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 چکیده

بهینه سازی ساختمان ها در قالب بهینه کردن وزن ساختمان و به تبع آن 

کاهش هزینه های ساخت می باشد. اما مقاوم سازی ساختمان ها در برابر 

ر است که تحت هر شرایطی باید رعایت شود.از زلزله امری اجتناب ناپذی

سیستم های ساختمانی که دارای مقاومت مناسب در برابر بارهای وارده 

جانبی می باشد سیستم دوگانه قاب خمشی فوالدی به همراه دیوار برشی 

بتنی می باشد.در این کار پژوهشی تعدادی ساختمان با سیستم قاب خمشی 

ار برشی بتنی با دهانه های مختلف و در فوالدی متوسط به همراه دیو

طبقات مختلف مدلسازی شده تا بتوان تحت اثر بارهای وارده بهینه ترین 

مقاطع برای تیر،ستون و همچنین دیوارهای برشی را برای دهانه بهینه در 

ارتفاعات مختلف و در عین مقاوم بودن بدست آورد.سازه ها ابتدا توسط نرم 

مدلسازی شده و پس از بهینه کردن مقاطع متره و افزار های مورد نیاز 

 برآورد هزینه های آنها انجام شده است.

 کلمات کلیدی: بهینه سازی ، قاب فوالدی ، قاب خمشی متوسط ، دیوار برشی بتنی ، دهانه بهینه

