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  چکیده
 خطاهـاي  داراي گونـاگون  دالیـل  بنـابر  ایـران  در شـده  اجـرا  فـوالدي  هـاي  سازه

 پهـن جفت با بال نـیم  مرکب مقاطع از استفاده همچون متعددي اجرایی و طراحی
)2IPE (پهـن  بـال  تک مقطـع  جاي به )IPB(،  نقـص در   ،در جـوش  تـرك  وجـود

 جــاي در پیوسـتگی  هــاي ورق قرارگیـري  عــدم و کامـل  نفــوذي جـوش اجـراي  
گونـه   در ایـن  پذیري آسیب افزایش موجب خطاها این وجود که دباش می صحیح

 در شـده  اجـرا  هـاي  قـاب  رفتـار  بررسـی  منظـور  به مطالعه، این در. شود می ها قاب
 و خرابـی  احتمـال  و شـده  گرفتـه  نظـر  در موجود طبقه 5 و 3 قاب نمونه دو ایران،
 مقایسـه  اي نامـه  آیـین آل) (ایـده  آرمـانی  قاب با آنها سالیانه متوسط خسارت میزان
 در نقـص  وجـود  تـأثیر  ابتـدا  در ها، قاب خطی غیر رفتار تعیین منظور به. است شده

 شـده  بررسـی  محدود اجزاي افزار نرم از استفاده با آنها غیرخطی رفتار بر اتصاالت
هـاي  قـاب  و اجرایـی  هـاي  قـاب  غیرخطـی رفتـار   سـازي  شـبیه  با ادامه درو سپس 
 هـا  قـاب  شـکنندگی  منحنی و شده تعیین ها زلزله در آنها احتماالتی رفتار ،آرمانی
 متوسـط  خسـارت  و مختلـف  هايخرابی احتمال ،همچنین. است گردیده برآورد
 طبقـه  5 و 3  سـازه  در دهـد  می نشان نتایج. است شده برآورد تهران در آنها سالیانه
 و بـوده  آرمـانی  قـاب  برابـر  12/4 و 7/1 ترتیـب  بـه  شـده  اجرا قاب خرابی احتمال

. باشـد  مـی  آرمـانی  هاي قاب برابر 36/2 و 762/1 ترتیب به سالیانه متوسط خسارت
 ،نقـص  داراي هاي سازه اعتماد قابلیت اوالً، که گرفت نتیجه توان می اساس این بر

 متوسـط  خسـارات  ثانیـاً، . باشـد  مـی  اي نامـه  آیـین  آرمـانی  هاي قاب از کمتر بسیار
 در اجرایـی  نقـص  ثالثاً،. است آرمانی هاي قاب برابر دو شده اجرا هاي قاب سالیانه
 خسـارات  و خرابـی  احتمـال  افـزایش  بـر  ايفزاینده تأثیر بیشتر، ارتفاع با هاي سازه

 اسـت  واقعیـت  ایـن  ي دهنـده  نشان نتایج این. داشت خواهد ها قاب سالیانه متوسط
 از کمتـر  بسـیار  ایـران  در شـده  اجـرا  هـاي سازه ایمنی اجرایی، ضعف دلیل به که

از میـزان آن کاسـته    با افـزایش بلنـدي سـازه،    است و نامه آییندر  نظر مورد میزان
بـال نـیم   بـا  جفـت   مرکـب  مقاطع از استفاده شود می پیشنهاد منظور بدینشود. می
 کـاهش  ماننـد ( اي ژهیو تمهیدات یا و شده محدود خمشی قاب هاي ستون در پهن

 هـا  سـازه  این اجراي بر کافی نظارت و شود گرفته نظر در هاآن براي) رفتار ضریب
  .گردد اعمال

 شـکنندگی،  منحنـی  اجرایـی،  نـواقص  فوالدي، خمشی قاب :کلیدي واژگان
  .سالیانه متوسط خسارت خرابی، احتمال

  
  مقدمه -1

 گذشـته  هـاي  سـال  از ایـران  در فـوالدي  هـاي  سازه از استفاده
 گونـاگونی  دالیـل  بـه  بنـا  هـا سـازه  ایـن . است یافته بسیاري رواج
 هــاآن جملــه از کــه دنباشــ مــی متنــوعی اجرایــی هــاي خطــا داراي

 بـودن  ناشـاقول  ابعـادي،  هـاي  رواداري رعایـت  عـدم  بـه  تـوان  می
برپا ساختن  هنگام در خطا انبار، و حمل در آسیب ایجاد ها، ستون

