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مقایسه ی اقتصادي طراحی لرزه ای 
صديقه قيصريسیستم هاي قاب خمشي فوالدي 

كارشناس ارشد سازه

محمدرضا بنان و محمودرضا بنان

رفتار، مدل سازی،  مورد  در  پژوهشی  برنامه ی جامع  از یک  بخشی  نتایج  از  برگرفته  مقاله  این   
تحلیل و طراحی سازه های سه بُعدی منظم و نامنظم بتن مسلح و فوالدی با انواع اتصاالت رایج و یا 
پیشنهادی )ساخته شده در محل پروژه و یا كارخانه( است كه در دانشگاه شیراز در حال انجام است. 
 هدف نخست این برنامه ی جامع پژوهشی آن است كه نشان دهد استفاده از سیستم های سازه ای 
پیشرفته تر ، چنان چه همه ی ضوابط و نکته های رفتاری و طراحی آن ها با ریزبینی رعایت شود ، فزون 
بر پاسخ دهی مطلوب تر در برابر بارهای لرزه ای ، می توانند از دیدگاه اقتصادی هم به صرفه باشند. 
روشن است كه استفاده از این سیستم های پیشرفته تر در طراحی، نیازمند اطمینان یابی از اجرا و 
نظارت درست آن ها است. اجرای درست سیستم های ویژه، نیازمند نظارت ویژه می باشد . نظارتی كه 

با سیستم های نظارتی سه امضایی رایج به كلی متفاوت است.
 بررسی های انجام شده در این مقاله، دربرگیرنده ی اسکلت های فوالدی ساخته شده در محل پروژه 
است. این نوع سازه شوربختانه كماكان در مناطقی از كشور، از جمله در بازسازی مناطق زلزله زده ی 

كرمانشاه، استفاده می شود.  
 در پژوهش، محدودیت های معماری مانند ایجاد فاصله ی تمیز مناسب بین ستون ها به منظور 

تأمین پاركینگ و غیره در نظر گرفته نشده اند.
مقادیر  از  بیش  مصرفی،  فوالد  برای  مقاله  این  در  شده  گزارش  وزن های  كه  می شود  مشاهده   

طراحی های رایج بوده و یا با آن ها در تضاد می باشد كه بسیار قابل تأمل است.
 نتایج ارائه شده به صورت درصد در مقابل مقادیر مطلق، معنی دار تر هستنند.

 بدیهی است كه نتایج این پژوهش نباید به عنوان یک حکم فراگیر مورد بهره برداری قرار گیرد. 
مهندسان محاسب هر طرح ساختمانی باید با به شمار آوردن كلیه ی عوامل تأثیرگذار بر هزینه ی 
ساخت سیستم های گوناگون سازه ای و هم چنین تأثیرات این سیستم ها بر هزینه ی ساخت مقاوم 

اجزا و عناصر ناسازه ای ساختمان مورد نظر، نسبت به بهینه یابی سیستم سازه ای خود اقدام كنند.
برخالف  نویسندگان،  این  نظر  به  بنا  وگرنه  است  شده  انجام  مقایسه ای  نگرش  با  پژوهش  این   
گروه بندی های  انجام شده در مقررات ملی ساختمان در تقریباً تمامی نواحی ایران می باید سازه ها 

به صورت ویژه، طراحی و با جزییات ویژه ساخته شوند.
 این مقاله به سبب عدم ارائه ی كلیه ی جزییات و نتایج برای خوانندگان، در مواردی ایجاد ابهام 
می كند، كه امید است با طرح سؤاالت و بیان تجربه های كارشناسی، سرآغازی برای بحث و تبادل 

نظر در این زمینه باشد.
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چکیده
در  شده  ارائه   ،R رفتار  ضرایب  انتخاب  اقتصادي  تأثیر   
)استاندارد  زلزله  برابر  در  ساختمان ها  طراحی  آیین نامه ی 
ویژه، معمولي  براي سیستم هاي قاب خمشي  ایران(،   2800
است.  نشده  بررسی  مستقل  صورت  به  تاكنون  متوسط،  و 
هم چنین، تحقیقات بومی بایسته و الزم در زمینه ی اتصاالت 
اجرایي،  جزییات  به  ویژه  كشور،  در  رایج  خمشي  قاب هاي 
نیروهای  اثر  تحت  آن ها  شکل پذیري  و  طراحي  معیار هاي 
صرفاً  مقاله  این  در  است.  نشده  انجام  لرزه ای  و  چرخه ای 
سه  )اتصال  فوالدی  خمشي  اتصال  نوع  یک  بررسی  نتایج 
صورت  به  فوالدی  اسکلت های  ساخت  در  كه  جوشی(  ورق 
با  می شود.  ارائه  است،  مرسوم  ایران  در  ساخت-در-محل 
منظم  هندسه ی  با  سه  بُعدی  خمشی  قاب  تعدادي  طراحي 
در سه گروه شکل پذیری؛ ویژه، متوسط و معمولي، هزینه ی  
ساخت این سیستم های سازه ای، برآورد و با یکدیگر مقایسه 
شده است. عالوه بر آن، متوسط وزن فوالد مصرفی در واحد 
سطح زیربنای این سیستم های سازه ای كه می تواند به عنوان 
خمشي  قاب  گزینش  و  نخستین  بهینه یابی  جهت  پارامتري 

