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 چکیده

ای است که در سالیان اخیر مورد استقبال طراحان و سازندگان در صنعت های نوین سازههای مرکب عرشه فوالدی یکی از فناوریسقف

های مرکب، در دو نوع مرکب و ها نسبت به سایر سقفبه عنوان بخش متمایز این سقف است. عرشه فوالدیساختمان کشور قرار گرفته

های عرشه سقف محاسباتدر حال حاضر ضوابط کامل .باشندترین نوع آنها میهای مرکب کاملشوند که عرشهبندی میغیرمرکب تقسیم

های عرشه فوالدی در این تحقیق ضوابط کامل طراحی و محاسبه سقفباشد. در های داخلی، موجود نمیفوالدی با عرشه مرکب در آیین نامه

آمریکا و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، ارائه شده  SDIهای دو بخش عرشه مرکب فوالدی و تیر مرکب فوالدی به ترتیب مطابق آیین نامه

پیچیده و دشوار می باشد لذا در این تحقیق یک برنامه  است.  از طرفی با توجه به حجم باال و زمان بر بودن محاسبات، طراحی اقتصادی آن

ترین گزینه طراحی شامل سایز تیرهای ها،ارائه شده است که که طراح سازه به راحتی به اقتصادیسازی جهت طراحی اقتصادی این سقفبهینه

سازی تابع سازی اقتصادی با کمینه.  بهینهیابدمرکب فوالدی و فاصله بین آنها، ضخامت ورق عرشه فوالدی و ضخامت دال بتنی، دست می

های: تیر فوالدی، عرشه فوالدی و دال بتنی در گیرد. تابع هدف مسأله برابر مجموع هزینههدف به روش الگوریتم جستجوی جامع صورت می

و در نتیجه جواب مسأله بصورت گردد باشد .در روش جستجوی جامع به ازای تمامی حاالت ممکن، مسأله بررسی مییک متر مربع از سقف می

ترین مقدار ممکن می باشد.در این تحقیق، از مشخصات یک نمونه عرشه مرکب فوالدی تولید شده در کشور با نام قطعی، بهینه

ثبت اختراع  1است. این عرشه مرکب توسط نویسندهسازی در سقف و استفاده در روابط طراحی استفاده شدهجهت مدل 75sundeckتجاری

های مرکب عرشه چندین نمونه مسأله رایج، در سقفباشد. در درپایان، ردیده و دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میگ

های مرکب عرشه فوالدی با ان نتیجه گرفت طراحی اقتصادی سقفتودر نهایت می گردد.سازی اقتصادی میفوالدی، به کمک این برنامه بهینه

توان از آن به عنوان یک برنامه کامل و کاربردی نماید و میمان بسیار مناسبی مسأله را حل میاز روش پیشنهادی ، برنامه، در مدت زاستفاده 

 های مرکب عرشه فوالدی استفاده نمود.سازی اقتصادی سقفجهت بهینه

 مرکب، جستجوی جامع سازی اقتصادی، عرشه مرکب، تیرسقف مرکب عرشه فوالدی، بهینه های کلیدی:واژه

 



 مقدمه -1

ع مختلط دال بتن باشد این سقف از مقاطتاندارد و شناخته شده در دنیا میای اسهای سازههای مرکب عرشه فوالدی یکی از سقفسقف

این شوند ، تشکیل شده است. در حال حاضر ها و شاهتییر های فوالدی متصل میهای فوالدی فرم داده شده که به تیر مسلح بر روی ورق

ها به صنعت زمان نه چندان زیاد ورود این سقفگردد که با گذشت مدت های نوین ساختمانی محسوب میسیستم در کشور ما جزو فناوری

های ه این سیستم در سازهاست بطوری کی فراگیر در این زمینه ایجاد شدهای، تحولاستقبال روزافزون سازندگان حرفهساختمان کشورمان و 

سازی، سریع وع را می توان بطور خالصه در سبکاست. علت این موضهای متداول گردیدههای بلند مرتبه جایگزین سقففوالدی خصوصا سازه

این سقف عبارتند از: و اعضای ها بیان نمود. عناصر ساختمانها با استفاده از این سقفسازی ساخت انواع سازی و ارزانسازی، ایمنی، سریساز

 تیر سقف.تیر و شاه -ورق فوالدی گالوانیزه -برشگیرها -آرماتور حرارتی -آرماتور کششی -سازه ایبتن

از عرشه  های مرکب فوالدیها عالوه بر تیراست با این تفاوت که در این سقف های مرکب فوالدی با دال بتنیرفتار این سقف مشابه سقف

بارهای در حال  ها با توجه به استحکام و مقاومت خمشی خود به عنوان قالب دال بتنی، توانایی تحملگردد. عرشهمیفوالدی، نیز استفاده 

رفته در ها بسته به شکل پروفیل و نوع آجهای بکارهمچنین عرشه های )فاصله بین تیر های مرکب( بلند را دارا می باشند.ساخت را در دهانه

بت های مرکب عالوه بر نقش قالب دال بتنی به عنوان آرماتور کششی ممان مثگردند که عرشهبندی میرکب تقسیممآن به دو نوع مرکب و غیر

ها متأثر از نوع عرشه احی دست یافت. لذا رفتار این سقفترین حالت طرمی توان به اقتصادیگیرند در این حالت دال نیز مورد استفاده قرار می

گیرند. به عبارت دیگر شکل هندسی ، بر روی تیر های فوالدی قرار میقالب با اشکال هندسی و آجهای متفاوت  فوالدی است که به عنوان یک