 .مقدمه4

برای سیستم های سازه ای مختلف مقادیرارتفاع مجازی را  0022استاندارد

که نمی توان ارتفاع را بیش ازمقادیر ذکر شده درنظر مشخص کرده است 

گرفت دراین استاندارد حداکثر ارتفاع مجاز درسیستم قاب خمشی فوالدی 

.به منظور جلوگیری از اثرات رفتار لرزه مترارایه گردیده است02متوسط برابر 

می توان از دیوارهای  ∆-Pای قاب های خمشی فوالدی که از جمله اثر 

رمه استفاده نمود.این روش موجب افزایش به مراتب بیشتر برشی بتن آ

مقاومت سازه در برابر زلزله نسبت به دیگر روش ها می گردد.دیوارهای 

برشی بتن آرمه عالوه بر افزایش سختی جانبی،در ساختمان هایی که به 

دلیل پالن های معماری دارای دهانه های بزرگ می باشند یک سیستم 

 ابر زلزله می باشد.مقاوم مناسب در بر

درسالهای اخیر مطالعات فراوانی به منظور استفاده بهینه از خصوصیات بتن 

و فوالد صورت گرفته است.هیئت پژوهشی متشکل از متخصصان آمریکایی و 

مطالعات زیادی بر روی ساختمان های مرکب شروع  3991ژاپنی از سال 

آزمایشات  .[2]ه داشته استکرده اند که نتایج قابل توجهی نیز تاکنون بهمرا

نشان می دهد  3901و همکارانش در سال  Makino انجام گرفته توسط

که در سیستم های مرکب قاب فوالدی با دیوارهای برشی بتنی ترک های 

باز با عرض کم در اثر زلزله ایجاد می گردد.چنین ترک هایی بعد از زلزله 

ی باشند.مزیت دیگر این های متوسط با هزینه های معقولی قابل تعمیر م

سیستم های مرکب راحتی اجرای آنها می باشد،چرا که از تیرها و ستونهای 

الب دیوار بتنی مسلح استفاده مرزی می توان بعنوان قالب و نگهدارنده ق

 [7].کرد

اما در خصوص قاب فوالدی متوسط باید به این نکته توجه داشت که این 

د که بعد از شکست دیوار برشی بر اثر قابها باید به گونه ای طراحی شون

نیروهای وارده جانبی،بتوانند تا حدی در برابر این نیروها مقاومت کنند.بر 

-Xiaotong Peng,Qiang Gu)اساس تحقیقی که توسط پنگ و گو

از نیروهای جانبی  %322-%02انجام شد مشخص شد که حدود ( 2011

-%02حالی که حدود به ساختمان توسط دیوار برشی تحمل می شود.در 

بنابرین  [8]از نیروی واژگونی توسط قاب فوالدی تحمل می گردد. 322%

همانطور که گفته شد باید به این نکته توجه داشت که قابهای فوالدی نیز 

نقش مهمی در برابر مقابله با نیروهای وارده به ساختمان را دارا می باشند.در 

 تی صورت گرفته است.مورد بهینه سازی این قابها نیز تحقیقا

استفاده از دیوار برشی در بتنی در سازه های فوالدی موجب افزایش انعطاف 

( نشان داد برای 0230پذیری این سازه ها می گردد.مطالعات توسط بابایی )

ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط رو به باال از نقطه نظر اقتصادی 

قرون به صرفه تر است.این در استفاده از باالترین سطح انعطاف پذیری م

استفاده از  حالی است که در ساختمان های با ارتفاع بلند از نظر ساختاری

 [9]سطح انعطاف پذیری باال مناسب تر است.

برای اتصال نواحی مشترک تیر و ستون های فوالدی با دیوارهای برشی 

با نام گل بتنی از اعضایی تحت عنوان اعضا قائم باربر استفاده شده است که 

میخ نیز مطرح است.گل میخ ها نقش مهمی در این سازه های کامپوزیت 

دارند.گل میخ ها باعث انتقال نیروی جانبی از تیر ها و ستون های فوالدی 

 [8]به تیرهای برشی می باشند.

 .دیوار برشی بتنی7

قطعات برشی ساخته  است که از دیواری دیوار برشی، مهندسی سازهدر 

را بر عهده  سازهوارد شده بر  بارهای جانبیشده و وظیفه خنثی کردن اثر 

و بار  بادمچون بار دارد. دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی ه

ت، سختی و شکل پذیری سازه را دیوار برشی مقاوم .شودطراحی می زلزله

بشدت افزایش می دهد و باعث بهبود رفتار لرزه ای سازه و کاهش تغییر 

دیوارها برشی بتنی شامل دو .شکل ها و خسارات وارد به سازه می گردد

شبکه آرماتورهای طولی و عرضی می باشند که به صورت پیوسته به یکدیگر 

را بصورت یکنواخت بین تمامی متصل شده اند تا بتوانند نیروی جانبی 

 قسمتهای دیوار برشی پخش کند.
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 نحوه اجرای دیوار برشی در سازه فوالدی -3شکل 

 

.دالیل استفاده از دیوار برشی در ساختمان های فوالدی در مقایسه با 0.3

 مهاربندی فوالدی

دیوارهای برشی دارای سختی درون صفحه ای باالیی می باشند و در برابر 

لنگر ناشی از زلزله باعث افزایش پایداری جانبی سازه می برش و 

گردد.عملکرد دیوارهای برشی به تنهایی خمشی بوده اما در زمان استفاده در 

سازه های مرکب بعنوان مهاربند،برای مقابله با نیروی برشی ناشی از زلزله 

مان بکار رفته و عملکرد برشی پیدا میکنند.استفاده از دیوار برشی در ساخت

های فوالدی نسبت به مهاربندی فوالدی مزیت هایی دارد که از جمله آنها 

می توان به نبود کنترل کافی بر روی جوش اتصاالت اشاره کرد که در چنین 

شرایطی که نمی توان اتصاالت قابل اطمینانی را داشت استفاده از دیوارهای 

دری به عنوان برشی کار عاقالنه تری می باشد.همچنین بادبند های ضرب

کاربردی ترین سیستم های مهاربندی،دارای رفتار پیچیده ای بخصوص در 

زمان زلزله های شدید می باشد و پیش بینی رفتار لرزه ای آن بستگی به 

اجرای وضعیت انتهایی بادبند،کمانش عضو فشاری در داخل و خارج صفحه 

سیکلهای و پدیده هایی نظیر کمانش موضعی ،کمانش پیچشی،خستگیهای 

کوچک و انتشار شکست دارد که در سیکلهای بارگذاری تحت نیروهای 

محوری و خمشی قابل بررسی است.در زلزله های گذشته،ساختمان هایی که 

دیواربرشی در آنها بعنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله بکار رفته 

تار است،عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند و این موضوع اطمینان از رف

 آنها را افزایش می دهد.

