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 بلند دارای نامنظمی در پالن با سیستم لوله ایختمانهای لنگی برش در سابررسی 

 های حوزه نزدیک زلزلهتحت 

  مریم فیروزی نظام آبادی ، عیسی صفری
 ، ایرانبروجردواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی ،،،گروه عمرانسازه  –ارشد عمران  یکارشناسدانشجوی 

 واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران، ایران،گروه عمراناستادیار 
Eesa.safari@gmail.com 

        firoozi@azad.ac.ir 

 

 چکیده:

ای ترکیبی از سییتونهای نزدیک به هم و تیرهای عمیا اسییت که در محیر پیرامونی سییاختمان سیییسییتم لوله

تحت هفت زوج شیتاب بتنی با سییسیتم لوله ای طبقه  31و  01، 01سیاختمان  3در این پژوهش از  ،اندقرارگرفته

ة برش ها بواسطدرگاهی و تغییر شکل خمشی آن،عدم صلبیت کافی تیرهای  ،قرار گرفته استنزدیک نگاشت حوزه 

الزم بذکر اسییت که لنگی  و گرددایجاد شییده در اع ییا در هنگام اعمار نیروهای جانبی باعج ایجاد لنگی برش می

شییودب بررسییی لنگی برش تحت ا ر صییورن نسییبت تنش محوری واقهی به تنش محوری ایده آر مهرفی میبرش به

های مورد مطالهه در سییتونهای یک محور خاد در طبقان ملتلو و همینین بررسییی های اعمالی به سییازه زلزله

لنگی برش در ارتفاع مالحظه می شییود که بطور کلی لنگی برش در سیییسییتم لوله ای با افزایش ارتفاع، افزایش می 

ستونها لنگی برش تغییر چندانی در مقا 4/3یابد ، اما حداقل تا  ساختمان برای تمامی  سه با لنگی برشارتفاع هر   ی

نزدیک است ولی با افزایش ارتفاع به سمت طبقه آخر لنگی  0طبقان نهایی نمی کند و نسبت تنش ستونها به عدد

شود و حتی لنگی برش طبقه آخر به لنگی برش دو طبقه پایین تر از آن به حدود  شتر می  برابر نیز  3تا  0برش بی

 بمی رسد

 

 بتحلیل غیرخطینزدیک، حوزه ، در پالن ینامنظمسیستم لوله ای، لنگی برش، : کلید واژه
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 قدمه :م

ساخت  هایساختمانساخت  شه رویای  سان همی ست و ان شر بوده ا  هایساختمانبلند از دیر باز مورد توجه ب

بلند را در سیییر می پرورانده اسیییت ، لذا همواره در پی یافتن راهکارهایی برای رسییییدن به این هدو خود ، بوده 

ساختمان ستبایجاد  شتند تا حد امکان به ا ضای جامهة بازرگانی بود ، که نیاز دا سلی به تقا های تجاری در ابتدا پا

شد که بر ف ای افقی محدوده مراکز شهرها فشار زیادی یکدیگر و به مراکز شهرها نزدیک باشندب این مسأله باعج 

های بلند بلاطر این که مهموال از نظر ظاهری شاخص هستند ، مدیریتهای تجاری از آن به عنوان اعمار گرددب سازه

کنندب از طرو دیگر جامهة تجاری و توریسییتی ، به دلیل کترن مراجهه و بازدهی وسیییلة تبلیغی نیز اسییتفاده می

 .(0398 ،حاجی کاظمی)باشدهای مرتفع در مراکز شهرها میمند به ایجاد هتلعالقهدی مطلوب ،اقتصا

های کشییاورزی ، از همینین افزایش قیمت زمین ، نیاز به محدود نمودن گسییترش افقی شییهرها و حفي زمین

کنگ و ا مانند هنگاندب ضییمناد در به ییی شییهرههای بلند مؤ ر بودهعواملی هسییتند که بر توسییهه و سییاخت سییازه

حاجی )های بلند تنها راه حل تأمین مسییکن اسییتریودوژانیرو ، بلاطر شییرایر توپوگرافی منطقه ، سییاخت سییازه

