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Abstract 

One of the effective methods in improving the seismic behavior of structures is the use of light steel 

structures (LSF) systems. The (LSF) system, which is made of cold-rolled steel sections (CFS), has been 

widely used in the industrial production of commercial and residential buildings for about 20 years, and 

as a suitable alternative to traditional construction methods. It has found a special place in the 

construction industry of advanced countries. These types of systems receive a small amount of lateral 

force during severe earthquakes, and due to two special properties, i.e. prefabricated structural members 

and suitable thermal insulation, these systems are widely used in The advanced countries of the world 

are used to build residential houses. Wooden buildings show good resistance against earthquakes. In a 

wooden structure, low to moderate vulnerability to earthquakes is usually observed. One of the reasons 

for the good performance of these buildings against earthquakes is their light weight compared to other 

types. Also, the presence of many non-structural components such as load-bearing walls increases the 

amount of energy wasted by the building against earthquakes. In addition, the presence of many joints 

increases the malleability of the building. 
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 سبک  ی و فوالد  یچوب ی سازه ها  یرفتار لرزه ا  سهیمقا

 ار یصمد نیحس

 ران ینور تهران شمال، تهران، ا  امیارشد عمران سازه، دانشگاه پ  یکارشناس  یدانشجو 

   1401مهر  21: نی انتشار آنال؛ تاریخ   1401مهر  21: رشیپذ ؛ تاریخ 1401مهر  21ی: بازنگر؛ تاریخ  1401 ور یشهر   09: افتیدر تاریخ 

 چکیده

 ستمی( است. سLSFسبک )  یفوالد  یسازها  یها  ستمیسازه ها، استفاده از س  یمؤثر در بهبود رفتار لرزه ا  یاز روش ها  یکی

(LSFکه از مقاطع سرد نورد شده فوالد )ی  (CFS ساخته م )د یسال است که به شکل گسترده در تول  20شود در حدود    ی  

ساخت،    ی سنت  یروش ها  یبرا  یمناسب  نیگزیو به عنوان جا  رود یم  ی به کار م  ی و مسکون  یتجار  یادار  یانواع ساختمانها  یصنعت

  د، یشد  یها در هنگام وقوع زلزله ها  ستمینوع س  نیاست. ا  افتهی  شرفتهیپ   یدر صنعت ساخت و ساز کشورها  یا  ژه یو  گاه یجا

 ی حرارت  قیو عا   یسازه ا  یاعضاساخته بودن    شیپ   یعنی  ژه،یو  تیدو خاص  لیکند و به دل  یم  افتیرا در  یکم  یجانب  یرویمقدار ن

 یساخت منازل مسکون  یجهان برا  شرفتهیپ   یدر کشورها  یبه طور گسترده ا   یسازها  ستمیس  نیمناسب، موجب شده است که ا

  معموال   یسازه چوب  کیدهند. در    یدر برابر زلزله از خود نشان م  یمقاومت خوب  ی. ساختمان های چوبرندیمورد استفاده قرار گ

ساختمان ها در برابر زلزله، سبک    ن یعملکرد خوب ا  لیاز دال  ی کیشود.    ی تا متوسط در برابر زلزله مشاهده م  کم   رییپذ  بیآس

مقدار   ش یباربر باعث افزا وارهای یمانند د اد یسازه ای ز ریوجود اجزای غ  نیاست. همچن گر یبودن وزن آنها نسبت به گونه های د

  ی م  شیساختمان را افزا  رییشکل پذ  اد یوجود اتصاالت ز  نی . عالوه بر اشودیم  لهانرژی هدر رفته توسط ساختمان در برابر زلز

 دهد. 

 :کلیدی  کلمات

 سبک  یفوالد ،یسازه ها، چوب ،یرفتار لرزه ا سه،یمقا
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 مقدمه

 روش  از   یکی .  شود  می  گرفته  بهره   مختلفی   های   روش  از  زلزله  برابر  در   ها   سازه  بیشتر  هرچه  سازی  مقاوم   منظور  به  امروزه

  در   ها   سیستم  نوع   این.  است(  LSF)  سبک  فوالدی  سازهای  های   سیستم  از  استفاده   سازه ها،   ای  لرزه  رفتار   بهبود  در  مؤثر  های

  بودن ساخته پیش   یعنی ویژه، خاصیت دو  دلیل  به  و  کند می  دریافت را کمی  جانبی  نیروی مقدار شدید،  های زلزله وقوع  هنگام 

 پیشرفته  کشورهای  در  ای  گسترده  طور  به  سازهای   سیستم  این  که   است  شده   موجب  مناسب،  حرارتی  عایق  و  ای  سازه   اعضای

  طراحی  سنتی،  روش  به  ها  سازه  این  لرزهای  طراحی  در  آنکه  دلیل  به.  گیرند  قرار  استفاده  مورد  مسکونی   منازل  ساخت  برای  جهان