 .ستون های فوالدی در دیوارهای برشی0.0

 اجرای ستون های فوالدی در دیوار برشی به دو صورت زیر انجام می گیرد:

 ستون غیر مدفون در دیوار برشی-الف

در این روش ستون ها خارج از دیوار برشی اجرا می گردند و توسط 

د.در طراحی این نوع از دیوارهای برشگیرها به دیوار برشی متصل می شون

برشی ستون ها برای تحمل لنگر خمشی و نیروی محوری و دیوار بتنی برای 

تحمل نیروی برشی طراحی می گردد.برای انتقال مناسب نیروی برش بین 

مزیت این  [3]ستون فوالدی و دیوار،باید برشگیر روی ستون اجرا شود

تمان های بلند به دلیل وارد شدن دیوارها اجرای ساده آنهاست اما در ساخ

مقدار زیاد نیروی محوری و لنگرخمشی وارد بر مقطع دیوار باید مقطع 

ستون را بزرگ در نظر گرفت که غیراقتصادی می باشد.همچنین این امر 

منجر به طراحی صفحه پای ستون بزرگی می گردد که تاثیر زیاد در طراحی 

 پی ساختمان می شود.

 دیوار برشیستون مدفون در -ب

در این روش ستون داخل دیوار برشی مدفون می گردد.در این صورت ستون 

های فوالدی مانند آرماتور در دیوار برشی عمل می کنند.ستون های داخل 

دیوار برشی معموالً نمی توانند دارای ابعاد بزرگتری داشته باشند و اغلب 

ن مرزی در دیوار برشی بعدی برابر با عرض دیوار برشی دارند.اگر وجود الما

میلیمتر در دو گوشه خواهیم  122الزامی باشد،ناگزیر به رعایت بعد حداقل 

بود که بمنظور سهولت در اجرا این بعد در تمام طول تیر رعایت می گردد و 

میلیمتر یکنواخت در تمام  122 منجر به اجرای دیوار با ضخامت حداقل

تمال جدایی دیوار از نیمرخ در مواقعی که اح [1]طول دیوار می شود.

فوالدی زیر اثر بارهای لرزه ای شدید وجود دارد،در دیوارهای با شکل پذیری 

 h0( فوالد عرضی اجزاء مرزی باید به اندازه 0متوسط و زیاد،مطابق شکل )

 [3]بعد جزء مرزی در راستای دیوار می باشد(. hدر داخل دیوار ادامه یابد)

 
 [6]والد عرضی اجزاء مرزی جزئیات اجرایی ف -0شکل 

 

 .تیر فوالدی روی دیوار برشی بتنی1.0

در بحث طراحی دیوار برشی به یک موضوع قابل بحث برخورد می 

کنیم.اینکه آیا تیرهای فوالدی رو دیوارهای برشی بتنی طراحی شوند یا 

 خیر؟در پاسخ به این سوال دو بحث وجود دارد.

ب خمشی فوالدی بدون وجود دیوار بحث اول اینکه با توجه به اینکه قا

نیروی زلزله را تحمل کند،لذا طراحی تیر روی دیوار برشی  00برشی باید %

موجب می گردد تا قاب خمشی پس از خراب شدن دیوار برشی وظیفه خود 

 را بخوبی انجام دهد.

اما بحث دوم این می باشد که نیرویی که بتواند دیوار برشی استفاده شده در 

فوالدی را که به منظور افزایش سختی این قابها به کار می رود  قاب خمشی

خراب کند،قطعا خود قاب خمشی را نیز تحت تاثیر نیروی شدیدی قرار داده 

و موجب خرابی آن نیز می گردد.بنابرین این تیر نمی تواند نقشی را در 

 محافظت از قاب برعهده بگیرد.

