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چکیده
براساس نقشۀ پهنهبندی خطر زلزلۀ جهانی ،کشور ایران روی گسترة لرزهای با خطر بسیار زی اد ق رار گرفت ه اس ت از
اینرو موضوع پیشبینی خطر زلزله و در نظر گرفتن راهکاره ای ک اهش آس یبپ ذیری س اختمانه ا در براب ر آن ،از
اولویتهای طراحان سازندگان و آییننامههای موجود در این حوزه است ساختمانه ای بلن د از ی کس و از نیازه ای
اساسی در پاسخ به توسعۀ شهرهای بزرگ ایران و رشد جمعیت آنه ا و از س وی دیگ ر دارای حج زی ادی از اج زای
غیرسازهای شامل تجهیزات ،تأسیسات و اجزای معماری هستند هر گونه آسیب به این اجزا در زمان وقوع زلزله ،اع از
ناپایداری ،فروریزش یا حتی خارج شدن از خدماترسانی ممکن است نیاز به مدیریت بحران و خدمترسانی فوقالعاده
را به شهر تحمیل کند از سوی دیگر ساختمانهای بلند بهدلیل ارتفاع و مقیاس از بناهای شاخص و اثرگذار بر سیما و
منظر شهرند و به همین دلیل طراحان تمایل دارند در طراحی این ساختمانها از فرمه ای پیچی ده و زیب ا از دی دگاه
هندسی و هنری استفاده کنند این مقاله به بررسی اثر فرم پیچشی بهمنزلۀ یکی از فرمهای پیچی دة رای ج در س اخت
ساختمانهای بلند بر دریفت و جابهجایی جانبی بهعنوان شاخصهای سنجش آسیبپذیری اجزای غیرس ازهای و وزن
واحد مساحت سازه بهعنوان شاخص طراحی بهینۀ سازهای ساختمانهای بلند میپردازد برای ای ن منظ ور ف رمه ای
پیچشی با پالنهای هندسی منتظ شامل مثلث ،مربع ،ششضلعی و دایره هر یک با درجات پیچش نسبی طبق ات از
صفر تا  3درجه و با ارتفاعهای  180 ،160و  200متر بررسی شدهاند ای ن پ ژوهش از ن وع کم ی اس ت و ب ا کم ک
شبیهسازی و مدلسازی با استفاده از نرمافزار معماری راینو و افزونۀ شبیهساز تحلیل المان محدود کارامبا انجام گرفته
است نتایج این پژوهش نشان میدهد که پیچش طبقات در فرمها با پالن مثلث و مربع ه موج ب اف زایش مق ادیر
شاخصهای دریفت و جابهجایی جانبی و ه افزایش وزن واحد مساحت سازه میشود و شدت این اف زایش ب ا ازدی اد
ارتفاع ساختمان فزونی مییابد در مقابل پیچش طبقات ساختمان بر فرمهای با پالنهای دایرهای و ش شض لعی ،اث ر
بسیار ک و حتی ناچیزی دارد و هیچ یک از شاخصهای بررسیشده دچار افزایش چندانی نمیشود
واژههای کلیدی :آسیب اجزای غیرسازهای ،ساختمانهای بلند ،فرم معماری پیچشی ،کاهش مخاطرات زلزله
 نویسندة مسئول
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مقدمه
زلزلههای گذشته در شهرهایی با تراک ک مانند زلزلههای رودبار و منجی ل در س ال  1369و
ب در سال  1382و موارد اخی ر در آذربایج ان ش رقی در س ال  1391و کرمانش اه در س ال
 1396نشان میدهد که بیتوجهی به این مخاطره در طراح ی س اختمانه ا ،موج ب ص دمات
جانی و خسارتهای فراوان مالی خواهد شد ] [3مدیریت آسیبهای ساختمانها در برابر زلزل ه
شامل آگاهی ،پیشگیری و کاهش احتمال بروز آنها پیش از وقوع زلزل ه و در فراین د طراح ی و
ساخت ساختمانها میشود ] [4یکی از موضوعات مه در کنترل آسیبهای ساختمان در برابر
زلزله ،پیشگیری از آسیب به اجزای غیرسازهای آن است اج زای غیرس ازهای س اختمان ش امل
اجزای معماری و پوستۀ نما ،مکانیکی و الکتریکی عناصری هستند که در مسیر اولیۀ انتقال ب ار
نیستند و جزئی از سیست مق اوم ل رزهای ب ه ش مار نم یرون د ] [25براس اس بررس یه ا در
پژوهشهای پیشین ،بخش بزرگی از آسیبهای جانی و م الی در زلزل هه ای گذش ته ناش ی از
آسیب به اجزای غیرسازهای در ساختمانهاست ] [26آسیب به این اجزا در هنگام وق وع زلزل ه
ممکن است موجب صدمات جانی و مالی شود و بازسازی ساختمان پس از وقوع زلزله را بس یار
پرهزینه کند افزونبر این آسیب به اجزای غیرس ازهای مک انیکی و الکتریک ی در هنگ ام وق وع
زلزله ،از یکسو ممکن است موجب بروز آتشسوزی ی ا انفج ار و از س وی دیگ ر س بب از ک ار
افتادن آنها شود ،چنانکه حتی ساختمانهایی که آسیب اساسی در برابر زلزله ندیدهاند ،پ س از
زلزله اسکانناپذیر و بدون استفاده شوند در این میان ساختمانهای بلند ب ا توج ه ب ه وس عت
زیربنا ،اسکان جمعیت زیاد ،تأثیر بر محیط پیرام ون و ویژگ یه ای خ اص س ازهای از اهمی ت
بیشتری در کاهش آسیبپذیری برخوردارند ساختمانهای بلند از یکسو از راهکارهای اساسی
در پاسخ به توسعۀ شهرهای بزرگ ایران و رشد جمعی ت آنه ا هس تند و از س وی دیگ ر حج
زیادی از اجزای غیرسازهای شامل تجهیزات ،تأسیسات و اجزای معماری را در بر میگیرن د ه ر
گونه تخریب این ساختمانها در اثر زلزله بهدلی ل زی اد ب ودن تع داد حاض ران ی ا س اکنان ،در
مقیاس کوچک ممکن است آسیبهای جانی زیادی در پی داشته باشد و در مقیاس ب زرگت ر-