 صفحه ستون، به تیر( اتصاالت مناسب اجراي عدم ،)مونتاژسازه (

 19/02/95دریافت:  تاریخ
 1397سال پنجم، شماره اول، بهار  10/11/96تاریخ پذیرش: 
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  امیرحسین قادري  و حامد محمدلو ،احسسعیدرضا م ي،ناصراسدکیارش                                                                                                                            
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 هـاي  ورق اشـتباه  اجـراي  یا و اجرا عدم ،)ها مهاربندي ستون، پاي
 از وسـیعی  طیـف  ،هـا  نیـ ا بـر  افزون. نمود اشاره غیره و پیوستگی
در  تـرك  وجـود  ماننـد ( نفـوذي  هايجوش در موجود اشکاالت

 مناســب در محــل ذوبانجــام  عـدم  و کامــل نفــوذ عــدم ،جـوش 
 استفاده مورد ستون به تیر گیردار اتصاالت در بیشتر که) ها جوش

 آنهـا  پـذیري  شـکل  و مقاومـت  کاهش در تواندمی گیرد،می قرار
  ].1[ باشد مؤثر

 علـت  به که فلزي هاي قاب در رایج اجرایی ایرادات از یکی
 مقـاطع  از استفاده دارد، وجود پهن بال مقاطع تولید در محدودیت

 در تقویـت  هـاي  ورق با یا و جفت صورت به پهن نیم با بال مرکب
 کـه  ییازآنجـا . باشـد  مـی  پهـن  بـال  مقاطع جاي به ها، ستون ساخت

ــی و آزمایشــگاهی مطالعــات ــار خصــوص در مناســبی تحلیل  رفت
 بـا  شـده  سـاخته  مرکب جفت هاي ستون درتیر به ستون ت اتصاال
 از هـا  قـاب  ایـن  طراحـی  در اسـت،  نشـده  انجام پهننیمبال مقاطع 

 AISC ينامــهآئــین در 1شــده تأییــد پــیش از اتصــاالت فرضــیات
  .نیست مناسبی فرض که شود می استفاده
 اسـت  شـده  انجام متعددي مطالعات اتصاالت، رفتار زمینه در

 در. شـود  مـی  پرداختـه  آنهـا  از برخـی  مـرور  بـه  قسمت این در که
 بـه  توجه با اي، جعبه هاي ستون به شکل I تیرهاي اتصال خصوص

 در تـنش،  تمرکز دلیل به ها، ستون گونه این به تیر اتصال در اینکه
 آیـد، مـی  وجـود  به شکنی ترد تیر پایینی بال در شده جوش ناحیه

 جزئیات ارائه و عملکرد بهبود براي را هاییآزمایش پژوهشگران
] 2[ بالیـس  1974 سـال  در. انـد داده انجام اتصاالت این براي بهتر

 اي جعبـه  هاي ستون به شکل I تیرهاي اتصال براي جدیدي روش
 بـراي  مطالعـه  این در شده ارائه جدید جزئیات اساس بر. داد ارائه
 بـه  ايناحیـه  در و تیـر  مقطع در خمیري مفصل اتصاالت،نوع  این
 و آتســو جیــروکس، و پیکــارد. شــود مــی تشــکیل اتصــال از دور

 دربـاره  را هـایی  آزمایش هوگتن و سابل هارت، اینگل همکاران،
 انجـام  اي جعبـه  هـاي  سـتون  بـه  شـکل  I تیرهـاي  خمشی اتصاالت

 بـا  جداگانـه  طـور  بـه  تیـر  هـاي  بال مطالعات این همه در]. 3[ دادند
. اسـت  شـده  متصـل  سـتون  به کناري نازك ورق چهار از استفاده
 و  خمیري دوران افزایش با هاآزمایش این در شده ارائه جزئیات

 تیـر  اتصال عملکرد بهبود به منجر تیر، در خمیري مفاصل تشکیل
 بــا] 4[ همکــاران و چــن. اســت گردیــده اي جعبــه هــاي ســتون بــه

 شـده  تقویـت  جزئیـات  ارائـه  بـه  آزمایشگاهی نمونه شش ساخت
 بـه  توجـه  بـا . انـد  پرداخته اي جعبه هاي ستون به تیر اتصاالت براي
 سـه  داراي شـده  اصـالح  نمونـه  پـژوهش،  این در شده ارائه نتایج