  وقوع  هنگام  در  ها   سازه  این  اصلی  ضعف  ی  نقطه  عنوان  به  اتصاالت  ها   سازه   این  در  شود،  نمی  گرفته  نظر  در  درستی  به  اتصاالت

کشورهای   در  عمران  مهندسان  تایید  مورد  های  سیستم  از LSF سیستم  (1389  جعفروند،. )آید  می  شمار  به  شدید   های  لرزه  زمین

 گچی   های  تخته  و  صفحات  ساختمان،  پایداری  تامین  برای  شده  نورد  فوالدی  های  ورق   از  سازه  این .  باشد  می  مدرن  و  یافته  توسعه

  سازه   های  سیستم  با  ترکیب  توانایی  سیستم  این.  است  شده  تشکیل  نما  عنوان  به  خارجی  دیواره قطعات  و  درونی  پوشش  به عنوان

 برابر در امتیاز بزرگترین این و داد  کاهش درصد پنجاه   تا را سازه وزن میتوان سیستم این از استفاده با. باشد   می دارا دیگر را ای

 آلودگی محیط  کاهش انرژی، مصرف گیر چشم کاهش و بندی عایق  سازی، ( در مقابل سبک1393)عدالتی،  .باشد   می     زلزله

  چوبی   مزایای ساختمانهای   جمله  از  که  بیشتر  عمر   و   سرمایه  کاهش   و   ساخت  در   سرعت   ساختمانی،   مصالح   پرت   کاهش   زیست،

 آنها   وزن  بودن  سبک  زلزله،  در برابر   ساختمانها  این  خوب  عملکرد  دالیل  از  یکی  نتیجه   در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  باشد  می

 رفته   هدر   انرژی  مقدار  افزایش  باعث   باربر  مانند دیوارهای  زیاد   ای  سازه  غیر  اجزای  وجود  همچنین.  است  دیگر   گونه های   به  نسبت

  کوهی،  گل)   .میدهد  افزایش  را  ساختمان  پذیری  شکل  زیاد  وجود اتصاالت  این  بر  عالوه.  شود  می  زلزله  برابر  در  ساختمان  توسط

1395) 

 تاریخچه استفاده سازه های چوبی 

  روحیه   سازگاری با  و  بودنش   طبیعی  فراوان،  پذیری  شکل  خاطر خاصیت  به  گل   از  پس   ساختمان  مصالح   سایر  چوب برخالف

 بسیار   سازی  در ساختمان  که  ماده  این  مکانیکی  خواص  کشف  دلیل به  نیز  است. امروزه  برخوردار  ای  ویژه  مطلوبیت  از  انسان

 خواص   با   ارتباط  در  علمی   تحقیقات گسترده  و  شده  ساختمان  در  مهندسین  توسط  آن  بکارگیری گسترده  سبب.  میباشد  چشمگیر

  های   ساختمان  زمینه  در  20  قرن  ابتدای  از   اروپا  است. در  شده  آغاز   18  قرن  اوایل   از  پیش   سال  200  از حدود   چوب  مکانیکی 

  های متعددی  پل  مناسب،  انرژی  جذب  قابلیت  و  کم  وزن  مقاومت مناسب،  دلیل  به  و  شده  فعالیت  چوبی  های  پل  هم  چوبی و

  کشور   در  مخصوصاً  سال اخیر  4  در  فعالیتها  این  و  میگیرد  قرار  استفاده  امروزه مورد  آنها  از  زیادی  تعداد  که  است  شده  ساخته

  هایی  منحنی به صورت  و بررسی را آلمان چوب دین نامه  آئین که طوری (DIN) ویژگیهای یافته کامالً  ای گسترده رشد آلمان

 )ساختمان  طرح   AITCنامه    آئین  گرفت و  شدت  در آمریکا  نورتریج  1979  سال  زلزله  از  پس  مطالعات  این.  نموده است  اعالم

به    داد  سوق   طبقه  5  زلزله تا  برابر  در  مقاوم  چوبی  سبک  خانه های  ساخت  به سمت  را  مهندسین  و  گردید  تدوین(  چوبی  های

  از  آمریکا   در   پل   71200  همچنین.  چوبی میباشند  آمریکا  کشور  طبقه  5  تا   های   ساختمان 80از %  بیش حاضر  حال   در  که  طوری

 (1393گیرد. )چرختاب،   می بر در را کشور آن های پل%  12 که است ساخته شده چوب

 مزایای استفاده سازه های چوبی

  پلهای   و  ها  برج  چوبی،  های  ساختمان.  باشد  می  باالیی  مقاومت  دارای  و  سبک  دیگر،  ساختمانی  مصالح  با  مقایسه  در  چوب

 برداری   بهره  هم  هنوز  که  قدمت  سال  700  از  بیش  با  چوبی  های  ساختمان.  باشد  می  واقعیت  این   بیانگر  جهان  در سرتاسر  چوبی

