
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

PHN10110071070 

در  10ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه ای مبحث 

 قاب مهاربندی همگرای ویژه دارای سيستم سازه هایطراحی 
 

 

 2، محتشم محبی1مینا غفارزاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه محقق اردبیلی-1

 دانشگاه محقق اردبیلی ،استادیار،دانشکده فنی-2

 
mina_ghafarzadeh@yahoo.com 

 
:یکی از بحث های مهم در زمينه طراحی سازه ها موضوع اعمال ضوابط طرح لرزه چکيده

 ات ملیمقرر مبحث دهم 3-10ای می باشد. این ضوابط در مورد سازه های فلزی در بخش 

آورده شده است.کنترل ضوابط طرح لرزه ای از یکطرف از جمله مسائلی است 1387ویرایش سال 

که اکثرًا برای مهندسان محاسب دارای پيچيدگی هایی بوده که طراحی سازه ها را سختتر 

کرده و از طرف دیگر ، تصور عموم کارفرمایان بر این است که رعایت ضوابط لرزه ای عمدتا 

ال رفتن هزینه های سازه به مقدار قابل توجهی می گردد.در این تحقيق باعث با

تاثيراقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه ای در طراحی سازه های فلزی دارای سيستم قاب 

های فوالدی مهاربندی شده همگرای ویژه  مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور سازه

مگرای ویژه  می باشند یک بار بدون در نظرگرفتن که دارای سيستم قاب مهاربندی شده ه

ضوابط لرزه ای و بار دیگر با در نظرگرفتن این ضوابط تحليل و طراحی شده اندودر پایان 

 نتایج مقایسات آورده شده است.

 
ضوابط لرزه ای،قاب مهاربندی شده همگرای ویژه،سازه فوالدی،مبحث دهم مقررات کلمات کلیدي:

 ملی

 

 

  مقدمه:  -1

ی از سيتم های جانبی رایج و موثر مقاوم در برابر زلزله قاب های یک

مهاربندی جانبی هستند.از ویژگی های مهم این قاب ها سختی مناسب و قابل توجه 

آنها در مقایسه با قاب های خمشی است.اصوال سختی محوری اعضای سازه در مقابل 

بی در قاب های مهاربندی سختی خمشی آنها قابل توجه است و چون انتقال نيروی جان

شده از طریق افزایش و یا کاهش طول اعضای مهاربندی انجام می شود،سختی قابل 

 مالحظه ای در مقابل بارهای جانبی ایجاد می شود.

اصول حاکم بر طراحی بادبندهای همگرا همانند سایر سيتم های باربر جانبی 

به این صورت اعضای شکل  لرزه ای بر مبنای طراحی بر اساس ظرفيت استوار است.

پذیر که نقش فيوز را ایفا می کنندبا عملکرد خود و توانایی تجربه 

تغييرشکلهایی فراتر از حد االستيک بدون کاهش قابل توجه در مقاومت خود باعث می 

مناسب رادارا باشد.  Rشوند که سيستم باربر جانبی لرزه ای بتواند ضریب رفتار 

کنترل موسوم هستند نيروهای -تغييرمکان (DC)ه به اعضایدر این اعضای شکل پذیر ک

ایجادشده در اثر زلزله در آن ها در حد معين و مشخصی بدون آنکه دچار انهدام 

ترد شوند متوقف می شود. سپس نيروهای ایجاد شده در سایر اعضای مجاور و متصل 

رت دیگر مسير به عضو شکل پذیر تحت فرمان مولفه شکل پذیر قرار می گيرند.به عبا

انتقال نيرو درهر سيستم باربر جانبی لرزه ای به صورت هدایت شده کنترل می 

شود.در قاب های مهاربندی همگرا نقش فيوز یا عضو شکل پذیر را مهاربندها 

برعهده دارند و اتصاالت تيرها و ستونها های متصل به مهاربند در محدوده االستيک 

يروهای محدودی را تحمل و منتقل می کنند.مولفه و تحت امر عضو شکل پذیر)فيوز(ن

 .[1]شکل پذیر در مهاربندهای همگرا نيروهای کششی و فشاری در آنها می باشد
در این مقاله ابتدا به ذکر الزامات لرزه ای تيرها و ستونها  