 مفصـل  و باشـد  مـی  تیـر  بال ناحیه در بیشتر  خمیري دوران درصد
 تشــکیل تیــر مقطــع در و اتصــال از دورتــري نــواحی در خمیــري

 بـه  بیشـتري  توجـه  بایـد  کـه  دهـد می نشان نتایج همچنین. شود می
  .کرد ستون به نزدیک ناحیه در جوشکاري انجام

 ایـران،  در مرکـب  هـاي  ستون در اتصاالت ترین رایج از یکی
 ایـن  زمینـه  در گرفته انجام مطالعات از. است خورجینی اتصاالت
 مصطفایی و مزروعی ،]5[ طاحونی تحقیقات به توان می اتصاالت

 هـا بررسی این نتایج که نمود اشاره] 7[ مزروعی و مصطفایی ،]6[
ــر در خــورجینی اتصــاالت ضــعیف عملکــرد ي دهنــده نشــان  براب

  .باشد می شده اعمال اي لرزه بارهاي
 مقـاطع جفـت   بـا  گیـردار  هاي قاب اتصاالت بررسی زمینه در

 بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از که است شده انجام محدودي مطالعات
ــات ــیراوند و دیلمــی مطالع ــاره] 3[ ش ــود اش ــن در. نم ــه ای  مطالع
 صــورت بـه  کنـاري  هــاي ورق بـا  مقــاطع جفـت  بـه  تیـر  اتصـاالت 

 در ضـعف  عامل دو است.  گرفته قرار بررسی مورد آزمایشگاهی
  گوشـه  جوش در ترد شکست از عبارتند ها قاب گونه این عملکرد

 که ستون تقویتی ورق شدن جاري و ستون به تیر بالکننده  متصل
 منظـور  بـه  ،آنهـا  پژوهش در. است نموده متصل هم به را مقطع دو

 بـا  اتصـال  نـوع  دو اتصـاالت،  نوع این در شده ذکر ایرادهاي رفع
 نشــان مطالعــه ایــن نتــایج. اسـت  شــده پیشــنهاد کنــاري هـاي  ورق
 01/0 دوران در اتصــال، بـراي  پیشـنهاد  نـوع  دو هــر کـه  دهـد  مـی 

 ایــن. انــد نمـوده  اتصــال تیـر  در شــدگی جــاري بـه  شــروع رادیـان 
 خـود  رفتـار  به مقاومت افزایش با رادیان 04/0 دوران تا اتصاالت

 افـت  ،دوران ایـن  در تیـر  جـان  کمـانش  دلیـل  بـه . دهنـد مـی  ادامه
 اول نمونـه  در مقاومـت  افت این دهد. می رخ ها نمونه در مقاومت

 بیشـینه  بـه  رادیان 06/0 در دوم نمونه در و رادیان 05/0 دوران در
 هــاي ســتون اي لــرزه رفتــار خصــوص در. رســد مــی خــود مقــدار
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 -آزمایشـگاهی  مطالعـات  انجـام  با] 8[ جعفري و هاشمی مرکب،
 این نتایج. اندنموده بررسی را ها ستون این اي چرخه رفتار تحلیلی
 و مقـاطع  جـان  و بـال  موضعی کمانش وقوع ي دهنده نشان مطالعه

 بارگذاري زیر مرکب هاي ستون در هامقطعتک موضعی کمانش
  .است اي چرخه
 مطالعات گیردار اتصاالت جوش در موجود نواقص زمینه در

 مطالعـات  بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از که گرفته صورت ايگسترده
 اجـرا  جوشی گیردار اتصاالت با رابطه در] 9[ امام و ریگینیوتیس

 بررســی  ایــن  در. نمــود اشــاره  نــورثریج  زلزلــه از قبــل  شــده
 جـنس  تـأثیر  و 2بنـد پشـت  ورق وجـود  اثر تحلیلی –آزمایشگاهی
 ايلـرزه  رفتـار  روي بـر  اتصـاالت  جوش در مصرفی الکترودهاي

. اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسی مورد نورثریج زلزله از پیش اتصاالت
 نـورثریج  زلزلـه  از بعـد  شـده  اصـالح  هاينمونه با اولیه هاينمونه

 اصالح اتصاالت بهتر رفتار ي دهنده نشان نتایج که اند شده مقایسه
 رشـد  چگونگی خصوص در. باشند می نورثریج زلزله از بعد شده

 و امیــري آنهــا، رشــد يالگــو ارائــه و میکروســکوپی هــاي  تــرك
 کـــه انــد  داده ارائــه  را الگـــویی] 10[ 2013 ســال  در همکــاران 