 بیشترین   گرما  مقابل  در  حفاظت  در  ها  ساختمان  این.  باشد   می   ساختمانی  مصالح  عنوان  به  چوب  طوالنی  عمر  شوند، نشانگر  می
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 های   کشور  بیشتر  در  چوبی  های  ساختمان  ای  سازه  سیستم.  کنند  می  صرفه  به  مقرون  و  سریع  را  ساز  و  ساخت  داشته و  را  کارایی

  80  از  بیش  که  طوری  به.  شوند   می   استفاده  معمولی   ارتفاع  با   و   مسکونی  های   ساختمان  ساخت  برای  لرزه خیز  مناطق   در   دنیا

 ساختمان   این  بودن  امن  از  حاکی  گذشته  های  زلزله  از  آمده   بدست  تجربیات.  اند   شده  ساخته  چوب  امریکا از  در  ها   ساختمان  درصد

بودند. )گل    چوبی  غیر  های  ساختمان  در  جانی  خسارات  تمامی  ژاپن  کوبه  1995  زلزله  در  عنوان مثال  به.  است  زلزله  برابر  در  ها

 (1395کوهی، 

  چوبی  ساختمان  سیستم  اصلی   اجزای 

 وجود  سنگین های خانه مانند هایی فونداسیون به نیاز هستند، سبک بسیار که متعارف چوبی های ساختمان در: فونداسیون

  سیستم   نوع  این  در   فونداسیون  ترین  مناسب  نواری  های  پی.  هستند   حداقل  ابعاد  در  اغلب  ها  ساختمان  این  و فونداسیون   نداشته

  و  ثقلی   بارهای  اساس  بر  فونداسیون   طراحی.  کرد  استفاده  هم   تکی  های  پی  از  توان  می  نیاز  صورت  در.  می باشند  ساختمانی

 .می گیرد صورت خاك مقاومت

 چوبی  ساختمان  باربر  سیستم   داخلی،  باربر  دیوارهای  همراه  به  گاهی  و  تنهایی  به  خارجی  باربر  دیوارهای:    خارجی  دیوارهای

  به   مهاری  های  پیچ  با  و  گرفته  قرار  بتنی  پی  روی  و  شده  ساخته  قاب  صورت   به  معین  فواصل  به   دیوارها  این.  تشکیل میدهند  را

  به  وارد  ثقلی   بارهای.  پوشانند  می   چندال  های   تخته  با   خارج  از  و  گچی   ورق  با   داخل  از  را  قابها   روی.  شوند  متصل می   فونداسیون

تعبیه   برشی  دیوارهای  جانبی،  باربر  سیستم  لحاظ  به.  شوند  می  متصل  فونداسیون  و  ها  کف  به  باربر  طریق دیوارهای  از  ساختمان

  به   آن  انتقال  و  برشی  نیروی  جذب  نقش  ساختمان  بیرونی  جدار  دیوارهای  مخصوصا  ساختمان  مختلف  های  بخش  در  شده

 .را دارند فونداسیون

  گل )  .شوند  می  متصل  فلزی  اتصاالت  یا  پیچ  میخ،  با  داخلی  یا  خارجی  باربر  دیوارهای  به  سقف   تیرهای:    سقف  کف  سیستم

 (1395 کوهی، 

 چوبی  های  سازه  ای  لرزه  رفتار  بررسی

  تا   کم   پذیری  آسیب  معموال  چوبی  سازه   یک  در .  دهند  می   نشان  خود  از  زلزله  برابر  در   خوبی  مقاومت  چوبی   های   ساختمان

  نسبت  آنها وزن بودن سبک زلزله، برابر در ها ساختمان این خوب عملکرد  دالیل از یکی. شود می  مشاهده زلزله برابردر  متوسط

 توسط  رفته  هدر  انرژی  مقدار  افزایش  باعث  باربر  دیوارهای  مانند  زیاد   ای  سازه  غیر  اجزای  وجود  همچنین.  است  های دیگر  گونه  به

  ای  لرزه تقویت برای. دهد می افزایش را ساختمان پذیری شکل زیاد اتصاالت وجود این بر عالوه. میشود برابر زلزله در ساختمان

 باشد:  می ضروری زیر نکات توجه به  ها ساختمان این

  گاز  و  برق   آب،  خطوط  قطع  و  ای  سازه  خسارت  باعث  و  بوده  خطرناك  بسیار  فونداسیون  به  ساختمان  کافی  اتصال  عدم ✓

 .  باشد می مناسب فونداسیون روی از سازه  واژگونی و حرکت از جلوگیری برای ها  آنکربلت از شود. استفاده  می

 دیوارهای.  است  الزم  ضعیف  و  نرم  طبقات  وجود  از  جلوگیری  و   سازه  پایداری  برای  برشی  دیوارهای  یا  بادبندها   از  استفاده ✓

  ساخته  شده  مهاربندی OSB بازشوهای  وجود  همچنین.  است  موثر  بسیار  زلزله  نیروهای  برابر  در  مقاومت  برای  برشی