بهدلیل ارتفاع و حج زیاد مصالح در آنها -میتواند موجب آسیب به ساختمانهای همجوار شود
و همچنین ریزش آوار آنها با بستن شریانهای شهری در کمکرسانی پس از زلزله اخالل ایجاد
خواهد کرد از سوی دیگر ،هزینۀ ساخت ،سازه و هزینه و تعداد اجزای غیرسازهای در این دسته
از ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای مشابه با ارتفاع و مس احت کمت ر بس یار زی اد اس ت
[ ]14بر این اساس ،حتی اگر این ساختمانها پس از زلزله دچار تخریب یا آسیب جدی از نظر
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پایداری سازهای نشوند ،هر گونه آسیب به اج زای غیرس ازهای مانن د نم ا ،پل هه ا ،تأسیس ات،
دکوراسیون داخلی و افزونبر احتمال ایجاد جراحتهای فیزیکی و تلفات ج انی ،هزین هه ای
سنگین بازسازی مجدد را بهجا میگذارد [ ]1 ،15از اینرو در نظر گ رفتن راهکاره ای ک اهش
آسیبپذیری اجزای غیرسازهای در ساختمانهای بلند در برابر زلزل ه از ض روریات فعل ی ب رای
کالنشهرهای لرزهخی ز کش ور اس ت ک ه ب ه ک اهش مخ اطرات ناش ی از زم ینل رزه ،ک اهش
آسیبپذیری شهری و کاهش صدمات انسانی ،خسارات مالی و عوارض اجتماعی ناش ی از وق وع
زلزلههای محتمل کمک میکند
این پژوهش با در نظر گ رفتن جنب هه ای زیب اییش ناختی معماران ه و اس تحکام س ازهای
مناسب ،به بررسی قابلیتهای فرم معماری بهمنظور کاهش آسیبه ای اج زای غیرس ازهای در
ساختمانهای بلند فوالدی دارای سیست سازهای دیاگرید میپردازد ب رای ای ن منظ ور ،م دل
سازی فرمهای پیچشی با درجۀ پیچش نسبی هر طبقه بین  1تا  3درجه با پالنه ای مختل
در نرمافزار راینو و پالگین گراسهاپر انجام گرفت سپس طراح ی س ازه و بارگ ذاری و تحلی ل
لرزهای توسط پالگین کارامبا در همان نرمافزار راینو انجام پذیرفت برمبنای نتایج ،رفتار مدلها
مقایسه و نتیجۀ نهایی بیان شده است
پیشینۀ پژوهش
ساختمانهای بلند ،پاسخ اساسی به نیاز توسعۀ جمعیت شهری و نیاز به سکونت در شهرهای
بزرگ هستند براساس مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی ای ران ،س اختمان بلن د ب ه
ساختمانی گفته میشود که دارای ارتفاع  27مت ر و بیش تر باش د ی ا س اختمانی ک ه تع داد
طبقات آن با احتساب همک  8 ،طبقه و بیشتر باش د ی ا ارتف اع ب االترین ک طبق ۀ قاب ل
بهره برداری آن بیش از  23متر از تراز متوس ط زم ین باش د [ ]6در طراح ی س اختمانه ا،
هندسۀ پالن و سطح مقطع ساختمان دو شاخص مهمیاند که معماران بیشتر برای ب رآوردن
نیازهای مدنظر خود از آنها استفاده م یکنن د [ ]13در دوران معاص ر ،از ی کس و ب هدلی ل
پیشرفت روش های طراحی و تحلیل سازه ای و از سوی دیگر بهدلی ل پیش رفت فن اوریه ای
ساخت و تولید مصالح پیشرفته ،ساخت ساختمان های بلند با فرم ه ای پیچی ده امک ان پ ذیر
شده است [ ]33امروزه رقابت در حوزة ساختمان های بلند ،ب یش از آنک ه در زمین ۀ ارتف اع
باشد ،در زمینۀ طراحی و ساخت فرم های پیچیده بهمنظور هویت بخشی به منطقه ی ا حت ی
کشور محل طراحی است [ ]19یک ی از پراس تفادهت رین راهکاره ای معم اران ب رای ایج اد
فرم های شاخص برای ساختمان های بلند ،افزودن پیچش به فرم معماری در ارتفاع و طراحی
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فرم های پیچشی است [( ]19شکل  )1با پیچیده تر شدن فرم ساختمان ه ای بلن د ،طراح ی
سیست های سازه ای خاص که افزونبر بارهای ثقلی ،بارهای ج انبی را در ای ن س اختمانه ا
کنترل کنند و توانایی تحمل اثر پیچیدگیهای فرمی را نیز داشته باشند آغ از ش د سیس ت
سازه ای دیاگرید 1یکی از سیست های سازه ای است که به دلیل ظاهر زیبا و نیز ایجاد س ختی
جانبی زیاد سازه ای بسیار مورد توجه معماران و مهندسان قرار گرفته است [ ( ]30شکل )2
این سیست سازه ای از یکسو میتواند با فرم خود سختی قابل قبولی برای نیروه ای ج انبی
فراه کند و از سوی دیگر ظاهر نمایان الماسگونه و انعط ا پ ذیری در ت أمین دهان هه ای
وسیع سازه ای آن موجب توجه معماران به آن در مقایسه با دیگر سیست های س ازهای ش ده
است در پژوهش مون از سیست سازهای دیاگری د ب رای طراح ی ف رمه ای پیچی ده ش امل
فرم های پیچشی ،فرم های کجشده و فرم های غیرخطی با پالن مربع استفاده شده و اث ر ای ن
فرمها بر تغییر سختی جانبی ساختمان در برابر نیروی باد سنجیده شده است [ ]28براساس
نتایج این پژوهش ،سیست سازه ای دیاگرید پتانسیل زیادی ب رای توس عه ب همنزل ۀ یک ی از
مناسبترین راه حلهای سازهای برای ساختمانهای بلند با فرم پیچیده دارد در این پژوهش
از سیست سازهای دیاگرید برای تولید و مقایسۀ فرمهای پیچشی استفاده میکند