وبادبندهاواتصاالت مهاربندهاکه قسمت های اصلی تشکيل دهنده قابهای همگرای وبژه 

پردازیم سپس مقایساتی بين سازه های قابهای همگرای وبژه در حالت با هستند می 

ضوابط لرزه ای و بدون این ضوابط انجام گرفته است و نتایج این بررسی ها در 

 پایان آورده شده است.
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 ضوابط کلی سیستم قاب های با مهاربند همگرا-2 

را(، نيروها اینکه در سيستم قاب مهاربندی شده )همگرا یا واگ با توجه به

بر خالف سيستم قاب خمشی تنها در بخش محدودی از اعضا توزیع ميشود،این مساله 

شود و به همين  باعث ایجاد تمرکز نيروی زلزله و باال رفتن آن در اعضایی خاص می

جهت الزم است که توجه کافی به انتقال مناسب این نيروها به اعضای جمع کننده 

زم جهت یکپارچگی اعضای قاب با دیافراگم سقف باید این نيروها شود و تدابير ال

 .[2]پيش بينی گردد

 

 ضریب رفتار قاب های مهاربندی همگرا3- 

 

از مقررات ملی ساختمان ایران ضریب رفتاری [4] 10و مبحث 2800[3]استاندارد 

را برای قاب ساده همراه با مهاربندی همگرای ویژه بيان نمی کند در این مقاله 

در نظرگرفته شده است. با توجه به اینکه  6در جهت اطمينان برابر  Rار ضریب رفت

  0.05H0.75برای کليه قاب های غير خمشی پریود سازه را برابر 2800استاندارد 

پيشنهاد می کندو این در حالی است که قاب مهاربندی شده واگرا دارای صلبيتی 

گرا است.این امر درآیين بين سختی های قاب های خمشی و قاب های مهاربندی هم

مراعات گردیده و پریود قاب های مهاربندی شده واگرا که سختی کمتری UBCنامه 

می کند  T=0.07H0.75 نسبت به قابهای مهاربندی شده همگرا دارند را تقریبا برابر 

استوار است، لذا  2800. چون مبنای تعيين پریود در این نوشتار بر استاندارد 

 .[1]براساس این استاندارد تعيين می گرددنيروهای زلزله 

 

 توزیع نیروهای جانبی در قاب های مهاربندی همگرا 4-   

 

بادبندهای  بهبر خالف حد شکلپذیری کم که در آنجا ميتوانيم نيروها را تنها 

کششی بدهيم، در اینجا توزیع نيرو باید بين هم بادبندهای کششی و هم بادبندهای 

در هر  2-2-2-9-3-10. همچنين مطابق بند [4](1-2-2-9-3-10بند فشاری انجام گردد )

بندهای فشاری و کششی باید به گونه ای انجام شود که دمحور توزیع نيرو بين با

 30در هر طبقه هر کدام از آنها )بادبندهای کششی یا فشاری( بتوانند حداقل 

بند کافی است که  درصد برش طبقه برای آن محور را جذب نمایند. برای رعایت این

ما تمام دهانه ها را به صورت بادبند ضربدری یا شورون اجرا نمایيم. در این 

نوع بادبندها در هر قاب در هر طبقه یک بادبند کششی و یک بادبند فشاری خواهيم 

داشت که عمالً توزیع نيروها به صورت تقریبًا نصف به نصف بين دو بادبند کششی و 

 .[2]فشاری خواهد بود

 

 در قاب های مهاربندی همگراستون ها الزامات طراحی  5-  

 