 ب (0398 ،کاظمی

با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنهت ساختمان سازی ، انواع گوناگونی از سیستم های  سازه ای برای طراحی 

ردید و پیوسییته تالش بر این بوده اسییت که ضییمن باال رفتن تهداد طبقان بلند مهرفی گ هایسییاختمانو اجرای 

شده جهت طراحی  سازه ای ارائه  ستم های  سی صادی بودن پروژه به ملاطره نیفتدبیکی از انواع  ساختمانها ، اقت

ستم  هایساختمان سی شدمی ایلولهبلند ،  سیم با ستم خود به چند نوع تق سی امل شمهمترین آنهاکه  شودمیاین 

  سیستم لوله در لوله ، سیستم لوله دسته بندی شده ،سیستم قاب با خرپاهای کمربندی هسته مرکزی وانواع دیگر

سازه ای  ایلولهسیستم  باشدمی بلند  ایهساختمانکه برای ساخت  باشدمییکی از پیشرفته ترین سیستم های 

سب برای اماکن  شتن ف ای منا سائل مربوط به مهماری )از قبیل دا ضاء کردن م ست و عالوه بر ار شده ا بکار برده 

شدببا توجه به موارد باال و همینین این مطلب  صادی نیز توجیه پذیر با ست که از نظر اقت سته ا تجاری و اداری( توان

شته و اخیراکه در کشور ما صنهت بلند مرتبه سازی پیشرفت چندا در این حوزه تالش هایی صورن گرفته  "نی ندا

صنهت  شتر در این  سهه بی شد و تو سوم)میلینیوم( و برج تهران( و جا برای ر ساخت برج میالد، برج هزاره  ست ) ا

 هایسییاختمانیکی از سیییسییتم های سییازه ای مورد اسییتفاده در سییاخت و طراحی  مقالهوجود دارد ، لذا در این 

 بقرار خواهد گرفتبررسی  ، که مورد باشدمی ایولهلبلندسیستم 

 : ایلولهسیستم    

ستم های مقاوم در    سی شده  هایساختمانیکی از  سر داده  ستون ب سر آقایان ف لور خان و مایل بلند که تو

کلی این سیستم ترکیبی از ستونهای نزدیک به هم و تیرهای عمیا است که  طوربهب باشدمی ایلولهاست،سیستم 

ای تحت ا ر بارهای جانبی مانند خمش یک طرة اند ب رفتار سیییسییتم لولهدر محیر پیرامونی سییاختمان قرارگرفته

 بی طویلباشد که در ا ر آن تارهای سمت ملالو نیروهای جانبی کوتاه شده و تارهای سمت نیروی جانتوخالی می

شی از خمش موضهی تیرها و ب[2]گرددمی شکلهای برشی نا شکل هاستونعالوه بر این، تغییر  ها نیز به این تغییر 

ن کنندب ایشییوندب این سیییسییتم کفهای سییلت طبقان نیروهای جانبی را بین قابهای محیطی توزیع میاضییافه می

شی باالئی دارد ولیکن به ع سلتی جانبی و مقاومت پیی ستم  ستونسی های بار ) لت توزیع غیر یکنواخت نیرو در 

های قابی، اسیییتفاده از لولهعمود بر بار جانبی ( تأخیر برش )لنگی برش( خواهد داشیییتب ا ران تأخیر برشیییی در 

سازه را محدود کردحداکتر سلتی و مقاومت  شی راکاهش میظرفیت  صلبیت خم در بلش دهدبه و لنگر مقاوم و 

دب کامل تشریح خواهد ش طوربه( و ا ران آن باشدمی ایلولهبهدی پدیدة لنگی برش )که مهمترین مشکل سیستم 
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ی دهدب در طراحاین سیستم ، رفتاری بین دو سیستم قاب مقاوم خمشی و سیستم دیوار برشی را از خود نشان می

سلتیهای لولهساختمان سبی بین  ست که تهادر منا شد زیرا هر دو  هاستون ای الزم ا و تیرهای درگاهی برقرار با

ع و در سلتی ساختمان در برابر تغییر مکانهای جانبی و اطمینان از مقاومت کل ساختمان در برابر بارهای جانبی 