اقتصادی باشد، به دست آمده است. 
مقدمه 

اختالف  بر آمد  گوناگون  سازه هاي  رفتار  ضرایب  تفاوت 
رفتار  ناحیه  در  آن ها  انرژي  استهالك  و  شکل پذیری 
غیرخطي شان است. سازه اي كه در ناحیه ی رفتار فرا ارتجاعی 
قدرت جذب انرژي و شکل پذیری بیش تری داشته باشد، داراي 
و   ]1[ ایران  استاندارد 2800  است.  بزرگ تري  رفتار  ضریب 
 AISC 341-16 ]4[ و ASCE 7-16 ]3[ ،IBC 2018-]2[ آیین نامه های
و براساس قابلیت جذب انرژي و مقدار شکل پذیري، قاب هاي 
 )IMRF( متوسط ،)SMRF( خمشي فوالدي را در سه گروه ویژه
و معمولي )OMRF( دارای شکل پذیري های زیاد، متوسط و كم 
رفتار،  نظر  از  سازه ای  سیستم های  این  كرده اند.  دسته بندي 
میزان شکل پذیري، مالحظات اقتصادي و تراز خطرپذیری و 
نوع زوال با هم تفاوت دارند. ضرایب رفتار تعریف  شده براي 
سه گروه سیستم قاب خمشي پیش گفته، در آیین نامه ی 7-16 
به  ایران   2800 استاندارد  در  و   3/5 و   4/5  ،8 ترتیب  به   ASCE

اساسی ترین سویه های  از  یکی  است.   3/5 و   4/5  ،7/5 ترتیب 
نایکسانی طراحي این سیستم ها به تفاوت طراحي اتصاالت و 
چشمه ی اتصال آن ها برمی گردد. طراحي تیرها و ستون های 
جزئیات  ارائه ی  و  طراحی  به  توجه  بدون  خمشی  قاب های 
اتصاالت آن ها، موجب عدم رفتار مطلوب و در نتیجه جذب 
نشدن انرژي الزم توسط سازه خواهد شد. در نتیجه ضریب 
 رفتار در نظر گرفته شده براي طراحی سازه، بیش از واقعیت 
رفتاری آن و طراحي لرزه اي انجام شده دست پایین خواهد 
كه  است  پالستیکی  دوران  مقدار  الزامات،  این  از جمله  بود. 
اتصاالت تحت بار چرخه ای باید بدون گسیختگی تحمل كنند.

   با این نگرش ابتدا تالش شد با بررسی پژوهش های پیشین، 
آزمایش هاي  اساس  بر  شده  پیشنهاد  طراحي  معیارهاي 

چرخه اي، براي یکی از انواع اتصاالت همانند اتصاالت جوشي 
متداول در ایران به نام »اتصال سه ورق جوشی« كه همانند 
 Welded Flange Plate( شده«  جوش  بال  ورق  با  »اتصال 
و  اتصاالت  از  پایه  این  بر  آیند.  به دست  است،   )Connection

كه   FEMA  350-]5[ دستورالعمل  پیشنهادی  طراحي  ضوابط 
رفتار این نوع اتصال را بررسی كرده است،  به طور مستقیم و 
آیین نامه های AISC 341-16 و AISC 358-18 به طور غیرمستقیم، 
استفاده شد. آیین نامه ی AISC 358-18 به این اتصال به صورت 
پیچ و مهره ای پرداخته است و نوع جوشی آن را بررسی نکرده 
بارگذاری  و  طراحي  ضوابط  و  روابط  مراجع  این  در  است. 