و همچنین مالحظات معماری  اما بررسی ها نشان می دهد دلیل پاسخ اول

سازه و برقراری اتصاالت مناسب بین اجزای قاب،همگی از دالیل قانع کننده 

ای برای طراحی این تیرها می باشند.بدلیل مسائل اجرایی از جمله سهولت 

اجرای سقف و همچنین ایجاد پایداری جانبی مناسب سازه در حین اجراء 

وار و بین دو ستون،حتی در حالت توصیه می گردد تیر عبوری از داخل دی

ستون فوالدی مدفون و نیمه مدفون،اجراء گردد.با توجه به عبور میلگردهای 

قائم دیوار از سقف و از کنار تیر توصیه می شود عرض بال این تیرها از یک 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین4931فروردین  72دومین کنفرانس ملی زلزله، 
 

  3  

 

سوم ضخامت دیوار بیشتر نباشد.همچنین جهت عدم تداخل نشیمن اتصال 

اده از اتصال مفصلی با ورق یا نبشی جان تیرها با میلگردهای قائم،استف

با توجه به وجود نیروی فشاری زیاد بر روی ستونهای  [6]توصیه می شود.

فوالدی دو انتهای دیوار برشی بتنی،این ستونها بایستی در راستای عمود بر 

 [6]صفحه دیوار توسط تیر فوالدی مناسب مهار گردند.

ارهای برشی بتنی از گل میخ ها در بحث اتصال بین تیرهای فوالدی و دیو

استفاده می شود.این اعضا در مرز مشترک بین دیوارهای بتنی و تیر فوالدی 

( این گل میخ ها جهت انتقال نیروی برشی از تیرها 1تعبیه می شوند.)شکل 

 0233به دیوار برشی بکار می روند.یک آزمایش توسط پنگ و گو در سال 

در سازه های کامپوزیت ایفا می کنند.به  نشان داد که این اعضا نقش مهمی

گونه ای که تعداد،موقعیت و مقاومت آنها نقش مهمی در عملکرد سازه ایفا 

می کند.همچنین این آزمایش نشان داد که افزایش گل میخ ها بر روی 

 [8]تیرها موجب بهبود اتالف انرژی سازه می گردد.

 
در مرز مشترک تیر و  نحوه قرار گیری گل میخ ها)برش گیرها( -1شکل 

 [6]ستون فوالدی و دیوار برشی 

 .روش انجام کار9

روند اجرایی این کار به این گونه است که ابتدا تعدادی ساختمان با دهانه ها 

مدل سازی می شوند.نیروهای   etabsو ارتفاع های مختلف روی نرم افزار 

طع تیر و ستون زلزله بصورت دستی به نرم افزار معرفی می گردند.تمامی مقا

ها نیز از تیرورق تشکیل شده است.پس از مدل سازی و طراحی مقاطع 

فوالدی و دیوار برشی این مقاط بهینه شدند و خروجی های حاصل از نرم 

و همچنین متره کردن میزان  safeافزار برای طراحی پی توسط نرم افزار 

ه ساخت نمونه مصالح مصرفی بکار گرفته شد.پس از متره کردن برآورد هزین

 ها انجام شد و مقایسه ها مورد بررسی قرار گرفت.

 .معرفی نمونه های مورد مطالعه3.1

در این پروژه برای بدست آوردن مقاطع بهینه در ساختمان های با ارتفاع 

متری  33.0و  5.0، 0.5مختلف،از سه نوع ساختمان با دهانه های متفاوت 

 19و 10، 35.0مان ها در سه ارتفاع (.این ساخت 1استفاده شده است )شکل 

متری مدلسازی شده اند.سیستم لرزه ای استفاده شده از نوع قاب خمشی 

متوسط به همراه دیوار برشی بوده که در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد 

می باشد.هر ساختمان دارای چهار دیواربرشی )دو دیوار در شمال و 

می باشد.تمامی سقف های بکار  جنوب،دو دیوار در غرب و شرق ساختمان(

رفته در این ساختمان ها از نوع کامپوزیت بوده و در جهت شمال جنوب 

( و تمامی تیرها از نوع مقاطع BOXمدل سازی شده اند.ستون ها از نوع )

