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 چکیده

محاور بارون با مهاار بنادی خمشی ومتوسط سازه های اسکلت فوالدی قاب 

یکی از سیستم های است که به صورت وسای  در کشاور هاای  ویژه یفوالد

ی با توجه به اهمیت بسایار بااال. مختلف و ایران مورد استفاده قرار می گیرد

باه  وابساته باودن هزیناه هزینه ساخت ساختمان های با سیساتم ماوکور و

و نوع خاک بساتر   ستون ها قرارگیری تیرها، محل طول دهانه، تعداد طبقات

در ، ساختمان و سیستم لرزه برمورد استفاده در بهینه سازی اقتصادی پاروهه

، این مطالعه بررسی تاثیرات موارد ذکر شده بر قیمت تماا  شاده سااختمان

بررسای قارار سیستم موکور برای دهانه و طبقات و نوع خاک مختلف ماورد 

متاری و ناوع  2/00و  5/7، 6/5و دهاناه هاای  01و 01و  5طبقاات  .گرفت

پس از تحلیل مدلها و طراحی اعضاای  در نظر گرفته شده اند. IIIو  IIخاک 

سازه ای و فونداسیون، مصاال  مصارفی و هزیناه انهاا باراورد شاده و بارای 

بارای ایج بدست اماده بر اساس نتمقایسه نمودارها و گرافهایی ارائه شده اند. 

 بهینه ترین و اقتصادی ترین سازه پیشنهاد شده است.هر نوع خاک 

،  دهاناه بهیناهبر. قا ب خمشای فاوالدی ویاژه،  سیستم لرزه: کلمات کلیدی

 مهار بندی برون محور  ویژه

 

 مقدمه

نوع سازه انتخاب شده با توجه به نوع خاک  و تعداد طبقات وطول دهاناه هاا 

مایی پارکینگ ها و بستر و نوع خاک عامل های اصلی بر تااثیر بر مبنای جان

اقتصادی ساختمان به شمار می رود وبه لحاظ محدودیت های ائین ناماه ای 

و ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری حااکم بار سااخت و سااز ، سیساتم 

در ایان مطالعاه ماورد  IIIو  IIهای مختلف با دهانه و طبقات و نوع خااک 

یک الگوریتم بهینه  ]2و  0[بابایی ثنایی و  . در این زمینهگرفت  بررسی قرار

سازه های پیوساته  برایسلولی برای بهینه سازی توپولوهی  اتوماتایبراساس 

در پژوهشی دیگر ارزیاابی اقتصاادی شاکل پاویری  ]3[توسعه دادند. بابایی 

رسای و ماورد بر را با شکل پویری های کم، متوسط، و زیاد بتن ارمهقابهای 

همچناین در ایان  داد و مقایسه و تفاوت هزینه انها را ارائه نمود. مطالعه قرار

دررابطه با ارتفاع بهینه درسااختمان مطالعاه نماوده  ]1[زمینه باب الحوائجی

که منظور از تعیین ارتفاع بهیناه سااختمان عباارت اسات از تعیاین تعاداد 

برروی ان بنا میشاود.  طبقات ساختمان باتوجه به قیمت زمین که ساختمان

به ترتیبی که قیمت تما  شده هرمترمربا  از سااختمان باه حاداقل برساد. 

 (0نتیجه مطالعه منجربه فرمول )

0) 

دررابطه با طراحی بهینه قابهای فاوالدی  ]5[ عشقیکریمخانی و . شده است

سعی شده اسات  در این مطالعه با مهاربندی خارج از مرکز مطالعه نموده که 

تحت نیروهای جانبی موردبررسی قرارگیرد. نتاایج  EBFبهینه قابهای طرح 

دهاد ایجااد مفاصال پیساتیک در عضاو پیوناد تااب  بسایاری از  نشان می

پارامترهاست که درصورت عد  درنظرگیری انها طرح غیرشکل پویر خواهاد 

بود. بنابراین طراحی اعضای پیوند باید طوری انجا  شاود کاه ضامن تا مین 

کافی قابلیت استهیک انرهی ناشی از زلزله را داشاته و ساایر اعضاا  مقاومت 

لاورن و همکااران . خارج از تیر پیوند باید در محدوده پیستیک باقی بمانناد

درمقاله ای با عناوان بهیناه ساازی هندساه بادبنادها درسیساتم هاای  ]6[

. دی شفوالدی که هدف ان مطالعه حالت بهینه هندسه بادبندها درقاب بررس

نشان داد چند روش برای اتصال گسسته و پیوساته المانهاا وجاود انها نتایج 

دارد،روشاای باارای طراحاای بهینااه سیسااتم مقاااو  قاااب فلاازی پیشاانهاد 

گردید،تنش ثابتی درشرایط خاص برای طراحی بهینه قاب ارائه شاد، ارتباا  

این روش جدید در طراحی مکانیک ساختمانهای بلناد بدسات اماده اسات، 

 یاحیر ه بهینه برای یک قاب مقاو  از تحلیل عددی حاصل شده است.هندس

باا را  یدوبعد یفوالد یبادبندها در قابها تیموقع یساز نهیبه  ]7[ یو عبدل

 بررسی کرده اند.گرافها  هینظر استفاده از

 