شکل  .1کاربرد پیچش در فرم معماری بهمنظور ساخت بناهای خاص و اثرگذاری بر هویت و منظر
منطقه :الف) برج ابسولوت در کانادا؛ ب) برج مرکز تجارت در کویت؛ ج) برج ریوولوشن در پاناما؛
د) برج چرخان در سوئد [.]8

1. Diagrid
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شکل  .2استفاده از سازۀ دیاگرید در ساختمانهای بلند با فرم پیچیده :الف) برج هرست در نیویورک؛
ب) برج سوییس ری در لندن؛ ج) برج کاپیتال گیت در دبی []2

پژوهشهای پیشین

همانطور که گفته شد تغییرات فرم معماری در ساختمانهای بلند اثر مهمی بر عملکرد لرزهای
این ساختمان دارد این موضوع از یکسو بر انتخاب ن وع سیس ت س ازهای و چی دمان اج زای
سازهای آن اثر میگذارد و از سوی دیگر بر شاخصهای رفتار لرزهای از جمل ه بزرگ ی و توزی ع
نیروی برشی زلزله در ارتفاع ساختمان و همچنین جابهجایی نسبی 1طبقات اثرگذار اس ت []5
از اینرو یکی از راهکارهای مه در کنترل آسیبهای لرزهای ساختمانهای بلند ،آگ اهی از اث ر
فرم معماری بر عملکرد لرزهای این ساختمانهاست
در سالهای گذشته پژوهشهایی به بررسی تأثیر متقابل تصمیمات معمار در انتخاب و طراح ی
فرم و پالن از یکسو و عملکرد لرزهای ساختمان از سوی دیگر پرداختهاند اردک انی و همک اران ب ه
بررسی اثر پالنها با شکل هندسی چندضلعی منتظ بر شاخصهای جابهج ایی م اکزیم و نس بی
طبقات ،زمان تناوب طبیعی و وزن واحد سیست سازهای پرداختهاند نتایج این پژوهش نشان داد که
هندسۀ پالن بر شاخصهای جابهجایی ماکزیم ساختمان و جابهجایی نسبی طبقات اثر کمتر و ب ر
زمان تناوب طبیعی سازه و وزن واحد سیست س ازهای اث ر بیش تری دارد [ ]2در پژوهش ی دیگ ر،
همین نویسندگان افزونبر بررسی پالنها با شکل هندسی منتظ  -از سهضلعی تا دایره -به بررسی
اثر تغییر فرمهای هرمی بر کارایی سیست سازهای در برابر عملکرد لرزهای ساختمانه ای بلن د نی ز
پرداختهاند [( ]16شکل  )3شاخص اصلی بررسیشده در این پژوهش وزن واحد مس احت سیس ت
سازهای است و نتایج نشان میدهد که افزایش تعداد اضالع پالن و استفاده از انحنای محدب و مقعر
در مقطع سبب افزایش کارایی سازه میشود در پژوهشه ای ک اظمی و همک اران ب ه بررس ی اث ر
1. Drift
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پالنهای مختل (از سهضلعی تا بیستوچهارضلعی) و فرم هرمی با ارتفاعهای  300متر و کمتر ب ر
شاخص ماکزیم جابهجایی جانبی 1و وزن سیست سازهای ساختمان در برابر نی روی ج انبی زلزل ه
پرداخته شده است [( ]7 ،24شکل  )4براساس نتایج این پژوهش شاخصهای وزن کل سازه و جابه
جایی باالترین تراز در فرمها با پالن ک و بام هشت و دوازدهضلعی دارای کمترین مق دار و در ف رم
با پالن ک و بام سهض لعی دارای بیش ترین مق دار اس ت در پ ژوهش دیگ ری توس ط موس وی و
همکاران اثر فرمهای محدب و مقعر با میزان خمیدگی و شکل هندسی مختل پ الن ب ر عملک رد
لرزهای ساختمانهای بلند و سیست سازهای هگزاگرید 2بررسی شده اس ت ] [11بن ابر نت ایج ای ن
پژوهش تغییر در تعداد اضالع پالن موجب تغییر بزرگ ی در وزن سیس ت س ازهای در ه ر دو ف رم
محدب و مقعر و تغییرات نیروی برش پایه تنها در فرمهای محدب شده است جاویداننیا و همکاران
نی ز در چن د پ ژوهش ب ه بررس ی چ ارچوبی ب رای بهین هس ازی عملک رد ل رزهای ف رم معم اری