 شکل می باشند.تمامی سقف ها نیز از نوع کامپوزیت می باشند. ɪفشرده 

 

 
    متری 0.5)ب( دهانه             متری 5.0)الف( دهانه             

 
 متری 33.0)ج( دهانه 

 پالن ساختمان های مورد نظر -1شکل 

 .فرضیات تحقیق0.1

در این تحقیق فرض بر این شده که تمامی ساختمان های مورد مطالعه در 

نوع  0تهران می باشند.ساختمان ها مسکونی می باشند.این سازه ها بر روی 

بار مرده وارده به سقف ها با مدلسازی شده اند. 1پ و تی 0خاک تییپ 

احتساب وزن دال در نظر گرفته شده است.همچنین بار پارتیشن به بارهای 

زنده طبقات به جز سقف وارد گردیده است.بارهای زلزله به صورت دستی 

محاسبه و به نرم افزار معرفی گردیده است.مقاومت بتن دیوارهای برشی 
2300 kg/cm فته شده و تمامی آرماتورها نیز از نوع در نظر گر 

AIII 0تعریف شده اند.تمامی سقف ها از نوع کامپوزیت با ضخامت 

متری از یک تیر  33.0سانتیمتر می باشند.در ساختمان ها با دهانه های 

فرعی در وسط دهانه های افقی و دو تیر فرعی به فواصل یکسان در دهانه 

های عمودی استفاده شده است.در بخش متره و برآورد از فرست بهای ابنیه 

استفاده شده است.نکته دیگر در این مورد اینکه تمام قالب بندی  91سال 

ها اعم از سقف ها،دیوارهای برشی و همچنین قالب بندی فونداسیون از نوع 

 فلزی فرض شده است.

 .توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان1.1

نیروی زلزله به صورت دستی و از طریق رابطه توزیع نیروی زلزله در ارتفاع 

،محاسبه و [6] 0022استاندارد -ین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزلهآی

به نرم افزار معرفی می گردد.این نیروها بر اساس نوع خاک محاسبه شده و 

معرفی مگردد.این نیروها بر اساس تعداد طبقات در نمودارهایی مانند زیر 

 مقایسه شده اند.
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 سب نوع خاک در طبقات مختلفتوزیع نیروی جانبی بر ح -0شکل 

 

همانطور که مالحظه می شود در تمامی ساختمان ها نیروی جانبی وارده در 

 می باشد. 0،بیشتر از نیروی جانبی وارده در خاک نوع 1خاک نوع 

 .بهینه سازی مقاطع1

پس از معرفی نیروهای جانبی به نرم افزار،شروع به مدل سازی ساختمان ها 

که تمامی دال های سقف یک طرفه )شمال،جنوب( می می شود.به دلیل این

باشند به همین دلیل تیرهای این جهت از مقاطع پایین انتخاب می 

شوند.چرا که دال یک طرفه قسمت زیادی از نیروی وارده به خود را به 

تیرهای ابتدا و انتهای خود منتقل می کند.بنابرین سهم کوچکی از این نیرو 

می شود.پس از انجام مراحل بهینه کردن به تیرهای جانبی وارد 

مقاطع،دیوار های برشی طراحی شدند. در قسمت طراحی دیوار 

برشی،تیرهای روی دیوارها نیز طراحی شده اند اما با توجه به اینکه نیروی 

زیادی به آنها وارد نمی شود و تغییر مکان خمشی بسیار ناچیزی دارند،از 

ه است.همانطور که انتظار می رفت مقاطع کوچک برای آنها استفاده شد

دیوار های طبقات پایین از مقاطع بزرگتری نسبت به طبقات باال برخوردار 

شدند.همچنین اندازه و میزان آرماتورهای بکار رفته در آنها نیز به نسبت 

طبقه متفاوت شد.ستون های فوالدی در این دیوارها از نوع مدفون در داخل 

 دیوار درنظر گرفته شد.