مؤ ری دخالت دارندب البته اغلب، محدودیت تغییر مکانهای جانبی نسیییبت به مقاومت الزم در برابر بارهای  طوربه

توان گفت : بدلیل اینکه دیوارهای ای میچنین در مورد بازدة این سیییسییتم سییازهرر کننده اسییتب همجانبی کنت

های قطری با دیوارهای برشیییی داخلی پرهزینه کنند ، لذا مهاربندیخارجی تمام یا بیشیییتر بار جانبی را تحمل می

ست که درحذو می ستم دارای چنان قابلیتی ا سی سازه گردندب به عبارن دیگر این  صالح  شتر حاالن مقدار م ای بی

ه نصو است ب شدهاستفادهمورد استفاده دراین سیستم به نسبت ساختمانی که در آن از سیستمهای قابی متداور 

ستم ، انهطاوتقلیل پیدا می سی سیم هاآنپذیری زیاد کندباز جمله مزایای دیگر این  و  بندی ف اهای داخلیدر تق

 (ب0398یدی،و جمش یرالدین)خباشدسازه میکاهش تغییر مکان جانبی 

 :0لنگی برش   

های خارجی به صورن واحد و مشترک عمل است که دیوارهآر آنای ایدهدر ساختمانهای بلند با سیستم لوله

ای کرده و در مقابل بارهای جانبی مانند یک تیرطرّه عمل نمایدب اما تغییر شکل ساختمانهای بلند با سیستم لوله

اختالفاتی داردب در یک تیر با مقطع لولة کامل ،  تحت بارهای جانبی بارفتار یک تیرکنسور با مقطع لولة کامل ،

ای از ستونهائی که باشد ، در صورتی که دیوارهای پیرامونی یک سیستم لولهدیوارهای آن به صورن تو پُر می

اند تشکیل شده استب بنابراین سلتی دیوارهای پیرامونی در یک سیستم بوسیلة تیرهای درگاهی به هم متصل شده

 هانآیابدب عدم صلبیت کافی تیرهای درگاهی و تغییر شکل خمشی مقایسه با یک لولة کامل کاهش میای در لوله

 گرددببواسطة برش ایجاد شده در اع ا در هنگام اعمار نیروهای جانبی باعج ایجاد لنگی برش می

 
 ساختار کلی سیستم لوله ای -0شکل 

 هاسییتونباعج توزیع غیر خطی فشییار و کشییش در امتداد  پذیری تیرهای درگاهیبه عبارن دیگر ا ران انهطاو

سمت اعظم تغییر مکان جانبی شودب در این حالت تغییر می شی که ق شکیل میشکلهای بر ت دهند اهمیساختمان را ت

یابد ب های میانی کاهش میهای کناری ساختمان افزایش یافته و در ستونیابد و نیروی محوری در ستونبسزائی می

 ب(0383جمشیدی ،)شودمیمالحظه  متبت پدیده لنگی برش0 در شکل
 

                                                 
Shear  Lag 1 
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 برش متبت لنگیپدیده  -0شکل

 

های بلند در ساختمان ایلولههمان طور که اشاره شد این ا ر)لنگی برش( یکی از مالحظان مهم برای سیستم 

های بهدی در سیستم لوله ای سهی بر ، برطرو نمودن استب اساساد این مسئله باعج شده است که تمام پیشرفت

بهدی شرح داده  هایبلشهای ملتلفی در این زمینه ارائه و اجرا شده است که در این اشکار باشدب لذا طرح

 Kheyroddin, Zahiri,2008) )شودمی

 ایولهلکناری در سیستم  هایستونر است که طبا تهریو باال بهلت پدیده لنگی برش،تنش محوری الزم بذک

که در  ودشمیببه این حالت لنگی برش متبت گفته یابدمیمیانی کاهش  هایستونو تنش محوری در  یافتهافزایش

 هایستوننش محوری در این موضوع بوضوح قابل مشاهده استبحار اگر عکس این حالت پیش آید و ت 0شکل 

د خواهیقسمتهای بهدی بدر آیدمیمیانی شود،لنگی برش منفی بوجود  هایستونکناری کمتر از تنش محوری در 

