
 

 

  بسمه تعالی

آرمه های بتندر سازه 2800پ ویرایش چهارم استاندارد -4-8-1های دوگانه، موضوع بند درصد سیستم 25ضابطه 

 ؟شودچگونه انجام می

 25های آمریکایی مطرح شد و از همان زمان ضابطه نامهدر آیین 1950سیستم دوگانه در اواخر دهه  :تاریخچه

های درصد در سیستم 25در خصوص چرایی وجود، منطق و دالیل پشت ضابطه درصد برای آن مطرح گردید. 

بر اساس قضاوت  کامالًانتخاب این عدد  دوگانه مطالب چندانی توسط مراجع معتبر منتشر نشده است و ظاهراً

 ها وتوان گفت دلیل اصلی توسعه این سیستم )سیستم دوگانه( در آن سالمهندسی صورت پذیرفته است اما می

گردد. پس از این زلزله سانفرانسیسکو برمی 1906درصد، به مشاهدات مهندسان پس از زلزله  25تعیین ضابطه 

های دارای قاب خمشی فوالدی که دیوارهای میانقاب آجری داشتند توانسته بودند مشاهده گردید که ساختمان

ن دهند. به عبارتی دیوارهای میانقاب آجری تری نسبت به دیگر سیستم ها از خود نشادر این زلزله عملکرد مناسب

ای توان سیستم دوگانه را دارنقش یک سیستم پشتیبان را برای قاب خمشی فوالدی بازی کرده بودند. امروزه می

مین رای تأو سیستم ثانویه پشتیبانی ب گیرددو سیستم اولیه و ثانویه دانست که سیستم اولیه در خط مقدم قرار می

اشد. باین هدف می معیاری سرانگشتی برای تضمین رسیدن به درصد صرفاً 25باشد و ضابطه تر میپذیری بیششکل

به های بلندمرتدر روند طراحی سازه های تجویزی به جا مانده است و بعضاًنامهامروزه این ضابطه به یادگار در آیین

ه های بلندمرتبه بآن، طراحان ساختمان ساز شده است تا جایی که برای درنظر نگرفتن و اثبات عدم لزوممشکل

زی های تجوینامهاند. حتی شاید بتوان گفت تمایل به عبور از این ضابطه در آیینهای عملکردی روی آورندهروش

های اخیر های طراحی بر اساس عملکرد در سالهای بلند به روشعامل مهمی در روی آوردن طراحان ساختمان

 بوده است.

در کدام  ،گردد معلومتا  شوددر طبقات بررسی طور مجزا به ،ابتدا الزم است سهم قاب و دیوار :رروش انجام کا

تواند جهت اقناع ضابطه سپس طراح می. باشدمیدرصد  25کمتر از  ،طبقه یزلزله سهم قاب از برش ،طبقات

درصد برش طبقه  25کمتر از مذکور، صرفاً به انجام اصالحات در طبقاتی بپردازد که سهم قاب در آن طبقات 

به قادر  ،که قاب نمودتوان اطمینان حاصل می درصد برش طبقه باشد 25بیش از  ،قابکه سهم در طبقاتی  است.

 های دوگانهالزام سیستم ،باشد و لذا قاب در آن طبقه و در امتداد مورد نظرطبقه می زلزله برشدرصد  25 تحمل

تحت نیروی زلزله امتداد مورد نظر  ،آن طبقه نیازی به طراحی مجدد اعضای قاب درن نموده است. بنابرای اقناعرا 

بلکه سهم باربری  ،شودمشخص نمیدر هر طبقه مقاومت جانبی قاب  در این بررسی،گردد متذکر می .باشدنمی

 حداقل ،زلزله جانبینیروهای از  قاب سهم باربری ،ایدر طبقهکه در صورتی لیکن گردد.آن از بار جانبی تعیین می

 25نیز حداقل به اندازه طراحی شده باشد، مقاومت جانبی آن  تحت این میزان نیروباشد و برش طبقه درصد  25

 خواهد بود.نیروهای جانبی درصد 
 با استفاده از چند ،به منظور تعیین سهم قاب و دیوار در هر طبقه، بدون آنکه تغییری در مدل اصلی ایجاد شود