 .[4] مقطع ستون باید از نوع فشرده لرزه ای باشد

آیين نامه های لرز ه ای برای اعضای کنترل شونده توسط نيرو ترکيب بارهای شامل 

Ω0 ) Ω0E     ضریب اضافه مقاومت و   E   نيروی زلزله (را پيشنهاد می کنند. هدف از

این است که حتی اگر تمام اعضای کنترل شونده توسط تغيير مکان   Ω0ائه ضریب  ار

جابجایی شوند اعضای کنترل شونده توسط تغيير  –وارد ناحيه تخت نمودار نيرو 

مکان با آن چنان مقاومتی طراحی شوند که هرگز در این محدوده وارد نشوند.در 

 ت :این ضابطه به این صورت آورده شده اس 10مبحث 

در مورد ستون هایی که نسبت تنش موجود به مجاز آنها در الزامات عمومی در بخش 

است کنترل ستون در ترکيب بار هایی  0.4تمام ترکيب بار های عادی بيشتر از عدد 

در سيستم های است. که موسوم به ترکيب بار های تشدید یافته هستند الزامی شده

نقش تعيين نيروهای محوری  مهاربندها ی ستونبه علت آنکه در طراحمهاربندی همگرا

از  بيشترکننده تری دارند در اکثر موارد نسبت تنش موجود به تنش مجازی فشاری 

 باید این رابطه کنترل شود. می شود که بر این اساس 0.4

 

 اتصاالت در قاب های مهاربندی همگرا-6

 

مگرا توسط ورق های اتصال مهاربند به تيرها و ستون های قاب های مهاربندی ه

اتصال و به وسيله جوش یا پيچ انجام می گيرد. در این سيستم ها مهاربند نقش 

اصلی را در جذب و استهالک انرژی القایی ناشی از زلزله ایفا می کنند و اتصاالت 
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مقاومت مهاربند در مبحث ده حداقل [1] .آن باید در محدوده االستيک باقی بماند 

