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  چکيده

ای موجود در هرکدام از طبقات مختلف ها و همچنین توزیع نیرو برشی طبقه بین اجزای سازهخیر برشی در ارتفاع سازهأدر این مقاله، موضوع ت

 گیرد. سیستم سازه لوله قابی، سازه لوله درای متنوع تحت اثر نیروی جانبی باد مورد بررسی قرار میهای سازهدارای سیستمساختمان بلند بتن مسلح 

یرد. گبندی شده، سازه لوله با هسته بتن مسلح، سازه لوله با هسته با مهار بازویی و سازه لوله مهاربندی شده مورد تحقیق قرار میلوله، سازه لوله دسته

بندی شده و سیستم لوله با هسته با مهار بازویی است خیر برشی مربوط به سیستم لوله دستهترین نسبت تأدهد که کمهای عددی نشان میپاسخ مدل

ی طبقات است. در برخ 9/2و  0خیر برشی حدود أاست و بیشترین آن متعلق به سیستم لوله قابی و لوله در لوله با نسبت ت 3و  9/1که به ترتیب حدود 

کنند. این موضوع به نوعی اندرکنش لوله پیرامونی را با ای بر سازه لوله پیرامونی تحمیل میای داخلی نیروی برش اضافهدر ترازهای باالتر، اجزای سازه

دین برابر بیشتر از برش خارجی وارد ای که در نزدیک بام سازه این برش اضافی وارد شده بر لوله پیرامونی، چندهد، به گونهاجزا یا لوله داخلی نشان می

 منطقی باشد. H9/4رسد که قطع یا تضعیف لوله داخلی در حدود ترازهای بر طبقه است. به نظر می

 

 .خیر برشیای، تألند، بتن مسلح، سیستم سازهسازه ب :هاکليدواژه

 

 مقدمه -8
-اولین بار اقدام به گروهبرای  Fazlure Khan، 1969در سال 

های بلند نمود. در آن ای برای ساختمانهای سازهبندی سیستم

های زمان قاب خمشی بیشترین کاربرد را در طراحی ساختمان

کی از قابی ی نسبتاً بلند به خود اختصاص داده بود. سیستم لوله

خود ابداع کننده آن بود.  Fazlure Khanهایی است که سیستم

نیز  3442در سال   Moonو  Aliبندی دیگری توسطالبته دسته

 های مختلفای برای ارتفاعهای سازهمنتشر شد که در آن سیستم

 (. 3442و همکاران،  Ali) بندی شده بودندطبقه

تأمین معیارهای آسایش و جایی و هطراحان برای کنترل جاب

های بلند تحت نیروهای جانبی همواره به ایمنی جانی در سازه

اند. سیستم لوله قابی العاده بودههای ابتکاری و خارقدنبال راه حل

ت تری از آن تحباشد که نوع پیشرفتهها مییکی از این سیستم

بندی شده در ساختمان برج سیزر امریکا عنوان سیستم لوله دسته

طبقه به کار گرفته شد. سیستم لوله قابی که در  149به ارتفاع 

شود، به نوعی ای یاد میاین مقاله از آن به عنوان سیستم لوله

تواند دارای های قاب خمشی معمولی بوده و میتکامل یافته سازه

اصلی  هایایده اسکلت فوالدی، بتن مسلح یا مختلط باشد. یکی از

به کار رفته در این سیستم تجمع مصالح در دورترین فاصله از تار 

باشد. به عبارت دیگر عملکرد ساختمان خنثی مقطع کل سازه می

ل با مقطع مربع( قاب با عملکرد یک پروفیل قوطی تو خالی )مثالً

سیار های پیرامونی بتمثیل است. در این سیستم فاصله بین ستون

باشد که تیرهای قوی و سخت با اتصاالت صلب هم می نزدیک به

به این ستون ها متصل شده است. لذا کل ساختمان به صورت یک 

طره قائم بسیار بزرگ در برابر ممان واژگونی ناشی از بارهای جانبی 

-های خارجی برای ساختمانکند. معموالً فاصله ستونمقاومت می

 6/4مق تیرهای محیطی بین باشد و عمتر می 2تا  3ای های لوله

های با قاب خمشی متر متغیر است. توجه شود که ساختمان 2/1تا 

اند اما ساختمان بلند های فراوان واقع شدهمتداول مورد بررسی

 (.Siavash ،3441دارای ناشناختگی بیشتری است )

ترین نوع سیستم لوله قابی )لوله قاب محیطی( شامل چهار معمول 
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-ود بر هم است که تشکیل یک محیط بسته را میصفحه قابی عم