یک روش آن است که طراح مقدار  ،عنوان مثالدیوار را در هر طبقه تعیین نمود. بهتوان سهم قاب و روش می
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 ،را از خروجی مربوط به نتایج تحلیل در یک امتداد سازه مورد نظر، ی سهم دیوارهای طبقهمجموع برش زلزله

 مورد نظر ه، سهم دیوارهای آن طبقه از برش طبقه در امتداداستخراج نماید. از تقسیم این برش به برش طبق

جای قرائت سهم قاب در آن طبقه نیز معلوم خواهد شد. روش دیگر آن است که به ،تعیین شده و بر این اساس

استفاده شود. به هر حال،  Section Cutسهم دیوارهای هر طبقه از خروجی مربوط به نتایج تحلیل، از دستور 

در دیوارهای برشی مختلف، سهم قاب از برش طبقه در هر امتداد را محاسبه نماید.  هایبه شیوهتواند طراح می

های مرزی در امتداد صفحه دیوار، این ستون ،باشندهای مرزی در دو انتهای خود میدمبلی شکل که دارای ستون

ز اگردد. نمی محسوبعنوان برش سهم قاب به ،ها از زلزله طبقهبرش آن شته وبخشی از دیوار برشی محسوب گ

متذکر  های مرزی طراحی شوند.درصد برش طبقه نیز نباید این ستون 25، در فرآیند طراحی قاب تحت این رو

 د.باشندیوار نمی (های مرزیالماناجزای مرزی )لزوماً  ،های مرزی در دیوارهای دمبلی شکلستون ،گرددمی
چگونه  ،باشددرصد برش زلزله طبقه می 25کمتر از  ،ها سهم برش قاببا معلوم شدن طبقاتی که در آنحال 

بدین منظور، چهار روش در  ؟درصد برش آن طبقه طراحی نمود 25در آن طبقات را تحت  توان اعضای قابمی

 گردد.ادامه ارائه می

های طیفی، مجموع برش اعضای طبقات و برش اعضا در تحلیلچگونگی روند محاسبه برش با توجه به  :1تذکر

ی سهم قاب بررس ،متفاوت از برش طبقه است )در تحلیل استاتیکی، برابر هستند(. لذا الزم است ،قائم باربر جانبی

 بر مبنای روش تحلیل استاتیکی انجام شود. ،که در باال به آن اشاره شد ،و دیوار از برش طبقه

دلیل حذف سختی دیوار از مدل، ویژگی های دوم تا چهارم، بهسازی در روشمدل ختاربه سا با توجه :2تذکر

طه مدل مربوط به ضابدر  نتایج تحلیل دینامیکیای گشته و لذا مودهای ارتعاشی سازه دچار تغییر قابل مالحظه

 طراحی اعضای قابکه درصورتی ،درصد 25در مدل  ،از این رو سازه اصلی مطابقت ندارد.نتایج مدل با  ،درصد 25

 ،به روش استاتیکی انجام شود. در این حالت باید شود، تحلیل مدلهای دوم تا چهارم انجام میبر اساس روش

 طیفیکی دینامیتحلیل حاصل از روش استاتیکی معادل و یا توزیع برش توزیع به  ازتوان جهت توزیع برش پایه می

توان از هر می شودانجام می روش اولکه طراحی اعضای قاب بر اساس صورتیدرلیکن  استفاده نمود.مدل اصلی 

که توزیع به در صورتی ،گرددمتذکر می .نمودطیفی استفاده دینامیکی دو نوع تحلیل استاتیکی معادل و یا تحلیل 

بر اساس زمان تناوب اصلی نوسان مربوط به سازه اصلی  Kالزم است ضریب  ،شودروش استاتیکی معادل انجام می

 تعیین شود.