ها، طبق طراحی و محاسبات این سقف می باشد.فوالدی به عنوان آرماتور کششی،  ها و نقش عرشهعیین کننده اندازه دهانه بین تیرو نوع آج ت

 گیرد.م مقررات ملی ساختمان در بخش تیرهای مرکب فوالدی، صورت میدال و عرشه فوالدی و مبحث دهدر بخش SDI[1]نامه جامع آیین

مرکب عرشه فوالدی های گوریتم کامل و یکپارچه طراحی سقفدر ابتدا،  ارائه یک الدر اینجا دو موضوع اصلی پیش روی طراح سازه است 

نامه های داخلی و خارجی است و موضوع که در برگیرنده تمامی ضوابط آییناست  مرکب، عرشه مرکب فوالدی و دال بتنیشامل طراحی تیر

، طراحی هاها نسبت به سایر سقفی در این سقفهای زیاد طراحها است زیرا وجود متغیری این سقفاقتصاد مهمتر مورد بررسی،  طراحی

 نماید.دشوار می بهینه و اقتصادی این سیستم را

گونه اما تاکنون هیچ  استصورت گرفتهمرکب هایسقفسازیبر روی طراحی اقتصادی و بهینه تحقیقاتی در طول چهار دهه گذشته اگرچه

سازی گرفته در زمینه بهینهاولین مطالعه صورتاست.انجام نگرفتههای مرکب عرشه فوالدی سازی اقتصادی سقفتحقیق کاملی در زمینه بهینه

ر نظر گرفتن سطح انجام شد. در این تحقیق با د A.T.Merovich[5]و  J.I.Nichollsتوسط شده وردمقاطع سرد ن دارای های مرکبسقف

والدی با روش های ریاضی انجام شده فهای سرد نوردتعداد محدودی تیر فوالدی و عرشه سازی سقف از بینبارگیر ثابت تیرهای فوالدی، بهینه

، های تیر فوالدی و برشگیر بودکه تابع هدف آن تنها شامل هزینه های مرکب ارائه نمودسازی سقفبهینهفرمولی جهت Bhatti[6] گیرد. می

های تیر فوالدی و برشگیر ، هزینه بتن را در آن نیز لحاظ در تابع هدف خود عالوه بر هزینه درتحقیق دیگریKim[7]و   Adeliاما

مورد استفاده قرار گرفت  که در بر گیرنده Silih[8] و  Kravanja در تحقیق  های مرکب سازی سقفترین تابع هدف در بهینهکاملنمودند.

بندی سقف می باشد. در تحقیق ، برشگیر، بتن، آرماتور، پوشش ضدحریق، جوشکاری و قالبتیر فوالدیتمام اعضای سقف شامل : هزینه 

با الگوریتم ژنتیک شدند که تابع هدف آن مجموع هزینه های تیر  های مرکبسازی سقفموفق به بهینهAl-Ansari [9] و Senouciدیگری

 .باشدحی آن بر اساس حالت حدی نهایی میفوالدی، برشگیر و بتن سقف می باشد و طرا

اجتماع مورچگان تکاملی های مرکب متشکل از تیر مرکب و دال بتنی را توسط الگوریتمسقف ،[10]محسنی، قاسمی, محمدرضا و عطاریان

باشد و طراحی به دو روش در این تحقیق تابع هدف مجموع وزن تیر فوالدی، تاوه بتنی، برشگیرها و آرماتور سقف می سازی نمودند. بهینه

نهایی و تنش مجاز صورت گرفته است همچنین جهت همگرایی بیشتر به جواب مساله از الگوریتم اصالح شده اجتماع مورچگان حالت حدی

(ACSاستفاده شد )است.ه A.Kaveh,A.Shakouri[11]را نامه آمریکا هایی آیینبر مبنای روش طراحی حدی نهای مرکب سازی سقفبهینه

های مجموع هزینه مقدار کمینهد که تابع هدف آندادنمورد بررسی قرار harmony search and an improved harmony searchبا الگوریتم 

بار و  بر مبنای روش ضرایبهای مرکب را سقفتری در تحقیق کاملA.Kaveh,M.Ahangaran[12]. اماتیر فوالدی می باشدبتن سقف و 

مقدار کمینه که تابع هدف آن  سازی نمودندبهینه social harmony search modelتکاملی توسط الگوریتمنامه آمریکا مقاومت نهایی آیین



بر  های مرکب راسازی سقفبهینهMasoudi[13]و  Kavehدر تحقیق بعدیبرشگیر می باشد . و  تیر فوالدیبتن سقف، هایهزینهمجموع 

که در آن تابع هدف مورد بررسی قرار دادند ant colony optimizationتکاملی با الگوریتم نامه آمریکاطراحی حدی نهایی آیین مبنای روش

و  های مرکبسقفA.Kaveh,A.F.Behnam[14]و در نهایت . برشگیر می باشدهای بتن سقف،تیر فوالدی و مقدار کمینه مجموع هزینه

 a chargedتوسط الگوریتم تکاملی و ابداعی خود با عنوان  نامه آمریکاای روش طراحی حدی نهایی آیینبر مبن را های وافل بتنیسقف

system search algorithm سازی نمودند.بهینه 

قف سازی سهینهبی باشد.مدر نوع خود اولین و با رویکردی نوآورانه،  های زیر با تحقیقات مذکور متفاوتحاضر از جنبه پژوهش کاربردی