های محیطی نزدیک به هم های هر وجه شامل ستوندهند. قاب

ها به هم متصل باشند که توسط تیرهای عمیق در تراز سقفمی

شوند. بنابراین برای افزایش اینرسی مقطع کل ساختمان، می

ن یشوند. با ابیشترین اعضای باربر در محیط سازه متمرکز می

های لوله قابی، ممکن است تمامی توصیف، در بسیاری از سازه

-شوند. صفحه قاببارهای جانبی تنها به قاب های خارجی داده می

-های موازی با جهت نیروی جانبی، عمل جان طره محیطی عظیم

ها را در سیستم مذکور الجثه و صفحه قاب عمود بر آن، نقش بال

ب های صلاین سیستم، ناشی از گرهدهند. بازدهی مطلوب انجام می

ها( زیادی است که در پیرامون سازه )محل تقاطع تیر و ستون

گردد. نیروهای وجود دارد و موجب پیدایش یک لوله بزرگ می

های داخلی یا دیوارهای داخلی در ثقلی بین لوله خارجی و ستون

های صلب طبقات گردد. همچنین کفصورت وجود تقسیم می

های قابی فراگم هایی، نیروهای جانبی را به جدارههمچون دیا

ردد که گعالوه، این سیستم موجب میه کنند. بپیرامونی توزیع می

 ها ایجاد گردد. فضای داخلی نسبتاً وسیع و خالی از ستون

-هها دچار جابای، با اعمال بار جانبی، ستوندر سیستم لوله

شوند. این ر خمش میجایی جانبی خواهند شد، لذا تیرها نیز دچا

موضوع دوران اتصال تیر و ستون را در پی دارد. به دلیل دوران 

دد. گراتصال تیر و ستون، پدیده تأخیر برشی در سازه ایجاد می

ی اای تو خالی نظیر تیرهای جعبهاین پدیده در هر سیستم لوله

 خیراست که اثر پدیده تأ ها نیز وجود دارد. عقیده بر ایندر پل

یر ای را تحت تأثهای بلند با سیستم لولهی، طراحی ساختمانبرش

جایی جانبی هدهد و همچنین کنترل آن موجب کنترل جابقرار می

 (.1291سازه خواهد شد )محمودی و همکاران، 

در واقع پاسخ سیستم به بارهای جانبی به صورت ترکیبی از 

مدهای برشی و خمشی است. مد خمشی ناشی از کوتاه شدگی 

که مد برشی  محوری و کشیدگی ستون های لوله است، در حالی

 های منفرد و تیرهای محیطی است.به علت خمش ستون

ای با ساختار گیاه بامبو که دارای نسبت ظاهر ایده سازه لوله

بسیار زیاد است، قابل تشبیه است )نسبت ظاهر عبارت است از 

. سختی مقدار نسبت حاصل از تقسیم ارتفاع به عرض سازه(

یابد که به های آن افزایش میموضعی گیاه مذکور در محل گره

 کندنوعی سختی دیافراگم کف طبقات ساختمان را مجسم می

(Gaur اما به دلیل ستون3411 ،و همکاران .) های پیرامونی نزدیک

-به هم، دید افراد داخل به بیرون ساختمان تا حدودی محدود می

ایجاد فضاهای باز بدون ستون بین  های بلندگردد. در ساختمان

-های لوله پیرامونی و ناحیه هسته میانی هم از جمله مزیتستون

ن میأای، عالوه بر تآید. در سیستم لولههای معماری به حساب می

-ای از بارهای ثقلی بر روی ستوناین هدف، با هدایت قسمت عمده

د واژگونی بهبوهای پوسته پیرامونی سازه، پایداری آن را در برابر 

ای امکان استفاده از بخشد. یکنواختی فرم این سیستم سازهمی

های های نوین در ساخت و ساز را فراهم آورده است. در سازهروش

توان به صورت قطعات بزرگ در های محیطی را میفوالدی، قاب

کارخانه به صورت پیش ساخته ساخت و پس از حمل به محل، به 

های ای بتن آرمه، استفاده از قالبدر سازهیکدیگر وصل نمود. 

 نماید. لغزنده سرعت اجرا را بسیار زیاد می

های افزایش بعد ستون و نیز توان گفت که هر چند تکنیکمی

ا خیر برش ریرهای پیرامونی تا حدودی میزان تأافزایش سختی ت

-دهند اما چنانچه راهکار مؤثرتری مدنظر باشد، میکاهش می

ای ای نظیر استفاده از سازه لولههای دیگر سازهروشبایست از 

ای (. ارتقای سیستم لولهMark ،3411بادبندی شده بهره گرفت )

ده بندی شده برای کنترل پدیبه سیستم لوله در لوله و لوله دسته

 خیر برشی ممکن است مفید باشد.أت

های بتنی به علت مقاومت در برابر نیروهای جانبی و هسته

مناسب به طور وسیع به عنوان سیستم مقاوم در برابر سختی 

 Beiraghiهای بلند مورد استفاده هستند )نیروهای جانبی در سازه

 (.  3416و همکاران، 

جایی سازه بلند، به یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل جابه

کارگیری هسته با یا بدون مهار بازویی است. مهار بازویی از دو 

-یابد و به سایر ستونیک، دو یا سه طبقه ادامه میطرف هسته در 

با نوشتن  Coullو  Smithشود. های خارج هسته متصل می

معادالت سازگاری یک تیر کنسولی با یک فنر پیچشی در میانه 

)که یک درجه نامعین استاتیکی است( با فرض رفتار االستیک  آن

دن ه شخطی و سطح مقطع یکنواخت، محل بهینه فنر برای کمین

شود. ایشان در یک قانون سر جایی نوک تیر حاصل میجابه

و  2/1انگشتی برای محل بهینه دو مهار بازویی در فواصل حدود 

البته یکی از معایب به کارگیری  .در ارتفاع سازه اعالم نمودند 2/3

مهار بازویی اتالف فضای طبقه دارای مهار بازویی است، فضای 

طبقه مذکور معموالً به عنوان فضای غیر مسکونی و به صورت 

 ،Coull و Smithگیرد )طبقه تأسیسات مورد استفاده قرار می

1991.) 

