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تِ ًام خدا

:الشاهات هثٌاء

.ـ تإهيي ظشفيت وافي الف

.ـ تإهيي غلثيت وافي ٍ حفظ لاتليت تْشُ تشداسي دس اًَاع تاسّا ب

.ـ اًدام تحليل تا دلت وافي، تا دس ًظش گيشي خَاظ وَتاُ هذت ٍ دساصهذت هػالح ج

اص ًظش ٌّذسِ ،اهتذاد اػوال تاس ٍ عثيؼت آى : تقسين تٌدي تارّا

  گستشدُ-الف
خغي -ب
هتوشوض -ج 

ـ هشدُ الف
ـ صًذُ ب
ًطست، خضش، خوغ ضذگي(: خَد وشًطي)ـ سايش تاسّا  ج
فطاس آب ٍ خان، تشف، تاد، تغييش دها: ـ تاسّاي هحيغي د

kg  1 ≅ N 10  ;dN 1:                يادآٍري

ثملي  -الف

خاًثي –ب 
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 :ـ تارّاي هزدُ الف
ُ پلِ ، : ٍصى اخضا دائن، غيشهتحشن ٍ هشدُ، هاًٌذ .ٍ تإسيسات ثاتت تيغِتيش، ستَى، وف، ديَاس، تام، سا

:هحاسثِ تاس هشدُ* 

(1-6ـ پيَست  87خذٍل غفحِ )ٍصى هخػَظ × تُؼذ هَسد ًظش ; ٍصى ٍاحذ ( عَل، سغح، خالع)

ّش تؼذي سا وِ هيخَاّين حزف  
.وٌين دس آى ضشب هيىٌين



امیرحسین خلوتی Khalvati.ir



امیرحسین خلوتی Khalvati.ir

جذٍل هحاسثِ تار 
ِ تٌذي يا  هؼادل تيغ

پارتيطي ّا

()ٍسى ٍاحذ سطح ديَار 
تار سًذُ در كف چطوِ 

هذ ًظز
()تار هؼادل كف 

40كوتز اس 
50050كوتز اس 
*500Wpتيطتز اس 

150ٍ  40تيي 
100حذاقل 500كوتز اس 
500Wpتيطتز اس 

275ٍ  150تيي 

500كوتز اس 

ًيش تايذ اثز  و 100حذاقل 
هَضؼي تار تيغِ را تطَر 

جذاگاًِ در طزاحي آى كف 
.هٌظَر ًوَد

500تيطتز اس 
Wpًيش تايذ اثز هَضؼي تار  و

تيغِ را تطَر جذاگاًِ در طزاحي 
.آى كف هٌظَر ًوَد

-275تشرگتز اس 

 دُتايذ تصَرت تارگستز
در ( )يكٌَاخت تز حسة 

هحل اثز ٍاقؼي خَدش هٌظَر 
.ًوَد

* Wp : ػثارت است اس ًسثت ٍسى كل ديَار(Kg ) تِ سطح چطوِ هذًظز(m2)

2m

Kg

2m

Kg

m

Kg



ًحَُ اثش ٍصى تيغِ سا دس چطوِ . است 3kg/m 2000ٍصى ٍاحذ حدن ديَاس  ـ هثال
. هماتل هحاسثِ وٌيذ

( cm10  ;t  ٍcm35  ;tدس دٍ حالت )

m6

m3
m3

t

m5/4 m3  ;h

: ًىتِ
ِ ّا، في وَيل، تإسيسات سشهايطـي ٍ گشهايطـي    ٍصى تإسيسات ٍ تدْيضات ثاتت هثل لَل

.تايذ دس هحاسثِ تاس هشدُ، تا پيص تيٌي آيٌذُ هٌظَس ضَد

.    ّن سػايت ضذُ است 100دس عشاحي وف الصم است هٌظَس ضَد ٍ ًيض حذالل 
    

  2kg/m 700  ;0/35  ×2000   تيغِ سٌگيي ٍ تاس تيغِ دس هحل ٍالؼي  ( الف

2kg/m 200  ;0/10 ×2000 > 275سثه ( ب

23133
27
3600

m/kg/

ول ٍصى تيغِ;  200×  6×  3;  3600 kg
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استاتيىي 1ـ   ب            :تارّاي سًدُ.ـ  ب