 یر زیر باشد:باید برابر با مقاد

 مقاومت کششی مورد نياز-لفا 

مطابق این بند مقدار مقاومت کششی اتصال در قابهای با مهاربند همگرای ویژه 

 :باید حداقل برابر کمترین دو مقدار زیر باشد

  0.6Fye.Agحاصل ضرب  -

حداکثر اثر نيرویی که بر اساس تحليل سازه، سيستم باربر جانبی ميتواند به  -

 .منتقل نمایدمهاربند 

که  ( 0.6Fy.Agنيروی محاسبه شده در قسمت اول استفاده شود ) در اینجا بهتر است از

درصد بيشتر از مقاومت مقطع مهاربند را  15بر این اساس اتصال باید توان تحمل 

 15دارا باشد. بر این اساس اتصاالت این مهاربندها نسبت به حد شکلپذیری کم 

 .درصد قویتر خواهد بود
 مقاومت خمشی مورد نياز مهاربند -ب

دهای همگرا عالوه بر بنمطابق قسمت ب این بند در حد شکلپذیری زیاد اتصال مهار

مقاومت محوری کششی باید دارای مقاومت خمشی نيز باشند. این مقاومت خمشی در 

لنگر خمشی پالستيک مقاوم تسليم  Mpe.باشد 1.1Mpe*0.6روش تنش مجاز باید برابر 

در این  .باشد می ( Fye.Z=1.15Fy.Z) انتظار مهاربند حول محور کمانش بحرانی مقطعمورد 

حالت وقتی که کمانش در صفحه قاب رخ دهد لنگر خمشی حول محور عمود بر صفحه قاب 

خواهد بود. برای اینکه اتصال بتواند این لنگر خمشی را تحمل کند ميتوان دو 

ی ورق اصلی بادبندی جوش داد. این دو ورق ورق عمود بر محور صفحه قاب به لبه ها

شوند. با توجه به مقدار لنگر وارده  از انتهای خود به تير و ستون جوش می

توان کل  ميتوان این جوش را به صورت نفوذی و یا به صورت گوشه طراحی نمود. می

اتصال را در برابر اندرکنش همزمان نيروی محوری بادبند و لنگر خمشی وارده 

نمود. در حالتی که کمانش در صفحه عمود بر قاب انجام شود، لنگر خمشی  طراحی

حالت به علت  نيز باید حول محوری عمود بر راستای مهاربند محاسبه شود. در این

شود الزم است که به نوعی اتصال را حول  آنکه لنگر حول محور ضعيف اتصال وارد می

اید از تعداد بيشتری سخت کننده محور مورد نظر تقویت نمود. برای این منظور ب

عمود بر ورق بادبندی استفاده کرد. سخت کننده ها از یک سمت به ورق بادبندی و 

از طرف دیگر به تير یا ستون جوش نمود.هر چه عرض باال تير و ستون در محل اتصال 

ورق بادبندی بيشتر باشد ميتوان عرض سخت کننده ها را اضافه کرد و در عوض از 

نفوذی در اتصال ورق  آنها و یا بعد جوش اتصال کم کرد. استفاده از جوشتعداد 

 .سخت کننده به ستون و تير نيز در تقویت اتصال ميتواندموثرباشد
بهتر است به نحوی طراحی را انجام دهيم که کمانش حول محور عمود بر صفحه قاب 

 بهتر و اقتصادیانجام گردد تا انتقال لنگرها به اتصال و طراحی اتصال به نحو 

 .تری انجام گردد
اگر نخواهيم که اتصال را برای این لنگر طراحی نمایيم، باید از دتایل ارایه 

دو برابر ) 2tاستفاده نمایيم و عضو مهاربند را به فاصله  8-3-10شده در شکل 

 .ضخامت ورق بادبندی( قبل از قطر ورق بادبندی قطع نمایيم
  شاری مورد نيازمقاومت ف-پ
محور در حد شکلپذیری زیاد باید  الوه بر مقاومت کششی اتصاالت مهاربندهای همع

دارای مقاومت فشاری هم باشند. مقدار مقاومت فشاری مورد نياز در روش تنش مجاز 

باشد. این مقدار از مقاومت کششی اتصال که قبالً  1.25Fa.Agحداقل باید برابر 

این اساس چون در طراحی اتصاالت فرقی  درباره آن توضيح داده شد کمتر است و بر

بين نيروی فشاری و کششی وجود ندارد عمالً اتصال در برابر نيروی فشاری محاسبه 

 8-3-10شده نيز مقاوم خواهد بود. در این مورد اگر اجرای اتصال مطابق با شکل 

قبل از قطر ورق اتصال قطع شده باشد(  2tانجام شده باشد، )مهاربند به فاصله 

در طراحی ورقهای بادبندی و کمانش ورق  264زم است که ضوابط خاص نشریه ال

بادبندی در نيمه ای از ورق که بين قطر ورق و تير و ستون قرار دارد هم در نظر 

در این حالت ضخامت ورق بادبندی به ميزان قابل مالحظه ای افزایش می  .گرفته شود

. برای کاهش ضخامت ورق ميتوان آن را با جوش ورقهای سخت کننده عمود بر یابد

صفحه ورق بادبندی در ناحيه بين تير و ستون و قطر ورق بادبندی )و ترجيحًا به 

 .موازات و راستای عضو مهاربند( تقویت نمود

 

  هالغری اعضای قطری در مهاربندهای همگرای ویژ-7
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پذیری ویژه محدود شده است  ی مقطع بادبند در حد شکلالغر 2-3-2-9-3-10مطابق بند 

