
 

 

 حی سازهاطر فرآیند

لی عم هایجنبهبه تخیل و فکر محاسباتی نیاز دارد بلکه نیازمند دانش خوبی از  تنهانه سازهو طراحی  یزیربرنامهکل فرآیند 

 ، تجربه و قضاوت مهندسی است.محلیو قوانین  هانامهآیین آخرین مانند

طراحی شود که پایایی آن در طول دوره  ایگونهبهباید  چینهم. شودطراحی و ساخته  موردنظر باهدفمطابق  بایدهر سازه 

 :شودمی بندیتقسیماصلی زیر  یدسته دوبه  سازه طراحی بنابراین حفظ شود. برداریبهره

 یا کاربردی طراحی عملکردی .1

 ایسازهطراحی  .2

 راحی عملکردیط

و در درجه دوم با در نظر داشتن ظاهری مطلوب ساخته  طراحیدر  موردنظر باهدفهر ساختمان باید در درجه اول مطابق 

 شود.

ر نظر د فضاهایک ساختمان باید چینش درست  طراحی در . بنابراینهم باید ظاهر مناسبی داشته باشدساختمان  اخلیفضای د

سینما و ...  ،تئاتر اجتماع، هایسالندر  عبدون ماندید  آکوستیک،مناسب، نورپردازی،  یتهویهتا نیاز مشتری،  گرفته شود

 شود. نتأمی

 طراحی سازه

رفتار اعضای سازه تحت  در حقیقت درکسازه  طراحی. شودمیشروع طراحی سازه  یمرحلهوقتی شکل سازه انتخاب شد، 

 است. پایایی سازهو  برداریبهرهقابلیت ایمنی،  تأمین باهدفو  صرفهبهمقروننحوی به  هاآنبارها و طراحی 

 

 



 

 

 مراحل طراحی سازه

 شامل مراحل زیر است: ایسازهفرآیند طراحی 

 سازه طراحی (1

 بارها یمحاسبهبارها و  رفتار نیروهاتعیین  (2

 تحلیل هایروش (3

 طراحی اعضا (4

 برنامه زمانیو  تفصیلی هاینقشهتهیه  (5

 سازه طراحی

 :گیردمیطبق مراحل زیر صورت سازه  طراحی، هاساختمانعد از آماده شدن پالن معماری ب

 هاستون جانماییلف. ا

 ب. جانمایی تیرها

 هادال دهانهج. 

 پله احی طرد. 

 پی مناسبنوع  انتخابه. 

 هاستونجانمایی و جهت 

 در محل تقاطع تیرها / دیوارها قرار گرفته باشند.یا  و هاگوشهدر  باید ترجیحاً هاستون .1

 انتخاب کنید که ممان خمشی در تیرها کاهش پیدا کند. ایگونهبهرا  هاستونمحل  .2

 .باشد بزرگ ازحدبیشتیرها نباید  دهانه .3

 باشد. ازاندازهبیشنباید  هاستونمرکز به مرکز  یفاصله .4

 هاستونهت ج

 پرهیز کنید هاستون زدگیبیروناز 

پله تگاه دسبلکه فضای  کندمیایجاد ظاهر بدی  تنهانهدر اتاق پرهیز کنید، زیرا این کار  دیوارهااز  هاستون زدگیبیرونباید از 

باشد تا از الغر شدن ستون  مترمیلی 200کمتر از  بایدنعرض ستون  .کندمی مشکل را دچار چینش مبلمانو را مسدود 

نیاز  و پیدا کردهاز هر طبقه روی ستون کاهش  شدهاعمالمقدار بار  داد تاکاهش را  هاستونبین  یفاصلهباید جلوگیری شود. 

 شود.حذف به مقاطع بزرگ برای ستون 

 اصلی خمش قرار بگیرد یا عمود بر محور اصلی خمش باشد. یصفحهستون در قرار دهید که عمق  ایگونهبهستون را 

را هم کاهش  𝐿𝑒𝑓𝑓/𝑑. این کار همچنین نسبتشودمیاین کار برای افزایش ممان اینرسی و ظرفیت ممان مقاوم باالتر انجام 

 باربری ستون افزایش پیدا خواهد کرد. تظرفی ،داده و در نتیجه این کاهش
 

 رهاجانمایی تی

ه تا از اعمال مستقیم بارها ب بگیرندقرار  دارد، یکنواخت یگستردهبار  قسمتی که دیوارها یا زیرزیر  معموالًالف. تیرها باید 

 جلوگیری شود. هادال



 

 

دهانه  ) تغییر شکل با مکعب باشدو تغییر شکل  خوردگیترکاز مقادیر گفته شده در مبحث  بیشترنباید تیرها فاصله ب. 

در نتیجه افزایش طول دهانه باعث افزایش تغییر شکل ؛ 𝐿3/𝐷3عکس دارد، یعنی یرابطهمستقیم و با مکعب عرض  یرابطه

 .( شودمی تریبزرگ هایدهانهبرای 

 هادال یدهانهتعیین 

، دباشنروی هم یا فقط در یک جهت روب هایدهانهتنها در  هاگاهتکیه. هنگامی که شودمیانجام  هاگاهتکیهین کار با چینش ا

𝐿𝑥باشد وقرار گرفته  گاهتکیهچهار روی وقتی دال مستطیلی . کندمیعمل  طرفهیک صورتبهدال 

𝐿𝑦
< ک ی صورتبهباشد،  2

 . کندمیعمل  طرفهیکدال 

لی تنها اص آرماتورهای،  طرفهیکدر دال دارد.  بستگیهمآرماتورها بلکه به نسبت د اابعبه نسبت  تنهانهدال  یطرفهعملکرد دو 

 طفق آرماتورها بزرگ یدهانهدر . کنندمیروی هم منتقل برو گاهتکیهبه دو  را و بار شوندمیاستفاده کوتاه  یدهانهدر جهت 

 دارند.نقش توزیع بار و نه انتقال آن را 

 پی

و مشخصات خاک ممکن است در اثر  نوعو ظرفیت باربری خاک زیر پی دارد.  کندمینوع پی بستگی به باری که ستون حمل 

ه بمنجر  مقدار رطوبت. افزایش (مانند متورم شدن در هوای مرطوب) شودتغییر  یی دچارو تغییرات آب و هوا فصلی تغییرات

یمد، پایین باش خاکنزدیک هم باشند و ظرفیت باربری  هاستوناگر . شودمینشست تفاضلی  وخاک اهش ظرفیت باربری ک

 گسترده استفاده کرد.از پی  توان

 خلیلی اکبریعلمترجم: 

 منبع:

https://theconstructor.org/structural-engg/analysis/structural-design-process//1673 
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