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چكیده
با توجه به زلزله خيزی ایران ،طراحی سيستمهای باربر جانبی امری بسيار مهم است .تا کنون از نظر زمان ساخت و هزینه معيار خاصی برای
انتخاب یک نوع سيستم باربر جانبی خاص مورد استفاده قرار نگرفته است و تنها بر اساس نوع معماری و عرف جامعه ،یک سيستم انتخاب
شده است .هدف از انجام این تحقيق ارائه مقایسهای از نظر زمان و هزینه برای انتخاب یک سيستم باربر جانبی ،فارغ از محدودیتهای
معماری برای انتخاب سيستم باربر جانبی مناسب میباشد ،بدین ترتيب که هزینه و زمان اجرای سيستمهای «قاب خمشی در دو جهت» و
«یک جهت قاب خمشی و یک جهت مهاربند ضربدری» در پالنهای متقارن و متعارف برای ساختمانهای چهار ،شش و هشت طبقه فوالدی
و با مساحتهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند .در این تحقيق ابتدا مدلسازی نرم افزاری ساختمانهای یاد شده با نرم افزار  ETABSانجام
گرفت و برای اینکه سازه های مورد مقایسه قرار گرفته از لحاظ رفتار سازه ای مشابه باشند سعی شد تا نسبت تنش تمام اعضا بين  0/7تا
 1/00باشد .پس از آن متره و برآورد هزینه و زمان ساخت اسکلت ساختمانها با استفاده از فهرست بهای ابنيه سال  39انجام گرفت و با
استفاده از آناليز فهرست بهای ابنيه ،از لحاظ هزینه و زمان ساخت اسکلت به بررسی حالتهای مختلف پرداخته شد .نتایج بررسیها منجر به
ارائه جداول و نمودارهایی برای ساختمانها با زیربناهای مختلف و در تعداد طبقات متفاوت گردید .بر اساس بررسی انجام گرفته ،به طور
کلی هزینه اجرای اسکلت با سيستم دارای مهاربند کمتر از سيستم قاب خمشی بدست آمد در حالی که زمان اجرای اسکلت با سيستم دارای
مهاربند بيشتر از سيستم قاب خمشی گردید.
کلمات کلیدی :هزینه ساخت اسکلت فلزی ،زمان اجرای اسکلت فلزی ،مقایسه سيستمهای باربر جانبی ،قاب خمشی ،مهاربندی

 -7مقدمه
با توجه به لرزه خيزی کشور ،همواره دغدغه مهندسين عمران یافتن راهکاری مناسب برای مقابله با نيروهای جانبی وارد بر سازه بوده و در
این راه سيستمهای متداولی در آئين نامهها عنوان شده است .در طراحی ساختمانهای متعارف معيار انتخاب سيستمهای باربر جانبی عمدتاً
مالحظات و محدودیتهای معماری بوده و در شرایطی که این محدودیتها وجود نداشته باشد ،معموالً طراح معيار دقيقی برای انتخاب
سيستم باربر جانبی نداشته و با توجه به نظر غير کارشناسانه کارفرما و یا راحتی خود از یکی از سيستمها استفاده مینماید .در این تحقيق به
مقایسه و ارزیابی هزینه و زمان الزم برای ساخت اسکلت فلزی ساختمانهایی با پالن متعارف و متقارن میپردازیم تا به معياری دقيق برای
انتخاب نوع سيستم باربر جانبی ،د ر شرایطی که محدودیت خاصی برای انتخاب آن وجود ندارد ،در سازه های فلزی دست یابيم .هدف از
انجام این تحقيق تعيين هزینه و زمان الزم برای ساخت اسکلت فلزی سازه های متداول است تا بدین ترتيب بتوان با دیدی باز نسبت به

انتخاب نوع اسکلت اقدام نمود و از طرفی ذهنيتی اوليه در مورد هزینه و زمان الزم برای اجرای کار داشت و بدین ترتيب مدیریت و کنترل
پروژهها را آسانتر و با مبانی علمی قابل اطمينان انجام داد.
برای این منظور با بررسی عوامل موثر بر تعيين نيروی زلزله وارد بر ساختمان در روش استاتيکی معادل در ویرایش سوم آئين نامه ،2000
ساختمانهایی با پالن منظم و متقارن با مساحتهای  100،110،70و  130مترمربع و با تعداد طبقات  4 ، 6و  0و با دو سيستم رایج باربر
جانبی برای ساختمانهای فلزی یعنی «قاب خمشی در دو جهت» و «قاب خمشی در یک جهت و مهاربند ضربدری در جهت دیگر» انتخاب
شدند .که از لحاظ سازه ای ،برای ساختمان های انتخاب شده استفاده از هر دو نوع سيستم باربر جانبی یاد شده امکان پذیر است و مشکلی از
لحاظ جابجایی و یا مقاومت برای استفاده از آنها وجود ندارد.