 روش پژوهش

نموناه  9و  IIنمونه ان در خاک نوع  9نوع سازه که 01در این مطالعه تعداد 

 5و تعداد طبقاات   00.2 -7.5 – 5.6و در دهانه های   IIIخاک نوع ان در 

با  سیستم لرزه بر )سیستم قاب خمشی ویژه با مهار بناد بارون   01 – 01-

 مدلسازی گردید. C30و بتن    IIIمحور ویژه ( با ارماتور مصرفی نوع 

   kg/m2به لحاظ بارگواری کلیه سازه هاای ماورد مطالعاه بارای  باار زناده 

211  kg/m2, 011  به ترتیب برای طبقاات و طبقاه باا  و kg/m2 011 

بارای طبقاات و باا  kg/m2 711 بار زنده پارتیشن برای طبقات و بار مرده

برای سیساتم لارزه بار از بادبنادی بارون محاور ویاژه  منظور گردیده است.

EBF)  5.6متر  به ترتیب برای دهانه های  2- 0.2-0( با طول تیر پیوند – 

 مورد استفاده  قرار گرفت.                                  00.2 – 7.5

، (LRFDروش ) AISC 2006دراین مطالعه از ایین نامه های ائاین ناماه

ت ملای مقررا(، 01لی ساختمان های فوالدی مبحث )مقررات م، ائین نامه ابا

بار  مقاررات ملای سااختمان بارهاای وارده(، 9ساختمان های بتنی مبحث )

ضاوابط ، و )ویرایش ساو  و چهاار  ( 2111ایین نامه ، (6ساختمان مبحث)

 استفاده شده است. معماری و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 مشخصات پروهه به صورت زیر است.

 متر مرب ( 531)23×23ابعاد تقریبی پین -

 
 اکس بندی پین: 0شکل 

 

و   A=0.35و شتاب مبناای طارح   R=8 در این مطالعه ضریب رفتار سازه

سیستم سقف به صورت کامپوزیات و ارتفااع    I=1ضریب اهمیت ساختمان

 متر لحاظ گرذیوه است .  H=3.5کلیه طبقات 

 محل احداث در شهر تهران منظور شده  -
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 روند انجا   مطالعه با توجه به مفروضات و نوع سیستم  و مشخصات ان :

 ازه مورد نظر تحلیل وطراحی اسکلت و پی س -

 ترسیم خروجی طراحی اسکلت  -

 ترسیم پی سازه موردنظر -

قالب بنادی  –خاک برداری  –فونداسیون  -سقف –متره و براورد )اسکلت  -

 ارماتور( -فلزی

 ها و گراف های  مربوطه و ارائه نتایج شکلترسیم  -

 

 تحلیل و طراحی مدلها

( در EBFبند بارون محاورویژه)و باد متوسطقاب خمشی  در سیستم موکور

ماورد   IIIو   IIدر خااک ناوع  00.2 -7.5 – 5.6طبقه  و در دهانه های  5

 مطالعه و بررسی قرار گرفت:

در کلیه دهانه ها اقتصادی  IIنتیجه گرفته شد سیستم موکور در  خاک نوع 

در   5.6و دهاناه IIدر خااک ناوع   5.6میباشاد و دهاناه IIIتر از خاک نوع 

 اقتصادی تر میباشد.  IIIوع خاک ن

 ارائه و مقایسه شده اند. 31تا  2نتایج حاصل در شکلهای 

 

 
 طبقه با دهانه های مختلف 5بررسی وزن سازه  :2 شکل

 

 
 طبقه با دهانه های مختلف 5بررسی قیمت هرمترمرب  سازه  :3 شکل

 

 
 طبقه با دهانه های مختلف 01وزن سازه   :1 شکل

 

 
 طبقه با دهانه های مختلف 01هرمترمرب  سازه قیمت   :5 شکل

 

 
 طبقه با دهانه های مختلف 01وزن سازه   :6 شکل
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 طبقه با دهانه های مختلف 01قیمت هرمترمرب  سازه   :7 شکل

 