خروجی های مجزا برای نرم  etabsس از پایان مراحل طراحی با نرم افزار پ

و سازه نگار گرفته شد که از طریق آنها طراحی پی و همچنین   safeافزار 

انجام شد  safeنقشه های اجرایی استخراج شوند.طراحی پی نیز با نرم افزار 

د از ودر اکثر موارد پی به صورت نواری طراحی شد.فقط در یک مور

 1متری که بر روی خاک نوع  33.0طبقه با دهانه  31ساختمان های 

طراحی شد از پی گسترده استفاده شد.همچنین نقشه های اجرایی اعم از 

اتصاالت و حجم مصالح به کار برده شده با استفاده از نرم افزار سازه نگار و 

 جام شد.بدست آمدند.پس از آن عملیات متره و برآورد پروژه ان 92سازه 

 .نتایج عددی تحلیل ها5

پس از بدست آمدن حجم مصالح استفاده شده در هر یک از نمونه ها و 

برآورد هزینه آنها ،مقایسه ها بین دو طیف ساختمانهای مدل شده بر روی 

انجام شد.با توجه به اینکه نیروی جانبی وارده نمونه های  1و 0خاک نوع 

بود بنابرین در تمامی مقایسه ها  0بیشتر از خاک  1مدل شده خاک نوع 

این قضیه لحاظ شد.نتایج بدست آمده حاصل از حجم فوالد مصرفی و حجم 

بتن مصرفی در نمونه ها بر حسب دهانه و طبقات مقایسه گردید و در نمودار 

هایی جداگانه مورد تحلیل واقع شد.در پایان نیز برآورد هزینه ساخت هر 

 ر مقایسه شدند.یک از این نمونه ها با یکدیگ

 .مقایسه حجم فوالد و بتن مصرفی3.0

پس از آنالیز طراحی ها ،حجم فوالد مصرفی در تیرها و ستون ها و همچنین 

حجم بتن مصرف شده در پی و دیوار برشی و سقف ها بدست آمد که در 

نمودارهای زیر قابل مشاهده است.تمامی مقاطع تیر و ستون از ورق فشرده 

ی های نرم افزار نیز براساس تناژ همین پروفیل ها داده می باشد که خروج

 1طبقه مدل شده روی خاک نوع  0شد.نیروی جانبی در نمونه های 

 0در مقایسه با نمونه های مشابه مدل شده روی خاک نوع  %30افزایشی 

است.نتایج  %15طبقه برابر با  31و  32دارند.این افزایش در نمونه های 

دهد حجم بتن مصرفی در تمامی نمونه های روی بدست آمده نشان می 

افزایش داشته است.همچنین مشاهده  0نسبت به نمونه های خاک  1خاک 

شد که با افزایش دهانه نمونه ها در ارتفاع یکسان حجم بتن مصرفی افزایش 

یافت که این امر بدلیل افزایش طول دیوار برشی است.اما این افزایش طول 

یده تا نیروی جانبی بیشتری توسط دیوار برشی دیوار برشی موجب گرد

جذب گردد و از این رو نیروی کمتری به قاب فوالدی وارد شود.افزایش 

متری بیشتر بود چرا که این افزایش  33.0حجم بتن مصرفی در نمونه های 

دهانه با افزایش طول دیوار همراه خواهد بود.اما نسبت حجم بتن مصرفی در 

در  0در مقایسه با نمونه های مشابه خاک نوع  1نمونه های خاک نوع 

درصدی داشته است و در نمونه  %39طبقه افزایشی  32و  0ساختمان های 

دارد. نتایج بدست آمده از نمودار میزان  %03طبقه نیز افزایشی  31های 

مصرف فوالد  0فوالد مصرفی بیانگر این است که نمونه های روی خاک نوع 

داشته اند.اما در مورد نمونه های  1نه های خاک نوع بیشتری نسبت به نمو

 1متری موضوع متفاوت است و میزان فوالد مصرفی خاک نوع  33.0دهانه 

است و این بدلیل افزایش دهانه تیرها و  0بیشتر از نمونه های خاک 

همچنین وجود تیرهای فرعی در نمونه ها می باشد.میزان مصرف فوالد با 