ساختمانهای بلند و بهینهسازی فرم هرمی و پیچش ی پرداخت هان د [ ]21، 22برپای ۀ نت ایج ای ن
پژوهشها ،جابهجایی نسبی و جابهج ایی م اکزیم و همچن ین وزن سیس ت س ازهای م یتوانن د
شاخصهای مناسبی برای سنجش اثر فرم معماری بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند و همچنین
بهینهسازی فرم معماری آنها در مراحل اولیۀ طراحی باشند
همۀ پژوهشها بر اثرگذار بودن تصمی های معمار در حوزة طراحی فرم بر عملک رد ل رزهای
ساختمانهای بلند تأکید دارند؛ اما در هیچیک از پ ژوهشه ای پیش ین چگ ونگی اث ر پ یچش
نسبی طبقات با پالنهای مختل بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند بررسی نشده است

شکل  .3تغییرات فرم و پالنهای بررسیشده در پژوهش ][16

1. Displacement
2. Hexagride
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(ب)

شکل  .4مدلهای تحلیلشده :الف) فرم معماریY؛ ب) پالن کف و بام []7

روش پژوهش
این پژوهش به بررسی قابلیتهای فرم و پ الن معم اری در ک اهش آس یبه ای ل رزهای اج زای
غیرسازهای در ساختمانهای بلند فوالدی دارای سیست سازهای دیاگرید میپردازد ای ن پ ژوهش
از نوع کمی است که با روش مدلسازی و تحلیل شبیهسازی بهوسیلۀ رایانه انجام گرفت برای این
منظور ابتدا مدلهای اولیه با پالنهای مثلث ،مربع ،ششضلعی و دایره ب ا ارتف اعه ای  160مت ر،
 180متر و  200متر در نرمافزار راینو 1و پالگین گراسه اپر 2ب ه ش کل پارامتری ک س اخته ش د
سپس مدلهای پیچشی با پیچش طبقات مدلهای اولیه نسبت ب ه یک دیگر ب ه می زان  2 ،1و 3
درجه ساخته شد پس از آن ،بارگذاری زلزله و طراحی سیست سازهای دیاگرید برای همۀ مدله ا
3
بهطور مستقی در محیط طراحی پارامتریک و با استفاده از پالگین تحلیل المان مح دود کارامب ا
انجام گرفت اعتبار پالگین کارمبا برای تحلی ل س ازهای در مح یط پارامتری ک در پ ژوهشه ای
پیشین سنجیده و اثبات شده است [ ]7، 27در پایان شاخصهای سنجش عملکرد لرزهای اجزای
غیرسازهای ساختمان استخراج شده و با استفاده از نمودار و جدول تحلیل م یش ود ش ایان ذک ر
است که برای طراحی ساختمانها در برابر بار جانبی ،قاعده بر این است که براساس بستر طراح ی
و شرایط بنا تنها یکی از نیروهای باد یا زلزله (هرکدام که غالب باش د) مبن ای محاس بات نی روی
جانبی قرار میگیرد تمرکز این پژوهش بر بررسی اثر ف رمه ای پیچش ی ب ر آس یبه ای اج زای
غیرسازهای است ازآنجا که ساختمانهای بلند بهدلیل تراک زیاد جمعیت در همۀ آی یننام هه ای
لرزهای در دستۀ ساختمانهای بااهمیت بسیار زیاد قرار میگیرند ،فارغ از آنکه کدام ب ار  -ب اد ی ا
زلزله -بار جانبی غالب طراحی باشد ،همۀ آنها در برابر زلزلۀ سطح بهرهبرداری  -زلزل ۀ خفی ب ا
1. Rhinoceros
2. Rhinoceros
3. Karamba3D
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دورة بازگشت کوتاه که به احتمال زیاد دستک یک بار در طول عمر یک ساختمان (پنجاه س ال)
رخ میدهد -باید کمترین آسیبدیدگی اجزای غیرسازهای را داشته باشند ،بهگون های ک ه قابلی ت
بهرهبرداری بیوقفه داشته باشند [ ]12بر این اساس بارگذاری در این پژوهش براس اس ب ار زلزل ه
سطح بهرهبرداری انجام گرفت
تولید فرمهای معماری به روش پارامتریک