  نیروهای  برابر  در  مقاومت  برای  را  کمی  دیواری  فضای  درها،   و  ها   پنجره  نظیر  بزرگ  با   شده  یا پوشش  وود  پلی  از  شده

 .باشند نمی مناسب بنابراین و گذاشته باقی زلزله

 است.   موثر  بسیار  زلزله  از  بعد  خسارات  از  جلوگیری در  دودکش  در  تر  سبک  مصالح  از  استفاده  و   ها  دودکش  کردن  مهار ✓

 ( 1395 کوهی، گل)
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 (LSF)سبک  فوالدی های سازه 

 گسترده شکل به که است سال 20 حدود در شود می ساخته (CFS) فوالدی شده نورد سرد مقاطع از که (LSF) سیستم

  سنتی  های  روش  برای  مناسبی  جایگزین  عنوان  به  و   میرود   می  کار  به  مسکونی   و   تجاری  اداری  ساختمانهای   انواع  صنعتی   تولید  در

  در    (LSF)سیستم  کاربرد  بررسی  منظور  به.  است  یافته  پیشرفته  کشورهای  ساز  و  ساخت  صنعت  در  ای  ویژه   جایگاه  ساخت،

 گوناگون   های  جنبه  از (LSF) سیستم  آن  دنبال  به  و  گرفته  قرار   مطالعه  مورد  سیستم  این  ساخت  های  روش  سریع،  ساز  و  ساخت

  این  از  استفاده   مزایای  مقایسه،  این   طریق  از  و   شده   مقایسه  معمولی،  فوالدی   سازه   ویژه ه  ب  ساخت  در  رایج   سنتی  های   سیستم   با

  سازی  ساخته  پیش   قابلیت  بودن  دارا  دلیل  هب   LSF سیستم  از  گیری  بهره  دهد   می   نشان   بررسی  این  نتایج .  است  شده  ارائه  روش

  40کاهش    با   و   داده   افزایش  برابر 5/2تا    را  ساز  و   ساخت  سرعت  محل،   کاربری  در  اختالل  یا  و   وقفه  ایجاد  بدون  بودن،  سبک  و

 (1391 )کالنتری، .میدهد  کاهش  درصد 50 تا نیز را سازه وزن  معمولی، فوالدی  های سازه به نسبت فوالد  مصرف در درصدی

 سبک   فوالدی های   سازه  استفاده از  تاریخچه

  سال  در  مناسب  ای  لرزه  عملکرد  و   ساخت  باالی  کیفیت  و  سرعت  جمله  از  فراوان  مزایای  دلیل   به  LSF  سیستم  از  استفاده

  ساخته   CFS  مقاطع  با  فوالدی  اعضای  از  که  LSF  سیستم.  است  یافته  توجهی  قابل  رواج  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  اخیر  های

  دالیل  به  1990  سال  از.  یافت  محدودی کاربرد  نبودن  اقتصادی  دلیل   به  اما  شد،  وارد  ساختمان صنعت  در  1946  سال  از  شود  می

 و   مسکن  انبوه  و  سریع  تولید  به  نیاز  محیطی،  زیست  مشکالت  آن،  تهیه  منابع  بودن  محدود  و  چوب  قیمت  افزایش  جمله  از  زیاد

  کانادا،  آمریکا،  در  سیستم  این  امروزه  طوریکه  به  یافت،  وسیعی  کاربرد  LSF  سیستم  سازی  ساخته  پیش  از  استفاده  ضرورت

  زیادی  کاربرد   مرتبه  میان  و  مرتبه  کوتاه   مسکونی   و   تجاری  های  ساختمان  احداث  در   دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و   ژاپن   استرالیا،

. اند  کرده  بررسی  متوسط  و   کوتاه  مدوالر  ساختمانهای  در  را  نازك  جدار  فوالد  از  استفاده  همکاران  و  داویس  1995  سال  در.  دارد

  در .  است  داده  قرار  بررسی  مورد  فوالدی  سبک  قابهای  در  را  برشی  دیوارهای  دینامیکی  عملکرد  همکاران  و  سرته  1996  سال  در

  1997 سال در اند. کرده بررسی  فوالدی سبک قاب  با های سازه  در را فشرده اتصاالت برشی رفتار همکاران  و داویس  سال همان

  مقاومت   کینی  و  پی  1998  سال  در.  اند  داده  قرار  بررسی  مورد  فوالدی  برشی  دیوارهای  در  را  ای  لرزه  رفتار  همکاران  و  درایور

  اتصاالت  از  تعدادی  مقایسه  به  همکاران  و  لنون  سال   همان  در.  اند   داده   قرار  بررسی  مورد  فوالدی  فشرده   اتصاالت   در  را  برشی

 پرداخته  نازك فوالدی برشی دیوارهای رفتار تحلیل به همکاران  و الگالی  سال  همان در اند. پرداخته سرد نورد فوالد در  مکانیکی

  همکاران  و   لوبل   2000  سال  در.  است  کرده   بررسی  فوالدی   سبک  قاب  از  استفاده   با   را  مدوالر  ساخت  الوسون  1999  سال   در.  است