پدیده لنگی برش  3بدر شکل آیدمیطبقان باالیی ساختمانها بوجود  هایستوندید که پدیده لنگی برش منفی در 

   بشودمیمالحظه  منفی

                               
 پدیده لنگی برش منفی  -3شکل 

 روش تحقیا

 پیرامونی محیر در که است عمیا تیرهای و هم به نزدیک ستونهای از ترکیبی طورکلیبه ای لوله سیستم

 در که باشدمی توخالی طرة یک خمش مانند جانبی بارهای ا ر ای تحت لوله سیستم اندب رفتار قرارگرفته ساختمان

 عدم طرفی گرددب از می طویل نیروی جانبی سمت تارهای و شده کوتاه جانبی نیروهای ملالو سمت تارهای آن ا ر

 اعمار نیروهای هنگام در اع ا در ایجادشده برش بواسطة هاآن خمشی شکل تغییر و درگاهی تیرهای کافی صلبیت

 خطی غیر توزیع باعج درگاهی تیرهای پذیری انهطاو ا ران دیگرعبارنبه گرددب می برش لنگی ایجاد باعج جانبی

 مکان تغییر اعظم قسمت که برشی شکلهای تغییر حالت این در .ها خواهد شد امتداد ستون در کشش و فشار
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 ساختمان کناری های ستون در نیروی محوری و خواهد داشت بسزائی اهمیت دهندمی تشکیل را ساختمان جانبی

  ب(Kheyroddin and Zahiri,2008)خواهد یافت  کاهش میانی ستونهای در و یافتهافزایش

 از گونهنیا بطوریکه هستند بلند پریود با ییهاپالس دارای گسل بر عمود افقی یهانگاشت نزدیک درحوزه

 پالس اوج که نزدیک حوزه هایزلزله. دارند گسل دوراز یهانگاشت به نسبت هاسازه بر بیشتری ا ران هانگاشت

 را سازه است پاسخ تربزرگ هاآن پالس زمان مدن یا و است برخوردار بیشتری شدن از هاآن در موجود سرعت

 باید بیشتری یریپذشکل هستند، تر نزدیک زا لرزه منبع به که ییهاسازه وجود این با لذا ،دهندیم افزایش بیشتر

 و طبیهی سازه پریود به زمین حرکت پالس پریود نسبت افزایش. بکاهند سازه پاسخ از بتوانند تا داشته باشند

 به وارده خساران و یرخطیغ پاسخ افزایش موجب ، سازه تسلیم مقاومت به زمین شتاب نسبت افزایش همینین

 است ( بیشترLow frequencyباال ) پریودهای محدوده در گسل نزدیک اینکه ا ران دلیل به و شودمی سازه

 باال )دوره فرکانس با هایسازه بطوریکه شودمیگسل  نزدیک ا ران شیافزا باعج هاسازه اصلی پریود و نرمی افزایش

 )با فرکانسی کوتاه محتوای دارای که گسل نزدیک هایزلزله تحت دارند؛ قرار خطی محدوده در که ( کم تناوب

 کم هاآن فرکانس ، شوند یرخطیغ ناحیه وارد هاسازه این اگر اما ،باشندینم بزرگی پاسخ دارای هستند، بلند( پریود

 خواهند شد ریپذبیآس گسل نزدیک هایزلزله تحت حالت این در و افزایش خواهد یافت هاآن پریود و شده

Kheyroddin and Zahiri,2008) ب) 

 روش تحقیا کلیان

پذیری متوسییر تحت طبقه بتنی منظم و نامنظم در پالن با شییکل  31و  01، 01سییاختمان  3در این پژوهش 

قبل از انجام تحلیل تاریلیه زمانی غیرخطی در مرحل  [ب00و01]تحلیل تاریلیه زمانی غیرخطی قرارگرفته اسییت

لیل خطی و سیی س طراحی ، تح044040نسییله  SAP2000افزار های موردمطالهه را با اسییتفاده از نرماور سییازه

ستب ست که طراحی گردیده ا ساس آیینالزم به ذکر ا ضوابر مربوط به طراحی  UBC97نامه ها برا ا بوده و کلیه 