 -2مطالعات پیشین
در سالهای اخير مطالعات زیادی در خصوص مقایسه هزینه و زمان ساختمانهای مختلف صورت گرفته که تمرکز بيشتر آنها بر روی
مقایسه سازه های بتنی و فوالدی بوده است .سازه های بتنآرمه در مقابل سازه های فوالدی معموالً نياز به هزینهی کمتر و زمان بيشتری برای
ساخت دارد .در حالی که سازه های فوالدی ابتدا نياز به سرمایهی زیادی برای خرید آهن آالت دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای
باالتری خواهيم بود ،اما در ساختمانهای معمولی کمتر از  6طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد ]1[ .در اسکلتهای
فوالدی حتماً باید تمام اسکلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجرا کرد .به عبارت دیگر اول باید تير و ستونهایی وجود داشته باشد تا بتوان
روی آن سطحی به نام سقف یا همان کف را اجرا نمود .در حالی که در سازه های بتنآرمه ابتدا ستونهای هر طبقه و سپس سقف همان طبقه
که خود مشتمل بر تيرها و کف یکپارچه تری نسبت به سازه های فوالدی است اجرا میشود .در نتيجه در سازه های فوالدی سرعت برپا
کردن اسکلت بيشتر است و در سازه های بتنی سرعت اجرای سقف طبقات ]2[ .در مقایسه سازه های بتنی و فوالدی در مواردی از قبيل زمان
نصب ،کنترل کيفيت اجرا ،انعطاف در طراحی و قابليت بازیافت و استفاده مجدد فوالد عملکرد بهتری دارد حال آنکه در مسئله مهم هزینه بتن
مناسبتر به نظر میرسد]9[ .
البته در مواردی نيز به بررسی هزینه ساخت سازههایی با اسکلت فلزی پرداخته شده و تأثير متغيرهایی به شرح زیر بر قيمت ساخت
اسکلت مورد بررسی قرار گرفته است:
حجم پروژه :بدیهی است هرچه سازه بزرگتر و حجم آهن آالت بکار رفته در آن بيشتر باشد ،به علت وجود هزینههایی ثابت مانند تجهيز
کارگاه و هزینه جرثقيل و  ...قيمت تمام شده واحد برای ساخت و نصب اسکلت کمتر از حالتی خواهد بود که پروژه کوچک و وزن آهن
آالت کم باشد.
انبوه بودن :اگر پروژه بر اساس کار یکپارچه و متصل و یا به عبارت ی کار انبوه سازی باشد ،دليل عمده آن این است که در کار انبوه دستمزد
پایينتر است و سود کار از محل انبوهی کار تأمين میگردد.
ارتفاع ساختمان :هرچه ارتفاع سازه بيشتر باشد نيازمند ماشين آالت پيشرفته تر و گرانتر و نيز تأمين منابع انرژی بيشتر خواهد بود که این
امر به نوبه خود هزینهها را باال میبرد.
جزئيات اتصال :مسلماً اتصاالت پيچی به نسبت اتصاالت جوشی سرعت اجرای باالتری دارند .از طرفی آزمایشات کنترل کيفيت جوشها
نيز زمانبر خواهند بود.
اتصاالت گيردار :از آنجایی که در قابهای خمشی اتصاالت اجزای بسيار مهمی به حساب میآیند ،نيازمند دقت در اجرا هستند و به نوبه
خود هزینه بيشتری به سازه تحميل میکنند.

البته مواردی مانند محل اجرای پروژه ،تجربه عوامل اجرایی و عبور داکت های تاسيساتی از درون تيرها نيز در کنار علل ثانویه مانند هزینه
مواد اوليه ،نيروی انسانی ،تجهيزات و مخارج غير مستقيم بر روی قيمت واحد تمام شده برای ساخت و نصب اسکلت موثر هستند]4[ .

