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   است نيامده ميان به سخني آن درمورد هيچگاه كه نامنظمي
 2800انواع نامنظمي در ارتفاع در آيين نامه 

  :موارد زير اشاره كردويرايش چهارم به آن پرداخته شده است ، ميتوان به  2800انواع نامنظمي در ارتفاع طبق استاندارد 
 نامنظمي هندسي .1
 نامنظمي جرمي .2
 نامنظمي قطع سيستم باربر جانبي .3
 نامنظمي در سختي جانبي .4
 نامنظمي در مقاومت جانبي .5

 راز پنهان نامنظمي ها

و حاال زمان آشنايي با اين نامنظمي فرا رسيده، اين يكي از نامنظمي هاي در ارتفاع را جا انداحته  2800همانطور كه گفتيم آيين نامه 

 .مي باشد		دوبلكسي هاي خانه منظمي نا	نامنظمي،
 ساختمان هاي با اختالف تراز چه ساختمان هايي مي باشند؟

خودتان بهتر مي دانيد؛ ساختمان هاي داراي اختالف تراز يا ساختمان هاي دوبلكسي، ساختمان هايي هستند كه تراز كف آن ها به 

 تواند مي …وع با فاصله (در ناحيه اتصال دو قسمت سازه، پله، آسانسور، نورگير واز يكديگر فاصله دارند و ميتوانند به دو ن ∆h اندازه

   .اند شده داده نشان زير شكل در كه. بگيرند قرار يكديگر كنار در فاصله بدون يا و. ) گيرد قرار
 

 خانه دوبلكسي بدون فاصله
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 خانه دوبلكسي با فاصله

 

     خانه دوبلكسي با فاصله
 .در هنگام زلزله ارتعاش غير همفاز دو ساختمان در مجاورت يكديگر، موجب ايجاد برخورد بين دو ساختمان مي شود

 جزايا كل طور به و ها ستون با		به عبارتي هرگونه نامنظمي و يا انقطاع در ديافراگم كف، باعث تمركز تنش در محل اتصال آن 

 .شود مي قائم
ها نيروي اينرسي ناشي از زلزله را به ستون ها منتقل مي كنند و از آن جايي كه سختي ستون هاي كوتاه بيشتر از ستون هاي  كف

اشد، قسمت زيادي از اين نيرو ها به ستون هاي كوتاه طبقه مي رسند كه در صورت عدم طراحي مناسب، هنگام مشابه خود مي ب

 .زلزله دچار آسيب جدي مي گردند
در ساختمان هاي دوبلكسي بدون فاصله ممكن است كف تراز يك طبقه به ناحيه مياني ستون ساختمان مجاور برخورد كند و برش 

 .اد كند كه اين مورد خسارات جبران ناپذيري را مي تواند به همراه داشته باشدزيادي را در ستون ايج
 .را مي طلبند	اي ويژه بارگذاري		به همين جهت، سازه هاي با اختالف تراز طبقات،

بنابرين با توجه به مطالب باال، برش در ستوني كه دو جزء سازه ي دوبلكسي را به هم متصل ميكند نسبت به برش در ستون مشابه در 

   .مي باشد		بيشتر برابر 5٫2 تا 5٫1 بين		سازه ي عادي
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 علت ايجاد ساختمان هاي با اختالف تراز چه مي باشد؟

ياز هاي معماري نظير قرار گيري پيلوت و يا واحدهاي تجاري در طبقه ي همكف و يا اين ساختمان ها عموما براي مرتفع ساختن ن

جلوگيري از تجمع ورودي هاي مختلف در مجتمع هاي آپارتماني و يا احداث ساختمان هاي وياليي در زمين هاي شيبدار نظير دامنه 

 .ي كوه ها و همچنين پاركينگ و يا رمپ ساخته مي شوند
 تشكيل ستون كوتاه را در سازه هاي دوبلكسي بيشتر مي كند؟ چه عواملي احتمال

 تمركز بادبند ها در يك جزء سازه دوبلكسي .1
 تغيير سيستم مقاومت لرزه اي دو جزء سازه دوبلكسي .2
 تمركز ديوارهاي برشي در يك جزء سازه دوبلكسي .3
 اختالف سطح پالن در دو جزء سازه دوبلكسي .4
 سازه دوبلكسياختالف در كاربري هر يك از دو جزء  .5
 اختالف در بارگذاري هر يك از دو جزء سازه دوبلكسي .6
   عدم مقاومت اتصال دوبلكسي و نيز عدم رعايت شكل پذيري در آن .7

 

 ايجاد ستون كوتاه به علت اختالف تراز
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 آيين نامه چه مي گويد؟

در مورد اختالف تراز صحبت كرده، اما آن را به  4-2-7در بند 		4 ويرايش 2800 نامه آيين	با وجود همه مطالبي كه گفته شد،

سانتي متر بايد ديوار هاي حد فاصل دو  60تلقي نكرده است. طبق اين بند در صورت وجود اختالف تراز بيشتر از 	نامنظميعنوان

ا اينكه دو قسمت ساختمان به وسيله درز انقطاع از يكديگر قسمتي كه اختالف تراز دارند با كالف اضافي مناسب تقويت شوند و ي

 .جدا شوند
 ستون كوتاه كجاست؟

حال كه با ستون كوتاه در خانه هاي دوبلكسي آشنا شديم، شايد اشاره به ديگر مواردي كه شامل ستون كوتاه مي باشند، خالي از 

 :لطف نباشد
اي نظير ديوار هاي آجري و بازشو ها( استفاده از نور گير ها در زير  محدود شدن ستون و ديوار با عناصر غير سازه .1

 زمين ها
 ايجاد كف هاي با اختالف تراز ( ساختمان هاي دوبلكسي) .2
 ساخت سازه در شيب .3
 اتصال نا مناسب سيستم پله به ستون .4

 

   مقايسه ستون كوتاه و بلند از منظر جذب نيروهاي وارده
 شوند ساخته توانند مي هم نامنظم هاي ساختمان

تمان ها ساخ	طراحي نحوه		در انتها نكته اي كه بايد مد نظر قرار داد اينست كه هميشه نامنظمي به خودي خود خطرناك نيست، بلكه

در برابر نيروهاي وارده و ايجاد شكل پذيري و مقاومت مطلوب در آن ها مي باشد كه ميتواند از بروز خطرات جبران ناپذير و 

 .تخريب در سازه جلوگيري كند
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   مياگي، ژاپن 1978تخريب ستون كوتاه در زلزله 
 :مراجع

 يرايش چهارم، و2800آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد  •
 مقاله بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي فوالدي با اختالف تراز، خيرالدين و ميرنظامي •
مقاله بررسي محل قرارگيري بادبند بر روي رفتار سازه هاي دوبلكسي ( با اختالف تراز طبقات ) با توجه به پديده  •

 ستون كوتاه، خيرالدين و اميري
 وتاه بتن آرمه ناشي از احداث سازه بر روي سطح شيبدار، خيرالدين،كارگرانبررسي رفتار لرزه اي ستون هاي ك •
• Study of Short Column Behavior Originated from the Level Difference on Sloping Lots during Earthquake (Special Case: Reinforced Concrete Buildings) , ramin and mehrabpour 
• Behaviour of short columns subjected to cycle shear displacements, moreti and tassion 
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