(ضشتِ)ديٌاهيىي  2ـ  ب                  

تاسّاي صًذُ تاس غيش دائوي ٍ هتحشن هيثاضٌذوِ دس حـيي اسـتفادُ ٍ تْـشُ تـشداسي     
. ٍاسد هي ضًَذ

. ، صلضلِ يا تاد ًوي ضًَذتشفضاهل 
تـِ   غيـش ّوضهـاى  حذالل تاس صًذُ ّش فضا تِ دٍغَست گستشدُ ٍ هتوشوـض تـِ عـَس    

.وف ّا اػوال هي ضًَذ

:ـ استاتيكي  1ب  ـ 
(15ٍ  14، 13دس خذٍل غفحات . )حذالل تاس صًذُ ّش فضا دس همشسات هلي روش ضذُ است

دس . ، تشاي وٌتشل پاًچ وف تـِ وـاس هـي سٍد   cm15  ×cm15دس اتؼاد  15تاس هتوشوض هَضؼي عثك خذٍل غفحِ 
.حضَس تاس يىٌَاختتذٍى  تحشاًي تشيي هحل
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ُ ّاي صٌعتي 2 وِ تدْيضات ٍ واستشي خاظ داسًذ ـ در تعويزگاُ، كارخاًجات ٍ كارگا
.تايذ تاضذ 2kg/m 400حذالل  ←تاس صًذُ هتٌاسة تا هغالؼِ تذست آيذ  

دس ًظش هي گيشين ٍ ton9  ;dN9000دس هحل ّاي احتوال ػثَس تاس آى سا  :ـ تار آتش  ًشاًي 3

.عثك خذٍل تاس گستشدُ ٍ هتوشوض هؼادل سا هحاسثِ هي وٌين 
.تش سٍي يه چطوِ فمظ هي گزاسين

2kg/m 800 :گستشدُ
دس تذتشيي هحل تذٍى گستشدُ 15×  15دس سغح  kg 4000  ;ton 4:هتوشوض

:ـ اگز در جدٍل ًثاشد 1

ـ ٍصى افشاد الف
ُ ّا                          ب .تايذ تاضذ 2kg/m 150دس ّش غَست حذالل  ←ـ ٍصى تدْيضات ٍ دستگا

ـ ٍصى هَادي وِ اًثاس هي ضًَذ ج

:  ًىاتي وِ تايذ دس هحاسثِ تاس صًذُ دس ًظش داضت
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ُ اي)ـ تالكي ّا  4 (: طز

.(است 2kg/m 200اعاق هسىًَي هؼوَلي :  يادآٍسي )     2kg/m 300 ≤تاس تشاتش تا تاس وف اعاق هتػل : الف

2kg/m 500 ≤اگش تالىي هحل تدوغ است          

.دس لثِ تالىي تِ غَست لائن، تذٍى ٍخَد تاس گستشدُ يىٌَاخت kg/km 250تاس خغي :  ب

: مثال



kg 200 : ـ پلكاى ّا، گستزدُ 5
2kg/m 350(: هسىًَي)تدوغ ون 

2kg/m 500(: هذسسِ)تدوغ صياد 

(لضٍهي ًذاسد. )گستشدُ يىٌَاختدس اًتْاي عشُ تذٍى ٍخَد تاس kg 200تاس هتوشوض : فمظ دس عشُ اي ّا: هتوشوض
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: ـ تارگذاري شطزًجي تزاي تدتزيي حالت 8

. اسـت ( DL     ×1/5> LLيـا           2kg/m 500 > LLفمظ تشاي تاس صًذّأى ّن دس حـالتي وـِ      
: تشاي

ـ تيشّا، الف     
ـ لاب ًاهؼيي ب      

: حالت ّا
ِ ّا      توام دّاً

دس دّاًِ هداٍس     

يه دسهياى     

هثال   

DL

LL

LL

LL

LL

LL

LL
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q

:ـ دست اًداس، ًزدُ، جاى پٌاُ ٍ حفاظ پاركيٌگ 9

دست اًذاص، ًشدُ، خاى پٌاُ -9-1

(16غفحِ )ـ گستشدُ خغي  الف

(  16غفحِ )ـ هتوشوض  ب

حفاظ پاركيٌگ -9-2

ـ خَدسٍي ضخػي الف

ساصهاى هذيشيت 139ـ عثك ًطشيِ  ب

KN 30 = ton 3 = P

cm50
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(:تا اثز ضزتِ)ـ ديٌاهيكي  2ب  ـ 