عملکرد کلی سیستم مرکب هسته با لوله قاب پیرامونی تا 

ی مشابه سیستم دوگانه دیوار برشی با قاب خمشی است. لوله حد

قاب و هسته بتن مسلح به صورت سیستم دوگانه در برابر نیروی 

جانبی با یکدیگر دارای تعامل هستند. لذا مطالعه رفتار چنین 

 هایی تحت نیروی جانبی اهمیت دارد.سازه

ی، رشخیر بأبا نظر به عدم فراوانی تحقیقات در مورد پدیده ت

-شناسایی و جستار در موضوعیت پدیده تأخیر برشی یکی از زمینه

ترین های مساعد برای پژوهش است و این موضوع یکی از مهم

آید. در این خصوص ای به شمار میهای لولهها در طرح سازهچالش

های شود. از آنجا که در سیستممراجع چندان زیادی یافت نمی

خی موارد استفاده از سیستم ترکیبی ای بسیار بلند، در برسازه
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این  گیرد، ضرورت واکاوی اثرمورد عنایت مهندسان قرار می

شود. در این مقاله خیر برشی پررنگ میأموضوع بر روی پدیده ت

های بلند شامل پدیده تأخیر برشی و به بررسی رفتار ساختمان

همچنین توزیع برش طبقه بین اجزای ساختمان بلند دارای 

شود. پاسخ سیستم لوله ای متنوع پرداخته میهای سازهسیستم

بندی شده، لوله مهاربندی شده، لوله قابی، لوله در لوله، لوله دسته

با هسته بتن مسلح و لوله با هسته دارای مهار بازویی تحت اثر 

 .شودنیروی باد مورد مطالعه قرار گرفته و مقایسه می

 

 پديده تأخير برش -2

ای در شیکاگو طبقه 02ای در سازه ستم لولهکارگیری سیه ب

آید. البته در حساب میه اولین تجربه جهانی آن ب 1961در سال 

طبقه و بیشتر، سیستم لوله قابی به  94های حدود ساختمان

تنهایی کارایی الزم را در باربری جانبی ندارند که یک علت آن نیز 

وله تار سیستم لخیر برشی در سیستم است. در واقع، رفأپدیده ت

ه کند بقابی در این حالت به سمت سیستم قاب خمشی میل می

های صفحه جان سیستم سازه، تغییر شکل ای که در قابگونه

ها افزایش چشمگیری خواهد داشت و لذا خمشی تیرها و ستون

ا هگیرد. برای کنترل این تغییر شکلخیر برشی شدت میأپدیده ت

سه  Fazlure Khanسختی ساختمان،  یا به عبارتی برای افزایش

که با ایجاد یک لوله میانی در  راهکار را پیشنهاد نمود. اول این

لوله  که پالن سازه، سیستم لوله در لوله ایجاد شود. راهکار دوم این

که از لوله مهاربندی شده  بندی شده ایجاد گردد و سوم ایندسته

خیر برشی و أثری کنترل پدیده تؤاستفاده شود که به طور م

 عملکرد سازه در باربری جانبی را در پی خواهد داشت.

ای شکل در یک که تحت نیروهای جانبی، سازه طره هنگامی

گیرد، یک تار خنثی در وسط شکل راستا تحت خمش قرار می

ها در یک سمت این تار خنثی گردد، ستونپالن سازه تشکیل می

گیرند. این یتحت فشار و در سمت دیگر تحت کشش قرار م

سیستم مشابه با یک لوله طره است که به زمین گیردار شده است. 