 پذیری متوسر مورد ارزیابی قرارگرفته استب بتنی با شکل  هایساختمان

 هاآنها و مشلصان مدر ویتهر

 به پذیری متوسیییربا شیییکلطبقه بتنی منظم و نامنظم در پالن   31و  01، 01سیییاختمان  3در این پژوهش 

صار،  3صورن  شده و به اخت ساس مبحج  ساختمان سهاندب هر شده ینامگذار  S3 , S2و  S1بهدی انتلاب  بر ا

خیزی خیلی لهه در منطقه با لرزهموردمطا هایساختمانب همینین اندشدهطراحی رانیساختمان ا یمقرران مل  نهم

نامه ها بر اسیییاس آییناندب بارگذاری  قلی سیییاختمانشیییدهدر نظر گرفته II( و تیپ خاک از نوع  A=0.35زیاد) 

 بشده استویرایش سوم انجام   0911نامه بارگذاری مبحج ششم و بارگذاری نیروی زلزله بر اساس آیین

لحاظ گردیده اسییت، بنابراین تمامی نقاط روی یک طبقه با یکدیگر حرکت  0ها از نوع صییلبسیییسییتم سییقو

های ملتلو در هر ایجاد نلواهد شیییدب در مدر هاآنگونه نیرو و تغییر شیییکل محوری در کنند و درنتیجه هیچمی

ستفاده ستون ا ستب از مدر کردن دیوارهای داخلی صروطبقه از یک نوع تیپ و  ست البته شده ا به  بایدنظر شده ا

 0مذکور در جدور شماره یهازمان تناوب سازهاین نکته توجه داشت که ا ر دیوارها در بارگذاری لحاظ شده استب 

 شده استبنشان داده

 
  SACمشلصان رکوردهای حوزه نزدیک گسل گرفته شده از سایت  -0جدور

                                                 
Rigid 1 
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SAC 

Record 

Earthqua

ke 
Distance 

Details of Near-Field Ground Motions 

Derived from Historical Acceleration 

Record 

Name Magnitud

e 
(km) DT(Ses) 

Duratio

n 

(sec) 

PGA 

(g) 

Numb

er 

of 

Points 

NF01 Tabs, 1978 7.4 1.2 0.02 50 0.89 2500 

NF02 Tabs, 1978 7.4 1.2 0.02 50 0.98 2500 

NF03 

Loma Pieta, 1989, Los 

Gatos 
7 3.5 0.01 25 0.72 2500 

NF04 

Loma Pieta, 1989, Los 

Gatos 
7 3.5 0.01 25 0.46 2500 

NF07 
C. Mendocino, 1992, 

Petrolia 
7.1 8.5 0.02 60 0.64 3000 

NF08 
C. Mendocino, 1992, 

Petrolia 
7.1 8.5 0.02 60 0.87 3000 

NF13 
Northridge, 1994, 

Rinaldi 
6.7 7.5 2990 14.945 0.005 0.87 

NF14 
Northridge, 1994, 

Rinaldi 
6.7 7.5 2990 14.945 0.005 0.94 

NF17 Kobe, 1995 6.9 3.4 3000 60 1.28 0.02 

NF18 Kobe, 1995 6.9 3.4 3000 60 0.92 0.02 

NF09 
North Palm Springs, 

1986 
6 6.7 0.02 60 0.59 3000 

NF10 
North Palm Springs, 

1986 
6 6.7 0.02 60 0.57 3000 

NF05 
Imperial Valley, 1979, 

Array #06 
6.5 1.2 0.01 39.09 0.3 3909 

NF06 
Imperial Valley, 1979, 

Array #06 
6.5 1.2 0.01 39.09 0.23 3909 

 

                                                                                 

 

 
 (0384ی،)صفرنزدیک از گسل لهنگاشت های زلزطیو شتاب -4شکل 
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 مجموعبا استفاده از روش جذر حوزه نزدیک و طیو میانگین رکوردهای مقیاس شده  0911طیو طرح استاندارد  -5شکل 

