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  ینوع طبقه بند 4
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 ست؟ ی ستون ساختمان چ .1
 ساختمان   یانواع ستون ها .2

 فهرست مطالب
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با انواع ستون ها   ایدارد؟ آ یا  فهیو چه وظ ستیستون ساختمان چ
رود   ی به شمار م یعضو فشار   کیساختمان که  ستون د؟یدار یی آشنا
  ی متفاوت مورد استفاده قرار م یپروژه ها در است که یانواع مختلف یدارا
 .رندیگ

. پس با ما می بپرداز  ی انواع ستون ساختمان ی به معرف   میادامه قصد دار در
 .دیهمراه باش

 

 ست؟یستون ساختمان چ 1#

و با هدف حفاظت در برابر   ی است که با مصالح خاص یسازه ا ساختمان
و   ی خصوص  ی م یحر  جادیو آرامش، ا  ی من یا جادینامناسب، ا یآب و هوا

 کیبه عنوان  ساختمان .شود ی ساخته م  ی و زندگ یکار  شیآسا نی تام
شده   لیتشک ریاز جمله موارد ز ،ی مختلف  یکامل از بخش ها ستمیس

 :است

 یپ ای هیپا •
 ستون  •
 ر یت  •
 دال •

  شوند، ی م  دهی نام زین یسازه ا یساختمان که المان ها  ی اصل یعضوها
 .دهند ی در اکثر ساختمان ها از خود نشان م  ی کسانی بایتقر عملکرد
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  یالمان ها نی ا نی از مهم تر ی کی (Building Column) ساختمان ستون
  فهیوظ باشد و ی در ساختمان م ی عمود ی واقع المان در  است که یسازه ا

  ی پ ایبه کف  ری ت  ایه و انتقال آن ها از سقف، دال وارد یروهایآن تحمل ن
 .باشد ی ساختمان م 
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 ساختمان یانواع ستون ها 2#

 ستون .شوند یاستفاده م  ی متفاوت یبه صورت ها ی ساختمان  یها ستون
  در شود که ی م ی بند میتقس ریبر اساس موارد ز یعضو فشار  کیبه عنوان 

 .میپرداز  ی از هر کدام م  یشتر ی ب حیادامه به توض

 آرماتور نوع •
 ی الغر  نسبت •
 یبارگذار  نوع •
 شکل •

 ستون ساختمان بر اساس نوع آرماتور یطبقه بند  1-2#

 :تنگ دار ستون •

(  ی )اصل ی طول یلگردهای)خاموت( م ی تنگ جانب یلگردهایکه م ی هنگام
ستون ها  نیا .ستون را محصور کنند، ستون از نوع ستون تنگ دار است

 .دهند ی م  لیرا تشک ی ساختمان یدرصد ستون ها  5  ابیتقر 
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 :چیمارپ ستون •

معروف هستند و از جنس بتن  چینوع ستون که به ستون مارپ نیا در
را  ی و طول   ی اصل یلگردهایم  ی چیمارپ یآرماتورها باشند، ی مسلح م 
 ریبه تاخ ایو  یر یباعث جلوگ چیمارپ یآرماتورها .کنند ی محصور م 

 .شوند ی م  یاز بار محور  ی ناش ی ختگ یانداختن گس
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 :مرکب  ای تی کامپوز ستون •

  ی ساخته م یقالب فلز  کیاست که از  ی مرکب ستون   ای تی کامپوز ستون
  ریامکان پذ ی طول لگردیعدم استفاده از م ایساخت آن استفاده  در شود و
 .است
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 ی انواع ستون بر اساس نسبت الغر  2-2#

  ی همان نسبت طول موثر به حداقل بعد جانب ای یاز نسبت الغر  استفاده
 .ستون ساختمان است یبند می تقس یاز روش ها گرید ی کی زین

 :کوتاه ستون •

که نسبت طول موثر به حداقل بعد   ندیگو ی م  ی کوتاه به ستون ستون
در برابر خرد  نی مقاومت پا یستون دارا نیا .باشد 12آن حداکثر  ی جانب

 .شدن است
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 :بلند ستون •

که نسبت طول موثر به حداقل  ندیگو ی م  ی بلند به ستون ساختمان ستون
 لینوع ستون عمدتا به دل نیا شکست .باشد 12از  شتریآن ب ی بعد جانب
 .کمانش است ایخمش 
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 ی انواع ستون بر اساس نوع بارگذار  3-2#

 :یبا بار محور  ستون •

 ی و در مرکز ثقل مقطع عرض یبر ستون به صورت عمودبار اعمال شده  اگر
(Cross-Section)  ندیگو ی م یآن اعمال شود به آن، ستون با بار محور.  