 -3روش تحقیق
با بررسی آیين نامه  2000این نتيجه حاصل میشود که در تعيين بار زلزله موارد زیر تأثير گذار هستند:
در روش تحليل استاتيکی حداقل نيروی برشی پایه یا مجموع نيروهای جانبی زلزله در هر یک از امتدادهای ساختمان با استفاده از رابطه زیر
محاسبه میگردد:
()1
در این رابطه  Vنيروی برشی در تراز پایه؛  *Wوزن کل ساختمان؛  Cضریب زلزله است ،که از رابطه زیر به دست میآید:
() 2
در این رابطه  : Aنسبت شتاب مبنای طرح (ميزان خطر نسبی زلزله) در این تحقيق محل ساختمانها تهران با خطر نسبی خيلی زیاد فرض
شد : *B .ضریب بازتاب ساختمان (وابسته به جنس خاک و ارتفاع سازه) در این تحقيق جنس خاک نوع  9فرض شده و  9ارتفاع متفاوت در
نظر گرفته شد : I .ضریب اهميت ساختمان (وابسته به نوع کاربری سازه) در این تحقيق ساختمانها مسکونی و با اهميت متوسط در نظر
گرفته شد : *R .ضریب رفتار ساختمان (وابسته به نوع سيستم سازه) در این تحقيق دو نوع سيستم باربر جانبی متفاوت در نظر گرفته شد]0[ .
در این تحقيق تالش شده از ساختمانهای منظم استفاده شود تا به طراحی دیناميکی احتياجی نباشد.
با توجه به موارد ذکر شده پارامترهای متغير موثر در نيروی زلزله موارد زیر میباشند:
*ارتفاع سازه (تعداد طبقات)
*نوع سيستم سازه
*وزن سازه (مساحت ساختمان)
براساس بررسی پارامترهای موثر در فرمول نيروی برشی زلزله در آیين نامه  2000این نتيجه به دست آمد که برای  4پالن مختلف با
مساحتهای 100 ،110 ،70و 130مترمربع (شکل شماره )1را در  6 ،4و 0طبقه و در دو سيستم سازه ای (قاب خمشی در دو جهت و یک
جهت قاب خمشی و یک جهت مهاربندی) مدلسازی و طراحی انجام شود تا بتوان سيستمهای مختلف سازه ای را از جهت قيمت و زمان
اجرا در ساختمانی با وزنهای مختلف و ارتفاعهای متفاوت مقایسه نمایم .الزم به ذکر است کليه عوامل تأثيرگذار دیگر در تمام پالنها
یکسان در نظر گرفته شد تا فقط تأثير سيستم باربر جانبی در طبقات و مساحتهای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گيرند.
مدلسازی نرم افزاری این ساختمانها با استفاده از نرم افزار  ETABSانجام گرفت و برای اینکه سازه های مورد مقایسه قرار گرفته از
لحاظ رفتار سازه ای مشابه باشند سعی شد تا نسبت تنش تمام اعضا بين  0/7تا  1/00باشد .با توجه به رفتار مناسب مقطع قوطی ()Box
برای سيستم قاب خمشی در دو جهت ،از این پروفيل در سيستم یاد شده استفاده گردید .این انتخاب به جهت واقعیتر شدن مقطع مورد
استفاده توسط طراحان انجام گرفت و در صورت استفاده از پروفيلهای دوبل رایج ،باید از مقاطعی به مراتب سنگينتر استفاده میشد .و
همچنين با توجه به رفتار سيستم قاب خمشی در یک جهت –مهاربندی در یک جهت برای این سيستم از مقطع  2IPEاستفاده گردید ،تا در
جهت قاب خمشی رفتار مناسبی داشته و در جهت مهاربندی مقطع بيش از حد نياز نبوده و از نظر هزینه به صرفه تر باشد و نيز برای مقایسه
بهتر ،مقاطع تير در دو سيستم یکسان انتخاب شدند .پس از انجام طراحی نرم افزاری اعضا ،اتصاالت به صورت دستی طراحی گردید.

سپس کل اسکلت سازه متره شد و وزن هر قسمت شامل ستونها ،تيرها ،تيرهای تودلی ،مهاربندها و اتصاالت براساس آیتمهای مورد نياز از
فهرست بها محاسبه شد و سپس با استفاده از فهرست بهای رسته ابنيه سال  1939معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،
برآورد ریالی هزینه ساخت اسکلت ساختمانها انجام گرفت.
در مرحله بعد با استفاده از آناليز فهرست بهای ابنيه و با فرض شرایط یکسان از لحاظ ماشين آالت و نيروی انسانی موجود ،زمان الزم برای
ساخت اسکلت ساختمان ها تعيين گردید .برای انجام این کار با توجه به اینکه زمان کار ماشين آالت در ساخت اسکلت به هيچ وجه زمان
بحرانی نيست از بررسی ماشين آالت صرف نظر شد همچنين از زمان ساخت پروفيلها در کارخانه صرف نظر شد و فقط زمان کار در کارگاه
مورد محاسبه قرار گرفت.
سپس کل کار اسکلت بندی براساس بحرانیترین زمان نيروی انسانی هر آیتم محاسبه شد .و با استفاده از نرم افزار Microsoft ( MSP
 )Projectبرنامه زمانبندی برای ساخت اسکلت ساختمانها تدوین شد .و در انتها زمان ساخت کل اسکلت به صورت نفر-روز محاسبه
گردید.