ه های گوشکه در بال طره عظیم مورد نظر، ستون اما نکته مهم این

-تری از سایر ستونو نزدیک گوشه تنش یا نیروهای بسیار بزرگ

آل های میانی خواهند داشت. به عبارت دیگر در یک لوله ایده

کنند ها روی جان به صورت خطی تغییر مینشگردد تفرض می

ای این فرض صادق نیست. همچنین ای لولهاما در سیستم سازه

آل، کل بال بایستی دارای تنش یکنواخت و ثابت در حالت ایده

ای این مورد صادق نیست. این ای لولهباشد، اما در سیستم سازه

نواحی پایین  گردد. درون بال و درالحظه میم (1)موضوع در شکل 

ای، مقدار تنش در نواحی کنج سازه بیشتر از نواحی سازه لوله

 (. (1)میانی است )شکل 

 
خير برشی در پاسخ سازه لوله أشمای کلی چگونگی ت -8شکل 

 قابی تحت نيروی جانبی
 

احی شود. اما در نوخیر برشی مثبت شناخته میأاین پدیده به ت

های کناری بال طره کمتر رأس سازه، مقادیر تنش ستوننزدیک 

های میانی است که این موضوع به نام تأخیر برشی منفی از ستون

 های کارآمدنسبت تأخیر برشی یکی از شاخص شود.شناخته می

 آید. نسبت مذکور کهدر تحلیل پاسخ تأخیر برشی به حساب می

ر ل تقسیم حداکثشود عبارت است از حاصدر یک طبقه تعریف می

تنش در کنج بال لوله پیرامونی بر تنش حداکثر در وسط آن بال. 

این عدد بدون بعد نشان دهنده وضعیت تأخیر برشی در وجه )بال( 

مورد نظر است و اصطالحاً در این خصوص، عدد کمتر از واحد 

 )یک( نشان دهنده تأخیر برشی منفی در بال است.

 

 های تحقيقمدل -9

طبقه بتن مسلح تحت  94تحقیق ابتدا یک ساختمان در این 

حی تر ذکر شده، طراای پیشهای سازهنیروی ثقلی و باد با سیستم

 (3)های کلی ساختمان در شکل شود. نمای سه بعدی و پالنمی

ها به نوعی دارای شود همه سیستمگردد. یادآور میمالحظه می

های ور ستونیک لوله پیرامونی هستند. فاصله محور به مح

ها در متر و اتصال تیرها به ستون 1/3ها پیرامونی در همه مدل

دو  ای، اتصاللوله پیرامونی از نوع ممان گیر است. در سیستم لوله

کند و سر تیرهایی که چهار ابر ستون میانی را بهم متصل می

های مذکور را را به همچنین اتصال دو سر تیر هایی که ستون

کند، از نوع مفصل است؛ یعنی اکثر پیرامونی وصل میهای ستون

ای هنیروی جانبی توسط لوله پیرامونی و نیروی ثقلی توسط ستون

شود. در سیستم لوله در لوله و سیستم داخلی و پیرامونی تحمل می

ا هها در جداره همه لولهبندی شده، اتصال تیرها به ستونلوله دسته

 گیر است.از نوع ممان
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 دهد(های مورد تحقيق )رنگ آبی المان ديوار بتن مسلح را نشان میهای عددی سازهبعدی، نما و پالن مدلتصوير سه -2شکل 

 

 

 

 



 81-94(، 8941)زمستان  9، شماره 94مهندسی عمران و محيط زيست، جلد  ح. بيرقی، ع. خيرالدين  /  نشريه

 

 

89 

هسته بتن مسلح به فرم مربع در پالن هسته در سیستم لوله با 

است که در چهار گوشه به چهار ستون متصل است و ضخامت دیوار از 

-متر در باال متغییر است. در هرکدام از سیستم 6/4متر در پایین تا  1/1

های قابی در هر طبقه های همه جدارههای مورد بررسی، ابعاد ستون

یا بدون مهار بازویی( و یکسان است. در سیستم دارای هسته )با 

همچنین سیستم لوله در لوله، اتصال دوسر تیرهایی که هسته میانی 

دهد، از نوع مفصل است. دو مهار های پیرامونی پیوند میرا به ستون

های طرفین لوله بازویی ممتد در هر جهت با عبور از هسته به ستون

بقه است که در شود. ارتفاع هرکدام از مهارهای بازویی دو طمتصل می

عالوه ه تعبیه شدند، ب 12و  13و همچنین طبقات  32و  36طبقات 

در طبقات مذکور برای ایجاد یکپارچگی و صلبیت بهتر طبقه، یک 

کمربند بتن مسلح نیز در پیرامون سازه در طبقات دارای مهار بازویی 

متر و نسبت  234متر است. ارتفاع کل سازه 0وجود دارد. ارتفاع طبقات 

است، لذا این سازه در زمره  9/0ظاهر )ارتفاع به عرض سازه( آن 

آید. سیستم کف طبقات از تیرچه می های بسیار بلند به شمارساختمان

کیلوگرم بر متر مربع  344و  144ها به ترتیب و بار مرده و زنده کف

 با ضرایب شود. ضریب ترک خوردگی تحت نیروی باد اصوالًلحاظ می

ود شبرداری یکسان در نظر گرفته میدر زلزله سطح بهره مورد استفاده

ها عدد و برای ستون 2/4 که در این تحقیق برای تیرها و دیوارها عدد

 ASCE-07-2010شود. نیروی جانبی باد مطابق استاندارد یک لحاظ می

سازی، . مدل(ASCE/SEI 7-2010 2010)گردد بر سازه اعمال می

گیرد. رفتار مصالح به انجام می ETABSافزار تحلیل و طراحی در نرم

 ACI318-2014نامه شود. برای طراحی از آیینصورت خطی مدل می

ای نظیر ای سازهه(. کل المانACI 318-14, 2014استفاده شده است )