 (0384ی، )صفرمربهان

 یافته ها
 موردبررسیساختمان های ای یک طبقه خاد در ه بررسی لنگی برش در ستون 

یک طبقه  هایستونهدو از این بلش نشان دادن نحوه توزیع تنش محوری واقهی و تنش محوری ایده آر  در 

  هایساختمانبه همین منظور در این بلش نمودار تنش محوری و لنگی برش  شده استب ایلولهخاد در سیستم 

شان داده   31و 01، 01 تا بلوبی مفهوم لنگی برش متبت ، لنگی برش منفی و  شودمیطبقه در طبقان ملتلو ن

  ورنصییبههمینین تفاون توزیع تنش محوری در طبقان پایین و باال آشییکار شییودبالزم بذکر اسییت که لنگی برش 

سبت تنش محوری واقهی به تنش محوری ایده آر مهرفی  س صورنبهدلیل اینکه چرا لنگی برش  بشودمین یم تق

 01، در بلش بهدی ذکر خواهد شییدب ابتدا سییاختمان شییودمیتنش محوری واقهی به تنش محوری  ایده آر بیان 

تنش محوری ایده آر و نسییبت تنش)لنگی  مقادیر تنش محوری واقهی، 3و0بدر جدور شییودمیطبقه نشییان داده 

داده شده استب همینین در شکل  نشان منظم و نامنظم طبقه 01در طبقه اور ساختمان  0محور هایستونبرش( 

ب الزم بذکر است که تنش محوری واقهی از نتایج آنالیز کام یوتری شودمینشان داده  6و5نمودار مربوط به جدور  6

IMYآوردن تنش محوری در حالت ایده آر باید از رابطه  دست بهو برای  آیدمی به دست /  استفاده گردد ؛

نیز  Iتا تار خنتی و  0محور  هایسیییتون، فاصیییله  Y،  باشیییدمی، ممان خارجی وارد بر طبقه اور  Mپارامتر

 01نمودار آماری نسبت تنش)لنگی برش( ساختمان  7شکل  پالن طبقه اور استب هایستونرسی مجموع ممان این

 بدهدمیرا نشان در طبقه اور  0محور منظم و نامنظم طبقه
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 منظم طبقه 01ساختمان  0محور هایستونمقادیر تنش محوری در  -0جدور 

 نسبت تنش)لنگی برش(
ایده آر)تن بر متر تنش محوری 

 مربع(
 تنش محوری واقهی)تن بر متر مربع(

شماره 

 ستون

0.76 339.01 259.08 11  
0.87 339.01 295.98 10  
1.23 339.01 415.64 9 

0.83 339.01 280.00 8 

0.72 339.01 242.42 7 

0.88 339.01 296.94 6 

1.28 339.01 435.31 5 

0.88 339.01 297.53 4 

0.78 339.01 264.59 3 

0.98 339.01 330.55 2  
1.41 339.01 479.25 1  

 

 
 طبقه نامنظم 01ساختمان  0محور هایستونمقادیر تنش محوری در  - 3جدور 

 نسبت تنش)لنگی برش(
تنش محوری ایده آر)تن بر متر 

 مربع(

تنش محوری واقهی)تن بر متر 

 مربع(

شماره 

 ستون

0.87  351  160  11  
0.99  351  166  10  
1.40  351  186  9 

0.94  351  163  8 

0.81  351  157  7 

1.00  351  166  6 

1.46  351  189  5 

1.00  351  166  4 

0.89  351  160  3 

1.11  351  171  2  
1.61  351  196  1  
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 بمنظم و نامنظم طبقه 01ساختمان  0های محور نمودار تنش محوری و لنگی برش ستون-6شکل

 
 بمنظم و نامنظم طبقه 01نمودار آماری نسبت تنش)لنگی برش( ساختمان   -7شکل 

 

 

 

شکل سازه منظم و نامنظم میمنحنی آبی 9در  شد که تنش محوری واقهی و منحنی رنگ و مشکی مربوط به  با

هایی که پیداست لنگی برش در ستون 8 و شکل5و4طور که از جدورباشدبهمانآر می قرمزرنگ تنش محوری ایده