بيشتر باشد. البته در  ( ST37) برای فوالد 123تواند از حد خاصی )حدود  و نمی

ادامه این بند یک تبصره هم ذکر شده است که بر اساس آن وقتی که ستون متصل به 

بر اساس  نبرابر نيروی منتقل شده به آ 0.77بادبند در روش تنش مجاز بتواند 

برابر مقدار نيرویی که به ستون بر  1.25مقاومت مهاربند را تحمل نماید)حدود 

اساس حداکثر تنش مجاز آنها منتقل ميشود( ميتوان این محدودیت الغری را نادیده 

افزایش داد. با توجه به اینکه ستونها مطابق  200گرفت و الغری مجاز را تا عدد 

ر تشدید یافته )با رعایت ضابطه قسمت ب همين بند( برای ترکيب با 1-6-3-10بند 

برابر  1.25طراحی ميشوند، عمالً مقاومت ستونها در اکثریت موارد حداقل برابر 

باری است که مهاربندها ميتوانند به آنها منتقل نمایند و به این ترتيب در 

 .نظر است اکثریت موارد، این محدودیت برای ضریب الغری قابل صرف

ضریب طول جهت محاسبه ضریب الغری در بادبندهای  2-3-2-9-3-10قسمت ب بند مطابق 

قطری و شورون برابر یک ميتواند فرض شود. برای بادبندهای ضربدری این ضریب 

 0.7و برای کمانش در جهت صفحه عمود بر قاب عدد  0.5برای کمانش در صفحه قاب عدد 

 .پيشنهاد شده است

 

 کف ستون ها-8

 

دو حالت تعریف شده است که مقدار مينيمم دو حالت باید معيار طراحی  10در مبحث 

کف ستون باشد.در حالت اول ما عالوه بر ترکيب بارهای عادی باید ترکيب بارهای 

را هم در نظر بگيریم و بر اساس آن مقادیر  4-4-3-10تشدید یافته مطابق بند

ون را طراحی کنيم.در نيروی محوری برشی و لنگر خمشی را استخراج و صفحه ست

ترکيب بارهای تشدید یافته مقدار نيروی زلزله نسبت به ترکيب بارهای عادی 

برابر برحسب سيستم سازه ای باید در نظر گرفته شود.در نظر گرفتن  2.8تا 2بين

این ترکيب بارهاعلی الخصوص باعث باال رفتن تعداد بولت های مصرفی برای تحمل 

این ترکيب بارها خواهد شد.همچنين بدیهی است که  نيروی کششی ستون ناشی از

ابعاد صفحه ستون و حتی ضخامت آن نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت و آنها نيز 

 دچار افزایش می شوند.

حالت دوم که به جای حالت اول قابل در نظر گرفتن است به شرح زیر است.به جای 

ش و هم در فشار(در نظر گرفته نيروی محوری،ظرفيت محوری ستون)احتماال هم در کش

می شود و به جای نيروی برشی طراحی صفحه ستون،حداکثر نيرویی که بادبند می 

تواند به ستون منتقل کند براساس ظرفيت کششی آن در نظر گرفته می شود.در صورت 

عدم وجود بادبند، مقدار نيروی برشی در روش تنش مجاز،حداکثر برشی خواهد بود 

اساس ظرفيت لنگر پالستيک آن ایجاد می شود که در این حالت باید  که در ستون بر

ضرب شود و همچنين این مقدار باید  0.6مقدار بدست آمده در روش تنش مجاز در ضریب

درصد بيش از تنش تسليم محاسباتی  15براساس حداکثر تنش تسليم محتمل فوالد که 

حداکثر لنگر خمشی مقطع آن است به دست آید.لنگر خمشی طراحی صفحه ستون هم 

ضرب می شود. مقدار تنش تسليم هم 1.1و 0.6لنگر پالستيک آن است که در ضرایب براساس

مانند حالت محاسبه نيروی برشی،باید حداکثر تنش تسليم محتمل باشد.براین اساس 

به  1.265و 0.6لنگر طراحی صفحه ستون،لنگر پالستيک مقطع است که پس از ضرب در ضریب

هد آمد.به نظر می رسد که حالت دوم از حالت اول سختگيرانه تر باشد)جز دست خوا

شاید در مورد محاسبه نيروی برشی صفحه ستون ناشی از اتصال مهاربند که ممکن 

به طور مثال اگر در طراحی ستون . است در برخی مواقع کمتر از حالت اول باشد(

دهيم تعداد خيلی زیادی بولت برای کشش بخواهيم ظرفيت کششی ستون را معيار قرار 

 .[2]جهت اتصال صفحه ستون به پی نياز خواهد بود
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برای بررسی تاثير اعمال ضوابط لرزه ای بر قاب های مهاربندی ویژه  سه نمونه 