تیر، ستون و هسته از نوع بتن مسلح است و مقاومت فشاری بتن کلیه 

ر مربع و مقاومت کششی فوالد متکیلوگرم بر سانتی 244اعضا برابر 

متر مربع است. برای کف طبقات کیلوگرم بر سانتی 0444میلگرد برابر 

حه های صفشود، لذا تغییر شکل در گرهاز دیافراگم صلب استفاده می

ها در کف طبقات به یکدیگر بسته شده است. مشخصات مهم سازه

های ختمانمحدودیت تغییر مکان سا نشان داده شده است. (1)جدول 

بر های معتنامهبلند در طراحی سازه تحت اثر نیروی باد در برخی آیین

 نامه نیوزلند ذکر شده است.نظیر آیین

Mendis  و همکاران توصیه کردند که برای اطمینان از قابلیت

خدمت سازه تحت نیروی باد محدودیت تغییر مکان حداکثر جانبی 

تفاع کل سازه است( اعمال شود ار H) H/500 ای برابرنسبی بین طبقه

(Mendis  ،3442و همکاران .) 

و نتایج آماری نظرسنجی از  NBCCبا حدود توصیه شده توسط 

 تا H/200 طراحان ساختمان که از تغییر مکان جانبی نسبی حدود

H/600 خوانی دارد. در این تحقیق از معیار کنند، هماستفاده می

H/600 در طراحی استفاده شده است. جایی سازههبرای کنترل جاب 

 

 

 های مورد بررسیمشخصات مهم سازه -8جدول 

ف
 ردی

های ابعاد ستون مدل

 هاصفحات لوله

 متر()سانتی

ارتفاع تیرها در 

 هاجداره لوله

 متر()سانتی

طبقه 

 اول

طبقه 

 آخر

طبقه 

 اول

طبقه 

 آخر

 64 144 64 124 ایلوله 1

 11 94 14 114 لوله در لوله 3

 14 94 14 91 بندی شدهلوله دسته 2

 11 94 11 114 لوله با هسته 0

لوله با هسته با مهار  1

 بازویی

94 11 94 14 

 14 94 11 144 لوله مهاربندی شده 6

 
 

 
 

 چگونکی توزيع فشار باد در ارتفاع سازه -9شکل 

 

متر بر  00سرعت مبنای باد برابر صد و شصت کیلومتر در ساعت )

ثانیه( فرض شده است. از نظر شرایط محیطی با فرض واقع شدن در 

شود. استفاده می ASCE7-05نامه بندی آییناز منطقه Bمنطقه 

 91/4و  1همچنین ضریب توپوگرافی و ضریب تندباد به ترتیب برابر 

 لحاظ شده است. 

شود که در یکی از در یک راستا بر ساختمان اعمال می نیروی باد

وجوه آن فشار و در وجه مقابل، نیروی کششی وجود دارد. چگونگی 

-مشاهده می (2)مقدار فشار باد مبنای طرح در ارتفاع سازه در شکل 

 شود.

 

 هاخير برشی در پاسخ سازهبررسی ت -9
این پژوهش، گونه که ذکر شد، یکی از اهداف هماناین مقدار 

بررسی تأخیر برشی در ترازهای مختلف ارتفاع سازه و همچنین بررسی 

نها تحت اثر آای و مقایسه های مختلف سازهاین موضوع در سیستم

ثر ا خیر برشی در پاسخ سازه، صرفاًأنیروی باد است. برای بررسی ت
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ا به هشود و اثر بار ثقلی در نیروی محور ستوننیروی جانبی لحاظ می

خیر برشی محور بال لوله أآید. چگونگی توزیع نسبت تحساب نمی

مالحظه  (0)ای در شکل پیرامونی در طبقات مختلف از ارتفاع سازه لوله

، 14، 04، 24، 34، 14، 2خیر برشی، طبقات أشود. برای بررسی تمی

به دلیل گیردار بودن پای سازه به زمین، انتخاب شد.  29، 24، 64

جای آن طبقه سوم انتخاب ه این منظور انتخاب نشد و بطبقه اول برای 

انتخاب  29جای آن طبقه ه نیز انتخاب نشد و ب 94شد. همچنین طبقه 

های بال هر سازه در کلیه ترازها شد. برای سادگی، همه نیروهای ستون

به حد اکثر مقدار نیروی فشاری )که در کنج طبقه سوم واقع است( 

واضح است که حداکثر  صورت نرمال باشند.ه تقسیم شده تا مقادیر ب

ای های در طبقات پایین و در ستوننیرو محوری در این سیستم سازه

خیر برشی آن أدهد و بیشترین مقدار تطرفین در بال فشاری رخ می

است؛ یعنی در یک ردیف از ستون طبقه سوم  0در طبقه سوم حدود 

ها یکسان اد همه ستونکه ابع واقع در جداره بال طره قائم )در حالی

است(، مقدار نسبت نیروی فشاری حداکثر به نیروی فشاری حداقل، 

 است. 0عدد 
 

 

 
 