طبقه  32هش می یابد و این کاهش در نمونه های افزایش دهانه ها کا

 32بیشتر از دیگر نمونه هاست.به عنوان مثال با افزایش دهانه در نمونه 

 0کاهش می یابد اما در نمونه  %52طبقه میزان فوالد مصرفی در حدود 

نمودار های میزان  5و  5است.شکل های  %12طبقه این کاهش در حدود 

بر  1و  0ر دهانه های مختلف در دو نوع خاک فوالد و بتن مصرف شده د

 اساس طبقات را نشان می دهد.
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 نمودار میزان مصرف فوالد برحسب تن در دهانه های مختلف -5شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 
 نمودار حجم بتن مصرفی برحسب مترمکعب در دهانه های مختلف -5شکل 
 

 

 میزان مصرف فوالد.مقایسه اندازه دیوارهای برشی و تاثیر آنها در 0.0

همانطور که از نمودارهای میزان مصرف فوالد مشاهده می شود،تقریبا در 

متری،میزان فوالد مصرفی در  33.0تمامی ساختمان ها بجز دهانه 

طراحی شده اند نسبت به ساختمان  1ساختمان هایی که بر روی خاک نوع 
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ین امر طراحی شده اند کمتر است.علت ا 0هایی که بر روی خاک نوع 

تحمل کردن میزان زیادی از بارهای جانبی وارده به ساختمان توسط این 

دیوارهای برشی است که بزرگتر طراحی شده اند.در این ساختمان ها 

دیوارهای برشی را با ابعاد بزرگتری نسبت به ساختمان های روی خاک نوع 

ه های طراحی شده است.اما همانطور که گفته شد در نمونه های با دهان 0

متری به دلیل وجود تیرهای فرعی و افزایش طول تیرها در این  33.0

ساختمان ها میزان فوالد مصرفی کاهش نیافته است.جدول زیر نمونه ای از 

متری در طبقات مختلف  0.5این طراحی دیوارهای برشی را در دهانه های 

های  نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود ابعاد دیوارهای ساختمان

در همه طبقات بزرگتر و میزان بتن مصرفی در آنها نیز بیشتر از  1نوع 

نیز گواه این موضوع است.با  5می باشند.نمودار های شکل  0دیوارهای نوع 

توجه به نمودار مصرف فوالد و همجنین جدول زیر که مشخصات دیوارهای 

حجم  %52برشی مدل شده را بیان می کند می توان نتیجه گرفت افزایش 

وزن فوالد مصرفی در  %39دیوار برشی و وزن آرماتورهای آن موجب کاهش 

ساختمان میگردد.با محاسبه افزایش هزینه ساخت این دیوارها و همچنین 

کاهش هزینه تهیه و نصب فوالد های مورد نیاز برای تیرها و ستون ها 

از هزینه ساخت ساختمان کاهش می  %35نتیجه می شود که در حدود 

 %12ابد.این در حالی است که نیروی جانبی وارده به ساختمان در حدود ی

 افزایش داشته است.

 0.5مشخصات دیوارهای بکار رفته در ساختمان های با دهانه  -3جدول 

 .متری

 .مقایسه برآورد هزینه ها:1.0

نه های ساخت این ساختمان ها شامل خاک برداری پی ، قالب بندی پی هزی

و سقف از نوع فلزی ، تناژ میلگرد مصرفی ،تناز فوالد مصرفی و حجم بتن 

مصرفی می گردد.این هزینه ها به صورت جداگانه متره و برآورد شد و نتایج 

 .حاصل از آن بصورت نمودارهای زیر بر حسب هزار دالر آورده شده است

 
 

 
 

 
 

هزینه سازه ها بر اساس طبقات در دهانه های مختلف بر  نمودار -0شکل 

 حسب هزار دالر  

 