.  يا تايذ تحليل ديٌاهيىي اًدام داد يا ضشية ضشتِ سا اػوال وٌين

Pst  .I  ;Pdyn
> 1 I :ِضشية ضشت

I ;1/33         :ـ آٍيش كششي ًگْدارًدُ كف ّا ٍ تالكي ّا 1

.دس عشاحي تيش ًگْذاسًذُ هٌظَس هي ضَد   

ِ گاُ هاشيي آالت 2 : ـ ساسُ تكي

:ضشية اسائِ ضذُ تَسظ ساصًذُ ياضشاية صيش

I; 1/2     :                 دٍساًي
I; 1/5:            سفت ٍ تشگطتي

.ايي ضشية دس ٍصى هاضيي، هلحمات ٍ تاسّاي هتحشن ضشب  هي ضَد* 

تيش ًگْذاسًذُ
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اساتِ

پل سيل(عَلي)اهتذاد حشوت پل 

(صيشسشي)تيش حوال ٍ خشثميل 

(خاًثي)اهتذاد حشوت خشثميل 
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(خاًثي، عَلي)تشاي تاس لائن، افمي : خْت تاسّا* 

R ;(2)اساتِ (1)تاس چشخ دس اثش ٍصى پل; حذاوثش تاس چشخ پل  ٍP(3) دس تْتشيي هَلؼيت.

ٍلي دس عشح تميِ الواى ّا ضشية( تذٍى ضشية ضشتِ)دس عشح ستَى ٍضالَدُ  ←R 1/25 :تار قائن

.ضشتِ تايذ تاضذ 

دس اهتذاد ػوَد تش هحَس تيش حوال دس سغح تواس چشخ ٍ سيل← 0/2( P+ ٍصى اساتِ ) :تار جاًثي

تمسين تش ًسثت سختي خوطي خاًثي تيش حوال ←( تيشٍى اص سيلخْت سيل ٍ)دس ّش دٍ خْت ← 

دس ّش دٍ← دس اهتذاد هَاصي هحَس تيش حوال دس سغح تواس چشخ ٍ سيل ← R0/1: تار طَلي

(خْت سيل ٍ تيشٍى اص سيل)خْت  
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Construction loading:     ـ تارّاي حيي ساخت ٍ اجزا 3ب  ـ 

.اص ًَع تاسّاي صًذُ هحسَب هي ضًَذ

:ـ كاّش تار سًد4ُب  ـ 

ِ  تام  دس وليِ وف ّا تِ خض       ّوضهـاًي    هحل اصدحام تـِ دليـل احتوـال وـن    ٍ   ـ پاسويٌگ اًثاس يا  ـ واسگاُ  ـ واسخاً
.صًذُ سا واّص هي دّينتاس،صًذُ ٍ اضثاع ضذى تاسّاي 

%50;  تاس صًذُحذاوثش واّص * 

.دس تيشّا ٍ ستًَْا هتفاٍت است هيضاى واّص

تيشّا

ستَى، ضالَدُ، پايِ، ديَاس
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سغح تاسگيش < 2m 18:تيزّا -الف
ٍ

2m/kg400<LL

:ستَى ّا -ب

(سغَحي وِ ضاهل تااليي ّا ًوي ضَدالثتِ  )Σ Ai2m 18 ≤ ٍتاس چٌذ عثمِ سا تحول هي وٌذ  ي وِستًَدس

.تيطتش ًطَد% 50همذاس واّص حذاوثش دٍ همذاس صيش است هطشٍط تش آًىِ اص 
.ّش آًچِ اص ساتغِ تذست آيذ: الف
:تش اساس خذٍل صيش: ب

%0 ــيه عثمِ                             
%10ـ دٍ وف                                 
%20ـ سِ وف                                

%30 -چْاس وف                            
%40 -يٌح وف                               

ثاتت هي هاًذ ديگش← %  50ضص وف ٍ تاالتش                      
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:ًحَُ  تَصيغ تاس ٍاسد تش وف ّا
ـ يه عشفِ الف
ـ  دٍ عشفِ ب

: هثال 
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فشار خاك

.حذالل تاضذ ∆= 3kg/m500فطاس خان تايذ هؼادل تا ّيذسٍاستاتيه تا  :تز ديَارّاي حائل

. ـ سشتاس ثاتت ٍ هتحشن تايذ هٌظَس گشدد

. ـ آب اضثاع تايذ هٌظَس ضَد

 ـ اگش فطاس خان تاػث واّص تشخي ًيشٍّا هي ضَد فطاس پطت ديَاس سا تِ ًػف تمليل دادُ ٍ سپس
.عشاحي هي وٌين 