 واحد نرمال شده( خير برشی محور بال )لوله پيرامونی( در طبقات مختلف از ارتفاع سازه )مقدار حداکثر نيرو به عددأچگونگی توزيع ت -9شکل 
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 ایهای سازهنيرو محوری )مقدار حداکثر نيرو به عدد واحد نرمال شده( در صفحه جان لوله پيرامونی در طبقات مختلف برای سيستم -9شکل 

ر یابد و دکاهش میخیر برشی أدر طبقات باالتر، مقدار نسبت ت

ر از تشود و در طبقات باالتر کم، تقریباً برابر واحد )یک( می14طبقه 

واحد است. حتی در طبقات نزدیک بام شاهد اندکی نیروی کششی در 

های طرفین وجه فشاری هستیم، البته مقدار نیروی کششی این ستون

 ها )واقع در بال فشاری طره( بسیار ناچیز است.ستون

خیر برشی در طبقات مختلف از سازه لوله در لوله، سازه أت وضعیت

بندی شده، لوله با هسته بتن مسلح و لوله مهاربندی شده لوله دسته

شود. در این موارد نیز حداکثر نسبت مشاهده می (0)نیز در شکل 

تر عالوه، در طبقات بااله شود. بخیر برشی در طبقات پایین حاصل میأت

خیر برشی کمتر از واحد )یک( است یعنی أنسبت ت ،14از حدود طبقه 

ایی در هخیر برشی منفی است. در سیستم لوله مهاربندی شده، پرشأت

شود که علت آن اثر سیستم مهاربندی روی موقعیت مهار مشاهده می
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 های مجاور آن است. نیروی محوری ستون

 منمودار نیرو محوری در ردیف بال طره قائم برای سیست (0) شکل

شود که در دهد. مشاهده میای با هسته با مهار بازویی را نشان میلوله

ارد های طبقه وجود دطبقه سوم بیشترین تغییر نیروی فشاری ستون

است. نمودار ظاهری  3 خیر برشی آن حدود عددأای که نسبت تبه گونه

هایی است. مثالً در نمودارها به علت وجود مهار بازویی دارای پرش

تحت اثر مهار بازویی دو ستون کنج بال فشاری، تحت کشش  14 طبقه

هایی در ناحیه میانی در اثر عملکرد مهار بازویی اند و پرشقرار گرفته

وضعیت توزیع نیروی محوری روی محور جان طره  گردد.مالحظه می

ده ـآورده ش (1)ل ـی در شکـهای مورد بررستمـم برای سیسـقائ

 ت.ـاس

ز حد اکثر اعداد در هر شکل به عدد واحد نرمال در این مورد نی

به صورت غیر  شده است. نحوه توزیع نیروی محوری مذکور عمدتاً

ای با هسته با مهار بازویی در اثر وجود مهار خطی است. در سازه لوله

( دارای 14طبقه  نمودارها در برخی از طبقات )مثالًبازویی، منحنی 

ای است. همچنین، وجود مهارهای روند مغایر با روند کلی سیستم لوله

قطری در جداره خارجی جداره جان لوله مهاربندی شده موجب ایجاد 

ای که در ناحیه هایی در نمودار توزیع نیرو شده است. به گونهپرش

همچنین  کند و بالعکس.صورت موضعی فشار ایجاد میه کششی ب

ی اهای سازهخیر برشی برای سیستمأبه مقایسه نسبت ت (6)ل شک

 پردازد. مختلف در طبقه سوم می

خیر برشی مربوط به سیستم لوله أشود که کمترین تمشاهده می

بندی شده و لوله با هسته با مهار بازویی است که به ترتیب حدود دسته

ستم و سیاست. و بیشترین آن متعلق به سیستم لوله قابی  3و  9/1

 است. 9/2و  0خیر برشی حدود ألوله در لوله با اعداد ت

 

 
 

 هاخير برشی در طبقه سوم انواع سازهأمقايسه نسبت ت -8شکل 

 

 توزيع برش طبقه بين اجزای سازه -9

نیروی برشی در هر طبقه توسط اجزای لوله خارجی و همچنین 

شود. این موضوع که سهم هر کدام از ای تحمل میسایر اجزای سازه

اجزا از نیروی برشی طبقه ناشی از نیروی خارجی باد چقدر است، یکی 

دهد که در سیستم نشان می (2)از مسائل مورد بررسی است. شکل 

-، مقدار برش حمل شده توسط ابر ستون14ای در طبقات بیشتراز لوله

شود. این موضوع یها منفی است و در سه طبقه آخر به شدت افزون م

بدین معنی است که لوله پیرامونی بایستی نیروی برشی بیشتر از برش 

در طبقه چهلم برش لوله  خارجی وارد بر طبقه را تحمل کند. مثالً

درصد برش  31برابر برش خارجی وارد بر طبقه است که مقدار  31/1

-یم ها به لوله پیرامونی تحمیلاضافی )برش منفی( از طرف ابر ستون

دهد به باال رخ می 64شود. برای سازه لوله در لوله این موضوع از طبقه 

-بندی شده برش منفی بین لوله خارجی و سایر جدارهاما در لوله دسته

شود. همچنین در سیستم مذکور تا حدود های داخلی رد و بدل نمی

های ، مقدار برش تحمل شده توسط لوله خارجی و سایر جداره64طبقه 

لی تقریباً یکسان است. در شکل مذکور، خط مبنا نشان دهنده داخ

درصد نیروها در طبقات است تا قیاس بهتری از تفاوت مقادیر  144

نسبی برای خواننده به دست دهد. همچنین منظور از دسته داخلی در 

بندی شده عبارتست از کلیه صفحات برای سیستم لوله دسته (2)شکل 

 باربر داخلی. 