  پانلهای   عملکرد  بررسی  به  دوبینا  2004  سال  اند. در   کرده   بررسی  متناوب   بارگذاری  تحت  را  نشده  سخت  برشی   دیوارهای  عملکرد

  مقامت  بررسی  به  همکاران  و  تیان  سال  همان  در.  است  پرداخته  متناوب  و  یکنوا  بارگذاری  تحت  سرد  نورد  استادی  دیوارهای  برشی

  ماند   پس  مدلسازی  به  رودریگرز  و  پاستور  2005  سال  در.  اند  پرداخته  سرد  نورد  فوالدی  دیوارهای  قابهای  سختی  و  گسیختگی

  آزمایشگاهی  مدل راجرز و الخراط سال  در همان اند.  پرداخته ها   سازه ك  ناز  دیوارهای در شکل X مهاربندی  با   برشی دیوارهای

 طراحی   مدل  پوهانسون  و  ولکوویچ  2006  سال  در  اند.  پرداخته  اند  شده  تقویت  مهاربندی  دیوارهای  بوسیله  که  سبک  فوالدی  قاب

  اند نموده بررسی  را باشند  می   مقاوم  آتش  مقابل   در که  الیه دو  با  شونده منبسط  و  الیه تک  گچی صفحات با   دیوارهای در سنتی

 روش   این.  است  نموده  ارائه  سبک  قابهای  در  U-Value  شاخص  محاسبه  برای  را  ساده   روش  یک   "گورگلوسکی  سال  همان  در  .

  سیالهای  تحلیل  در  محدود  المان  مدلسازی  از  استفاده  در  اولیه  اصول  به  بازگشت  بوسیله  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  جدید

 لرزه  طراحی  در  را  ها  گره   آزمایشگاهی  آزمایشات  همکاران  و  کاسافت سال  همان  در.  باشد  می  سبک  قاب  ساخت  میان  در  حرارتی

  فوالدی   قاب  mm   9  برشی  دیوارهای  پانل   تحلیلی  و  آزمایشگاهی  بررسی  به  بالژه  سال  همان  در.  اند  پرداخته  سبک  های  سازه  ای

  همان   در.  اند   کرده   بررسی  فوالدی   سبک  قاب   با   های  خانه  ای  لرزه  عملکرد  همکاران  و   دینا   سال  همان  در.  است  پرداخته  سبک

 ساختمانهای   در  سرد  نورد  فوالدی  سبک  قابهای  ای  لرزه             عملکرد  نظری  و آزمایشگاهی  مطالعه  به  همکاران  و  الندولفو  سال
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 2007  سال  در.  است  داده  قرار  آزمایش  مورد  را  سبک  فوالدی  برشی  دیوارهای  پانل  کاسه  و  سال  همان  در.  اند  پرداخته  کوتاه

  استاد  پروفیلهای  و  چرب  یا  گچ  پایه  بر  پانلهای  میان(  SCREWE)  شده  پیچ  اتصاالت  روی  بر  را  آزمایشاتی  همکاران  و  فیورینو

  اتصاالت   متناوب  آزمایشهای  بررسی  به  همکاران  و  هانگ  سال  همان   است. در  داده  انجام  سبک  فوالدی  سبک  قاب  با  سازی  خانه  در

  گسیختگی  -   گسیختگی  مرد  سه  پاسخ   ها   نمونه  این  در .  اند  پرداخته  شده   سرد   نورد  های  سازه  ویژه  فوالدی  خمشی  قاب  پیچی

  های   قاب  ای  لرزه  پاسخ  همکاران  و  الندولفر  سال  همان  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ستون  کمانش  و   بال  کمانش  اتصاالت،

  گسیختگی  مدهای  بررسی  به   "مقیمی  و  رونق  2008  سال  در.  اند  داده  قرار  بررسی  مورد  کوتاه  ساختمانهای  در  را  سرد  نورد  فوالدی

 ( 1389فر،  )وثوقی. اند پرداخته CFC دیوارهای پذیری شکل پاسخ  در  محاسباتی موثر ضرائب و مختلف های سیستم

 سبک  فوالدی های  سازه   از  استفاده   مزایای 

  یک   از  ساخت  دست  در   بناهای  ای  لرزه  عملکرد  بهبود  و   ساختمان  مفید   عمر  و  دوام   افزایش  ساخت،   باالی  کیفیت  به  توجه

  با  ساختمانها  و  فضاها   سایر  تأمین  کنار  در  دنیا  کشورهای  بیشتر  در  نیاز  مورد  مسکن  کمبود  سریعتر  هرچه  رفع  برای  تالش  و  سو

 تبیین   را  ساز  و  ساخت  صنعت  در  استفاده  جهت  نیاز  مورد  مصالح  ارزان  و  سریع  تولید  ضرورت  دیگر،  سوی  از  گوناگون  های  کاربری