شكل شماره :7پالن های مدل شده در پروژه

 -4نتایج بدست آمده
با انجام مراحلی که در بخش قبل گفته شد وزن کلی اسکلت در هر یک از  24نمونه محاسبه گردید که نتایج در نمودار  1ارائه گردیده
است .در این نمودار میت وان مشاهده نمود که به طور کلی وزن اسکلت در سيستم دو جهت قاب خمشی همواره بيشتر از سيستم یک جهت
قاب خمشی و یک جهت مهاربندی است ،البته این تفاوت وزن در ساختمانهای کوتاه کمتر بوده و هرچه تعداد طبقات ساختمان بيشتر شود
فاصله بين وزن دو سيستم نيز بيشتر میشود .به طور ميانگين تفاوت وزن دو سيستم در ساختمانهای  4طبقه حدود  9000کيلوگرم (معادل
 )%3و در ساختمانهای  6طبقه حدود  3000کيلوگرم (معادل  )%16و در ساختمانهای  0طبقه حدود  14000کيلوگرم (معادل  )%10میباشد.
البته تنها مقایسه وزن اسکلت دو سيستم نمیتواند معيار کاملی برای مقایسه هزینه و زمان باشد و فقط با استناد به فهرست بها و محاسبه
جزئيات ممکن است به نتایج متفاوتی رسيد.

نمودار  : 7مقایسه وزن کل اسكلت دو سیستم قاب خمشی در دو جهت و یک جهت قاب خمشی-یک جهت مهاربندی

جدول :7مقایسه هزینه ساخت کل اسكلت دو سیستم قاب خمشی در دو جهت و یک جهت قاب خمشی-یک جهت مهاربندی