همانطور که نمودارها نشان می دهند،میزان هزینه ها در راستای افزایش 

دهانه ساختمان کاهش می یابد.اما با بررسی بیشتر این نتایج مشاهده شد 

نوع 

 ساختمان
نوع 

 خاک
 طبقات

آرماتور 

 گذاری

عرض 

 (cm)دیوار

طول 

 (m)دیوار

وزن 

میلگرد 

 (kg)مصرفی

   حجم بتن 

 m)3(مصرفی

14 floors 

soil 
III 

1،14 Ф28@05cm 110 5.6 113128 1207 

10 floors 

8،10 Ф16@20cm 40 5.6 

31456 623 

1،7 Ф20@15cm 60 5.6 

5 floors 

4،5 Ф12@35cm 25 5.6 

11565 180 

1،3 Ф20@15cm 60 5.6 

14 floors 

soil 
II 

11،14 Ф16@12cm 55 5.6 

66546 760 

7،10 Ф20@15cm 65 5.6 

5،6 Ф25@12cm 70 5.6 

1،4 Ф28@08cm 90 5.6 

10 floors 

9،10 Ф14@30cm 25 5.6 

20190 399.8 5،8 Ф16@20cm 40 5.6 

1،4 Ф20@15cm 60 5.6 

5 floors 

4،5 Ф14@30cm 25 5.6 

3856 117.6 

1،3 Ф16@20cm 35 5.6 
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تری بیشتر از میزان کاهش هزینه ها م 5.0که کاهش هزینه ها برای دهانه 

طبقه کاهش  0متری است.بعنوان مثال در نمونه های  33.0برای دهانه 

می باشد.روند  %30متری برابر با  5.0متری به دهانه  0.5هزینه ها از دهانه 

 %10متری کاهشی  33.0کاهش به تناسب افزایش طول دهانه برای دهانه 

 31طبقه و  32است.در نمونه های  %01رابر با را انتظار دارد اما این عدد ب

 طبقه نیز همین مساله صدق می کند..

 .نتیجه گیری و بحث:6

برای ساختمان هایی که با سیستم قاب خمشی فوالدی ساخته می شوند  -3

بهترین سیستم مهاربندی دیوار برشی بتنی است.چرا که عالوه بر افزایش 

ه های ساخت و افزایش مقاومت سختی جانبی سازه موجب کاهش در هزین

 سازه می گردد.

برای ساختمان هایی که از سیستم قاب خمشی فوالدی به همراه  -0

مهاربندی دیوار برشی بتنی استفاده می شود بهتر است از دهانه های بزرگ 

 %02-%30استفاده شود.چرا که استفاده از این دهانه ها موجب کاهش 

 هزینه ساخت ساختمان می گردد.

در ساختمان های فوالدی که دیوار برشی بتنی سیستم مهاربندی می  -1

باشد،بهتر است از تیرهای فلزی روی دیوار بتنی استفاده شود که این کار 

عالوه بر افزایش مقاومت جانبی ساختمان طرح بهینه ای نیز می باشد چرا 

بی به که این تیرهای فوالدی را به دلیل وارد شدن درصد کمی از نیروی جان

 آنها می توان از مقاطع کوچکتر انتخاب کرد.

در ساختمان های فوالدی که از سیستم مهاربندی دیوار برشی بتنی  -1

استفاده می شود می توان با افزایش قطر دیوار برشی نیروی جانبی بیشتری 

را به سمت دیوار جذب کرده و میزان فوالد مصرفی در قاب خمشی را 

ی ساختمان های با ارتفاع بیشتر صرفه اقتصادی کاهش داد.این کار برا

بهتری دارد.بنابرین افزایش قطر دیوار برشی تا زمانی که دچار محدودیت 

هایی برای معماری سازه ایجاد نکند برای سازه های با ارتفاع زیاد توصیه می 

 گردد.

 نتایج بدست آمده نشان می دهد در نمونه ها با ارتفاع زیاد،افزایش دهانه -0

تأثیر بیشتری بر بهینه سازی نسبت به نمونه ها با ارتفاع پایین تر 

دارد.بنابرین می توان گفت با توجه به مشکالت اجرایی،در ساختمان های 

بلند استفاده از دهانه های بزرگ توجیه اقتصادی بهتری نسبت به ساختمان 

 های با ارتفاع کمتر دارد.
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