مدلهای اولیۀ فرمهای معماری با پالنهای مثلث ،مربع ،ششضلعی و دایره با ارتفاعهای 160
متر180 ،متر و - 200متر تولید شدهاند ارتفاع طبقات چهار متر در نظر گرفته شد و به این
ترتیب فرمها چهلطبقه یا چهلوپنجطبقه یا پنجاهطبقهاند سپس با ایجاد پیچش نسبی بین هر
طبقه نسبت به طبقۀ باالیی (یا پایینی) در هر فرم به میزان  2 ،1و  3درجه ،فرمهای پیچشی
تولید شدهاند و به این ترتیب برای هر ارتفاع ،دوازده فرم و در مجموع چهلوهشت فرم مختل
تولید شده است (شکل  )5بهمنظور امکان مقایسۀ فرمهای دارای ارتفاع و تعداد طبقات مشابه،
دارای مساحت کل مشابهاند برای این منظور مساحت ک همۀ طبقات  900متر مربع در نظر
گرفته شد و بدین ترتیب مساحت کل در فرمها با تعداد طبقات  45 ،40و  50بهترتیب ،36000
 40500و  4500متر مربع است هستۀ مرکزی فلزی با دهانههای مهاربندیشده با پالن دایرهای
و به قطر  10متر در همۀ نمونهها ثابت بوده و در مرکز هندسی پالنها قرار گرفته است

2º

(الف)

2º

1º

1º
3

2º

1º

2º

1º
3º

(ب)

شکل  .5نمونۀ تولید فرم معماری با پالنهای مختلف و درجۀ پیچش نسبی طبقات :الف) ارتفاع  160متر
با صفر درجه پیچش(فرمهای اولیه)؛ ب)  1ارتفاع  160متر با تا  3درجه (فرمهای پیچشی)
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طراحی سیستم سازهای
1

سیست سازهای بررسیشده در این پژوهش سیست دیاگرید فلزی ب ا هس تۀ مرک زی فل زی و
دال بتنی ک طبقات است بهدلیل وجود دهانههای بزرگ در این فرمه ا هس تۀ مرک زی تنه ا
برای حمل بار ثقلی طبقات در نظر گرفته شده و دارای اتصال مفص لی ب ا داله ای بتن ی ک
طبقات است برای دستیابی به عملکرد یکپارچۀ ساختمان در برابر بار جانبی ،هس تۀ مرک زی و
سیست دیاگرید توسط تیرهای متصلکننده بهصورت شعاعی به یکدیگر متصل ش دهان د ک
طبقات نیز بهصورت دیافراگ صلب در نظر گرفت ه ش ده اس ت در س ازة دیاگری د ،ارتف اع ه ر
مهاربندی (لوزیهای تشکیل دهندة سازه) به اندازة دو طبقه اس ت و زاوی ۀ می ان مهاربن دها در
فرمهای اولیه با پالنهای مختل در محدودة  50تا  55درجه قرار گرفته است برای تعری ب ار
زلزله ،کشور ایران و شهر تهران بهعنوان بستر طراحی و عملکرد ساختمان اداری در نظر گرفت ه
شد و بر این اساس مقدمات و پیشفرضهای طراحی تعیین شد برای تعری بار مرده و زن ده و
ترکیب بار از مبحث  6مقررات ملی ساختمان استفاده شد [ ]11با توجه ب ه عملک رد اداری در
نظر گرفتهشده برای ساختمان ،بارهای مرده و زنده از جدول مقادیر در آییننامۀ مبح ث شش
مقررات ملی ساختمان بارهای  550و  240کیلوگرم بر متر مربع استخراج شده و ترکیب باره ا
منطبق بر فرضیات طراحی در نظر گرفته شده است در موضوع مقادیر پیشفرض زلزله و تعری
نیروی جانبی زلزله و توزیع آن در ارتفاع ساختمان آیین نامۀ لرزه ای ایران استاندارد  2800مبنا
قرار گرفته است ] [12براساس آییننامۀ لرزهای ایران ،بارگذاری لرزهای ساختمانهای منظ ب ا
ارتفاع بیشتر از  50متر باید با روش بارگذاری دینامیکی انجام گی رد ،ام ا ه د ای ن پ ژوهش
تخمین اولیۀ اثر تصمیمات معمار در حوزة فرم بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند در مراح ل
اولیۀ طراحی معماری و تمرکز آن بر آس یبه ای اج زای غیرس ازهای معم اری اس ت تحلی ل
دینامیکی برای مراحل اولیۀ طراحی معماری و بهمنظور بررسی تعداد زی ادی از ج ایگزینه ای
فرمی از نظر زمانی و پیچیدگیهای طراحی مناسب نیس ت از ای نرو ب ا پ ذیرش اینک ه نت ایج
تحلیلی این پژوهش از مالحظات سازهای و دقت کمتری نسبت به تحلیلی دینامیکی برخ وردار
است و نمیتواند مبنای دقیقی برای طراحی اعضای سازهای در ساختمانهای بلند باشد ،مشابه
با دیگر پژوهش های انجامگرفته با این رویکرد [ ،]7 ،21-23بارگ ذاری ب ه ص ورت اس تاتیکی و
براساس زلزلۀ سطح بهرهبرداری براساس آییننامۀ لرزهای ایران انجام گرفت و واکنش ساختمان
به بار لرزه ای در محدودة خطی در نظر گرفته شد برای اطمین ان از رون د یکس ان طراح ی در
1. Diagrid

