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 !این شما و این هم نامنظمی در پالن

 
 اجباربهرا احداث کنیم که منظم باشند و گاهی اوقات  هاییسازهاست همیشه  غیرممکن دانیدمیکه شما هم  طورهمان

و  هامحدودیت 2800نامنظم، استاندارد  هایسازه؛ اما به علت رفتار دور از انتظار کنیممینامنظمی را طراحی  هایساختمان

 .کندمی بیان  نامنظم هایساختمانرا برای طراحی  هاییجریمه

که هر طراحی باید تسلط کاملی روی این موضوع داشته  باشدمی طراحی سازه یکی از مسائل مهم در انواع نامنظمی در سازه

، در صورت وجود هر یک از موارد زیر در پالن سازه، ساختمان در پالن دارای 2800ویرایش چهارم استاندارد  بر اساسباشد. 

 :نامنظمی است

 نامنظمی هندسی .1

 نامنظمی پیچشی .2

 نامنظمی در دیافراگم. 3

 نامنظمی خارج از صفحه .4

 غیر موازی هایسیستمنامنظمی  .5
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 :نامنظمی هندسی .1

 قرار دارند، دارای شکل هاآنکه عناصر مقاوم در برابر زلزله در امتداد  هاییقابپالن یک ساختمان باید نسبت به 

اختمان، ( در پالن سرفتگیپسبه این موضوع، در صورت وجود فرورفتگی ) با توجهمتقارن باشد.  تقریباًمتقارن و یا 

درصد طول پالن در آن امتداد  20همزمان از  طوربهساختمان در دو جهت  هایگوشهاز  دریکیاگر اندازه آن 

ان در پالن یک ساختم ازحدبیش زدگیبیرونبیشتر باشد، ساختمان نامنظمی هندسی دارد. وجود فرورفتگی یا 

 ایهقسمته شود، زیرا در هنگام ارتعاش ساختمان ممکن است شدن آن در هنگام زلزل پذیرآسیبباعث  تواندمی

ناهماهنگ با یکدیگر حرکت کنند. در حقیقت در این حالت به دلیل  صورتبهمختلف پالن تمایل داشته باشند تا 

 .شود پذیرآسیبفرورفته در پالن ساختمان، سازه ممکن است  هایگوشهایجاد شدن 

 :باشدمیزیر  صورتبهجریمه وجود این نامنظمی 

 در سازه 100-30اعمال زلزله متعامد  -

 درصد انجام خواهد شد. 90با  سازیهمپایهدر آنالیز دینامیکی  -

 

 :نامنظمی پیچشی. 2

که در صورت وجود فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی  باشدمی، نامنظمی پیچشی هاسازهانواع نامنظمی در  ازیکی دیگر 

چشی از نوع نامنظم پی تواندمیدر طبقات ساختمان، نیروی جانبی زلزله باعث ایجاد لنگر پیچشی در طبقات شده و سازه 

http://civilshow.ir/


 

3 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

ی مکان نسبنوع نامنظم زیاد پیچشی، حداکثر تغییر  از ، در یک سازه2800محسوب شود. با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 

درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو  20، از (Aj=1 کردن بامنظوردر یک انتهای ساختمان )با احتساب پیچش تصادفی و 

. باشدمیزیرین خود  قهبتغییر مکان یک طبقه نسبت به ط درواقعاست. تغییر مکان نسبی یک طبقه  تربزرگی ساختمان انتها

  .شودمیدرصد باشد، ساختمان از نوع نامنظم شدید پیچشی محسوب  40از در مواردی که این اختالف بیشتر 

 :باشدمیزیر  صورتبهجریمه وجود این نامنظمی 

 در سازه 100-30اعمال زلزله متعامد  -

 درصد انجام خواهد شد. 90با  سازیهمپایهدر آنالیز دینامیکی اگر نامنظمی پیچشی زیاد داشته باشیم،  -