نوع ساختمان

هزینه کل قاب خمشی هزینه کل مهاربندی

تفاوت هزینه در دو
سیستم

درصد تفاوت ها

 4طبقه  70 -متری

563,795,374

487,022,865

76,772,509

14

 4طبقه  110 -متری

763,308,135

643,808,353

119,499,782

16

 4طبقه  150 -متری

989,904,287

900,082,730

89,821,557

9

 4طبقه  190 -متری

1,226,540,778

1,057,543,356

168,997,422

14

 6طبقه  70 -متری

1,069,459,970

859,222,150

210,237,820

20

 6طبقه  110 -متری

1,506,035,820

1,139,125,794

366,910,027

24

 6طبقه  150 -متری

1,862,134,250

1,567,673,017

294,461,233

16

 6طبقه  190 -متری

2,278,305,263

1,858,564,498

419,740,765

18

 8طبقه  70 -متری

1,610,436,941

1,273,093,766

337,343,175

21

 8طبقه  110 -متری

2,190,343,277

1,694,941,117

495,402,160

23

 8طبقه  150 -متری

2,801,802,201

2,368,748,733

433,053,468

15

 8طبقه  190 -متری

3,326,183,930

2,737,011,117

589,172,813

18

متوسط درصد
تفاوت ها

13

20

19

با انجام متره و برآورد به شرح روش تشریحی در بخش قبل ،هزینه ساخت  24ساختمان به قرار جدول  1خواهد بود .با توجه به نمودار 1
و مقادیر وزن اسکلت ساختمانهای مختلف ،قابل پيش بينی است که هزینه ساخت به عنوان تابعی از وزن سازه نتایجی مشابه وزن سازه
داشته باشد .البته به جهت اینکه رابطه بين وزن و هزینه ساخت اسکلت خطی نيست و همچنين هزینه فقط تابعی از وزن نيست ،نرخ تغييرات
(درصد تفاوت) اندکی با مقادیر به دست آمده برای وزن متفاوت خواهد بود .بر این اساس متوسط درصد اختالف هزینه برای ساخت
ساختمان  4طبقه با دو سيستم باربر جانبی ذکر شده  ،%19برای ساختمان  6طبقه  %20و برای ساختمان  0طبقه  %13خواهد بود .همانگونه که
در بخش دوم نيز ذکر شد ،عواملی مانند حجم پروژه ،ارتفاع ساختمانها و وجود اتصاالت گيردار نيز بر روی هزینه تمام شده موثرند .چنانکه
هزینه ساخت اسکلت برای هر مترمربع از ساختمان قاب خمشی  4طبقه  70مترمربعی حدود  2ميليون ریال 4 ،طبقه  130مترمربعی حدود
 1/6ميليون ریال 0 ،طبقه  70مترمربعی حدود  2/3ميليون ریال و  0طبقه  130مترمربعی حدود  2/2ميليون ریال میباشد .حال آنکه هزینه
ساخت هر مترمربع از ساختمان دارای مهاربند  4طبقه  70مترمربعی حدود  1/7ميليون ریال 4 ،طبقه  130مترمربعی حدود  1/4ميليون ریال0 ،
طبقه  70مترمربعی حدود  2/9ميليون ریال و  0طبقه  130مترمربعی حدود  1/0ميليون ریال خواهد بود که به نوعی نتایج بدست آمده با
مطالعات پيشين هم خوانی دارد.
در جدول  2مقایسه ای بين زمان ساخت اسکلت  24ساختمان انجام گرفته است .با توجه به اینکه در ساختمانهای دارای مهاربند ،زمان
الزم برای نصب مهاربند و انجام اتصاالت آن به زمان نصب ستونها و تيرها اضافه میگردد ،و این مقدار از زمان الزم برای انجام اتصاالت
گيردار در سيستم قاب خمشی بيشتر است ،در مجموع انتظار می رود زمان اجرای کل اسکلت سيستم دارای مهاربند از زمان اجرای سيستم
قاب خمشی بيشتر باشد .این تفاوت در جدول  2مشهود است و مقدار آن برای ساختمان  4طبقه  ،%19برای ساختمان  6طبقه  %11و برای
ساختمان  0طبقه  %12خواهد بود.

جدول : 2مقایسه زمان اجرای کل اسكلت دو سیستم قاب خمشی در دو جهت و یک جهت قاب خمشی-یک جهت مهاربندی

نوع ساختمان

زمان کل قاب خمشی زمان کل مهاربندی

تفاوت هزینه در دو
سیستم

درصد تفاوت ها

 4طبقه  70 -متری

63

71

8

11

 4طبقه  110 -متری

84

93

9

10

 4طبقه  150 -متری

105

129

24

19

 4طبقه  190 -متری

132

152

20

13

 6طبقه  70 -متری

114

126

12

10

 6طبقه  110 -متری

153

164

11

7

 6طبقه  150 -متری

192

227

35

15

 6طبقه  190 -متری

238

268

30

11

 8طبقه  70 -متری

167

188

21

11

 8طبقه  110 -متری

225

246

21

9

 8طبقه  150 -متری

291

346

55

16

 8طبقه  190 -متری

358

400

42

11

متوسط درصد
تفاوت ها

13

11

12

 -5نتیجه گیری
با توجه به موارد ذکر شده ،به عنوان جمع بندی میتوان نتایج این تحقيق را به شرح ذیل عنوان نمود:
با توجه به اینکه وزن اس کلت سازه با سيستم قاب خمشی از سازه مشابه با سيستم دارای مهاربندی بيشتر است ،هزینه ساخت اسکلت با
سيستم قاب خمشی نيز بيشتر خواهد بود .البته به جهت اینکه رابطه بين وزن و هزینه ساخت اسکلت خطی نيست و همچنين هزینه فقط
تابعی از وزن نيست و عواملی مانند حجم پروژه ،ارتفاع ساختمانها و وجود اتصاالت گيردار نيز بر روی هزینه تمام شده موثرند ،نرخ
تغييرات اثر وزن و هزینه یکسان نيست.
زمان الزم برای اجرای اسکلت سيستم قاب خمشی کمتر از زمان الزم برای اجرای اسکلت سيستم دارای مهاربند خواهد بود.
از آنجایی که هزینه و زمان اجرا برای سيستمهای مختلف با یکدیگر رابطه عکس دارند ،با توجه به شرایط پروژه و اهميت بيشتر هزینه یا
زمان در هر پروژه خاص ،به طور قطعی نمیتوان یک سيستم را پيشنهاد داد .ولی با ارائه نمودارهایی نظير نمودار  2و  9میتوان به این
انتخاب و ایجاد ذهنيتی مناسب در کارفرمایان پيش از شروع پروژه کمک شایانی نمود.

نمودار :2هزینه اجرای کل اسكلت در سیستم دو جهت قاب خمشی

نمودار :3هزینه اجرای کل اسكلت در سیستم یک جهت قاب خمشی-یک جهت مهاربندی
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