  افزایش   و   ساختمانی   مصالح  تأمین  برای  نیاز   مورد  منابع   بودن محدود  جمله  از  جغرافیایی   اقتصادی  خاص   شرایط  وجود.  نماید  می

  اعضای   از  استفاده  به   تمایل  آن،  تولید   برای  شده   صرف   طوالنی  زمان  همچنین  دنیا،   نقاط  بیشتر  در  مصالح   قیمت  اجتناب  قابل  غیر

 بودن،   سبک  و  سریع  تولید  بر  عالوه  همچنین.  دهد  می  افزایش  را سریع  ساز  و  ساخت  انجام  منظور  به  شده  نورد  سرد  نازك  جدار

  حمل   کنار  در  آن،  تکمیلی  اجزای  و  CFS  مقاطع  شکل  در  زیاد  تنوع  دلیل  به  بومی   معماری  با   زیاد  سازگاری  جمله  از  دیگر  مزایای

  استفاده بدون که شده نورد سرد اعضاء. است نموده چندان دو را LSF سیستم ساخت در اعضاء این کاربرد آسان و سریع نقل و

  اجرای   در  ای  سازه  قطعات  از  نوعی  عنوان  به  شوند،  می  تولید  فوالدی  های  ورق   روی  بر  سرد  نورد  عملیات  انجام  با  و  حرارت  از

  مکانیکی  های   روش  طریق  از  فوالدی   های   ورق  به   دهی   شکل  درحقیقت  سرد،   نورد  عملیات  از  منظور.  روند  می   کار  به  ها   ساختمان

  (1391 کالنتری،)  .باشد می   گرمایش پیش  بدون

  ساختمانها  این   در  انرژی  انتقال  بندی درصد   عایق   لحاظ  به  که  نحوی  به   انرژی  مصرف  جهانی  استانداردهای  برخورداری از

  در  قابل توجه  جویی  صرفه  به  منجر  مدت  دراز  در  و  است  سنتی  های   سازه   از  یینتر  سیستم پا   در   دیوارها  مناسب LSF بسیار

  مقاطع  ساخت  و   دهی  شکل  روند  در  که  مکانیکی و  برقی  اجرای تاسیسات  سهولت  شود،  می  ساختمان  سرمایش  و  گرمایش  هزینه

  باعث   انها   داخل  از   ها  لوله  و   ها   سیم  که عبور  شود   می  بینی   پیش   مقاطع   این   جان  در   استاندارد  سوراخهایی,  نازك  فوالدی جدار

 ساختمان   نمای  و  محیط داخل  فرهنگی  تطابق  گردند،  می  دیوار  داخل  در  ها  کشی  لوله  و  الکتریکیهای    سیستم  نصب  در  تسهیل

از  انواع خارجی  سطوح  در  سنتی  ساختمانهای  با رنگ، کاشی،    آلومینیومی،  یا  ، چوبیPVC  نمای  آجرنما،  سنگ،  قبیل  نماها 

 خصیصه  این  که   دارد  وجود  .   .   .   دیواری و   کاغذ ,  اجرای رنگ  امکان  معمول  دیوارهای  همانند  نیز  داخل  فضای  در.    .   .   و  سرامیک

  ضوابط  و  استانداردها  برخوردار از  سازه،  این  ویژگی   دیگر  و  نشود   احساس  رایج  و  معمول  با ساختمانهای  تفاوتی  گردد  می  باعث

 (1396)میرجعفری، باشند  صوتی می و  حرارتی جمله عایقهای از سیستم  این عناصر  تمام سوزی آتش ضد

 (LSF) سیستم  دهنده  تشکیل  اجزای 

  پانل  سرد، حالت در شده داده فرم  فوالد:  ساختمانی مصالح نوع سه از LSF ساختمانی سیستم دهنده تشکیل اصلی اجزای

  LSF  ساختمانی  سیستم  همدیگر  به  فوق   قطعات   اتصال   با  واقع  در.  است  گرفته  شکل  سنگ  پشم  یا  شیشه،  پشم  و   گچی   های

 شکل  به  که  باشند  می  راترها  و  استادها  LSF  ساختمانی  سیستم  باربر  غیر  و  باربر  دیوارهای  دهنده  تشکیل  اجزاء.  آید  می  بوجود

  به  و ساختمان عمودی ارهایب دهنده  انتقال عنوان به باربر دیوارهای. میدهد  انتقال گاه تکیه به را جانبی و عمودی  رهایبا لینپا

  که   صورتی در. نمایند  می  عمل زلزله و  باد  جمله از ساختمان جانبی  ارهایب  کننده جذب  نیز و  با   خارجی نمای  نگهدارنده  عنوان
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  قبل   از  معموال  را  فوالدی  استادهای.  گیرند   می   قرار  استفاده  مورد  با  داخلی  فضاهای   جداسازی  برای  معموال  اریرب  غیر  دیوارهای

  په   پائین و  راترها په  پائین و   باال از معموال را استادها  این و  کند می   کاری سوراخ مکانیکی و  الکتریکی تاسیسات دادن عبور برای