مت دال دی،ضخاتعیین پارامترهای تاثیر گذار در هزینه سقف شامل ضخامت ورق عرشه فوال ؛مرکب عرشه فوالدی به روش جستجوی جامع

به عنوان یک  sundeck75با نام تجاریاستفاده از عرشه فوالدیر یک چشمه از سقف؛  ، سایز تیر مرکب و تعداد تیرهای مرکب واقع دبتنی

 دگردن طرح میتر شدیای سقف که باعث اقتصادرکب به عنوان میلگرد کششی و سازهاستفاده از عرشه فوالدی م؛عرشه فوالدی رایج در کشور

 .فوالدی کشور هایپروفیل تیر فوالدی رایج در سازه 140بیش از استفاده از و 

به عنوان  sundeck75مرکب ویژگی های عرشههای مرکب عرشه فوالدی و همچنین به معرفی سقف 2قیق ابتدا در بخش در این تح

ن سقف معرفی می ایاقتصادی سازی جهت بهینه جامعالگوریتم جستجوی  3شود  ودر بخش استفاده در این تحقیق پرداخته میعرشه مورد 

به  ، 5بخش شود و ه میسازی مسأله شامل تابع هدف و ضوابط طراحی که همان قیود مسأله است پرداختبه مدل 4بخش در  شود و در ادامه

-له ارائه میری این مقاگیو در بخش پایانی نتیجه شودهای عرشه فوالدی اشاره میکاربردی از سقف نمونه مسألهسازی اقتصادی چند بهینه

 گردد.

 

 معرفی سقف مرکب عرشه فوالدی  -2

-قفسجایگزین  که در چند سال اخیر ای صنعت ساختمان کشورمان استهای نوین سازهیکی از فناوری های مرکب عرشه فوالدیسقف

ب فوالدی، عرشه فوالدی، عبارتند از : تیر مرک1تصویرمطابق  است.اجزای این سقفهای بلند مرتبه فوالدی گردیدههای مرکب مرسوم در سازه

 گل میخ فوالدی و دال مسلح بتنی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سقف عرشه فوالدی و اجزای آن: 1 تصویر                                       

 

از عرشه فوالدی به عنوان یک قالب چند منظوره ماندگار  هاباشد با این تفاوت که در این سقفهای مرکب می رفتار این سقف مشابه سقف

-شد. با توجه به نزدیکی آیین نامهباانگلستان می BS5950آمریکا و  SDIها جهت طراحی این سقفنامه های معتبر آیین.  استاستفاده شده



نامه یک مرجع است این آیینها انتخاب شدهجهت طراحی این سقف SDIهای آمریکا، در این تحقیق، آیین نامه های کشورمان با آیین نامه

 AISIو AISC,ACIهای معتبر ت که ضوابط آن برگرفته آیین نامههای عرشه فوالدی اسو تخصصی است در زمینه طراحی سقف بسیار کامل

آالت نورد سرد بصورت یک پروفیل ماشینکه توسط  استماً با پوشش گالوانیزه تشکیل شدههای فوالدی عموهای فوالدی از ورقعرشهباشد.می

در شکل هندسی  شند که تفاوت بین آنهابانواع بسیار متنوعی قابل تولید میدر ا گردد ودهی میای ذوزنقه شکل فرمهبا سطح مقطع کنگر

به یکدیگر و ها نسبت نوع، شکل و نحوه قرارگیری آج ، تعداد کنگره،پروفیل ها، عرض مفیدابعاد بال و جان، زوایای خم، عمق پروفیلمقطع، 

شه فوالدی می های مرکب عمود بر عراقع همان دهانه یا فاصله بین تیرسطح قابل پوشش هر عرشه فوالدی در وباشد.ها، میمیزان برآمدگی آج

طول بیشتری را  های بابعلت جنس و سطح مقطع آن ، دهانه های دیگرهای فوالدی نسبت به سایر قالباینکه عرشهباشد. نکته قابل توجه 

های فرعی یا ، افزایش فاصله بین تیرهای مرکب دیگرها نسبت به سقفدهد لذا یکی از مزایای این سقفشش میبندی پوبدون نیاز به شمع

املی از جمله: عمق، ضخامت و شکل هندسی عوهای فوالدی به بته طول دهانه قابل پوشش هر عرشهال باشد .می عرشه -همان دهانه دال

 هنگام ساخت، بستگی دارد.و بارهای وارده  مقطع عرشه فوالدی

که  ستفاده نمودل، نیز الگرد کششی داتوان از آن عالوه بر نقش قالب به عنوان میبودن عرشه های فوالدی، می در صورت آج دارهمچنین 

ب های نامناسیا دارای آج ومرکب بدون آج های غیرعرشه گردند : بندی میو مرکب تقسیم مرکبغیراز این بابت عرشه های فوالدی به دو نوع 

یوستگی پ-وی برشیهت انتقال نیربرشگیر جه فوالدی است که نقش های روی عرشهای و برآمدگی. منظور از آج، همان برجستگیباشندمی

ی به ز عرشه فوالداتوان یرت مرکب با یکدیگر عمل کرده و مت عرشه و دال بتنی بصودر این صور .نمایددال بتنی به عرشه فوالدی ایفا میاز

لی وگیرند ر میده قرااستفا مرکب تنها به عنوان قالب در سقف مورداستفاده نمود. لذا عرشه های غیر عنوان میلگرد کششی خمش مثبت دال 