چرخه ای آزمایش اتصاالت مختلف ارائه شده است.
   برای این سیستم ها برآورده كردن كلیه ی ضوابط طراحي 
آیین نامه ی مورد استفاده، نکته كلیدی است كه طراح باید با 
دقت  آن را انجام دهد. یکي از اهداف این تحقیق بررسي این 
به درستی  آیین نامه  نظر  مورد  جزئیات  اگر  كه  است  موضوع 
طراحي و اجرا شوند و در نتیجه سازه شکل پذیري كافي داشته 
باشد، آیا از دیدگاه آیین نامه ها امکان كاهش مقدار فوالد الزم 
به سیستم هاي معمولي و متوسط  برای سیستم ویژه نسبت 
این  دیگر  هدف  دارد؟  وجود  دارند،  كم تری  شکل پذیري  كه 
فوالد  متوسط  وزن  از  محدوده ای  آوردن  به دست  پژوهش، 
دارای  منظم  سازه های  برای  زیربنا  سطح  واحد  در  مصرفی 
انواع سیستم های قاب خمشي فوالدی است كه در این مقاله 

بررسی شده اند. 
طراحي اتصاالت خمشي 

اتصاالت  با  بهینه یابی سازه ی خمشی  مقاله  این  نهایی  هدف 
ضوابط  اساس  بر  كه  است  مناسب  چرخه اي  عملکرد  دارای 
FEMA دستورالعمل350  در  شده اند.  طراحی   FEMA  350

عنوان  به  اتصاالت  از  گونه هایی   ،  AISC آیین نامه ی358-18  و 
قاب های  براي   )Prequalified( »پیش تأییدشده«  از  اتصاالت 
خمشی فوالدی تعریف شده است و ضوابط طراحي آن ها به 
همراه جزئیات اجرایي مناسب ارائه شده است. در این مقاله 
همان گونه كه بیان شد، به عنوان نمونه و به منظور مقایسه ی 
مقدار فوالد مصرفی در واحد سطح زیربنا، سازه های متشکل 
از قاب های خمشی با اتصاالت از نوع »اتصال با ورق بال جوش 

شده« ، )شکل 1(، بررسی شده اند. 

شکل 1: آرایش شماتیک اتصال خمشی با ورق جوش شده به بال های تیر
)در ایران ورق روسری با هندسه های متفاوت طراحی می شود(
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و مبحث دهم   AISC 341-16 لرزه ای فوالد آمریکا  آیین نامه ی 
به  رسیدن  براي  الزم  شرط   ]6[ ساختمان  ملی  مقررات 
چرخش  امکان  را  خمشي  قاب هاي  نظر  مورد  شکل پذیري 
چرخه اي  بارهاي  اثر  تحت  معین  میزان  به  آن ها  اتصاالت 
می دانند. مقدار حداقل این دوران در بیش تر آیین نامه ها برای 
متوسط  خمشی  قاب  برای  رادیان،   0/04 ویژه  خمشی  قاب 
0/02 رادیان و برای قاب خمشی معمولی 0/01 رادیان است. 
بر اساس آیین نامه ی  لرزه ای فوالد آمریکا چنان چه الزم باشد 
از عملکرد صحیح یک اتصال با انجام آزمایش اطمینان حاصل 
بارگذاری مشخص،  بر اساس پروتکل  باید  شود، آن آزمایش 

انجام شود.
اتصال مورد نظر نشان     بررسی  تحقیقات موجود در مورد 
مي دهد كه ]FEMA-289 ]7 ابتدا به تشریح آزمایش و چگونگي 
انجام آن مي پردازد و سپس با استفاده از پارامترهاي به دست 
آمده روابطی برای محاسبه ی دوران كل، دوران تیر  و تغییر 