 
 وزن هرمترمرب  سازه در طبقات و دهانه های مختلف  :1 شکل

 

 
 ختلفقیمت هرمترمرب  سازه در طبقات و دهانه های م  :9 شکل

 

 
 حجم خاکبرداری سازه در طبقات و دهانه های مختلف  :01 شکل

 
 وزن ارماتور فونداسیون در طبقات و دهانه های مختلف  :00 شکل

 

 
 حجم بتن فونداسیون در طبقات و دهانه های مختلف  :02 شکل

 

 
 و دهانه های مختلف 5و  01سازه در طبقات واحد:  وزن 03 شکل

 

 
 و دهانه های مختلف 5و  01واحد در طبقاتقیمت   :01 شکل
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 و دهانه های مختلف 5و  01واحد در طبقات وزن : 05شکل

 

 
 و دهانه های مختلف 5و  01واحد در طبقات قیمت : 06 شکل

 

 
 و دهانه های مختلف 01و  01واحد در طبقات وزن : 07 شکل

 

 
 و دهانه های مختلف 01و  01:  قیمت واحد در طبقات01 شکل

 

 
 دهانه های مختلف در طبقه 5سازه در  ستونها واحد وزن : 09 شکل

 

 
 دهانه های مختلف در طبقه 01سازه در  ستونها واحد : وزن21 شکل

 

 
 طبقه در دهانه های مختلف 01: وزن واحد ستونها در سازه 20شکل
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دهانه های  در طبقه 01و  01و  5سازه در  ستونها واحد : وزن22شکل

 مختلف

 
 طبقه در دهانه های مختلف 5: وزن واحد تیرها در سازه 23شکل

 

 
 دهانه های مختلف در طبقه 01سازه در  تیرهاواحد : وزن21شکل

 

 
 طبقه در دهانه های مختلف 01در سازه تیرها: وزن واحد25شکل

 
 در دهانه های مختلف 01و01و 5طبقاتدر تیرها: وزن واحد26شکل

 

 
 طبقه در دهانه های مختلف 5هادر سازه : وزن واحدبادبند27شکل

 

 
 در دهانه های مختلف طبقه 01سازه در بادبندها: وزن واحد21شکل

 

 
 طبقه در دهانه های مختلف 01: وزن واحدبادبندهادر سازه 29شکل
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طبقه در دهانه  01و  01و  5های وزن واحدبادبندهادر سازه :  31 شکل

 های مختلف

 

 بحث و نتیجه گیری

ازه اسکلت فوالدی قاب خمشی متوسط با مهار بندی برون محور بخش س

نمونه مورد بررسی و 01(که به تعداد 0طبق جدول شماره ) EBFویژه

 مطالعه قرار گرفت ونتیجه گردید که در این سیستم :

 اقتصادی ترین میباشد.  5.6دهانه  IIنوع خاک5درتعداد طبقات-0

 اقتصادی ترین میباشد.   5.6 دهانهIIIنوع خاک  5در تعداد طبقات -2 

 اقتصادی ترین میباشد.  7.5دهانه II نوع خاک   01درتعدادطبقات  -3

 اقتصادی ترین میباشد. 7.5دهانه  II نوع خاک   01در تعدادطبقات -1

 اقتصادی ترین میباشد.  5.6دهانه  II نوع خاک   01در تعداد طبقات -5

 اقتصادی ترین میباشد.  5.6دهانه III نوع خاک  01در تعدادطبقات -6

در کلیه سیستم ها از  IIIو نتیجه گیری که قیمت تما  شده خاک نوع-7 

 بیشتر بوده.IIنوع مشابه 

ازهمه بهینه   5.6و دهانه. 5. تعداد طبقاتIIدر کل ساختمان با خاک نوع-1

 باشد. تر می

انه طبقه ممکن است نتایج نسبت به ده 01در ساختمان های باالتر از  -9

متفاوت با مطالعه  موکور می باشد که جهت روشن شدن موضوع میبایست 

 مطالعات جداگانه ای انجا  شود.

در رابطه با مقدار ارماتور مصرفی در فونداسیون و حجم خاکبرداری و مقادار 

قالب بندی و بتن مصرفی  بسته به انتخاب نوع فونداسیون به صور ت ناواری 

و غیر قابل مقایسه بر مبنای دهانه و طبقاه باوده یا گسترده  احجا  متفاوت 

بخاش  00.2و دهناه  01باا تعاداد طبقاات   IIIولی در کل در ناوع خااک 

 5باا تعاداد طبقاات  IIفونداسیون غیر اقتصادی ترین  حالت و در خاک نوع 

 بهینه ترین حالت برای بخش فونداسیون میباشد.  5.6دهنه 
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