خمش مثبت  یلگرد کششیمای به عنوان بر نقش قالب، دارای کاربرد سازه وهعالدار بودن، همانطور که ذکر شد های مرکب به دلیل آجعرشه

 فتار کامالً رذکر است  نشایاترین حالت طراحی، دست یافت.توان به اقتصادیهای مرکب میبه همین دلیل با استفاده از عرشهباشد.میدال، 

آمدگی آج رمیزان ب وآرایش و نحوه قرارگیری بر روی عرشه فوالدی ها از لحاظ شکل هندسی، های فوالدی بستگی به طراحی آجمرکب عرشه

 گردند.تولید میهای بسیار متنوعی با آجهای مرکب دارد از همین رو، عرشه

مچنین هفته است . ای است، صورت گررکب که دارای بهترین عملکرد سازههای دارای عرشه مسازی بر روی سقفاین تحقیق، بهینهدر 

سازی بهینه جهت Sundeck75های مرکب تولید شده داخلی با نام تجاری یکی از عرشهترین طرح، شدن و انتخاب بهینهجهت کاربردی 

 است.والدی، در این تحقیق استفاده شدههای مرکب عرشه فسقف

 

 Sundeck75های عرشه مرکب ویژگی معرفی و -3

Sundeck75 مرکب به  تاررف ، اولین عرشه فوالدی دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کشور است که

ازمان از س 1سنده ویوسط نت است که دارای تاییدیه اختراع . این محصول تنها عرشه فوالدی دارای ثبت اختراع داخلیاستتایید آن مرکز رسیده

شه این عرپروفیل گرفت. جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان، جزء اختراعات برتر قراردر  94سال در  ومی باشد های صنعتی ایران پژوهش

 باشد :می 2تصویر فوالدی مطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 



  sundeck75پروفیل عرشه فوالدی: 2تصویر

 

ا و ب 3تصویر وسته مطابقای و پیهای نقطهاستفاده از آجمقطع به سطح مقطع، های این عرشه فوالدی از جمله:  مقدار نسبت مدول ویژگی

رین عرشه تمصرف ترین و پرشی سقف، این محصول را به اقتصادیبرآمدگی مناسب، وزن سبک عرشه و استفاده از آن به عنوان میلگرد کش

 است.ر صنعت ساختمان کشور تبدیل نمودهفوالدی د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  sundeck75عرشه فوالدیهای : نمایش آج3صویرت

 

 جستجوی جامعسازی به روش بهینه -4

مند تمام روش شامل شمارش نظام نی. اباشدیله ماحل مس یبرا یکل اریحال بس نیدر ع ی وهیبد جستجوی جامع، روشی روش

نقطه ضعف باشد. هستند یا خیر، میله اط مسواز نامزدها قادر به ارضا شر کیهر  ایآ نکهیو چک کردن ا یک مساله حل یممکن برا ینامزدها

است. به عنوان مثال،  ادیز اریله بساحل مس یاست که تعداد نامزدها نیا یاز مسائل عمل یاریدر بسجستجوی جامع استفاده از روش  یاصل

به  ازین ،یرقم 16عدد  کییهاهیمقسوم عل افتنییبرا بیترت نی. بدباشدیم n ،nعدد  یهاهیمقسوم عل افتنییله برااحل مس یتعداد نامزدها

 یرقم 19 یتیب 64 یعیعدد طب کیn. اگر دیچند روز طول خواهد کش یمعمول انهیدستگاه را کییکه برا باشدیجستجو م 1015حداقل  یاجرا

داده ها در تمام مسائل اتفاق  شیدر تعداد نامزدها، با افزا عیرشد سر نیکشد. ایسال طول م 10باشد به طور متوسط، جستجو حدود  یتصادف

در  تواندیم یمعمول ماشینکینامزد خواهد داشت، که  3،628،800=  10حرف، ! 10خاص از  دمانیچ کیی. به عنوان مثال، جستجوافتدیم

ت( تعداد نامزدها را در حجم داده هاس شیدرصد افزا 10حرف )که تنها  کیحال، با اضافه کردن  نی. با ادیو تست نما جادیا هیثان کیکمتر از 

جستجو  نی. ا1018×  2,4حدود  یعنی است، 20حرف، ! 20 ی(. تعداد نامزدها براابدییم شیافزا 1000)تعداد نامزدها % کندیبرابر م 11

اما در این تحقیق با توجه به فضای کلی  معروف است. یبیبه نام انفجار ترک ندیناخوشا دهیپد نی. ادیسال طول خواهد کش 10،000حدود 

مزیت گردد.مسأله در مدت زمان مناسبی حل می باشد که در این فضا،حالت می 13000حل مسأله در مجموع نامزدهای مسأله حجم 



سری در آن کند، بنابراین رسیدن به جواب بهینه سراجستجوی جامع این است که چون تمام حاالت ممکن برای یک مساله را بررسی می

 قطعی است.
 