 افزایش نیروی زلزله در مدل بدون حذف دیوارهاروش اول؛ 

 بدیند. یرگنمی صورتگونه تغییری در سختی آنها هیچبعبارتی دیوارها حذف نشده و سختی  ،در این روش

شود که برش سهم قاب نظر تا آنجا افزایش داده می دیوارها، نیروی جانبی طبقه موردسختی با حفظ  کهصورت

 i اگر فرض شود سهم قاب از برش زلزله در طبقه درصد برش طبقه در مدل اصلی شود. 25برابر با  ،در این مدل

ضرب  ia/25 برای طراحی مجدد اعضای قاب در آن طبقه الزم است نیروهای زلزله در ضریب ،درصد باشد ia، ام

هر طبقه، هر  iaازای است بهالزم  ،در طبقات مختلف متفاوت است ،از برش طبقهد. نظر به آنکه سهم قاب نشو
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طراحی مجدد شوند و یا  ،طبقه آنطبقه ضرب شود و اعضای قاب در  همان ia/25نیروهای زلزله در ضریب  بار،

مبنا قرار گرفته و طراحی قاب در  ،باشدمی iaترین طبقه که دارای کوچکترین کار، بحرانیبر بودن اینبدلیل زمان

 طبقه بحرانی انجام شود.مربوط به  ia/25، تحت ضریب انددرصد را اقناع نکرده 25ضابطه کلیه طبقاتی که 

 ،استفاده شودهمان طبقه  iaکه برای هر طبقه از ضریب نظیر با حتی درصورتی ،استفاده از این روشنتایج  :تذکر

طبقه بحرانی برای   iaباشد که در صورت استفاده از تا حدی دست باال می ،هابه سایر روشبطور معمول نسبت 

 .خواهد شد نیز تشدیداین وضعیت کلیه طبقات، 

 برشی دیوارها خمشی و حذف سختی؛ روش دوم

در دو  های مرزیحفظ گردیده و لذا در دیوارهای غیر دمبلی که فاقد ستون هاباربری محوری دیوار ،در این روش

 انتهای دیوار هستند، مشکلی از بابت باربری ثقلی ایجاد نشده و نیاز به تمهیدات اضافی جهت تأمین باربری ثقلی

 باشد:جزئیات کار در این روش به شرح زیر می .در مدل نخواهد بود محل دیوار
. شودمعرفی برابر صفر  ، f12گزینه  یا همان برشی ضریب اصالح سختی، برای کلیه دیوارها در کلیه طبقات -1

. معرفی شود 001/0رابر با ب  m12و m11، m22 مربوط به گزینه خمشی ضرایب اصالح سختیهمچنین 

 .مانندباقی می موجود در مدل اصلیبرابر همان مقادیر و بدون تغییر   f22و  f11ضرایب اصالح مربوط به

ضرایب  ،باشنددر دو انتهای خود میهای مرزی دیوارهای برشی دمبلی شکل که دارای ستونخصوص در  -2

معرفی شود تا میزان  1/0عدد کوچکی نظیر ( I33و  I22های مرزی )ستوناین اصالح سختی خمشی 

 در باربری جانبی به حداقل برسد. مشارکت آنها

 . مفصلی شوند شالودهتراز  درهای اتصال پای دیوار گره -3

 با توجه ،د لیکنندرصد نیروهای زلزله مدل اصلی کاهش یاب 25به  ،وارد بر سازه یالزم است نیروهای زلزله -4

  ،شودجذب می دیوارهابخشی از نیروی جانبی هر طبقه توسط کماکان  ،دیوارهاکاهش سختی  علیرغمبه آنکه 

 مقداراز  ،نیروهای زلزلهدرصد  25بجای  ،از برش هر طبقه و قاب دیوارها با معلوم بودن سهم مقتضی است

همانطور که پیشتر . است شدهدرصد  25تا اطمینان حاصل گردد سهم قاب، حداقل  بزرگتری استفاده شود

گردد و نباید عنوان بخشی از سهم دیوار محسوب میهای مرزی در دیوارهای دمبلی بهسهم ستون ،اشاره شد

 .عنوان سهم قاب در نظر گرفته شودبه

به  ،افزایش یافته اند تحت نیروهای زلزلهدرصد را اقناع نکرده 25طه طبقاتی که ضاباعضای قاب در  ،نهایتاً

 .بررسی و در صورت لزوم طراحی مجدد شوند ،4شرح بند 

 های دیوارهاحذف کلیه سختیوم؛ سروش 

در خصوص  بنابراین،. شودکاهش داده می هادیوار هایسختی کلیهجهت حذف باربری جانبی دیوار،  ،در این روش