.تايذ تاضذ 5/1ٍ لغضش حذالل  75/1ضشية اعويٌاى ٍاطگًَي حذالل  

.است 5/1حذالل ضشية اعويٌاى . تشاي اختالف سلَم هايغ است:  ـ فطاس تاالساًص وف ّا
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:تار تزف
.هحاسثِ هيىٌين( دس سال% 2)سال  50 ـ تشاي دٍسُ تاصگطت 

2m/kg 25Pr=Cs . Ps ≥  

Pr  (تاستشف تام) ،Ps (تاس تشف هثٌا) ٍCs (ثاتت ضية.)
 Pr :تش سٍي سغح افمي تام اػوال هي ضَد.

Ps  : تٌذي ِ (  ًادس، ون،  هتَسظ، صياد، سٌگيي، فَق سٌگيي)2m /kgيا تش اساس ًمطِ پٌْ
.آييي ًاهِ تاضذ% 80وِ تايذ حذالل ٍيا هغالؼِ خاظ هٌغمِ      

α
αتا افك



امیرحسین خلوتی Khalvati.ir



امیرحسین خلوتی Khalvati.ir

:تارگذاري ًاهتقارى

:تِ دليل اًثاضتگي دس
α 60 ≤ ≤ 15تام ّاي ضية داس دٍعشفِ وِ               

ِ گاُ صاٍيِ                 α 60 ≤ ≤ 15تام ّاي لَسي وِ خظ ٍاغل سؤس تِ تىي

.افضايص دادُ هي ضَد% 20تشف سٍ تِ تاد حزف ٍ پطت تِ تاد 

ِ داسّا  .تيي ايي ّا ًيض خغي است. فشؼ هي ضَد( لؼش)تشاي اًتْاي ضية  Cs;  2تشاي سؤس ٍ  Cs; 0/5دس دًذاً

ِ اي  .(ديگش ون ًوي وٌذ. )است تشاي وليِ سغَح Cs;  1دس دًذاً
ٍ تشاي ّش لغؼِ تا تَخـِ  ( حذالل سِ لغؼِ)دس لَسي تايذ تِ چٌذ ضلؼي تمسين وشد * 

.سا هحاسثِ  وٌين Csخَدش  αتِ 
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تار تاد
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ُ اي :آثار ساس

پايذاسي ول ساختواى: ولي      

...سمف، ضيشٍاًي، ًوا ٍ : هَضؼي       

:فشار تاد

خاسج اص ساختواى

(ٍسٍد اص تاصضَّا)داخل ساختواى 
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:آثار تاد

ـ فطاس هستمين 1

تام، پطت تِ تاد ٍ پْلَّا(: هىص)ـ فطاس هٌفي  2

(سٍي سغح)اغغىاوي ( Drag)ـ ساًطي  3

 Vortexـ استؼاش دس خْت ػوَد سٍي ساصُ ّاي سػٌا  4
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. اثش تاد دس توام اهتذادّا تايذ تاضذ، خػَغاً هَاسدي وِ دس ّش تٌذ هطخع ضذُ است

(غيش ّوضهاى. )اػوال ضَددس اهتذادّاي اغلي هتؼاهذ ساختواى وافي استدس عشاحي 

.دس ّش ػضَ تحشاًي تش سا دس ًظش هي گيشين ٍلي تا سػايت توْيذات ضىل پزيشي هفشٍؼ. تاس تاد ٍ صلضلِ تا ّن خوغ ًوي ضًَذ

:دس هَاسد صيش تحليل سادُ آييي ًاهِ وافي ًيست

L 5 > h( ػشؼ)ٍ يا  m120 >ـ ساختواى ّاي تا استفاع  1

.ـ ساصُ ّاي غيشساختواًي هاًٌذ دٍدوص، هخضى ٍ دول وِ پشيَدي تيص اص يه ثاًيِ داسًذ 2
  sec  1 >  T

:سٍش ّاي دليك تش

ـ تحليل ديٌاهيىي  الف

ـ سٍش تدشتي ٍ تًَل تاد ب

.آييي ًاهِ تاضذ% 80حاغل خَاب دليك تش تايذ حذالل 
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  :ـ سزعت هثٌاي تاد 1         