مکان تجربي تسلیم  به دست می دهد. 
   در این نوع اتصال، بال هاي تیر به  وسیله ی دو ورق اتصال 
 )CJP( كامل  نفوذ  دارای  شیاري  با جوش  زیر سري  و  روسري 
اتصال  تیر  جان  آن كه  بدون  مي شوند،  متصل  ستون  بال  به 
و  روسری  ورق های  باشد.  داشته  ستون  بال  به  مستقیمي 
تیر وصل  مي شوند.  بال  به  به وسیله ی جوش گوشه  زیرسری 
 )Shear tab( جان تیر با اندكي فاصله به وسیله ی ورق برشی
بال ستون متصل مي شود. در  به  یا گوشه  و  نفوذی  با جوش 
صورت لزوم به موازات جان ستون از ورق مضاعف و در امتداد 
استفاده  پیوستگي  ورق هاي  از  زیرسري  و  روسري  ورق هاي 
با  زیرسري  و  روسري  ورق هاي  ضخامت  محاسبه ی  مي شود. 
پالستیک  مفصل  محل  در  مقطع  پالستیک  لنگر  از  استفاده 
انجام مي شود. این لنگر در یک ضریب اصالح ضرب شده و براي 
محاسبه طول این ورق ها استفاده مي شود. عالوه بر این، نکاتي 
در مورد نوع جوش، نوع سیم جوش، روش سنگ زدن جوش، 
هندسي  اندازه های  محدوده ی  و  دسترسي  سوراخ  جزئیات 
مقاطع قابل كاربرد در این اتصال در FEMA-350 بیان شده است. 
اتصاالت  طراحي  پالستیک  لنگر    FEMA-350 دستورالعمل  در 
خمشي با دو ضریب تصحیح Ry و Cpr افزایش یافته است. مقدار 
این ضریب براي فوالد نرمه ي ساختماني به ترتیب برابر با 1/2 
و 1/5 مي باشد )مقادیراین دو ضریب در مبحث دهم مقررات 

ملی ساختمان با عددهای پیش گفته تفاوت دارد(.
    در هیچ كدام از مراجع معتبر بین المللی تحقیقي پیرامون 
رفتار اتصاالت مقاطع مركب متشکل از پروفیل های IPE و ورق 
سرتاسری یا منقطع )بست افقی و یا مورب( به عنوان تیر و 
از مناطق كشور ما رایج است و  ستون كه هنوز در بسیاری 
بنا به ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز هم چنان 
تحقیقات  است.  نشده  دیده  می باشد،  مجاز  ناباورانه  به طور 
انجام شده در مورد اتصاالت خمشی فوالدی در ایران بیش تر 
از روش  استفاده  با  نرم افزاری  به صورت عددی و در محیط 
اجزای  محدود بوده است و تعداد كمی آزمایش  تحت اثر بار 

اثر بار چرخه اي انجام شده  استاتیکي و تعداد كم تری تحت 
است. از آن جا كه شکل پذیري سازه هاي ویژه در برابر بارهاي 
لرزه اي بسیار حیاتی است، نتایج این گونه آزمایش ها نمي تواند 
كشور  در  مرسوم  اتصاالت  مناسب  كارآیي  دقیق  به صورت 
كند؛  تضمین  را  موردنظر  پالستیک  دوران  به  رسیدن  برای 
به وسیله ی  الزم  چرخش های  شدن  برآورده  از  نمي توان  لذا 
اتصاالت و استهالك انرژي مناسب در آن ها اطمینان حاصل 
كرد و در نتیجه مقادیر R استفاده شده براي این سیستم ها 

زیر سؤال خواهد رفت.
   در مواردی كه براي اطمینان از عملکرد اتصال از آزمایش 
به  ملزم  را  طراح  آیین نامه ها  برخی  باشد،  نشده  استفاده 
طراحي اتصال براي 125 درصد نیروي طراحي اتصال مي كند. 
از مقایسه ی این ضابطه با آیین نامه ی AISC 358-18 كه مبتني 
بر تحقیقات آزمایشگاهي گسترده است، می توان دریافت كه 
این افزایش 25 درصدي پیشنهادی، كم تر از مقداري است كه 
آیین-نامه ی AISC 341-16 براي اتصاالت »ازپیش تأیید شده«، 

مقرر كرده است.
     مقایسه ی پارامتري سیستم هاي قاب خمشي فوالدي ویژه، 
قاب خمشی   54 تعداد  پژوهش،  این  در  معمولي  و  متوسط 
فضایي منظم با هندسه ی بیان شده در جدول زیر، در قالب 
سه گروه سازه با قاب خمشي ویژه، متوسط و معمولي مدل و 

طراحي شده است.

