
 

 

 هاستوناز ختلف نوع م 15

 یاسازه. ستون یک عضو گیرندمیقرار  مورداستفادهمختلف سازه  هایقسمتوجود دارد که در  هاستونچندین نوع مختلف از 

دال کف، دال سقف، یا ممکن است این بار را از طریق سقف،  هاستون. کندمیحمل تبارهای فشاری را  عمدتاًعمودی است که 

 منتقل کنند. هاپیه کف یا از یک تیر ب

. در این مقاله، کنندمیحمل ت خود یک یا هر دو محور مقطع عرضی لنگرهای خمشی را در راستای هاستون معموالًهمچنین 

 .کنیممی، صحبت شوندمیاستفاده  هاساختمانکه در احداث  هاستون در مورد انواع

 از: اندعبارت معیارهاکه این  شوندمی بندیطبقهبه انواع مختلفی  معیارچندین  بر اساس هاستون

 انواع میلگرد گذاری .1

 انواع بارگذاری .2

 الغری سبتن .3

 شکل .4

 مصالح ساختمانی .5

 انواع میلگرد گذاری بر اساس

 (خاموتدارای ) تنگ دار ستون .1

 لهفاصکه در  هاییخا موت. میلگردهای طولی توسط گیردمیقرار  مورداستفادهی بتنی هاساختماندر  معموالًاین نوع از ستون 

 دارای خاموت هستند. هاستوناز تمام درصد  55 تقریباً .شوندمیدارند، محصور نزدیک از هم قرار 

 
 ()خاموت یعرض یبا آرماتورها ستون -1شکل 

 دور پیچستون . 2

 تدمم دور پیچمیلگردهای نوع از ستون، . در این شودمیی بتن مسلح استفاده هاساختماننیز برای احداث  پیچ از ستون دور

 .گیرندمیرا گردهای طولی لیمدور 



 

 

 .شودمی( پذیریشکلبار محوری )ناشی از در شکست  تأخیرجانبی )اثر پواسون( و  محدودیتباعث  دور پیچمیلگرد 

 
 دور پیچ یستون با آرماتورها – 2شکل 

 ستون کامپوزیت .3 

های دگراز میل توانمیهم  آناست و در ساخت  شدهساختهتوسط یک قالب فلزی  شود کهمیستون کامپوزیت به ستونی گفته 

 .)مطابق شکل(از میلگردهای طولی استفاده نکرد  توانمیهم  کرد وطولی استفاده 

 آتش است. در برابر عملکرد خوب عالوه برکوچک  نسبتاًاال با سطح مقطع ب مقاومت ینوع ستون دارا نیا

 
 ستون مختلط -3شکل 

 ستون با بار محوری .4

 .شودمی دهینام یمحور با بار ستون ،ستون آن ،شوندوارد ستون  عرضی مقطع در مرکز ثقل یعمود یمحور یاگر بارها

 ستون ثقل مقطع عرضیمرکز دی درست در عموبارهای  اعمال رای، زشودمیدیده  ندرتبه وسازساختدر  یمحور با بارستون 

 در عمل ممکن نیست.

نوع ستون  نیاز ا اینمونه، شودمیمتحمل  مختلف جهات از را کف دالمتقارن  یبارها که چندطبقه یهاساختمان یستون داخل

 است.



 

 

 
 یستون با بار محور -4شکل 

 خارج از مرکز محورهتکگذاری ستون با بار .5

 رد رمتعارفیغ طوربه بار و در عوض شوندمیاعمال ن ستونعرضی قطع مرکز ثقل م منطبق بر یعمود یبارها آنستونی که در 

 .نام داردخارج از مرکز  محورهتک یستون با بارگذار ،گرددمیاعمال  مقطع ستوناز  Y ای X راستای محور

د اننمد تیر متصل هستن به طرفازیککه فقط  دهدمیی رخ ی صلبهاستوندر مورد  طورکلیبه محورهتک یستون با بارگذار

 ی کناری.هاستون

 
 خارج از مرکز محورهتک یستون با بارگذار – 5شکل 

 خارج از مرکزگذاری دومحوره ستون با بار. 6

 توانمیاعمال نشود؛  (Y ای X) راستاهااز  یکهیچدر  و نهبر مرکز ثقل مقطع عرضی ستون  نه هاستوندر  بار عمودی کهدرصورتی