هتش سغح صهيي دس هٌغمِ  10سشػت دس استفاع          
حذاوثش )سال  50خلَت ٍ ٍسيغ ٍ هسغح تا دٍسُ تاصگطت 

(دس سال% 2

ًضديه تشيي ضْش اگش ًثَد ←ـ خذٍل  1

ـ دس ساصُ ّاي خاظ هغالؼات آهاسي تا  2
دٍسُ تاصگطت هٌاسة غَست گيشدٍلي 

.تايذ تاضذ km/hr80حذالل 
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.تشاساس لاًَى تشًَلي دس سغح ػوَد تش اهتذاد تاد تِ دست هي آيذ :ـ فشار هثٌاي تاد2 

(km/hr)
2  V 0/005 ;(2kg/m) q

(يا هىص): ـ فشار تاد3 
q ( .ضشية ضىل )Cq ( .ضشية اثش تغييش سشػت )Ce  ;P

: ـ ًيزٍي تاد 4

A  .P  =F

A : هدوَع سغَح تػاٍيش اػضا سـاصُ تـش   ( تشاي ساصُ ّاي تا سغَح هطثه هاًٌذ دول)سغح گيشًذُ تاد
.است( اهتذاد تاد)غفحِ ػوَد تش 
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هشتَط تِ داخل ضْش ّا تا ساختواًْاي هتؼذد ٍاًثَُ دسختاى ( الف )ًَاحي 
.ٍ ًَاحي ب تالؼىس آى هيثاضذ.است
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Cqهقذار ضزية ًَع اثز تارًَع ػٌاصز ساسًَُع ساس1ُگزٍُ 

ساسُ ّاي ساختواى

ػٌاصز اصلي ساختواى

(1)ديَارّا
+8/0رٍ تِ تاد

-7/0هَاسي تا تاد
-7/0تام تخت

تام ّا

ضيثذار رٍ تِ تاد

-7/0درجِ 15ضية كوتز اس 
+ 4/0ٍ  -7/0درجِ 30ٍ  15ضية تيي 
+ 4/0درجِ 45ٍ  30ضية تيي 

+8/0درجِ 45ضية تيطتز اس 
-7/0ضيثذار پطت تِ تاد

-7/0هَاسي تا تاد

ِ اي دًذاً

هطاتق تا هقاديز تام ّاي ضيثذارتزاي سطَح رٍ تِ تاد در دّاًِ اٍل

-7/0تزاي سطَح پطت تِ تاد در دّاًِ آخز

+1/0ٍ  -1/0(2)تزاي سايز سطَح 

قَسي
(3)تثذيل تِ ضيثذار

تزاي ّز ٍتز هطاتق تا ضية آى تزاتز تا  
هقاديز تام ّاي ضيثذار

قطؼات الحاقي

ديَارّا
+2/1ٍ  -4/1ديَار ساختواى ّا ٍ ػٌاصز ًگْذارًذُ آى ّا

+3/1ديَارّاي در فضاي تاس ٍ جاى پٌاُ

تام ّا تحزاًي تزيي دٍ 
حالت هقاتل در 

.تاسگذاري اػوال هي ضَد

تاد تز توام سطح تارگيز قطؼِ ٍارد هي ضَد

-4/1درجِ 15ضية كوتز اس 
+8/0ٍ  -4/1درجِ 30ٍ  15ضية تيي 
+4/1ٍ  -4/1درجِ 45ٍ  30ضية تيي 

+2/1ٍ  -4/1درجِ 45ضية تيطتز اس 

تاد تِ صَرت هكص تٌْا تز قسوتي اس سطح تارگيز 
قطؼِ در ًَاحي پيزاهًَي ّزيك اس سطَح اثز 

(4)هي كٌذ

-5/2درجِ 30ضية كوتز اس 

-6/1درجِ 45درجِ ٍ  30ضية تيي 

.ضزاية هثثت ًوايطگز فطار ٍ ضزاية هٌفي ًوايطگز هكص اًذ

تِ ضزح سيز هٌظَر گزدد يذهتز كِ داراي تام تخت هي تاضٌذ، هي تَاى اثز ًيزٍي تاد را تزرٍي تصَيز سطَح ػوَدي رٍ تِ تاد هٌظَر ًوَد ٍ در ايي حالت ضزية ضكل تا 60در ساختواى ّاي كَتاُ تز اس : تثصزُ( 1)