بار مرده ی طبقات به اضافه ی وزن دیوارهاي جدا كننده برابر 
بار دیوار هاي  با 2kN/m2 و  برابر  بار زنده ی كف ها   ،7kN/m2 با
پیراموني برابر با kN/m2 1/7 در نظر گرفته شده است. بارگذاري 
اتصاالت  و  اعضا  طراحي  و   ASCE  7-16 ضوابط  اساس  بر 
 AISC  341-16 و   AISC  360-16 آیین نامه های  ضوابط  با  مطابق 
نتایج  سپس  و  است  شده  انجام   FEMA دستورالعمل های  و 
به دست آمده از نظر اقتصادي مقایسه شده اند. كلیه ی ضوابط 
طراحي تیرها و ستون ها، در برگیرنده ی معیار كنترل فشردگی 
لرزه ای مقاطع، لنگرهاي ضریب دار و محاسبه ی مقاومت هاي 
مهار  طول  عضو،  یک  بال  و  جان  الغري  نسبت هاي  اسمي، 
نشده ی تیرها و معیار تیرضعیف-ستون قوي كنترل شده  است. 
كنترل تغییرمکان جانبي نسبي با استفاده از ضوابط IBC انجام 
جانبي  مکان  تغییر  معیار  زماني كه  تا  مقاطع  و  است  شده 
پارامتر مورد مقایسه ی  یافته اند.  افزایش  برآورده شود،  نسبي 
كه  است  زیربنا  سطح  واحد  در  مصرفی  فوالد  متوسط  وزن 
است.  شده  گفته  فوالد  وزن  آن  به  اختصار  به  مقاله  این  در 
استفاده  اجازه ی  آمریکا  لرزه ای  طراحی  آیین نامه ی  اگرچه 

جدول 1: مشخصات سازه هاي مورد بررسي
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زیاد  لرزه خیزي  خطر  با  مناطق  در  معمولي  سیستم هاي  از 
جنبه های  مقایسه ی  تنها  هدف  كه  آن جا  از  اما  نمي دهد،  را 
رفتاری و اقتصادی این سیستم ها است، منطقه ی ساخت برای 
تمامی سیستم ها، منطقه با خطر لرزه خیزي زیاد در نظر گرفته 
شده است. در این پژوهش براي تحلیل و طراحي سازه از نرم 

افزار ]ETABS ]9 استفاده شده است. 
   اتصاالت با استفاده از جزییات اجرایی )Detailngs( مناسب 
كه دوران هاي آن با مطالعات آزمایشگاهي مورد ارزیابي قرار 
چرخه اي  بار  تحت  را  الزم  عملکرد  سطح  حداقل  و  گرفته 
شده اند.  طراحي  خمشي  سیستم  نوع  سه  براي  داشته اند، 
با جزئیات  اتصاالت  یا  و  اتصاالت جوشي  اتصاالت،  از  منظور 
در  است.  ایران  در  موجود  امکانات  و  كارگاه ها  در  اجرا  قابل 
طراحي  ضوابط   AISC 358-18 و   FEMA-350 دستورالعمل 
شده  ارائه  شده،  خواسته  چرخشِی  عملکرد  دارای  اتصاالت 
است. نتیجه ی كل طراحي به صورت وزن مقاطع اعضای تیر 
و  سخت كننده  ورق های  و  اتصال  ورق های  مقدار  ستون،  و 
پیوستگی، طول و نوع جوش و نوع سیم جوش مصرفي، تعداد 
آ زمایش هاي الزم براي اطمینان از حصول كیفیت الزم جوش 
اتصاالت بیان خواهد شد. سپس تمام هزینه هاي گفته شده ی 
سه نوع سیستم به شکل هزینه در مقابل تعداد طبقات، هزینه 
در مقابل تعداد دهانه ها و هزینه در مقابل طول دهانه ها ارائه 

خواهد شد. 
اعضا  مقاومت  آن كه  با  بررسی شده  نمونه های  برخی  در     
از  طبقات  نسبي  تغییرمکان  است،  موجود  نیاز  پاسخ گوي 
بزرگ تر  مقاطع  باید  ناچار  و  مي شود  بیش تر  مجاز  مقدار 
پژوهش،  این  دیگر  بخش  در  شوند.  انتخاب  سنگین تر  و 
براي سه  تغییرمکاِن نسبي جانبي و مقاومت  بین  مقایسه ی  
است  شده  انجام  متوسط  و  معمولي  و  ویژه  سازه هاي  گروه 
)كه به سبب محدودیت صفحات ارائه نشده است(. در نهایت 
استفاده  شد  خواهد  مشخص  آمده  به  دست  نتایج  بررسی  با 
سطح  واحد  در  مصرفی  فوالد  وزن  نظر  از  سیستم  كدام  از 

