می ضدرور ییشدنا سدس؛ بع  یع امل و راه ارها  ا

ضدد ع در ا سیرا ارالع داد  با ت جع بع اهم نعیبه یحل ها اهع امل مهمتر، ر یکع بت ان با م رز یگ نع ا سدد میم   ی هوه  بع برر

سدددتفاده از مدی  یعمران یدر  روژه ها سیفیگبار بر ک ریت ثمدیریتی ع امل   ی روژه  ل طنشات یهمزال ع م رد یزاز AHPبا ا

سدا  مزال ا  کتابیانع ا شدد  ابتدا بر ا سدا  م  یارهایرم یز ،ینددر   رداوتع  سدا سیفیک اریم ثر بر ا شددند  در بی   ییشدنا

اداز سدان ونره  روژه ها 3۰از نظرا   وین یمدل شدنا شدنا یسداوتمان ینفر از کار نددر ن شدد   ییکع بع  روژه  ل  سدتفاده  شدتند ا دا

شدان داد ب ارگ یزاز AHP  یت ن هینتا سدب و با ک یرین صدال  منا سدا یشدتریاثر ب 317/۰در  روژه با وزن  سیفیم ادنس بع   رین

 داشس   ارهایرم یز

 

 یزاز DEMATEL ،AHPندر،  یساوس،  روژه  ل طنشات سیریمد: یدیکلمات کل
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 برشی اتصال تیر به ستون بتن مسلح خارجی در آیین نامه مقاومت مقایسه 

ACIمکانیزم خرپای ایده آل و 

 
 

 سعید تاریوردیلو، 1طیبه رزم آرا

 ارومیع، ایراندانشج ی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیع،  -1

 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیع، ارومیع، ایران -2

 

 چکیده
  

شد ادس ترد  شدیم هم اره  شدمار می نیند  طن، گوارشدا  زلولع های  ی سدازه بع  ادل  از جملع ن احی بکرانی در  اتصدا   بتنی م

اتصای م جب ورابی سازه شده اسس  زرم ی های طراحی نییم نامع ها تمامی متییر های کلیدی را در نزر نگرزتع اند  بع منظ ر 

اددع نییم نامع لرزه ای  شددگاهیو روش ACI مشای شددنهادی ور ایی در ایم مشالع مجم عا از نتایه نزمای صددای برای  ی   16 ی ات

صدای مشاومس بینی  شدی ات ضدی برای  ی  بینی نیروی بر سدس  روش ور ایی ی  روش منتنی بر ریا شدده ا سدتفاده  صدای ا شدی ات بر

شد ی شداری ت سدترا  ز سدس  و مدی ور ای ایده نی از ترکیب م انیو  ور ا ازشی و عم دی و ا ادازی با نر  ا سدس و مدل شدده ا ل 

شددان دهنده دقی، ب دن   Openseesازوار  اددع نتایه تکلیلی و نتایه تجربی نم نع های م رد مزال ع، ن سددس و مشای شددده ا انجا  

 نی در تیمیم نیروی برشی اتصای می باشد -مدی ور ا ایده

 

 داولی و وارجی  ، بتم مال   مشاومس برشی اتصای ، روش ور ایی ، اتصای تیر بع ست ن های کلیدی:واژه
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بر مشخصات تازه و سخت  تیپودر مگنت ریتاث یبررس یشگاهیآزما یابیارز

 شده بتن خودتراکم
 

 *2محمدمهدی جباری، 1محمدرضا بهادری

 رانیا راز،یش ،یدانشگاه نزاد اسالم راز،یعمران، واحد ش یگروه مهندس -1

 رانیا راز،یش ،یدانشگاه نزاد اسالم راز،یعمران، واحد ش یگروه مهندس -2

 

 چکیده
 

سدر دنروند رو بع سدرا سدازها در  سداوس و  شدد  سداوتمان  یباع  ازوا ایر صدال   صدر  م امر  میکع ا شد دیوصد و بتم مبع یم