 سازی مسألهمدل -5

های دارای سقف توسط طراحان سازه در تمامی پروژهسازی تهیه شده تحقیق و استفاده از برنامه بهینهجهت کاربردی شدن نتایج این 

مطابق سقف ز پالن تیرریزی اصلی ابعاد یک پانل اباشد که طراح با در دست داشتن سازی مسأله به این صورت میالدی، مدلمرکب عرشه فو

 ،های مرکب فوالدیتیر: سایز و فاصله بین ترین طرح اجزای سقف را شاملاه بارهای وارده به سقف، اقتصادیو جهت تیرریزی به همر 4تصویر 

-ذیل در بهینه متغیرهایدر عمل  آورد.به دست میسازی، را توسط برنامه بهینه و نهایتاً ضخامت دال بتنی نوع و ضخامت ورق عرشه فوالدی

عرشه فوالدی مرکب های سازی اقتصادی سقف

 :نمایندنقش اصلی را ایفا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پانل نمونه از پالن تیرریزی اصلی سقف عرشه فوالدی4صویرت   

 

 که در آن

𝑙؛فاصله بین تیر های مرکب فوالدی 

𝑡𝑑؛ضخامت ورق عرشه فوالدی 

ℎ𝑐 ؛عرشه فوالدیضخامت دال بتنی روی 

Profileسایز تیر های مرکب فوالدی. 

مشخص بودن نوع عرشه فوالدی در این فوالدی را دارند، با توجه به که نقش برشگیر تیر مرکبمیخ های فوالدی سایز و فاصله بین گل

شوند. همچنین آرماتور محسوب نمیسازی خ ها جزو متغیرهای موثر در بهینهو لذا گل می باشدق معین می باشد و قابل تغییر نمیتحقی

دامنه تغییرات چهار متغیر اصلی گذارد.قتصادی سقف نمیسازی ات اندک آن تاثیر چندانی در بهینهحرارتی سقف هم با توجه به محدوده تغییرا

-جستجوی جامع نیز بهینهنی به روش اند تا بتوان عالوه بر روش جستجوی هارموانتخاب شدهبه شرح ذیل بصورت کاربردی و محدود مسأله 

 :سازی صورت گیرد

1900 (mm) ≤𝑙≤ 4000 (mm) 



𝑡𝑑 = 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1(mm) 

ℎ𝑐 =60 , 65 , 70 , 75 , 80 (mm) 

Profile :  و متداول فوالدی شامل پروفیل آماده و تیر ورقپروفیل رایج  140در مجموع  

 

 تابع هدف 5-1

 عبارت است( tC)تابع هدف مسأله 

(1                                        )𝑐𝑠𝑡+ 𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒+ 𝑐𝑑𝑒𝑐𝑘=  tC 

 که در آن

tC؛قیمت کل سقف در متر مربع 

𝑐𝑑𝑒𝑐𝑘؛قیمت عرشه فوالدی در متر مربع 

𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 ؛قیمت بتن سقف در متر مربع 

𝑐𝑠𝑡های فوالدی در متر مربعقیمت تیر. 

 

 گردد:اجزای سقف به شرح ذیل محاسبه می هزینه

𝑐𝑑𝑒𝑐𝑘 = 100𝑐𝑑𝑊𝑑𝑑 (2)  

𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 = 𝑐𝑐(ℎ𝑐 + 38.25)/1000 (3)  

𝑐𝑠𝑡 = 𝑤𝑏𝑐𝑝(
𝑙𝑡

𝑙
− 1)/𝑙𝑡 (4)  

 که در آن

𝑐𝑑؛عرشه فوالدی به ازای هر کیلوگرم قیمتورق 

𝑊𝑑𝑑 ؛وزن ورق عرشه فوالدی در متر مربع 

𝑐𝑐؛هر متر مکعب قیمت بتن به ازای 

ℎ𝑐؛ضخامت دال بتنی روی عرشه فوالدی 

𝑤𝑏؛وزن تیر فوالدی در واحد طول 

𝑐𝑝؛قیمت پروفیل تیر فوالدی 

𝑙𝑡؛عرض پانل سقف 

𝑙های فرعی.فاصله بین تیر 

سازی، تابع هدف تحت تاثیر یک سری قید را کمینه نماید. در کلیه مسائل بهینه Ctحلی است که تابع هدف ما در این مساله یافتن راه

 است.طابق آیین نامه در نظر گرفته شدههمان ضوابط طراحی مدهند. قیود مساله باشد که فضای جستجوی مساله را شکل میمی

 

 قیود طراحی سقف مرکب عرشه فوالدی 6



-فوالدی در دو بخش طراحی عرشه فوالدی و تیر مرکب فوالدی به تفکیک به شرح ذیل میقیود یا ضوابط طراحی سقف مرکب عرشه 

 باشند:

 

 طراحی عرشه مرکب فوالدی 6-1
ین عرشه فوالدی مطابق در این تحقیق، قیود طراحی ا sundeck75در این بخش با توجه به انتخاب عرشه مرکب فوالدی با نام تجاری 

 باشد:  و پس از گیرش بتن به شرح ذیل می رحله قبل از گیرشدر دو مSDI[1]نامه ضوابط آیین

 

 طراحی عرشه قبل از گیرش بتن  6-1-1

 

𝒇𝒃𝒅کنترل تنش مثبت) 6-1-1-1
𝒇𝒃𝒅( و تنش منفی ) +

− ) 