اقتصادي تر است. 
   در مواردی مشاهده شده است برخی مهندسان محاسب به 
دلیل كم توجهی به رفتار واقعی سازه و مدل سازی های نادرست، 
هم چنین رعایت نکردن همه ی نکات آیین نامه های بارگذاری 
برای ساخت سازه را  لرزه ای، میزان فوالد مصرفی  و طراحی 
می كنند.  گزارش  نیازش،  مورد  واقعی  میزان  از  كم تر  بسیار 
یکی از اهداف این تحقیق به دست آوردن مقدار متوسط فوالد 
پایه ی شناخت  بر  مصرفی در قاب هاي خمشي طراحي شده 
مدل سازی  سازه،  در  جزئیات  همه ی  رعایت  سازه،  رفتار 
دراختیار  با  است.  لرزه ای  جامع  طراحی  و  تحلیل  بارگذاری، 
سیستم  هر  برای  فوالد  منطقی  وزن  از  محدوده ای  داشتن 
سازه ای می توان به  صورت سرانگشتي و سریع با بررسی وزن 
از  انحراف  بروز  احتمال  سازه،  یک  برای  محاسبه شده  فوالد 

مسیر صحیح طراحی را تخمین زد. 

نتایج بررسي پارامتري 
پس از طراحي مدل هایی با تعداد و طول دهانه یکسان و تعداد 
)مقادیر  نمودارها  به  صورت  طراحي  نتایج  متفاوت،  طبقات 
میانه( و جداول )مقادیر بیشینه و كمینه( كه نشان دهنده ی 
مقدار فوالد مصرفي در واحد سطح زیربناي سازه برای تیرها، 
از  ستون ها و اتصاالت به صورت مجزا است، تهیه شده است. 
و  پرهیز  صفحات  محدودیت  به دلیل  نمودارها  تمامی  ارائه ی 
تنها نمودار تغییرات میانه های وزن كل فوالد مصرفی برای هر 
حالت آورده شده است. شکل 2، میانه ی وزن فوالد مصرفی بر 

حسب تغییرات تعداد طبقات را نشان می دهد.

 

همان گونه كه در جدول 2 دیده مي شود، مقدار فوالد كل از 
 101  kg/m2 تا  براي سازه هاي معمولي 15 طبقه   146 kg/m2

براي سازه هاي معمولی 5 طبقه و از kg/m2 131 براي سازه هاي 
متوسط 15 طبقه تا kg/m2 94 براي سازه هاي متوسط 5 طبقه 
 89  kg/m2 تا  طبقه   15 ویژه  سازه هاي  براي   122  kg/m2 از  و 
این  مقایسه ی  از  است.  متغیر  طبقه   5 ویژه  سازه هاي  براي 
نتایج می توان چنین نتیجه گرفت كه در شرایط كامال یکسان، 
ویژه  سازه هاي  زیربنای  سطح  واحد  در  فوالد  مقدار  مصرف 
اختالف  است.  كم تر  معمولي  و  متوسط  سازه هاي  به  نسبت 
كنترل  ضرورت  دلیل  به  متوسط  و  ویژه  سیستم  بین  كم 
است  سیستم  دو  این  طراحي  در  طبقات  نسبي  تغییر مکان 
و اگر بتوان به روش دیگری به جز افزایش ابعاد مقاطع اعضا 
)مانند به كار گیری مهاربند، البته به صورت یکسان در هر سه 
گروه( این ضابطه را برآورده كرد، سازه با شکل پذیری ویژه به 
طرز قابل مالحظه  و معنی داری سبک تر از سازه با شکل پذیری 
متوسط خواهد شد. وزن اتصاالت در كل به دلیل آن كه براي 
ظرفیت پالستیک مقاطع تیر همراه با اعمال ضرایب مربوطه 

طراحي مي شوند، تابعی از وزن تیرها هستند. 
   در شکل 3، نمودار براي سازه هاي با تعداد طبقه و عرض 
دهانه ی یکسان و تعداد دهانه ی متفاوت ارائه شده است. این 
عبارت  به  یا  دهانه ها  تعداد  افزایش  با  مي دهد  نشان  نمودار 
درجه ی  و  سختي  افزایش  نتیجه  در  و  ستون ها  تعداد  دیگر 

شکل 2: میانه ی وزن کل فوالد سازه های بررسی شده 
در مقابل تغییرات تعداد طبقات
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شکل 3: میانه ی وزن فوالد سازه های بررسی شده 
در مقابل تغییرات تعداد دهانه

نتایج به دست آمده براي سازه های با تعداد طبقه و دهانه ی 
یکسان و طول دهانه ی متفاوت در شکل 4 ارائه شده است. از 
این شکل می توان نتیجه گرفت، با انتخاب طول دهانه و تعداد 
مناسب ستون مي توان طراحي متعادلي انجام داد كه هم زمان 
تغییرمکان  جانبي  و  شده  بهینه  استفاده ی  اعضا  ظرفیت  از 
نیز كنترل شود. در نتیجه وزن كل فوالد مصرفي در  نسبي 

واحد سطح زیربنا كاهش مي یابد.