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a
x
i 

st
r 

w
it

h
 s

h
ea

r 
la

g
 (

T
o

n
)

axi str without shear lag

Average 10Story Regular

Average 10Story Iregular

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R
at

io
 

Ratio without shear lag Regular

Ratio without shear lag Iregular

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

11 

 

ستون  شه و تقاطع قراردارند) ست ولنگی برش متبت دیده می8، 5، 0در گو طور که شود زیرا همان( بیش از یک ا

توضیح داده شد هنگامی که تنش محوری درستونهای گوشه ای بیش از تنش محوری درستونهای میانی شود لنگی 

 آیدببرش متبت بوجود می

 طبقه منظم 01ساختمان  0های محورمقادیر تنش محوری در ستون -4جدور 

نسبت 

تنش)لنگی 

 برش(

تنش محوری ایده آل)تن 

 بر متر مربع(

تنش محوری واقعی)تن بر 

 متر مربع(

شماره 

 ستون

0.89 553.49 491.85 11  

0.85 553.49 468.77 10  

1.06 553.49 586.02 9 

0.81 553.49 445.88 8 

0.81 553.49 450.66 7 

0.83 553.49 457.64 6 

1.09 553.49 602.85 5 

0.84 553.49 466.05 4 

0.87 553.49 482.30 3 

0.91 553.49 501.25 2  

1.19 553.49 659.61 1  

 

 طبقه نامنظم 01ساختمان  0های محورمقادیر تنش محوری در ستون -5جدور

 شماره ستون تنش محوری واقعی)تن بر متر مربع( متر مربع(تنش محوری ایده آل)تن بر  نسبت تنش)لنگی برش(

1.15  589  675  11  

1.11  589  655  10  

1.41  589  830  9 

1.06  589  623  8 

1.05  589  620  7 

1.09  589  642  6 

1.45  589  856  5 

1.11  589  652  4 

1.13  589  664  3 

1.20  589  704  2  

1.59  589  937  1  
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 بمنظم و نامنظم طبقه 01ساختمان  0مودار تنش محوری و لنگی برش ستون های محور-9شکل

 

 بمنظم و نامنظم طبقه 01نمودار آماری نسبت تنش)لنگی برش( ساختمان  -8شکل 

نتیجه گرفت با در توان منظم و نامنظم می طبقه 01نمودار آماری نسبت تنش)لنگی برش( ساختمان  8با توجه به شکل 

نظر گرفتن ا ر نامنظمی لنگی برش تشیییدید یافته، که خود عاملی مهم برای در نظر گرفتن طراحی سیییاختمان های بلند با 

            .باشدای میسیستم لوله

 طبقه منظم 31ساختمان  0های محورمقادیر تنش محوری در ستون -6جدور 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a
x
i 

st
r 

w
it

h
 s

h
ea

r 
la

g
 (

T
o

n
)

axi str without shear lag

Average 20Story Regular

Average 20Story Iregular

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R
at

io
 

Ratio without shear lag Regular

Ratio without shear lag Iregular

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

12 

 

نسبت 

تنش)لنگی 

 برش(

آل)تن تنش محوری ایده 

 بر متر مربع(

تنش محوری واقعی)تن 

 بر متر مربع(

شماره 

 ستون

1.00 622.51 596.78 11  

0.98 622.51 584.00 10  

1.25 622.51 744.21 9  

0.93 622.51 555.00 8  

0.92 622.51 548.36 7  

0.96 622.51 572.61 6  

1.29 622.51 767.98 5  

0.98 622.51 581.62 4  

0.99 622.51 588.46 3  

1.05 622.51 628.81 2  

1.41 622.51 841.21 1  

 

 طبقه نامنظم 31ساختمان  0های محورمقادیر تنش محوری در ستون -7جدور

نسبت 

تنش)لنگی 

 برش(

تنش محوری ایده آل)تن 

 بر متر مربع(

تنش محوری واقعی)تن 

 بر متر مربع(

شماره 

 ستون

1.03  623  639  11  

1.17  623  730  10  

1.65  623  1,025  9  

1.11  623  691  8  

0.96  623  598  7  

1.18  623  732  6  

1.72  623  1,074  5  

1.18  623  734  4  

1.05  623  653  3  

1.31  623  815  2  

1.90  623  1,182  1  

 