با پالن مشابه ساختمانهای منظم در ضوابط  15و  10، 5ساختمان  با تعداد طبقات 

ن محاسبه نيروی زلزله به روش تحليل استاتيکی معادل را که امکا2800آیين نامه 

فراهم می نماید، در نظر گرفته شده است .کاربری ساختمان اداری و زمين محل 

و منطقه با خطر لرزه خيزی نسبی زیاد فرض شده است  و IIساختمان از نوع 

ت.در بارگذاری ثقلی نيز بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام شده اس

این سازه ها یک بار با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای و بار دیگر بدون در نظر 

طراحی شده اند وبه دليل آنکه در طراحی   ETABSگرفتن این ضوابط در نرم افزار 
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، AISC-ASD89به روش تنش مجاز به جهت عدم لحاظ الزامات لرزه ای در آیين نامه 

نتایج حاصل .رج از برنامه کنترل گردیده انداین الزامات به صورت دستی و خا [5]

 2برای سازه های دو طرف بادبندی با بادبند ضربدری و جدول شماره  1در جداول 

  آورده شده است.8برای سازه های دو طرف بادبندی با بادبند شورون 

     
   Xطرف بادبند همگرا 2طبقه 15سازه   

 وزن
با ضوابط 

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
ختالف دو ا

 درصد اختالف%  مورد

 0.04- 23.00- 64117.00 64140.00 وزن  تيرها

 41.33 59085.00 202028.00 142943.00 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 40.58 1485.40 5146.00 3660.60 ها

 45.88 5299.71 16851.60 11551.89 وزن پليت ها

وزن ميل 

 45.97 439.00 1394.00 955.00 مهارها

 0.00 0.00 76440.00 76440.00 بادبند

 22.12 66286.11 365976.60 299690.49 مجموع

     

 Xبند همگرا دطرف با 2طبقه 10سازه 

 وزن
با ضوابط 

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
اختالف دو 

 درصد اختالف%  مورد

 0.00 0.00 43087.00 43087.00 وزن  تيرها

 41.01 25616.00 88072.00 62456.00 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 38.19 191.70 693.70 502.00 ها

 32.24 2118.00 8687.00 6569.00 وزن پليت ها

وزن ميل 

 12.78 116.00 1024.00 908.00 مهارها

 0.00 0.00 49222.00 49222.00 بادبند

 17.23 28041.70 190785.70 162744.00 مجموع

     
 Xگرا بند همدطرف با 2طبقه 5سازه 

 وزن
با ضوابط 

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
اختالف دو 

 درصد اختالف % مورد

 0.00 0.01 22311.70 22311.69 وزن  تيرها

 19.91 4748.70 28604.70 23856.00 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 550.00 550.00 650.00 100.00 ها

 20.01 605.10 3628.90 3023.80 وزن پليت ها

وزن ميل 

 47.54 454.00 1409.00 955.00 ارهامه

 0.01 1.00 11587.60 11586.60 بادبند

 10.28 6358.81 68191.90 61833.09 مجموع
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مقایسه وزن سازه های فوالدی مهاربندی شده ضربدری در -1جدول شماره 

 حالت لرزه ای و حالت عادی 

 
        

 8طرف بادبند همگرا 2طبقه 15سازه 

 وزن
ابط با ضو

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
اختالف دو 

 مورد
درصد 

 اختالف% 

 178.72 106832.40 166608.00 59775.60 وزن  تيرها

 36.88 52035.10 193139.50 141104.40 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 198.00 3073.90 4626.40 1552.50 ها

 22.11 3484.80 19244.50 15759.70 وزن پليت ها

وزن ميل 

 55.01 229.40 646.40 417.00 هارهام

 0.00 0.00 52119.00 52119.00 بادبند

 61.19 165655.60 436383.80 270728.20 مجموع

    

 
    