نامعیني سازه، مي توان تغییر مکان جانبي سیستم را راحت تر 
سازه  ستون هاي  و  دهانه  تعداد  صورتي كه  در  كرد.  كنترل 
افزایش یافته و ستون ها در محل مناسب به نحوی قرار گیرند 
كه از ظرفیت آن ها استفاده ی بهینه شود، تفاوت وزن فوالد در 
واحد سطح زیربنا بین سیستم ویژه با سیستم هاي متوسط و 
معمولي افزایش بیش تري مي یابد و سیستم ویژه، اقتصادي تر 

خواهد بود. 

شکل 4: میانه ی وزن فوالد سازه ها بررسی شده 
برحسب تغییرات طول دهانه 

مقادیر بیشینه و كمینه ی وزن فوالد مصرفي در تیر و ستون ها، 
اتصاالت و كل سازه در جداول 2 و 3 نشان داده شده است. 
این مقادیر بدون وجود مهاربند براي كنترل تغییرمکان  جانبي 
نسبي در ساز ه های مورد بررسی محاسبه شده اند. وجود مهاربند 
در سازه هایی كه پالن و ارتفاع آن ها اجازه ی استفاده از مهاربند 
كارآ را می دهد، مي تواند در جهت اقتصادي تر شدن سازه هاي 

ویژه نقش چشم گیري داشته باشد.
   در سه سطر اول جدول 2 مقادیر بیشینه ی وزن كل فوالد، 
در سه سطر دوم مقادیر بیشینه ی وزن فوالد تیرها و ستون ها 
و در سه سطر سوم مقادیر بیشینه ی وزن فوالد اتصاالت نوشته 
براي  معیاري  مي تواند  كل  وزن  بیشینه ی  مقادیر  است.  شده 
این اعداد در یک  اقتصادی طرح باشد.  تشخیص بهینه بودن 
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یک  در  و   122  kg/m2 با   برابر  طبقه   15 ویژه  سازه ی خمشي 
سازه ی خمشي ویژه 5 طبقه برابر با  kg/m2 89 و در یک سازه ی 
خمشي متوسط 15 طبقه برابر با  kg/m2 131 و در یک سازه ی 
سازه ی  یک  در  و   94  kg/m2 با  برابر  طبقه   5 متوسط  خمشي 
معمولي 15 طبقه برابر با  kg/m2 146 و در یک سازه ی خمشي 

معمولي 5 طبقه برابر با kg/m2 101 است.
   در سه سطر اول جدول 3 مقادیر كمینه ی وزن كل فوالد، 
در سه سطر دوم مقادیر كمینه ی وزن فوالد تیرها و ستون ها 
و در سه سطر سوم مقادیر كمینه ی وزن فوالد اتصاالت نشان 
معیاري  مي تواند  كل  وزن  كمینه ی  مقادیر  است.  شده  داده 
این  باشد.  آیین نامه  ضوابط  با  مطابق  طراحي  تشخیص  براي 
 103 kg/m2 اعداد در یک سازه ی خمشي ویژه 15 طبقه برابر با
و در یک سازه ی خمشي ویژه 5 طبقه برابر با  kg/m2 68 و در 
یک سازه ی خمشي متوسط 15 طبقه برابر با kg/m2 105 و در 
یک سازه ی خمشي متوسط 5 طبقه برابر با kg/m2 70 و در یک 
سازه ی معمولي 15 طبقه برابر با  kg/m2 112 و در یک سازه ی 

خمشي معمولي 5 طبقه برابر با kg/m2 74 است. 

خالصه و نتیجه گیري
با  مطابق  خمشي  قاب  سازه ای  سیستم هاي  لرزه ای  طراحي 
ضوابط آیین نامه، به ویژه تأمین شکل پذیري و دوران هاي الزم 
در اتصاالت مسئله ی مهمي است كه طراح باید با دقت تمام 
اقتصادی ترین  از اهداف این پژوهش، یافتن  انجام دهد. یکي 
اجرای  به  مشروط  فوالدی،  خمشی  قاب   سازه ای  سیستم 
همه ی جزئیات هماهنگ با ضوابط آیین نامه ی طراحی است. 
هم چنین یافتن پاسخ به این پرسش كه آیا در مجموع، استفاده 
با شکل پذیري بیش تر اقتصادي تر خواهد بود؟ هدف  از سازه 
برای مقدار متوسط فوالد  ارائه ی محدوده ای  مقاله  این  دیگر 
است  براي سازه هاي خمشي  بنا  زیر  واحد سطح  در  مصرفی 
كه بتوان با این معیار در مورد درست بودن روند یک طراحي 
اظهار نظر كرد. روشن است كه مقدار فوالد مصرفی در واحد 