𝑓𝑏𝑑
+ ≤0.6 fyd,  𝑓𝑏𝑑

+ =Md
+/s+,  s+  =

𝐼𝑑

c+
)5( 

𝑓𝑏𝑑
− ≤0.6 fyd,𝑓𝑏𝑑

− =Md
-/s-,  s-  =

𝐼𝑑

c−
)6( 

 که در آن

fyd ؛تنش تسلیم عرشه فوالدی 

Md+گاهی طبق ته به شکل بارگذاری و شرایط تکیهلنگر خمشی موجود در عرشه فوالدی که بسSDI]1[ ؛گرددمحاسبه می 

 s+  مدول مقطع عرشه مرکب فوالدیsundeck75 ؛نسبت به تار فوقانی 

𝐼𝑑ممان اینرسی عرشه فوالدیsundeck75؛ 

c  ؛از تار فوقانی فاصله مرکز سطح عرشه فوالدی+

Md-گاهی طبق ته به شکل بارگذاری و شرایط تکیهلنگر خمشی موجود در عرشه فوالدی که بسSDI]1[ ؛گرددمحاسبه می 

s- مدول مقطع عرشه مرکب فوالدیsundeck75 ؛نسبت به تار تحتانی 

c  تحتانی. فاصله مرکز سطح عرشه فوالدی از تار−

 

 کنترل خیز عرشه فوالدی 6-1-1-2

δ𝑑≤min{
𝑙

180
,19(mm)} (7                                                                     )  

 که در آن

δ𝑑 گاهی طبق ته به شکل بارگذاری و شرایط تکیهخیز موجود در عرشه فوالدی در هنگام بتن ریزی که بسSDI]1[ گردد؛محاسبه می 

𝑙 مرکب عرشه فوالدیی یا دهانه دال های فرعفاصله بین تیر. 

 

 عرشه فوالدی برشکنترل 6-1-1-3

𝑉𝑢𝑑≤𝑉𝑛𝑑 که در آن(                                                                                 8)  



𝑉𝑢𝑑 گاهی طبق ته به شکل بارگذاری و شرایط تکیهریزی که بسجود در عرشه فوالدی در هنگام بتنبرش موAISI S100[3] محاسبه

 گردد؛می

𝑉𝑛𝑑 ظرفیت برشی عرشه فوالدیsundeck75  . 
 

 طراحی عرشه پس از گیرش بتن  6-1-2

 

 کنترل برش پیوستگی 6-1-2-1

 
شد و باسنجش رفتار مرکب عرشه فوالدی می این پارامتر مربوطه به کنترل برش پیوستگی بین دال بتنی و عرشه فوالدی است که پارامتر

 ها دارد.تقیمی با کیفیت آجارتباط مس
𝑉𝑢𝑏≤𝑉𝑛𝑏  (9                     )  

𝑉𝑛𝑏 = (ℎ𝑑𝑐 −  𝑐−)(1000) [
4𝐾5

𝑙
+ 𝐾6] (10   )  

𝑉𝑢𝑏 = (0.50(1.25(𝐷𝐿 + 𝑆𝐷𝐿) + 1.5(𝐿𝐿))) 𝑙/100 (11                          )  

 که در آن

𝑉𝑢𝑏 برداری؛کب عرشه فوالدی در دوره بهرهنیروی برشی موجود در دال مر 

𝑉𝑛𝑏  مقاومت برشی پیوستگی عرشه فوالدی طبق طبقSDI]1[ گردد؛محاسبه می 

ℎ𝑑𝑐 عمق کلی دال مرکب عرشه فوالدیℎ𝑑𝑐 = ℎ𝑑 + ℎ𝑐؛ 

𝐷𝐿؛بار مرده سقف 

ℎ𝑒𝑞𝑑 های عرشه فوالدی که مقدار آن در عرشه ضخامت معادل کنگرهsundeck75 ،ℎ𝑒𝑞𝑑 = 38.25 𝑚𝑚 باشد؛می 

𝑆𝐷𝐿 سربار سقف؛بار 

𝐿𝐿سقف؛ بار زنده 

𝐾5و 𝐾6 [2]طبقSDI T-CD ضرایب موسوم به ضرایب پیوند برشی که برای عرشه مرکبsundeck75  در آزمایشگاه سازه مرکز

 اند.، حاصل شده k5 ،=0.013k6 5.482=است و ضرایب پیوند برشی آن  راه، مسکن و شهرسازی انجام گشته تحقیقات

 

 ظرفیت خمشی دال مرکبکنترل  6-1-2-2
 

Muc≤  Mnc)12( 

 Muc=9.81(1.25(𝐷𝐿 + 𝑆𝐷𝐿) + 1.5(𝐿𝐿))𝑙2/8000 )13( 

Mnc=0.85𝑓𝑦𝑑𝐼𝑐𝑟  /(ℎ𝑑𝑐- 𝑦𝑐𝑐))14( 

 

 که در آن

ucM؛برداریعرشه در دوره بهره-مشی موجود داللنگر خ 

ncM؛مقاومت خمشی دال مرکب عرشه فوالدی 

𝐼𝑐𝑟؛مرکب خوردهممان اینرسی مقطع ترک 

𝑦𝑐𝑐؛خوردهقانی دال تا تار خنثی مقطع ترکفاصله تار فو 

 



 طرفهدال مرکبکنترل برش یک 6-1-2-3

𝑉𝑢𝑐≤𝑉𝑛𝑐 (15)  

𝑉𝑛𝑐 = 2700𝑡𝑑
2√𝑓𝑦𝑑 +𝑉𝑐𝑐≤(0.2ℎ𝑑𝑐

2
+45.7ℎ𝑑𝑐)√𝒇𝒄 (16)  