 8طرف بادبند همگرا  2طبقه 10سازه 

 وزن
با ضوابط 

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
اختالف دو 

 مورد
درصد 

 اختالف% 

 164.70 62848.48 101008.98 38160.50 وزن  تيرها

 28.49 16540.10 74595.10 58055.00 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 116.39 1283.80 2386.80 1103.00 ها

 31.01 2291.40 9680.10 7388.70 وزن پليت ها

وزن ميل 

 125.00 310.00 558.00 248.00 مهارها

 0.00 0.00 30923.40 30923.40 بادبند

 61.29 83273.78 219152.38 135878.60 مجموع

     
 8طرف بادبند همگرا  2طبقه 5سازه 

 وزن
با ضوابط 

 عادی 
با ضوابط لرز ه 

 ای
اختالف دو 

 مورد
درصد اختالف 

% 

 85.11 18346.80 39903.70 21556.90 وزن  تيرها

 14.83 3181.70 24634.50 21452.80 وزن ستون ها

وزن بيس پليت 

 198.91 437.60 657.60 220.00 ها

 22.14 606.40 3345.40 2739.00 وزن پليت ها

وزن ميل 

 136.81 261.30 452.30 191.00 مهارها

 0.00 0.00 8762.30 8762.30 بادبند

 41.57 22833.80 77755.80 54922.00 مجموع

در 8مقایسه وزن سازه های فوالدی مهاربندی شده شورون -2جدول شماره 

 حالت لرزه ای و حالت عادی 
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با پالن های مشابه و  15و5،10در این تحقيق چند ساختمان فوالدی با تعداد طبقات 

تحليل   ETABSدر نرم افزار  2800منظم )طبق مشخصات ساختمان های منظم آیين نامه 

به صورت دستی اعمال گردیده  10و طراحی شده اند و ضوابط لرزه ای فصل سوم مبحث 

بار سيستمها در هر دو جهت دارای بادبند همگرای ضربدری است.در این سازه ها یک 

در نظرگرفته شده است.و بار 6ویژه می باشندو ضریب رفتار سيستم در جهت اطمينان 

در این سازه ها استفاده شده است.ضوابط لرزه ای که  8دیگر از بادبندهای شورون 

رای ویژه اتصاالت مهمترین و تاثير گذار ترین آن در قاب های مهاربندی شده همگ

قاب های همگرای ویژه و طراحی بيس پليت هاو ستون ها با ترکيب بارهای تشدید 

به صورت دستی کنترل گردیده  ETABSیافته می باشند، پس از طراحی در نرم افزار 

اند.وسپس مقایسه گردیده است که اعمال این ضوابط ،تا جه اندازه در وزن سازه 

 از نتایج این مقایسات در ذیل ذکر گردیده است:  تاثيرگذار هست. خالصه ای

به مقدار زیادی می در ستون هااعمال ضوابط باعث باال رفتن وزن ستونها  .1

نيروهای  مهاربندی همگرادر سيستم های شود. دليل این امراین است که  

ترکيب بار های تشدید در نتيجه تحت  نقش تعيين کننده تری دارندمحوری 

 عاد ستون به طور محسوسی باال می رود.ابیافته هستند 

در حالت مهاربندی شورون مالحظه می شود وزن تيرها  2ول همانگونه که در جد .2

لرزه ای بسيار باال می رود دليل این موضوع این است که در حالت لرزه ای 

تيرهای متصل به مهاربندهای شورون برای نيروهای غير متعادل ناشی از 

ی طراحی می شوند و در نتيجه این تيرهادارای ابعاد مهاربند کششی و فشار

  .بزرگی خواهند بود

 ای  اعمال ضوابط لرز هتاثيربيشتر می شود ارتفاع ساختمانهرجه همچنين  .3

  .گرددبيشتر می  بر سازه

در   از بررسی این جداول نتيجه گرفته می شود که اعمال ضوابط لرزه ای  .4

    ير بيشتری از مهاربندی ضربدری شورون تاثسازه های دارای مهاربندی 
 دارد.
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