  جداکننده   دیوارهای  یا  و  واحدی  چند  های  ساختمان  در  واحدها  جداکننده  میدهند. دیوارهای  اتصال  افقی(  اصلی  عناصر)  راترها

  صورت   به)    کف  روی  توان می   را  دیوارها  نوع  این.  باشند  می   اجرا  قابل  مختلف  های  به روش  معموال( باربر  غیر دیوارهای)    ها  اتاق 

  باالئی   رانرهای  نصب   دیگر  روش .  نمود  نصب  نظر   مورد  محل   در  ساختمان  اجزاء  از  بخشی  به عنوان  سپس   و   کرده   سرهم (    خوابیده

 (1395نسب،  باشد. )امیدی می(  درجا  صورت به دیوار اجرای) آنها  داخل در استادها  دادن قرار و  پائینی و

 سبک  فوالدی   های  سازه  ای  لرزه  رفتار  بررسی

  گردشدن   از  ناشی   آنها   ساختاری  و   شیمیایی   ترکیبات .  است  ای   سازه  مصالح  بین  در  عملکرد  بهترین  دارای  سبک  فوالدهای 

  و  سختی  همزمان  تقویت و  کردن  محدود  با  سبک فوالدهای .  مینماید توجیه را  آنها پذیر تسلیم رفتار و  شده  کرنش -تنش نمودار

  مدل   از  ای  مجموعه.   دهند  نشان  را  خوردگی  مقابل  در  عملکرد  بهترین  اند  توانسته  مصرفی   آلیاژهای  از  استفاده  با  مصالح مقاومت

  ای  سازه   رفتار  بروی  مستقیمی  تاثیر  غیرخطی  مصالح   کرنش- تنش  پاسخ.  است  شده  گردآوری  مقاله  این  در  شده   ساخته  های

  سخت  تا   الغر   اعضای   در  االستیک  غیر  محلی   کمانش   از  ناشی  گسیختگی   مقطع،   سطح  دیدگاه   از.  دارد  ها   قاب  و   اعضا  مقطع،  سطح

 حتی  و االستیک سنتی نمای است الزم طراحی رویکرد تغییر برای. است طراحی برای چالشی قطورتر اعضای  در کرنشی  شدگی

  بهتر   اعضا  و  قاب  در.  کرد  جایگزین   را  شکل  تغیر  براساس  پیوسته  مقاومت  روش  و  نمود  عوض  کرنش   -تنش  منحنی  پالستیک

  مصالحی   سبک  فوالدهای   که  آنجایی  از.  بگیریم   نظر  در  را  طراحی  مالحظات  و   کرده   بینی   پیش  را  سختی   کاهش  اجازه  است

 ( Gardne ،2019)  .گیرد قرار بررسی مورد آنها ساخت و طراحی تحلیل، ضوابط باید هستند؛  اهمیت حایز و ارزشمند

 بحث و نتیجه گیری 

  از  استفاده  که  باشد  می  ساختمان  سازی  صنعتی  های  روش  تری  کارآمد  از  یکی (LSF) نورد  سرد  سبک  فوالدی  های  سازه

 مهندسین  انجمن  تشکیل  از  پس   میالدی،   35  دهه   اوایل   از.  گردد  بازمی   اداری  و   تجاری   ساختمانهای  در  میالدی  50  دهه   به  آن

  از  استفاده   ،  [UBC] و [IBC] استانداردهای  در  شدن  وارد  و   مربوطه  های   نامه  آیین  تصویب  تدوین و   و   سرد   نورد  های  سازه

دارد.    ادامه  ای  فزاینده   روند  با   نیز  امروز  تا   و  شد  مواجه  ای  گسترده  استقبال  با   نیز  و اداری  تجاری  مسکونی،  بناهای  در  سیستم  این

 چوب  منابع  و  وسیع  های  جنگل  بودن  دارا  علیرغم  شمالی  امریکای  کشورهای  در  ای  سازه  سیستم  این  گسترش  دالیل  از  یکی

  در  چوبی   های   سازه  باالی  پذیری  آسیب  همچنین  . است  بوده  خود  طبیعی   منابع   و  ها   جنگل  حفظ  برای  کالن آنان   دید   فراوان

 آن  از  (1394)خدادادی،   . است بوده  چوبی  های سازه  برای مناسب  سیستمی جایگزینی  به  دالیل تمایل از دیگر  یکی  حریق برابر

  اهمیت  از  نوین  های  روش  به  ساختمان  کردن  سبک  لذا  است  شده   واقع  جهان   در  لرزه  زمین  فعال  کمربند   روی  کشورمان  که  جایی

  سازه .  است  ساختمان  وزن  کاهش   ساز  و  ساخت  صنعت  در  LSF  نوین  فناوری  از  اصلی  و   عمده  هدف .  باشد   می  برخوردار  خاصی

LSF  کار   به  مسکن  انبوه  تولید  برای  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  اخیر  دهه  دو   طی  که  است  ساختمانی  ساخته  پیش  سیستم  یک  