الزم است بابت برطرف نمودن مشکل  ،های مرزی در دو انتهای دیوار هستندکه فاقد ستون ،دیوارهای غیر دمبلی

  :باشدجزئیات کار در این روش به شرح زیر می .لحاظ گردد یتمهیدات ،هاآنباربری ثقلی 
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 f11 ،f22 ،f12 ،m11 ،m22 ،m12 ،v13) یب اصالح سختیاضربرای کلیه دیوارها در کلیه طبقات، کلیه  -1

 .دشو معرفی 001/0با برابر  (v23و 
ضرایب اصالح سختی  ،باشندهای مرزی در دو انتهای خود میکه دارای ستون ،دیوارهای برشی دمبلی شکلدر  -2

در دیوارهای غیر دمبلی  های قاب معرفی گردد.مشابه با ستون( I33و  I22های مرزی )ستوناین خمشی 

. ددر طرفین دیوار مدل شو فرضی هاییالزم است ستون ،های مرزی در دو انتهای دیوار هستندکه فاقد ستون

ابق مط و یا قرار دارندهای قاب که در مجاورت دیوار ستونتوان مشابه با ابعاد های فرضی را میاین ستونابعاد 

های فرضی ستوناین ضرایب اصالح سختی خمشی  .در نظر گرفت ( سامانه13)سوال شماره توضیحات ذیل 

(I22  وI33 ) در بررسی  ،های فرضیموجود در این ستون آرماتورهای قاب معرفی گردد. مشابه با ستوننیز

های فرضی در فرآیند طراحی قاب، چراکه قرار نیست این ستون ،باشدحائز اهمیت نمی درصد، 25ضابطه 

 .طراحی شوند

لیکن با توجه به  ،درصد نیروهای زلزله مدل اصلی کاهش یابند 25به  ،زلزله وارد بر سازهالزم است نیروهای  -3

  ،شودجذب می هاآنبخشی از نیروی جانبی هر طبقه توسط کماکان  دیوارها،کاهش سختی  آنکه علیرغم

 مقداراز  ،نیروهای زلزلهدرصد  25بجای  ،از برش هر طبقه و قاب دیوارها با معلوم بودن سهم مقتضی است

همانطور که پیشتر . درصد شده است 25تا اطمینان حاصل گردد سهم قاب، حداقل  بزرگتری استفاده شود

های فرضی مدل شده در دو انتهای دیوارهای های مرزی در دیوارهای دمبلی و نیز ستونسهم ستون ،اشاره شد

عنوان سهم قاب در نظر و نباید به گشتهعنوان بخشی از سهم دیوار محسوب به( 2موضوع بند)غیر دمبلی 

 .گرفته شود

به  افزایش یافته، تحت نیروهای زلزله ،انددرصد را اقناع نکرده 25اعضای قاب در طبقاتی که ضابطه  ،نهایتاً

 .بررسی و در صورت لزوم طراحی مجدد شوند ،3شرح بند 

 تبدیل دیوار به ستون معادل و حذف سختی جانبی آنروش چهارم؛ 

 .شوندمی مدلمقطع دیوار با معادل فرضی صورت یک ستون بهو  Frameالمان  در قالبدیوارها  ،در این روش

 هایقادر به تحمل بار ،های معادلستوناین نظر به آنکه  .گرددحذف می باربری جانبیها از آن مشارکت سپس

واهد در مدل نخ محل دیوار باربری ثقلی نیاز به تمهیدات اضافی جهت تأمینباشند، میثقلی )به صورت محوری( 

 جزئیات این روش به شرح زیر است: .بود

 شود.مقطع دیوار معرفی ابعاد با مشابه به ابعاد  ستون مقطع یکازای هر دیوار، به -1

 د.تعریف شو (Rigid Beamتیرهایی با وزن صفر و سختی باال ) -2

شود. الزم است مدل می معادل نظیر با آن جای هر دیوار، ستوندیوارها از مدل حذف و به ،در کلیه طبقات -3

وجه تد تا در باربری جانبی مشارکت نداشته باشند. نشوصورت دو سر مفصل مدل به ،های معادلاین ستون