78

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1401

همۀ مدلها و اعتبار مقایسه ،نسبت تنش موجود به ظرفیت تنش حداکثری 1در همۀ مدلها تا
 0/7محدود شده است برای طراحی سیست سازهای براساس پیشفرضه ای گفت هش ده ،ابت دا
طیفی از مقاطع کلی تعیین شدند که برای ستونها و تیرها در هستۀ مرک زی پروفی له ای ب ا
مقاطع بال پهن 2و برای سیست دیاگرید مقاطع لولهای با قطر  50تا  300سانتیمتر و ضخامت
 2تا  8سانتیمتر تعری شد ک طبقات دال بتن ی ب ا ض خامت  15س انتیمت ر و ب هص ورت
دیافراگ صلب 3در نظر گرفته شد سپس با محدود کردن جابهجایی نسبی بین طبقات کمتر از
مقدار مجاز در آییننامه (کمتر از  0/02ارتف اع طبق ه) ،توس ط افزون ۀ طراح ی الم ان مح دود
کارامبا به روش مقطع خودکار 4به اجزا نسبت داده شد ] [31زمین بستر با خاک نوع  ،2ضریب
اهمیت ساختمان برابر ب ا  1و نس بت ش تاب مبن ای ط ر براب ر ب ا  0/35ش تاب گ رانش ()g
تعری شده است ضریب رفتار براساس پژوهش های قبلی برای سازة دیاگرید [2]1برابر ب ا  5در
نظر گرفته شد (شکل )6

(ب)

2º

1º

30-45m

3º

6-7m

(الف)

2º

1º

(ج)

شکل  .6نمونۀ تحلیل فرم در کارمبا :الف) ارتفاع  160متر با صفر درجه پیچش؛ ب) ارتفاع  160متر با 1
تا  3درجه پیچش؛ ج) تیپ قرارگیری هستۀ مرکزی و دهانههای مدول دیاگرید.