 ویران گلی  و  چوبی های  خانه از زیـادی  تعداد که گیالن  1369 سال زلزله از ( پس www.markazeahan.com) .است رفته

بـه  و نکرد تخریب را آنها زلزله بودند مناسب پی  و ستون و تیر و اسکلت دارای که بناها  این از تعدادی کـه شـد مشـاهده  شدند

 به  توجـه بـا همچنـین و گلی و چوبی مصالح بودن ارزان به توجه با. نشد وارد آنها  به آسیبی چندان ترمیم قابل ترك چنـد جـز

 مزایای  زلزله  اثر  چشـمگیر  کاهش   و  چوبی  های  خانه  بودن  سبک  همچنین  و  بـومی  مصـالح  از  اسـتفاده  محیطـی  زیسـت  مزایـای

 (www.afzir.com ).میشود مشخص بیشتر چوبی بناهای از استفاده میشود، ضرورت  ذکر که دیگری

 



 ار یصمد  نی حس / 69- 62 (، 5)4 ،1401 پروژه،  و عمران  هی نشر

69 

 منابع

بررسی  فریدون؛ سهرابی،  نسب،  امیدی (1 کنفرانس  و   زمان  کیفیت،  نظر  از  LSF  های  سازه  سارا.    المللی   بین  هزینه، 

 .1395تکنولوژی،  و علوم مهندسی، در  پژوهش

 سازی  سبک المللی بین ، کنفرانس(LSF) سبک فوالدی های سازه ای لرزه ارزیابی  میثم. خانی علی؛ جلیل جعفروند، (2

 . 1389کرمان،   دانشگاهی زلزله، جهاد و

  ساختمانی   الگوی  ارائه  و  تحلیل  و  چوبی   سنتی  های  ساختمان  ای  سازه  میالد. ارزیابی  روحانیان،   شاهین؛  مقدم،  چرختاب (3

 .  30-17، ص 147 شماره ،33 دوره  ،1393 روستا، پاییز محیط و مسکن زلزله، نشریه برابر در مقاوم  و زیست محیط مناسب

  سنتی   های  روش  ا ب  مقایسه  در   آن  مزایای   و   فوالدی  سبک  های   علی. سازه  نیما؛ پورعبداله، امید؛ اردوخانی،   خدادی، (4

 . 1394ایران،  سازه مهندسی ملی همایش   ساخت، دومین

 کنفرانس  ، اولینLSF  فوالدی  سبک  های  سازه  ارزیابی  و  آرش؛ بررسی  پور،  کریمی  امیر؛    زاده،  محمود؛ ویسی  عدالتی، (5

 .1393ایران،  مکانیک و  معماری،برق  عمران، مهندسی محوری توسعه سراسری

  مهندسی، تابستان  مطالعات  علمی  بتنی، نشریه  و  فلزی  اسکلت  هایسیستم  با   LSF  سیستم  مقایسهکالنتری، مهسا.   (6

 .51-44 صفحه ،15 شماره ،1391

  های  افق  المللی  بین  چوبی، همایش  های  سازه  درسیستم  ای  لرزه  رفتار  علیرضا. بررسی  کوهی،  گل  کوهی، نیره؛    گل (7

 . 1395شهرها،   فرهنگی مدیریت و شهرسازی و معماری عمران،  مهندسی در نوین

ارزیابی   شهاب  میرجعفری، سید (8   LSF  در  سبک  فوالدی   های   سازه  در  زمان  و  هزینه  کیفیت،  های   شاخص  الدین. 

،  1396  تابستان  و  ، بهار1  شماره   ،2  ، مجله علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، دوره (یزد  شهر  های  سازه :  موردی  مطالعه)

 . 42-37 صفحه

  مقایسه  در  سازه موثر  سازی  سبک  در  LSF  سیستم  کاربرد  مجید. بررسی  شهرام؛ طارمی،  حمیدرضا؛ ترك،  فر،  وثوقی (9

 .1389کرمان،   دانشگاهی زلزله، جهاد و سازی سبک المللی بین کشور، کنفرانس در رایج های سیستم با

10) Gardne, Leroy. Stability and design of stainless steel structures –Review and outlook. 

Thin-Walled Structures 141.2019-p:208-216. 

11) www.markazeahan.com 

12) www.afzir.com 


	Comparison of Seismic Behavior of Wooden and Light Steel Structures
	Hossein SamadYar
	Abstract
	مقدمه
	تاریخچه استفاده سازه های چوبی
	مزایای استفاده سازه های چوبی
	اجزاي اصلی سیستم ساختمان چوبی
	بررسی رفتار لرزه ای سازه های چوبی

	سازه های فولادی سبک (LSF)
	تاریخچه استفاده از سازه های فولادی سبک
	مزایای استفاده از سازه های فولادی سبک
	اجزای تشکیل دهنده سیستم (LSF)
	بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سبک

	بحث و نتیجه گیری
	منابع

