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 همه چیز راجع به ستون کوتاه

ت کنیم ترین نکاتش صحبخب این هفته تصمیم گرفتیم برگردیم به فضای طراحی سازه و راجع به یکی از مهم

 ."ستون کوتاهه"که اونم 

 .میگن کوتاه ستون بزرگه، نسبتا ارتفاعش به مقطعش ابعاد نسبت که ستونی بهتعریف ستون کوتاه: 
 

 

 

 جنبه علمی قضیه: 

 (.∆) دارن یکسانی افقی جابجایی بلند و کوتاه هایستون: هاستون جابجایی -

 نسابت ( L) ساتون  طاو   ساو   تاوان  باا  هاا  ساتون  جاانبی  ساختی  کاه  اونجاایی  از: هاستون سختی -

 .دارن بیشتری جانبی سختی کوتاه های ستون داره، عکس

 یساخت  و بلناد  ساتون  و کوتااه  ساتون  یکساان  جابجاایی  باه  توجاه  باا : هاا  ستون شده جذب نیروی -

 باه  هتوجا  باا  کوتااه  ساتون  توسا  ( F) شاده  جاذب  نیاروی  بلند، ستون به نسبت کوتاه ستون بیشتر

 بلنده ستون از بیشتر مراتب به زیر فرمو 
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 نیروی به توجه اب. میشه خراب اعضا بقیه از زودتر داره بیشتری انرژی جذب که سازه از عضوی زلزله هنگا  در

 به که میشه آغاز ها ستون این در شکست با سازه در خرابی کوتاه، های ستون توس  شده جذب باالی( انرژی)

 .معروفه کوتاه ستون پدیده

 حاال بریم ببینیم کجاها امکان به وجود اومدن ستون کوتاه وجود داره؟
 

 
  

 :ستون مجاورت در بازشو اجرای -1

 باعاا  تهویااه، و طبیعاای نااور کااردن فااراهم منظااور بااه ساااختمون میانقاااب دیوارهااای در بازشااوها ایجاااد

 هکوتااا ساتون  تشاکی   درنتیجااه و صالب  عناصار  توساا  ساتون  از ارتفااعی  در جزئاای جاانبی  محصورشادگی 

 پیادا  داماه ا ساقف  تاراز  تاا ( بتنای  و سافالی  بلاوکی،  آجاری، ) میانقااب  از بخشای  اگاه  ایان  بار  عاووه . میشه

 .میشه تشکی  کوتاه ستون ستون، آزاد ارتفاع قسمت در نکنه،
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 :شیب روی ستون اجرای -2

 تونساا پای،  ساط   روی طبقاه  اولاین  در( کاوه  دامناه  مانناد ) شایبدار  زماین  روی بار  سااختمون  احادا   باا 

 بقیاه  باه  تنساب  شایب  بااالی  ساتون  کمتار  طاو   دلیا   باه  حالت این در. میشه ایجاد مختلف ارتفاع با هایی

 .مواجهیم کوتاه ستون پدیده با ها ستون
 

 

 :ها کف در سطح اختالف -3

 مااو ر طاو   کااهش  باعا   هاا  پلااه راه در طبقاه  میاان  تیار  اتصاا   و دوبلکااس هاای  ساازه  در تاراز  اخاتو  

 .میشه کوتاه ستون تشکی  ودرنتیجه ستون
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 :ها زیرزمین نورگیر -4

 حد در بشه، هگرفت درنظر زمین سط  از باالتر همکف طبقه کف تراز زیرزمین، روشنایی و تهویه برای چنانچه

 در ازشوب اجرای به زیادی شباهت حالت این. میشه تشکی  کوتاه ستون همکف طبقه کف تا زمین سط  فاص 

 .داره ستون مجاورت

 

 

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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