نمودارها در سیستم لوله با هسته مشابه سیستم لوله شکل کلی 

در لوله است، اما برش منفی تحمیل شده به لوله پیرامونی شدت 

زیادتری دارد. این سیستم دارای دو عنصر لوله پیرامونی و هسته میانی 

بتن مسلح برای باربری جانبی است. سهم هر کدام از این دو مورد از 

هر طبقه در شکل قابل رؤیت است. برش کل به صورت در صد در 

درصد برش را هسته و  64کنیم در طبقات پایین تقریباً مالحظه می

بقات کند. در طدرصد برش را سیستم لوله قابی پیرامونی تحمل می 04

درصد  34یابد، مثالً در طبقه چهلم، حدود باالتر سهم هسته کاهش می

قاب پیرامونی تحمل  -درصد آن توسط لوله 94از برش توسط هسته و 

شود. اما سهم هسته در حدود طبقه شصت و پنج به مقدار صفر می

خواهد بود و در طبقات باالتر از آن منفی خواهد شد. یعنی یک نیروی 

کند که بایستی توسط لوله پیرامونی اضافی به سیستم تحمیل می

تحمل شود. به عبارت دیگر در این طبقات نه تنها هسته به باربری 

کند. این عملکرد نا کند، بلکه معکوس عمل مییستم کمک نمیس

یابد به طوری که مطلوب به شدت در طبقات نزدیک بام افزایش می

ود. لذا شبرابر نیروی باد، نیروی اضافی به سیستم تحمیل می 9حدود 

قطع هسته در طبقات باال قابل توجیه است. مشابه این موضوع، برای 

با مهار بازویی نیز تا حدی قابل بیان است. سیستم لوله با هسته 

کنیم در این سیستم در طبقه نزدیک همکف، سهم هسته مالحظه می

درصد( است. در  14و سهم لوله پیرامونی تقریباً یکسان )هر کدام 

ای که در تراز طبقه یابد به گونهطبقات باالتر سهم هسته کاهش می

االتر عملکرد هسته منفی و شود و در طبقات ب، مقدار آن صفر می64



 81-94(، 8941)زمستان  9، شماره 94مهندسی عمران و محيط زيست، جلد  ح. بيرقی، ع. خيرالدين  /  نشريه

 

 

89 

عمالً هسته  64تا  34نامطلوب است. در این سیستم، از طبقه حدود 

ا رسد که قطع یدر باربری برش طبقه چندان نقشی ندارد. به نظر می

 منطقی باشد. H9/4تضعیف لوله داخلی در حدود ترازهای 

ر ها ددر سیستم لوله مهاربندی شده، عمده برش طبقه توسط ستون

شود. چهار ابر له پیرامونی و مهاربندهای پیرامونی سازه تحمل میلو

برش اضافی نه چندان زیاد  24تا  34ستون میانی از طبقات حدود 

برش خارجی طبقه( بر سیستم لوله مهاربندی شده  %9)کمتر از حدود 

 .یردگکنند. این موضوع در دو طبقه آخر شدت میپیرامونی تحمیل می

 

 

 
 

 درصد )محور قائم شماره طبقه است( به جانبی باربر اجزای ساير و پيرامونی لوله بين طبقه برشی نيروی توزيع -9شکل
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 گيرینتيجه -8
نوع ای متهای سازهدر این مقاله رفتار ساختمان بلند دارای سیستم

برشی  خیرأنیروی جانبی باد مورد بررسی قرار گرفت. موضوع تتحت اثر 

ای در طبقات و همچنین توزیع نیرو برشی طبقه بین اجزای سازه

-ای، سازه لوله در لوله، سازه لوله دستهمختلف در سیستم سازه لوله

بندی شده، سازه لوله با هسته بتن مسلح، سازه لوله با هسته با مهار 

ه مهاربندی شده مورد تحقیق قرار گرفت. مشاهده بازویی و سازه لول

ندی بخیر برشی مربوط به سیستم لوله دستهأشد که کمترین نسبت ت

شده و سیستم لوله با هسته با مهار بازویی است که به ترتیب حدود 

است و بیشترین آن متعلق به سیستم لوله قابی و لوله در لوله  3و  9/1

ها و در است. در همه سیستم 9/2 و 0خیر برشی حدود أبا نسبت ت

ای بر ای داخلی نیروی برش اضافهبرخی طبقات، از طرف اجزای سازه

شود. این موضوع به نوعی اندرکنش لوله سازه لوله پیرامونی تحمیل می

ک ای که در نزدیدهد به گونهپیرامونی را با اجزا یا لوله داخلی نشان می

ابر بیشتر از برش خارجی وارد بر بام سازه این برش اضافی چندین بر

در سیستم لوله با هسته، سهم هسته از نیروی برش  طبقه است. مثالً

طبقه در ارتفاع باالتر از حدود هشتاد درصد ارتفاع، منفی خواهد شد. 