بارهای  مقدار  همانند:  زیادی  بسیار  عوامل  به  زیربنا،  سطح 
مرده و زنده، درجه ی اهمیت ساختمان، خطر لرزه خیزی، نوع 
خاك، اندازه ی هندسی سازه و ... ارتباط می یابد و نتایج این 

پژوهش برای شرایط تعریف شده قابلیت كاربرد دارد. 
   با این اهداف، تعداد 54 قاب فوالدی خمشی سه بعدی منظم 
با زیربنای متفاوت در سه گروه شکل پذیری؛ ویژه، متوسط و 
معمولي با تعداد 3 و 6 دهانه، تعداد 5، 9و 15 طبقه و طول 
مطابق  سازه ها  تحلیل شد.  و  مدل  متر   6 و   5  ،4 دهانه هاي 
ضوابط  و   AISC-LRFD آمریکا  فوالد  مربوطه  آیین نامه های  با 
با  اقتصادي  نظر  از  و سپس  FEMA طراحي  دستورالعمل های 
هم مقایسه شدند. پارامتر مورد مقایسه ی وزن متوسط فوالد 
در واحد سطح زیربنا است. با توجه به نکات باال و صرفاً برای 
سازه های بررسی شده، نتایج حاصل از این مقاله به شرح زیر 
ارائه می شوند. رسیدن به یک نتیجه ی   فراگیر و همه جانبه، 
دست  در  و  شده  انجام  بررسی های  نتایج  گردآوری  نیازمند 
با  انواع قاب های خمشی منظم و نامنظم دارد.  اقدام بر روی 
این  مؤلفان  اساس تجربیات سال های متمادی  بر  این وجود، 

مقاله، و در اختیار داشتن نتایج بسیار فراتر از آن چه به صورت 
فشرده در این مقاله ارائه شد، می توان اظهار داشت كه نتایج 
از جامعیت  برای قاب های خمشی فوالدی  بیان شده در زیر 

نسبی برخوردار است. 
سیستم هاي  ساخت  و  مصالح  تهیه ی  هزینه های  مجموع   -1
گران تر  و  دقیق تر  بیش تر،  اجرایي  جزئیات  وجود  با  ویژه 
چشمه ی اتصال و اتصاالت، نسبت به سیستم هاي متوسط و 

معمولي كم تر است؛
در  طراحي  كنترل كننده ی  عامل  موارد  بیش تر  در   -2
در  و  نسبي  جانبي  تغییرمکان  متوسط،  و  ویژه  سیستم هاي 

سیستم هاي معمولي، مقاومت است؛
3- نسبت وزن ستون هاي سیستم ویژه نسبت به سیستم هاي 

متوسط و معمولي بیش تر و نسبت وزن تیرها كم تر است؛ 
سیستم  به  نسبت  ویژه  سیستم  فوالد  متوسط  كل  وزن   -4

جدول 3: مقدار حداقل وزن متوسط فوالد مصرفی

دی
وال

ی ف
ش

خم
ب 

 قا
ای

م ه
ست

سی
ی 

زه ا
 لر

حی
را

 ط
دی

صا
قت

ی ا
سه 

قای
م



98
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
7 

یز
پای

23

سیستم  به  نسبت  و  درصد   12 تا   8 بین  می تواند  معمولي 
متوسط بین 2 تا 6 درصد كم تر باشد؛

به  نسبت  ویژه  سیستم  اتصاالت  در  فوالد  متوسط  وزن   -5
به  نسبت  و  تا 48 درصد  بین 44  معمولي می تواند  سیستم 

سیستم متوسط بین 6 تا 33 درصد كم تر باشد؛
6- وزن متوسط فوالد تیر و ستون هاي سیستم ویژه نسبت 
به سیستم معمولي می تواند 2 تا 8 درصد و نسبت به سیستم 

متوسط 1 تا 3 درصد كم تر باشد؛
7- وزن كل فوالد مصرفی بیشینه ی سیستم ویژه نسبت به 
سیستم معمولي می تواند 10 تا 16 درصد و نسبت به سیستم 

متوسط 1 تا 4 درصد كم تر باشد. 
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