را به ندرت در ساخت و ساز استفاده   یطور معمول ستون با بار محور  به
ستون به   ی منطبق بر مرکز ثقل عرض قایامکان اعمال بار دق رایز کنند؛ ی م

 ی توان به ستون داخل  ی ستون ها م نینمونه ا از .است زی مقدار ناچ
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کامال متقارن از دال در تمام جهت   یچندطبقه که بارها یساختمان ها
 .شود، اشاره نمود ی متحمل م 

 

 :تک محوره خارج از مرکز یبا بارگذار  ستون •

خارج از مرکز   ی به ستون ساختمان وارد شود که در محل ی بار به صورت  اگر
 ی تک محوره خارج از مرکز م  یآن ستون با بارگذار  به شد،با (P) ثقل
نسبت به مرکز ثقل جا به جا شده   x محور یدر راستا  ایمحل   نیا .ندیگو

 صورت گرفته است که به صورت  ییجا به جا Y محور  یراستا در ایاست 
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ey تک محوره معموال   یبا بارگذار  ستون .در شکل نشان داده شده است
صورت صلب قرار  به شود که ی ساختمان گفته م  یکنار  یبه ستون ها

 .متصل هستند ریطرف به ت  کیگرفته اند و فقط از 

 

 :دومحوره خارج از مرکز یبا بارگذار  ستون •

شود، عالوه بر   ی بر ستون ساختمان وارد م یودکه به صورت عم یبار  اگر
 زین Y و X یاز راستاها کی چیه در که در مرکز ثقل ستون وارد نگردد، نیا

  .دومحوره خارج از مرکز گفت یتوان به آن ستون با بارگذار  ی نباشد، م
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نوع به  نیصلب متصل هستند معموال از ا یرهایگوشه که به ت  یها ستون
حالت   نیستون در ا ی صلب به بخش فوقان یرهایت  اتصال .روند ی شمار م

 .قائمه است هیبه شکل زاو

 

 انواع ستون ساختمان بر اساس شکل  4-2#

  میتوان در نظر گرفت، تقس  ی ستون ها م یکه برا ی گر ید یبند می تقس
 .بر اساس شکل آن است یبند

 :باشد ریتواند مانند حاالت ز  یستون م  کی شکل
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-Square-Section, Rectangular) ی مربع   ای ی لیمستط ستون •
section :) 

  معموال ساده تر هستند، یا رهیدا ینوع ستون که نسبت به ستون ها  نیا
نوع   نیا ی سادگ  لیدل .رندیگ ی در ساختمان ها مورد استفاده قرار م شتریب

 .آن است یز ی کار با قالب بتن و بتن ر ی ستون، سادگ 

 :(Circular-Section) یا رهی دا ستون •

مورد استفاده هستند و  ی شمع کوب  ایبنا و  یستون ها عمدتا در نما نیا
 .دارند  ی خاص ی طراح 

 :(L-Section) شکل L ستون •

شود  ی استفاده م یمرز  یوارهاید ی نوع ستون معموال در گوشه ها نیا از
 .است ی و مربع ی لیمستط یستون ها هیشب بایتقر و

 :(T-Section) شکل T ستون •

  ی کنند و طراح ی نوع ستون به طور گسترده در سازه پل استفاده م نیا از
 .دهند ی انجام م  ی آن را بر اساس الزامات طراح 
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 (V-Section) شکل V ستون •

باشد،  یکه فضا به صورت ذوزنقه ا یشکل را در موارد V یها ستون
ستون ها   رینوع از ستون ساختمان نسبت به سا نیا .کنند ی استفاده م 

 .است یشتر یبتن ب ازمندین

 

 :(Hexagonal-Section) ی ضلع  6 ستون •
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 وجه دارد که 6همان طور که از نامش مشخص است  ی ضلع  6 ستون
را  ی ضلع 6ساختمان  تونس .در نما کاربرد دارد یی بایز  جادیا یبرا معموال

 .کنند یسالن اجالس و... استفاده م  نما،یها، سالن س وانیدر ا

 

 :(Y-Section) شکل Y ستون •

 .شکل معموال در ساخت روگذرها، پل ها و... کاربرد دارد Y ستون
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 :(Arc) ی قوس  ستون •

  ی نوع ستون استفاده م نیباشد از ا ی ساختمان به صورت قوس یفضا اگر
امکان   دیبا ابتدا ستون دشوار است، نیا یکه قالب بند نیا لیدل به .کنند

  شود و دهیسنج رهی دا ای ی لیمستط ،یاستفاده از ستون ها به صورت مربع
 را به کار برند. ی ستون ها ممکن نبود، ستون قوس نیساخت ا اگر
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