ند، بلکه کلذا در این طبقات نه تنها هسته به باربری سیستم کمک نمی

ب به شدت در طبقات باالتر کند. این عملکرد نا مطلومعکوس عمل می

یابد به طوری که در نزدیک بام نیروی اضافی وارد شده به افزایش می

ه رسد کبرابر نیروی برشی باد است. به نظر می 9لوله پیرامونی حدود 

 منطقی باشد. H9/4قطع یا تضعیف لوله داخلی در حدود ترازهای 
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1. Introduction 

In 1969, Fazlur Khan first attempted to group structural systems for high-rise buildings. At that time, the 
bending frame was most used in the design of relatively high-rise buildings. The pipe system is one of the 
systems that Fazlurkhan himself invented. Another category was also published by Ali and Moon in 2007, in 
which structural systems were classified for different heights (Fazlur Khan, 1969). Designers have always been 
looking for innovative solutions to control the movement and safety of life in high-rise structures under the 
side forces. One of these is the pipe pipe system Systems, the more advanced type of which was used as a pipe 
system classified in the USS Tower building at a height of 108 floors. The pipe pipe system, referred to in this 
paper as a pipe system, has been somewhat evolved in conventional framing frame structures and can have a 
steel, reinforced, or mixed structure (Siavash, 2001). 

In view of the lack of research on the phenomenon of shear delay, identification and research on the subject 
of slip delay phenomenon are one of the most conducive fields for research, and this is one of the most 
important challenges in designing tubular structures. There are not many references in this regard. Due to the 
fact that in a very high structural system, in some cases the use of a hybrid engine system is engineered by the 
engineers, the need to examine the effect of this on the phenomenon of shear delay is highlighted. In this paper, 
the behavior of high-rise buildings including the shear delay phenomenon as well as the distribution of cutting 
between the components of high-rise building and various structural systems are discussed. The response of 
the cavity tube system, tubing in the tube, the grouped tube, the braced tube, the tube with the RC core and the 
tubing with the core of the armpit under the influence of wind force have been studied and compared. 

 
2. Methodology 

2.1. Design of models 

In this study, a 80-story reinforced concrete building with gravity and wind structure was first described 
with the above-mentioned structural systems. The three-dimensional view and the general plans of the 
building are seen in Fig. 1. Recall that all systems have a peripheral tube in some way. The axial distance to the 
axis of the periphery in all models is 2.5 m and the connecting of the beams to the columns in the perimeter 
tube of the type is a stubby. In a pipe system, the connection of two head arches connecting the four 
superconducting midpoints and the joint of the two beams connecting the columns to the peripheral columns 
is of the joint type, that is, most of the lateral force by the peripheral pipe and gravity is tolerated by internal 
and peripheral columns. In the pipe system in the pipe and the pipe system, the connection of the beams to the 
columns in the wall of all tubes is a type of stamp. The core is in the pipeline system with a core of square-
planar form, which is connected to four columns in four corners. 
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                       (a)                             (b)              (c) 

 
                          (d)                       (e)      (f) 

Fig. 1. Plan and 3-D view and elevation of examined structures: (a) bundled Tube, (b) tube in tube, (c) frame tube, 
(d) braced tube, (e) outrigger tube, (f) tube and core 

 

3. Results and discussion 

3.1. Analysis results 

As mentioned above, one of the objectives of this research is to investigate the shear delay at different levels 
of the structure's height and also to study this issue in different structural systems and compare them with the 
effect of wind force. In order to investigate the shear delay in the structure response, only the effect of lateral 
force is taken into account and the effect of gravity on the axial force of the columns is not taken into account. 
Fig. 2 compares the shear delay ratio for various structural structures on the third floor. It can be seen that the 
least shear delay is related to the pipe system and the tube with the core with brachial control, which is about 
1.8 and 2, respectively. And most of it belongs to the pipe-pipe system and pipe system in the tube with shear 
delay numbers of about 4 and 3.8. 
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Fig. 2. Distribution of the shear lag of the examined systems 

 
4. Conclusions 

In this paper, the issue of shear lag at the height of the structures as well as the distribution of the shear 
force of the story between the structural components in each of the different stories of the high-rise reinforced 
concrete building with various structural systems under the influence of the lateral wind force are examined. 
The structure of the framed tube, the tube in tube, the structure of the tube with the RC core, and the structure 
of the braced tube is investigated. The numerical models show that the lowest shear lag ratio is related to the 
bundled tube and most of it belong to the framed tube system with the shear lag about 4. 
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