 درصد انجام خواهد شد. 100با  سازیهمپایهاگر نامنظمی پیچشی شدید داشته باشیم، در آنالیز دینامیکی  -

 

 

 :نامنظمی دیافراگم. 3

را به  هامدیافراگبا کنترل ضوابطی  هانامهآیین. شودمیبا واژه دیافراگم شناخته  هاساختمان، سقف ایلرزهدر استانداردهای 

 کنندهتوزیعراگم نقش دیاف طورکلیبه. کنندمی بندیدسته پذیرانعطافسه دسته دیافراگم صلب، دیافراگم نیمه صلب و دیافراگم 

م نظیر دیافراگ هایویژگیباربر جانبی سازه را بر عهده دارد و نامناسب بودن  هایالماننیروهای جانبی وارد بر ساختمان بین 

 ر اساسبموجب نامنظمی در پالن ساختمان شود.  تواندمیبازشوها یا تغییرات زیاد در سختی دیافراگم، زیاد بودن مساحت 

 :شودمی انجام زیر صورتبه نامنظمی بحث در دیافراگم  هایویژگی، کنترل 2800ویرایش چهارم استاندارد 

ر . اگر تغییباشدمیاشد، سازه در پالن نامنظم درصد مساحت کل دیافراگم ب 50اگر مجموع سطح بازشو در یک طبقه بیشتر از 
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درصد سختی دیافراگم در طبقات مجاور باشد، سازه در پالن نامنظم است.  50ناگهانی در سختی دیافراگم هر طبقه، بیشتر از 

حی یکه البته در حالت کلی روش صر باشدمیدیافراگم  ایصفحهمنظور از سختی دیافراگم در بحث نامنظمی، سختی درون 

 .برای تعیین آن وجود ندارد

 :باشدمیزیر  صورتبهجریمه وجود این نامنظمی 

 در سازه 100-30اعمال زلزله متعامد  -

 درصد انجام خواهد شد. 90با  سازیهمپایهدر آنالیز دینامیکی  -

 

 :نامنظمی خارج از صفحه .4

در مواردی که در سیستم باربر جانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی وجود داشته باشد )مانند تغییر صفحه حداقل یکی 

ملکرد شده و ع پذیرآسیباست. در این حالت دیافراگم  دادهرخاز اجزای باربر جانبی طبقات(، نامنظمی خارج از صفحه در پالن 

 .نیز اشاره نمود یا حذف بادبند به ستون روی تیر توانمیاین نامنظمی  هاینمونهاز سایر  .نامطلوبی را در پی خواهد داشت

 :باشدمیزیر  صورتبهجریمه وجود این نامنظمی 

 در سازه 100-30اعمال زلزله متعامد  -
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 درصد انجام خواهد شد. 90با  سازیهمپایهدر آنالیز دینامیکی  -

 

 

 :موازیغیر  هایسیستمنامنظمی . 5

ندی، کس بآسازه حالت مطلوب  در طراحی. باشدمی غیر موازی هایسیستم، نامنظمی هاسازهانواع نامنظمی در  یکی دیگر از

نیروی زلزله توسط قابی که در همان راستا قرار دارد تحمل شود. چنانچه  شودمیچراکه باعث  باشندمیکس های موازی آ

مین که خوشایند نیست به ه کندمیتحمل  دو جهتباشد به این معناست که نیروی زلزله را در هر  غیر موازیآکسی در سازه 

درجه محدود  15تهران مرز بین این نامنظمی و منظمی را به  مهندسینظام. واحد کنترل نقشه باشدمیدلیل سازه نامنظم 

 .کرده است

 :باشدمیزیر  صورتبهجریمه وجود این نامنظمی 

 در سازه 100-30زلزله متعامد  اعمال -

 درصد انجام خواهد شد. 90با  سازیهمپایهدر آنالیز دینامیکی  -
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 گردآورنده:

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 
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