 خارج از مرکز نامید. دومحورهستون با بارگذاری ستون را  آن



 

 

 یرهاتاین  اتصال .شوندمی، دیده اندشدهمتصل  صلب به تیرهای که گوشهی هاستوندر  معموالً دومحوره یبا بارگذار هاستون

 است. قائمه زاویهبه شکل  نسبت به قسمت فوقانی ستون،

 
 ره خارج از مرکزدومحو یستون با بارگذار -6شکل 

 بر اساس نسبت الغری

 شوند: بندیطبقهند به موارد زیر توانمی هاستونبه حداقل بعد جانبی(  مؤثربر اساس نسبت الغری )نسبت طول 

 ستون کوتاه .7

 کهدرصورتی .شودمی دهیستون کوتاه نام عنوانبهباشد، ستون  12کمتر از  آن یستون به حداقل بعد جانب مؤثراگر نسبت طول 

 .شودمیکافی نباشد، ستون کوتاه گسیخته  اندازهبهمقاومت فشاری ستون 

 
 ستون کوتاه -7شکل 

 ستون بلند .8

 بلند تحتستون  یک .نامیممیستون بلند ستون را  ،باشد 12از  ترشیب آن یستون به حداقل بعد جانب مؤثراگر نسبت طول 

 .شودمیدچار گسیختگی  کمانش ای خمش



 

 

 
 ستون بلند -8شکل 

 بر اساس شکل

 :شودمیمقطع عرضی یک ستون بتن مسلح شامل حاالت زیر شکل 

 ستون مربعی یا مستطیلی. 9

 نوعاز  ترساده اریبس یمربع ای یلیمستط یهاستون. ساخت شوندمیاستفاده  هاساختمان احداثدر  معموالً هاستوناین 

 .است ریزیبتنلیل سادگی کار با قالب بتن و این امر اساساً به د که است آن ایدایره

 
 یلیمستط ای یستون مربعشکل  -9شکل 

 ایدایرهستون  .11

 .گیرندمیقرار  مورداستفاده هاساختمان نمایو  کوبیشمع در  عمدتاً و شوندمی یخاص طراح طوربه هاستوناین 



 

 

 
 ایدایرهستون شکل  -11شکل 

 شکل L ستون .11

 .ی مستطیلی یا مربعی دارندهاستونو خصوصیاتی مشابه  شوندمیمرزی استفاده دیوارهای  هایگوشهدر شکل  Lستون  معموالً

 
 شکل Lستون شکل  -11شکل 

 شکل Tستون  .12

در ساخت  ایگسترده طوربه کلش Tی هاستون .شوندمیبه کار گرفته  زهسا کی یبر اساس الزامات طراح هاستوننوع  نیا

 .گیرندمیقرار  مورداستفاده هاپل



 

 

 
 شکل Tستون  شکل-12شکل 

 ستون فوالدی .13

معمولی ستون فوالدی  هایشکلاست.  شدهدادهنشان  14و  13 وجود دارد که در شکلفوالدی  یهاستون ی ازمختلف هایشکل

 است. شکل T، نبشی و ل، ناودانیشک Iشامل 

 
 )استاندارد( یستون فوالدشکل مقطع عرضی  -13شکل 

 
 (مرکب) یستون فوالدشکل مقطع عرضی  -14شکل 

 کامپوزیت ستون .14

 .است شدهدادهنشان  15ی کامپوزیت در شکل هاستونشکل معمولی 



 

 

 
 ستون مختلط شکل-15شکل 

 جنس مصالح سازنده ستونبر اساس 

 :شوندمیاساس مواد ساختمانی شامل موارد زیر  بر هاستونانواع 

 ستون بتن مسلح، فوالدی، چوبی، آجری، بلوکی و سنگی .15

 
 یسنگ (F و یلوک( بE،یجر( آD ،یچوب( C ،یفوالد B)تون بتن مسلح، ( سA: انواع ستون -16شکل 

 قنبری مترجم: محراب اکر
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