1. Stress Ratio
2. IPE
3. Rigid Diaphragm
4. Auto-select
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یافتهها و تحلیل نتایج
سیست سازهای دیاگرید برای همۀ مدلها با استفاده از پیشفرضهای معماری و س ازهای بی ان
شده در بخشهای پیشین ،طراحی و نتایج آن به شکل جدول و نم ودار اس تخراج ش ده اس ت
براساس پژوهشهای پیش ین ،ش اخصه ای جاب هج ایی نس بی طبق ات (دریف ت) و ح داکثر
جابهجایی جانبی س اختمان از عوام ل مه و اثرگ ذار ب ر آس یبه ای اج زای غیرس ازهای در
ساختمانها بهویژه ساختمانه ای بلن د هس تند [ ]1، 25ب ه بی ان دیگ ر ،اف زایش دریف ت و
جابهجایی جانبی ساختمان موجب افزایش احتمال آسیب به اجزای غیرسازهای میشود اف زون
بر این در بیشتر پژوهشهای پیشین ،شاخص وزن واح د مس احت س ازه ب همنزل ۀ مه ت رین
شاخص برای انتخاب مدلهای بهینه و برای تحلیل چگ ونگی اث ر ف رم معم اری س اختمان ب ر
کارایی سیست سازهای استفاده شده است در ادامه اثر پیچش در فرم معماری بر س ه ش اخص
ذکرشده بررسی میشود با توجه به اینکه هد این پژوهش بررسی اثر تغییرات ف رم معم اری
پیچشی بر آسیبپذیری اجزای غیرسازهای ساختمان است ،مدلهای دارای کمترین مق ادیر در
همۀ شاخصهای ذکرشده فرمهای بهینهاند که احتمال آسیب به اجزای سازهای آنها در هنگ ام
وقوع زلزله سطح بهرهبرداری کمتر است
شکل  7نشاندهندة تغییرات وزن واحد مساحت سازة دیاگرید براساس درجۀ پیچش نسبی
طبقات در هر  48فرم تولیدشده است براساس این نمودار ،بیشترین وزن واحد مساحت سازهای
در همۀ ارتفاعها را فرمهای با پالن مثلثی و کمترین وزن را فرمهای با پالن ششض لعی دارن د
از سوی دیگر با اف زایش تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان ،وزن واحد مس احت س ازه ب همنظ ور
تأمین پایداری سازهای افزایش مییابد ،هرچند شدت ای ن اف زایش در ف رمه ای ب ا پ النه ای
مختل متفاوت است افزونبر این ،با افزایش درجۀ پیچش نسبی طبقات ،فرمه ای دارای پ الن
مثلثی و مربعی دستخوش افزایش شدید در بزرگی وزن واحد مساحت سازه شده است ،درحالی
که تغییرات این شاخص در فرمهای دارای پالن دایرهای و ششضلعی ناچیز است
دیگر شاخص مه حداکثر جابهجایی جانبی است که برای همۀ فرمهای تولیدشده در شکل
 8نشان داده شده است مقادیر جابهجایی برای پیچش نسبی طبقات برحسب درجه (از صفر ت ا
 3درجه) برای فرمهای با پالن مثلثی و مربعی با افزایش سهمیوار همراه است که نشاندهن دة
وابستگی شدید جابهجایی کل و پیچش نسبی طبقات است همچنین جابهج ایی ک ل متن اظر
برای هر درجه از پیچش نسبی با افزایش ارتفاع طبقات بیشتر میشود در فرمهای با پالن شش
ضلعی ،تغییری در مقادیر جابهجایی کل با تغییرات پیچش نسبی طبقه مشاهده نشده و مقادیر
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تقریباً ثابتاند ،هرچند همچنان با افزایش تعداد طبقات و ارتفاع کل مقدار جاب هج ایی اف زایش
مییابد در فرمهای با پالن دایرهای رابطۀ عکس برای جابهجایی کل با پ یچش نس بی طبق ات
مشاهده میشود؛ یعنی با افزایش پ یچش نس بی طبق ات از ص فر درج ه ت ا  3درج ه مق ادیر
جابهجایی کل کاهش مییابد در این فرمها نیز با افزایش ارتف اع ک ل ،مق دار جاب هج ایی ک ل
افزایش مییابد

شکل  .7تغییرات شاخص وزن واحد مساحت سیستم سازهای دیاگرید در فرمهای دارای پالنهای
مختلف براساس پیچش هر طبقه نسبت به طبقۀپایین
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شکل  .8حداکثر جابهجایی جانبی در فرمهای پیچشی با پالن الف) مثلث؛ ب) مربع؛ ج) ششضلعی؛ د) دایره.

جابهجاییهای نسبی طبقات در ارتفاع (دریفت) بهعنوان دیگر شاخص مه در آسیبپذیری
اجزای غیرسازهای ،در فرمهای تولیدشده بررسی شده است دریفت ف رمه ای ب ا پ الن مثل ث،
مربع ،ششضلعی و دایره برای مقادیر پیچش نسبی طبقات صفر درجه و  3درجه در نمودارهای
تجمیعشده در شکل  9نشان داده شده است همانند شاخصهای بررسیش دة قبل ی ،مش اهده
میشود که مقادیر دریفت برای هر یک از شکلهای پ الن ب ا اف زایش ارتف اع و تع داد طبق ات
افزایش دارد با تحلیل نمودارها مشاهده میشود که در فرمه ای ب ا پ الن مثلث ی و مربع ی ب ا
پیچش نسبی طبقات از صفر درجه به  3درجه ،مقدار دریفت در طبقات افزایش مییابد اف زون
بر این ،اختال دریفت در فرمها با پیچش نسبی  3درجه در مقایسه با فرمها با پ یچش نس بی
صفر درجه ،بهصورت سهمیوار در ارتف اع س اختمان توزی ع م ییاب د و در طبق ات می انی ب ه
بیشترین حد خود میرسد در فرمهای با پالن ش شض لعی و دای رهای مش اهده م یش ود ک ه
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دریفت با پیچش نسبی طبقات از صفر تا  3درج ه تغیی ر چن دانی ن دارد و نم ودار دریف ت در
فرمهای با پیچش صفر درجه و  3درجه بر یکدیگر منطبق شدهاند
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شکل  .9دریفت طبقات در همه پالنها و فرمها با پیچش صفر و  3درجه بر حسب متر با ارتفاع
الف) 200متر ،ب) 180متر ،ج) 160متر