  زن ستونهای معادل نباید صفر شود تا تأثیر وزنی دیوارها در مدل باقی بماند.شود که و
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در طول  ،به آن اشاره گردید 2بند که در ( Rigid Beam) با سختی باالتوسط تیرهای  ،ستونهای معادل -4

 مدل شوند.دو سر مفصل  صورتبه طبقات کلیهدر  ،تیرهای صلباین  به سازه متصل شوند. ،دهانه دیوار

  
 تبدیل دیوار به ستون معادل

های مرزی این ستون ،باشندهای مرزی در دو انتهای خود میستوندیوارهای برشی دمبلی شکل که دارای در  -5

دیوارهای  خصوص درهای قاب معرفی گردد. مشابه با ستون ،هاآن خمشی حذف نشده و ضرایب اصالح سختی

هایی فرضی در طرفین دیوار الزم است ستون ،های مرزی در دو انتهای دیوار هستندغیر دمبلی که فاقد ستون

 قرار دارندهای قاب که در مجاورت دیوار ستونتوان مشابه با ابعاد های فرضی را میاین ستونابعاد مدل شود. 

این ضرایب اصالح سختی خمشی . در نظر گرفت ( سامانه13)سوال شماره و یا مطابق توضیحات ذیل 

های موجود در این ستون آرماتور های قاب معرفی گردد.مشابه با ستون( نیز I33و  I22های فرضی )ستون

های فرضی در فرآیند باشد، چراکه قرار نیست این ستوندرصد، حائز اهمیت نمی 25فرضی، در بررسی ضابطه 

 .طراحی قاب، طراحی شوند

با توجه به  ،لیکن .درصد نیروهای زلزله مدل اصلی کاهش یابند 25به  ،زم است نیروهای زلزله وارد بر سازهال -6

ی های مرزی یا فرضستونبخشی از نیروی جانبی هر طبقه توسط آنکه علیرغم حذف سختی دیوارها، کماکان 

ها این ستون با معلوم بودن سهم مقتضی است ،شودجذب می( 5)موضوع بند  دیوارهامدل شده در دو انتهای 

تا اطمینان حاصل  بزرگتری استفاده شود رمقدااز  نیروهای زلزله،درصد  25بجای  ،از برش هر طبقه و قاب

 . درصد شده است 25گردد سهم قاب، حداقل 

به  افزایش یافته، تحت نیروهای زلزله ،انددرصد را اقناع نکرده 25اعضای قاب در طبقاتی که ضابطه  ،نهایتاً

 .بررسی و در صورت لزوم طراحی مجدد شوند ،6شرح بند 

 :نکاتسایر 

دارای زلزله بارهای و استفاده از ترکیبراستای متعامد  یدرصدی زلزله 30لحاظ نمودن اثر ،درصد 25 مدلدر  -1

 ضرورت ندارد. مذکور،

 باشد.های جانبی نسبی طبقات نمیتغییر مکاننیازی به کنترل  ،درصد 25 مدلدر  -2

  د.باشو اعمال ضریب تشدید پیچش تصادفی نمی نامنظمی پیچشیبررسی نیازی به  ،درصد 25 مدلدر  -3

 دسی نی کمیته ایرانی نرم افزارهای مهنسامانه اطالعرسا
Website: https://iesc.bhrc.ac.ir/ 
 

https://iesc.bhrc.ac.ir/


 

 

 باشد.نمی P-Deltaلحاظ نمودن اثر نیازی به  ،درصد 25 مدلدر  -4

مشمول اعمال ضریب نامعینی شده باشد الزم است اثر ، در راستای سیستم دوگانهسازه اصلی، که درصورتی -5

 .برای آن راستا در نظر گرفته شود نیز درصد 25در مدل  ،این ضریب

الزم نیست این  ،گردندبخشی از دیوار محسوب می ،نظر به آنکه ستونهای مرزی دیواردر دیوارهای دمبلی،  -6

 (.( سامانه12)سوال شماره )همچنین مراجعه شود به  طراحی شوند ،درصد 25در مدل  ی مرزی،هاستون

 نیز درصد قاب 25تا در سهم دو سر مفصل شود  ،الزم است این تیر ،های دیواردرصورت وجود تیر بین المان -7

  .(( سامانه14)سوال شماره همچنین مراجعه شود به ) مشارکت نداشته باشد
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