 که در آن

𝑉𝑢𝑐؛برداریعرشه در دوره بهره-رفه موجود دالطبرش یک 

𝑉𝑛𝑐عرشه  -طرفه دالظرفیت برش یکsundeck75  که مطابقSDI]1[ ؛گرددمحاسبه می 

𝑡𝑑؛ضخامت ورق عرشه فوالدی 

𝑉𝑐𝑐؛مقاومت برشی دال بتنی 

𝒇𝒄؛مقاومت مشخصه فشاری بتن 

 

 کنترل خیز دال مرکب عرشه فوالدی6-1-2-4

δ𝑡𝑐≤
𝑙

240
(17)  

δ𝑙𝑐≤
𝑙

360
(18)  

 که در آن

δ𝑡𝑐 ؛فوالدیخیز کل موجود دال مرکب عرشه 

δ𝑙𝑐؛خیز بار زنده دال مرکب عرشه فوالدی 

 

 طراحی تیر مرکب فوالدی 6-2

 

 طراحی تیر مرکب قبل از گیرش بتن 6-2-1
به  مبحث دهم مقررات ملی ساختمانگردند که قیود طراحی آن طبق ندی طراحی میبدر عمل تیرهای فوالدی مرکب عمدتاً بدون شمع

 باشد:شرح ذیل می

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 1-5-1-10( طبق بند 𝐟𝒃𝒃کنترل تنش خمشی ) 6-2-1-1

 
𝑓𝑏𝑏≤0.66 𝑓𝑦𝑏 (19                                         )  

𝑓𝑏𝑏 = 𝑀𝑏/𝑠𝑏 (20                                                               )  

 

 

 که در آن

f𝑏𝑏 تنش خمشی تیر فوالدی قبل از گیرش؛ 

fy𝑏 تنش تسلیم تیر فوالدی؛ 



bM لنگر خمشی موجود تیر فوالدی قبل از گیرش؛ 

bs مدول مقطع تیر فوالدی. 

 
 

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 3-12-1-10( طبق بند 𝛅𝒕𝒃کنترل خیز تیر فوالدی)6-2-1-2

 

δ𝑡𝑏≤
𝑙𝑏

240
(21                                                                    )  

δ𝑡𝑏=  
5𝑞𝑙𝑏

4

384𝐸𝑏𝐼𝑏
(22                                                  )  

 

 که در آن

δ𝑡𝑏 خیز تیر فوالدی قبل از گیرش بتن؛ 

𝑙𝑏 طول تیر فوالدی؛ 

𝐸𝑏 مدول االستیسیته تیر فوالدی؛ 

𝐼𝑏 .ممان اینرسی تیر فوالدی 

 

 طراحی تیر فوالدی مرکب پس از گیرش بتن 6-2-2

 
 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  9-1-10( طبق فصل 𝐟𝒃𝒄کنترل تنش خمشی ) 6-2-2-1

های گردد زیرا در سقفرفتن عملکرد ناقص مرکب محاسبه مییافته با در نظر گخش مشخصات هندسی مقطع مرکب تبدیلدر این ب

-ه عبارت دیگر در داخل تمام کنگرهباشد بها مشخص میاصله بین گل میخهای عمود بر عرشه فوالدی تعداد و فمرکب عرشه فوالدی در تیر

 گردد .میخ در محل تماس با تیر جوش میهای عرشه فوالدی یک گل

f𝑏𝑐≤0.66 fy𝑏 (23                                                                  )  

f𝑏𝑐=Mbc/seff)24( 

 

 که در آن

f𝑏𝑐 تنش تار تحتانی کششی تیر فوالدی مرکب؛ 

fy𝑏تنش تسلیم تیر فوالدی؛ : 

bcM لنگر خمشی موجود مقطع مرکب؛ 

effs .اساس مقطع موثرمقطع مرکب 

 

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  4-5-1-10( طبق بند 𝐟𝒗کنترل برش ) 6-2-2-2

 



𝑓𝑣≤0.40 𝑓𝑦𝑏 (25                                                                  )  

𝑓𝑣=Vbc/Aw                                                                     )26( 

   Aw=ℎ𝑏 . Tw                                                                      )27( 

 که در آن

𝑓𝑣 تنش برشی تیر مرکب فوالدی؛ 

Vbc  نیروی برشی تیر مرکب فوالدی؛ 

Aw مساحت سطح مقطع جان تیر فوالدی؛ 

ℎ𝑏 ارتفاع تیر فوالدی؛ 

Tw .ضخامت جان تیر فوالدی 

 

 (𝐟𝒗کنترل برش ) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 3-12-1-10کنترل خیزطبق بند  6-2-2-3
 

𝛿𝑡𝑏𝑐≤
𝑙𝑏

240
(28)  

 

𝛿𝑙𝑏≤
𝑙𝑏

360
(29)  

 که در آن

δ𝑡𝑏𝑐 خیز کل تیر مرکب فوالدی ؛ 

δ𝑙𝑏 خیز تیر مرکب فوالدی تحت بار زنده؛ 

 

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  3-12-1-10( طبق بند 𝐟𝒛کنترل فرکانس ) 6-2-2-4

 
𝑓𝑧≥5 (30)  

 

𝑓𝑧 = 70√(𝐼𝑡𝑟/(𝑙(𝐷𝐿)(𝑙𝑏)4)) (31                                                              )  

 

 

 مایش برنامه و نمونه مسائل حل شدهآز  6

سقف عرشه فوالدی با انجام یک آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.  طرحترین در این تحقیق، عملکرد روش پیشنهادی در یافتن بهینه

یرهای متغدر این واسط با وارد نمودن  سازی شده است.پیاده MATLABواسط کاربری در ابزار 5مطابق تصویر ، اجرای راحت برنامهجهت 