ندع  یازوا کدارودا سددد ودس در  صدددر   بدع دییدهدای ت لم صددددال  را   ازتمیدراه دارهدای م ج د،  میاز بهتر ی یهمراه دارد  م

اضدازع کردن نان  م اد بع همراه سدیمان، از جملع راه ارهای  شددهدر بتم اسدس  ثابس  یمصدرز مانیمناسدب برای سد هایمیجایگو

ادددندس بدع نم ندعبهن د و او م دانی ی و ویهگی شدددد  در اهدای م م لی و رایه میهدای بتم و مال ، ن  هوه  ندان    در  میبدا

سدیمان مانیسد یدرندد وزن 4و  2، ۵ ۰م ادی  سیمگنت شدان هی  نتادنشد یم ادعیکنتری مشا با نم نعو  جایگویم  ازوودن  دهندیم ن

شددده همچن وانیبع بتم و دتراکن، باع  کاه  م سی  در نان  مگنت سددالمپ  امر  میا لیکع دل دهدیم  یرا ازوا 50Tزمان  میا

صدد و و ت اندیم سددیررا  م یبا  ههیسددز  می سدد  یلی رو اددنس بع ررا   کننده ن  و ز   روان  یازوا جعیو در نت مانین

 شتریب یو در درندها دهدیم  یدرند ازوا 2را تا  یو کشش یباشدد  مشاومس زشدار یمانیسد یهامیل ت یری بانیکاه  جر

  ابدییکاه  م مانیررا  نهم و کاه  مشدار س ی  زو ن سیعد  ز ال لیبع دل

 

 ، مشاومس زشاریمشیصا  تازه، سی  در مگنت، بتم و دتراکن کلیدی: هایواژه
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بررسی روش های انرژی و شبه انرژی در تخمین نقطه عملکرد لرزه ای                        

 سازه های بتن آرمه
 

 3، محمد جواد باقر زاده2، حمید رضا توکلی1پویاسعید 
 دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل، ایراندانشج ی کارشناسی ارشد زلولع،  -1

 دانشیار دانش ده مهندسی عمران، دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل، ایران -2

 ایران ،کارشناسی ارشد زلولع، دانشگاه نن تی ن شیروانی، بابل -3

 

 چکیده 
 

سددس نوردن  سددازه ها و بد حداکثر تیییرم ان جاننی نهایی ننها امروزه روش های متن عی جهس تیمیم نشزع عمل رد لرزه ای 

سدازه ها و همچنیم با ت جع  سدا  عمل رد و مناح  غیروزی در امر تکلیل  ادترش مفاهین طراحی بر ا وج د دارد  بات جع بع گ

سدازه  سداده اما دقی، جهس تیمیم نشزع عمل رد لرزه ای  سداوتمان ها، نیاز بع روش هایی  ادازی  بع اهمیس روز ازوون زرنیند به

دارین  در ایم مشالع بع بررسدی  و ارزیابی روش انرژی و شدنع انرژی در بدسس نوردن نشزع عمل رد لرزه ای سازه ها ی  نه ، ها 

شددند  رداوتع و نتایه  شدد ل  بیری ویهه می با شددی با  اددتن باربر جاننی از ن ع قا  وم سددی ده و  انوده طنشع بتم نرمع کع دارای 

سدددس نمدده از هرید  از روش هدای ز   ادددع نم ده این     از  بدد را بدا نتدایه تکلیدل دیندامی ی غیروزی تدارییچدع زمدانی مشدای

بررسدی های انجا  شده مشیب گردید کع روش طیف انرژی بروال  روش شنع انرژی در نگاشس های ح زه دور و نودی  

شدددس های ح زه نودی   ادددل هبدون  ال   نتدایه بع مراتب دقی، تری را ارالع می کندد ولی در نگدا دارای  ال  و با ازوای  گ

 ارتفاع میوان وزای هر دو روش تشرینا زیاد می باشد 

 

 

 

 روش طیف انرژی ، روش شنع انرژی ،طراحی بر اسا  عمل رد، نشزع عمل رد سازه  های کلیدی:واژه
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