Cq;3/1هتز 12در ساختواى ّاي كَتاّتز اس : الف

Cq;4/1        هتز 60ٍ  12در ساختواى ّاي تا ارتفاع تيي : ب

. تار تاد تزاي ايي سطَح تايذ تا هٌظَر كزدى تصَيز افقي آى ّا تصَرت يك ًيزٍي راًطي افقي در هزكش سطح ٍ در جْت ٍسش تاد اثز هي كٌذ( 2)

. تثذيل ضَد( ٍتز)در ّز ًين قَس تايذ حذاقل تِ سِ قطؼِ ( 3)

.هتز 3كَچكتزيي تؼذ ساختواى در پالى ٍ يا  1/0ًَاحي پيزاهًَي ػثارت است اس كوتزيي هقاديز حاصل اس ًَارّايي تِ ػزض ( 4)
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Cqهقذار ضزية ًَع هقاطغ ٍ قطؼاتسطح هؤثز  ًَع ساس2ُگزٍُ 

ساسُ ّاي غيز اختواًي

دٍدكص ّا هخاسى تزج ّاي تا ديَار تَپز
تار تاد در ايي  ساسُ ّا تايذ تا هٌظَر كزدى 

تصَيز ساسُ تزرٍي صفحِ ػوَد تز جْت  
تاد هحاسثِ ضَد

4/1ساسُ ّا تا پالى هزتغ يا هستطيل
ساسُ ّا تا پالى ضص ضلؼي يا ّطت 

ضلؼي
1/1

8/0ساسُ ّا تا پالى دايزُ يا تيضي
6/0ساسُ ّاي گٌثذي

تزج ّا ٍ دكل ّاي هطثك

تار تاد در ايي ساسُ ّا تايذ تا در ًظز گزفتي 
جْت تاد در اهتذاد ػوَد تز يكي اس ٍجَُ 

ٍ تا هٌظَر كزدى هجوَع هساحت ّاي  
سطَح تصَيز اػضاي ساسُ كِ در آى 

ٍجِ قزار دارًذ تز رٍي صفحِ ػوَد تز 
*جْت تاد هحاسثِ هي ضَد 

e9/5-e20/4+0/4ساسُ ّاي تا پالى هزتغ يا هستطيل
ًسثت  eدر ايي رٍاتط 

هجوَع سطَح اػضاي 
ساسُ كِ در يك ٍجِ در  
هقاتل تاد قزار هي گيزًذ تِ  

هساحت كل آى ٍجِ 
هي تاضذ

e7/4-e24/3+4/3ساسُ ّاي تا پالى هثلث

پلكاى ّا،  : )هاًٌذ، قطؼات الحاقي تزج ّا
ِ ّا چزاؽ ّا ٍ آساًسَرّا (لَل

تارتاد در ايي ساسُ ّا تايذ تا هٌظَر كزدى  
هجوَع هساحت ّاي سطَح تصاٍيز  
اػضاي هختلف ساسُ تز رٍي صفحِ  

ػوَد تز جْت تاد هحاسثِ ضَد ٍ ضزية  
ضكل تزاي ايي ساسُ ّا تايذ تا تَجِ تِ  
ضكل قطؼاتي كِ در ساخت آى ّا تكار  

تزدُ هي ضَد تِ صَرت هقاتل تقسين تٌذي 
ضَد

ِ اي تا قطز كوتز اس  1هيلي هتز 50قطؼات لَل

ِ اي تا قطز كوتز اس  8/0هيلي هتز 50قطؼات لَل

ِ اي تا هقاطغ ساٍيِ دار هاًٌذ   قطؼات تسو
ًثطي ٍ ًاٍداًي

3/1

تاتلَّاي ػالهات ٍ اػالًات ٍ ساسُ ّاي 
اس ايي ًَع

تارتاد، تايذ تز رٍي سطح كل ٍ تذٍى  
درًظز گزفتي سطح تَ خالي هحاسثِ ضَد

َ ّايي كِ سطح تاقي در آى ّا كوتز اس  تاتل
سطح كل است% 25

5/1

تارتاد، تايذ تزرٍي سطح تَپز هحاسثِ ضَد
تاتلَّايي كِ سطح تاقي در آى ّا تيطتز اس 

سطح كل است% 25
2

ِ اي ساختِ  ضذُ اًذ، ضزية ضكل را هي تَاى تِ اًذاسُ*  كاّص داد ٍ در تزج ّايي كِ تا كاتل هْار هي ضًَذ تزاي ًاحيِ طزُ اي تزج، تارتاد تايدذ تدِ اًدذاسُ    % 33 در تزج ّايي كِ تا قطؼات ساسُ اي لَل
ِ ػالٍُ در ايي تزج ّا تايذ اهكاى كاّص تارتاد تِ اًذاسُ % 25 ِ ّدا تدِ ٍجدَد         % 25افشايص دادُ ضَد ت ِ ّا ٍ اثزي كِ ايي كاّص تزرٍي ًيزٍّداي داخلدي سداسُ  در سدايز دّاًد تز رٍي ّزيك اس دّاً