نتیجه
یکی از موضوعات مه در کاهش آسیبپذیری ساختمانه ای بلن د در براب ر زلزل ه ،توج ه ب ه
آسیبهای اجزای غیرسازهای هستند این ساختمانها دارای حج زیادی از اجزای غیرس ازهای
شامل تجهیزات ،تأسیسات و اجزای معماری هستند که هرگون ه آس یب ب ه ای ن اج زا ،اع از
ناپایداری ،فروریزش یا حتی خارج شدن از سرویسدهی م یتوان د نی از ب ه م دیریت بح ران و
خدمترسانی فوقالعاده را به شهر تحمیل کند در پژوهشهای پیش ین اث ر ف رمه ای هرم ی،
محدب و مقعر با پالنها با تعداد اضالع مختل بر عملکرد لرزهای ساختمانه ای بلن د بررس ی
شده است این پژوهش به بررسی اثر فرمهای پیچش ی ب ا پ النه ای مختل ش کل هندس ی
چندضلعی منتظ بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند در برابر بار زلزله پرداخته است ازآنج ا
که امروزه استفاده از فرمهای پیچشی در ساخت ساختمانهای بلند بهمنظور طراح ی بناه ایی
خاص و هویتبخشی به شهر و منطقه رایج است ،هد این پژوهش بررسی اثر پ یچش در ف رم
معماری بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند است ازآنجا که تمرکز ای ن پ ژوهش ب ر ک اهش
آسیب به اجزای غیرسازهای در هنگام وقوع زلزله است ،شاخص های س نجش عملک رد ل رزهای
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دریفت ،جابهجایی ج انبی و وزن واح د مس احت س ازه در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت براس اس
مشاهدات حاصل از نمودارها میتوان نتایج زیر را بیان کرد:

 با افزایش تعداد طبقات و ارتفاع ،بزرگی مقادیر ه ر س ه ش اخص دریف ت ،جاب هج ایی
جانبی و وزن واحد مساحت سازه در همۀ فرم ها افزایش مییابد ،اما شدت و مقدار ای ن
افزایش در فرمهای با پالن مثلث بیشترین و در فرمهای با پالن دایرهای و ش شض لعی
کمترین مقدار را داشته است؛
 با افزایش درجۀ پیچش نسبی طبقات برحسب درجه (از صفر تا  3درجه) ،ف رم ه ای ب ا
پالن مثلثی و مربعی دستخوش افزایش ش دید در ش اخص وزن واح د مس احت س ازه
شدهاند درحالی که تغییرات این شاخص در فرمهای با پالن دایرهای و ششضلعی ناچیز
است؛
 با افزایش پیچش نسبی طبقات برحسب درجه (از صفر تا  3درجه) ،شاخص جابهج ایی
جانبی در فرمهای با پالن مثلثی و مربعی با افزایش سهمیوار هم راه اس ت ک ه نش ان
دهندة وابس تگی ش دید جاب هج ایی ک ل و پ یچش نس بی طبق ات در ای ن دس ته از
فرمهاست در فرمهای با پالن ششضلعی ،تغییری در مقادیر جابهجایی کل با تغیی رات
پیچش نسبی طبقه مشاهده نمیشود و مقادیر بهطور تقریبی ثابتاند؛

 با افزایش پیچش نسبی طبقات برحسب درجه (از صفر تا  3درجه) ،در فرمهای با پ الن
مثلثی و مربعی مقدار دریفت در طبقات افزایش مییابد افزونبر این ،اخ تال دریف ت
در فرمها با پیچش نسبی  3درجه در مقایسه ب ا ف رمه ای دارای پ یچش نس بی ص فر
درجه ،بهصورت سهمیوار در ارتفاع ساختمان توزی ع م ییاب د و در طبق ات می انی ب ه
بیشترین مقدار خود میرسد در مقابل در فرمها با پالن ششضلعی و دایرهای مش اهده
میشود که دریفت با پیچش نسبی طبقات از صفر تا  3درج ه تغیی ر چن دانی ن دارد و
نمودار دریفت در فرمهای با پیچش صفر و  3درجه بر یکدیگر منطبق شدهاند
نتایج نشان میدهد که در سازة دیاگرید با مصالح فوالدی در ارتفاعها و پ النه ای بررس ی
شده در این پژوهش ،پیچش طبقات در ارتفاع موجب افزایش دریفت ،جابهجایی ج انبی و وزن
واحد مساحت سازه در فرمها با پالن سهضلعی و چهارضلعی شده است در نتیجه انتخ اب ای ن
دسته از پالنها برای فرمهای پیچشی میتواند موجب کاهش پای داری ج انبی س اختمانه ای
بلند و افزایش احتمال آسیب به اجزای غیرسازهای در هنگام وقوع زلزله شود هرچند با افزایش
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تعداد اضالع پالن (فرمهای با پالنهای دایرهای و ششضلعی) میتوان از ایجاد اثرهای نامطلوب
پیچش جلوگیری کرد و ساختمانهای بلند بهینهای از دیدگاه لرزهای طراحی کرد
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهیه ش ده اس ت ک ه
بدین وسیله از حمایت آنها تشکر و قدردانی میشود
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