 ، عملیات جستجو آغاز می شود.ورودی



 
 MATLABسازی شده در واسط کاربری پیاده: 5صویرت

 

-های اجرایی دارند بهینهدی، بیشترین کاربرد را در پروژههای مرکب عرشه فوالکه در سقف هایینمونه مسأله حالت از 16،  1ول در جد

 .اقتصادی شده اند سازی

ورق عرشه و تنش مجاز 𝐿𝐿، بارزنده:𝑙𝑡،عرض پانل تیرریزی:𝑙𝑏: مرکب فرعیعبارتند از :طول تیر در این مسائل های متغیرورودی

 و ورودی های ثابت عبارتند از: 𝑓𝑦𝑑فوالدی:
𝑐𝑐 = 90000،𝑐𝑑 = 3000،𝑓𝑐 = 21،𝑓𝑦𝑏 = 2400،𝑤𝑐𝑜𝑛 = 2400،𝑆𝐷𝐿 = 270،𝐸𝑏 = 2060000،𝑓𝑦𝑟 = 3000 

 

، 𝑡𝑑،ضخامت ورق عرشه فوالدی: 𝑙های مرکب فرعی: فاصله بین تیر : باشدچهار پارامتر اصلی اجزای سقف می و خروجی برنامه هم

 Profileو نوع پروفیل انتخاب شده از جدول پروفیل ها:  ℎ𝑐ضخامت دال بتنی روی عرشه فوالدی:

 
 های ورودی و جواب بهینه برنامه پارامتر-: آزمایش برنامه و حل نمونه مسائل سقف1جدول 

 

 به روش جستجوی جامع جواب بهینه سازی شده

Profile ℎ𝑐 𝑡𝑑 𝑙  𝑓𝑦𝑑  𝐿𝐿  𝑙𝑡   𝑙𝑏  آزمایش 

38 60 0,8 3000 240 200 6000 600 1 

38 60 0,7 3000 300 200 6000 600 2 

38 70 0,9 3000 240 500 6000 600 3 

38 70 0,7 3000 300 500 6000 600 4 

38 60 0,7 2500 240 200 7500 600 5 

38 60 1 3750 300 200 7500 600 6 

38 60 0,7 2500 240 500 7500 600 7 

38 60 0,7 2500 300 500 7500 600 8 

64 60 0,8 3000 240 200 6000 750 9 



64 60 0,7 3000 300 200 6000 750 10 

67 70 0,9 3000 240 500 6000 750 11 

67 70 0,7 3000 300 500 6000 750 12 

64 60 0,7 2500 240 200 7500 750 13 

66 60 1 3750 300 200 7500 750 14 

66 60 0,7 2500 240 500 7500 750 15 

66 60 0,7 2500 300 500 7500 750 16 

 

ثبت مدت زمان جستجو و پاسخ برنامه در حاالت است با نمایش داده شده 1در جدولاقتصادی  سازیحاصل از بهینه در این آزمایش نتایج

 گردد.طراحی، زمان مناسبی ارزیابی می دثانیه ثبت گردید که با توجه به پیچیدگی قیو 20فوق، متوسط زمان پاسخ برنامه 

 Etabs، در برنامه طراحی سازه حاالت آزمایش شدهنتیجه  این برنامه،  نتایج خروجیدر نهایت جهت کنترل خروجی و قابلیت اطمینان از 

 باشند.می الزم را دارا ایسازه طراحی شده، کفایت حاالتتمامی که  ندسازی گردیدمدل

 

 گیرینتیجه 7

و مبحث  SDIآیین نامه عرشه فوالدی های مرکب سقف اقتصادی طراحیارائه یک برنامه کاربردی جهت تحقیق برای اولین بار با هدفاین 

است جستجوی هارمونی استفاده شدهسازی به روش طراحی اقتصادی از بهینهبه طوری که جهت  است.انجام شدهدهم مقررات ملی ساختمان 

برنامه گیرد. عرشه فوالدی و دال بتنی صورت می های: تیر فوالدی، ورقنمودن تابع هدف شامل مجموع هزینهسازی با کمینه بهینهدر این روش

با وارد ابعاد یک پانل از پالن تیرریزی اصلی سقف تنها با در اختیار داشتن تواند می طراح سازهشده دارای یک واسط کاربری است که تهیه

شده در داخل با ترین عرشه مرکب تولیدپروفیل عرشه فوالدی، اقتصادی آورد.ی سقف با کمترین هزینه را به دستمقادیر اجزاها، نمودن ورودی

برگیرنده تیرهای مرکب، درهای لشود همچنین محدوده پروفیامت ورق آن توسط برنامه تعیین میاست که ضخ sundeck75نام تجاری 

های نمونه رایج از سقف همچنین با آزمایش چندینباشد.مقطع فوالدی، می 140ی کشور شامل های فوالدهای رایج در سازهتمامی پروفیل

 رسد.ن بسیار مناسبی به پاسخ بهینه میمرکب عرشه فوالدی توسط برنامه، مشخص گردیدکه برنامه در مدت زما

های مرکب عرشه فوالدی اقتصادی سقف سازیجهت بهینهو کاربردی تواند به عنوان یک برنامه کامل این تحقیق می در مجموع، نتیجه

 گیرد.ساختمان کشور مورد استفاده قرار های صنعتد استفاده طراحان سازه، در پروژهمور
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