.هي آٍرًذ تزرسي ضَد
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تزكية تارّا 8-
.  ّا، احتوال ّوضهاًي تإثيش تاسّا تايذ تِ ضشحي وِ دس صيش گفتِ ضذُ است، دسًظش گشفتِ ضًَذ دس عشاحي ساصُ 6-8-1

ّاي هداص هحاسثاتي هشتَط تِ ّش هادُ، تِ سٍش عشاحي  ضشائة خضئي ايوٌي ّش يه اص تاسّا ٍ هتماتالً همذاس تٌص
اخضاء ساصُ تايذ تشاي تشويثي اص تاسّا وِ . ساصُ، تايذ تشاساس ضَاتظ عشاحي خاظ ّواى ساصُ دسًظش گشفتِ ضَد

.وٌذ، عشاحي ضًَذ تيطتشيي اثش سا دس آًْا ايداد هي

D (1)

 (S  ياLr + )L  +D (2)

(E  ياW + )D (3)

(6-8-1  )(E  ياW( + )S5/0  ياLr + )L  +D (4 الف)

 (E  ياW5/0 ( + )S  ياLr + )L  +D (4 ب)

H  +D (5)

H ( +S  ياLr + )L  +D (6)

T  +D (7)

T ( +S  ياLr + )L  +D (6)

:ػالئن تِ واس سفتِ دس ايي سٍاتظ ػثاستٌذ اص

D :ُتاس هشد

L :تاس صًذُ عثمات تِ خض تام

Lr :تاس صًذُ تام

S :تاس تشف

W :تاس تاد

E :ِتاس صلضل

H :   تاس ًاضي اص ٍصى ٍ فطاس خان يا آب ٍ يـا فطـاس
تَؤم خان ٍ آب

T : اثشات خَدوشًطي ًاضي اص تغييشات دها، ًطست
ِ ّا، ٍاسفتگي ٍ غيشُ پاي
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گفتِ ضذُ اسـت تايـذ    1-8-6دس هَاسدي ساصُ ّا تشاي تاس خشاثمال عشاحي هي ضَد تشويثات صيش ػالٍُ تش آًچِ دس تٌذ  8-2-
.تشسسي ضَد

A  +D (9)

(6-8-2  )A  +S  +D (10)

A ( +E  ياW + )D (11)

:دس ايي تشويثات ػثاستٌذ اص A  ٍAػالئن 

A :ويلِ تاسّاي ًاضي اص خشاثمال ضاهل ٍصى پل ّا، اساتِ، تاسي وِ تلٌذ هي ضَد ّوشاُ تا اثش ضشتِ دس آًْا

A  :ِتاس ًاضي اص ٍصى خشاثمال تِ تٌْايي ضاهل ٍصى پل ّا ٍ اسات

دس تشويثات تاسّاي هشدُ ٍ صًذُ تا تاسّاي تاد يا صلضلِ افضايص تٌص ّاي هداص هحاسثاتي دس ّـش سـاصُ تايـذ هغـاتك      6-8-3
.ضَاتظ خاظ عشاحي ّواى ساصُ دسًظش گشفتِ ضَد

.دس عشاحي ساصُ ّاي پيص تٌيذُ، اثش پيص تٌيذگي تايذ هاًٌذ اثش تاس هشدُ دس تشويثات ٍاسد ضًَذ 6-8-4

دس هَاسدي وِ تشاي تؼييي ضشاية خضئي ايوٌي ٍ يا تٌص ّاي هداص هحاسثاتي دس تشويثات تاسّا، آييي ًاهـِ سسـوي    6-8-5
ِ ّاي هؼتثش وطَسّاي ديگش تِ دست آٍسد .دس وطَس ٍخَد ًذاضتِ تاضذ، آًْا سا هي تَاى اص آييي ًاه

A
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