برش در  یو لنگ یتنش محور یعکه روند توز شییودیمشییاهده م  7و 6 یو جدولها01ل با توجه به شییک        

با  یطورکلب اما بهباشییدیطبقه م 01و  01 یهاطبقه  مانند سییاختمان 31در سییاختمان  یینطبقان پا یهاسییتون

متبت  برش یلنگ یالوله یستمن در سییطبقان پا یهاکه اصوالد در ستون شودیسه ساختمان مهلوم م ینا یبررس

طبقان  یندر ا یادیبرش ز یلنگ ینب و همینشودیم یشتربرش ب یامنظم شدن ساختمان لنگکه با ن  شودیم یدهد

 وجود نداردب
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 بمنظم و نامنظم طبقه 31ساختمان  0نمودار تنش محوری و لنگی برش ستون های محور-01 شکل

 
 بمنظم و نامنظم طبقه 31نمودار آماری نسبت تنش)لنگی برش( ساختمان   -00شکل

که  شییودمیمشییاهده منظم و نامنظم  طبقه 31نمودار آماری نسییبت تنش)لنگی برش( سییاختمان  00با توجه به شییکل 

 استب یافتهافزایش، با افزایش ارتفاع نیز لنگی برش شودمیعالوبر نامنظمی که سبب افزایش لنگی برش 

 

 

 

 :و پیشنهاداننتایج 
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در سییتونهای یک محور خاد در اعمالی به سییازه های مورد مطالهه  هایزلزلهتحت ا ر  ا بررسییی لنگی برشب

طبقان ملتلو و همینین بررسی لنگی برش در ارتفاع مالحظه می شود که بطور کلی لنگی برش در سیستم لوله 

ر ارتفاع هر سییاختمان برای تمامی سییتونها لنگی برش تغیی 4/3ای با افزایش ارتفاع، افزایش می یابد ، اما حداقل تا 

نزدیک است ولی با افزایش  0چندانی در مقایسه با لنگی برش طبقان نهایی نمی کند و نسبت تنش ستونها به عدد

ارتفاع به سمت طبقه آخر لنگی برش بیشتر می شود و حتی لنگی برش طبقه آخر به لنگی برش دو طبقه پایین تر 

 برابر نیز می رسد،  3تا  0از آن به حدود 

سی تا یر لن ستم لوله ایبا برر سی سازه های مورد مطالهه زلزلهتحت ا ر  گی برش بر روی  ه این بهای اعمالی به 

شود ضوع پی برده می  سبترین بازه برای پارامتر مو سبت »که بهترین و منا سی« ارتفاع به بهد پالنن ، ستمدراین 

موضییوع باعج بوجود آمدن  اسییت البته با این شییرط که سییاختمان نا منظم نباشیید چراکه این 8تا  3محدوده بین 

 پییش نیز می شودب

، این ا توجه به بازه داده شییده در باالکه ب متر می باشیید، 31×31در این پروژه  موردمطالههابهاد سییاختمانهای 

طبقه  31طبقه تا  01که این سیییسییتم با در نظر گرفتن ابهاد ذکر شییده برای سییاختمانهای  نتیجه بدسییت می آید

 مناسب استب 

 انپیشنهاد

 را برروی سازه ی فوالدی انجام پذیردکار انجام شده در این مقاله پیشنهاد میشود  -0

ستم لوله ای  -0 سی ساختمان با یک ارتفاع ،مطالهه بر روی ا ران مدهای باالتر در  شود چند  شنهاد می  که پی

 باالتر را درک کردبمشلص ولی با تهداد مدهای ملتلو تحلیل و بررسی شود تا بهتر بتوان ا ران مدهای 

 های حوزه دور قائم زلزلهتحت ا رمولفه  پدیده لنگی برشبررسی  -3

بهدی لحاظ شده و نتایج  0سازه های بلند  حالت تحلیل  پیشنهاد می شود در بررسی پدیده لنگی برش در -4     

 بهدی مقایسه گرددب 3با تحلیل 
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 منابع و مراجع :
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