 و آزومـا . دارد مربوطـه  هـاي  آزمـایش  نتـایج  بـا  خـوبی  خوانی هم
 هـاي نمونـه  سـاخت  بـا  ،]12[ همکاران و هانجی و] 11[ همکاران

 داراي اتصاالت رفتار بررسی به جوشی اتصاالت از آزمایشگاهی
. اندپرداخته اتصاالت این در ترك گسترش مسیر بررسی و نقص
 در هــاتــرك گســترش و تولیــد ســازوکار مطالعــات، ایــن نتــایج

  .است داده نشان را نقص داراي اتصاالت
 و ریگینیـوتیس  هـا، قـاب  خرابی احتمال برآورد خصوص در

ــا ،]9[ امــام  اتصــاالت بــراي محاســباتی اعتمــاد قابلیــت بررســی ب
 ایـن  آزمایشـگاهی  و عددي نتایج مقایسه به ،نورثریج در معمولی

 و بنـد پشـت  قطعه وجود تأثیر مطالعه این در. اندپرداخته اتصاالت
 در نـورثریج  از قبـل  اتصاالت جوشکاري در موجود الکترودهاي

 قـرار  بررسـی  مـورد  عددي روش با اتصاالت عملکرداز  اطمینان
 بنـد  پشـت  قطعـه  وجود ،مطالعه این نتیجه به عنایت با. است گرفته
 همچنین و گردیده سازه اعتماد قابلیت درصدي 19 کاهش باعث

 اتصــاالت در اســتفاده مـورد  هــايجــوش مصـالح  جــنس اصـالح 

  .است شده اتصاالت عملکرد به اعتماد افزایش باعث موجود
 فـوالدي  قاب نه گرفتن نظر در با] 13[ همکاران و عزیزبخش

 همچنـین  و ابعـاد  تـأثیر  بررسـی  بـه  مختلـف،  هـاي دهانـه  و ابعاد با
ــداد اثرگــذاري ــه و طبقــات تع ــا دهان ــر  ه ــی رويب ــرزه ایمن  اي ل

 تحلیـل  روش از مطالعـه  ایـن  در. انـد پرداختـه  فـوالدي  هـاي  سازه
 بـراي  ابـزاري  عنـوان  بـه  شکسـت  نمودارهاي و افزاینده دینامیکی

 ي دهنـده  نشـان  تحقیـق  این نتایجاست.  شده استفاده ها داده تحلیل
ــیت ــی حساس ــرزه ایمن ــازه ايل ــاي س ــرح ه ــده ط ــر ش ــاس ب  اس

 هـا  سـازه  مختلـف  پارامترهاي تغییر به نسبت یکسان، هاي نامه آیین
 ها قاباي لرزه ایمنی حساسیت در تفاوتباعث  امر این باشد. یم

 منـد قـانون  صـورت  به نشان داده شده که این حساسیت و گردیده
  .ددار ها دهانه تعداد و قاب ابعاد کاهش و افزایش به بستگی

 در محـدودي  بسـیار  مطالعـات  شود می مالحظه که طور همان
 و مقاطع جفت از شده ساخته هاي ستون اتصاالت رفتار هاي زمینه
 اجرایـی  اشـکاالت  همـراه  بـه  سـتون  به تیر گیردار اتصاالت رفتار

 هـاي  سـتون  کـه  این به توجه با. است پذیرفته انجام آنها در موجود
 اوالً هســت، و بــوده ایــران در پرکــاربرد مقــاطع از یکــی مرکــب
 بـر  و بوده اتصال این با مناسب مشخصات وجود بدون آن اجراي
 پهن بال هاي ستون در شده تأیید پیش از اتصاالتفرضیات  اساس
 عملکـرد  و نبـوده  مشـخص  آنهـا  اي لرزه رفتار ثانیاً شود، می انجام
 مشــخص نــا شــده گرفتــه کــار بــه آن در اتصــاالت ایــن کــه قــابی
 عملکرد مورد در اي اولیه بررسی مطالعه، این در بنابراین. باشد می
 متوسط خسارات تعیین قالب در احتماالتی، صورت به ها قاب این

 خمشـی  قـاب  دو منظـور،  ایـن  بـراي . است شده انجام آنها سالیانه
 روي بـر  واقعـی  ساختمان یک به مربوط متوسط و کوتاه فوالدي
 بـال  بـا  جفـت  مرکـب  مقـاطع  از آن هـاي  ستون که ،2 نوع خاك

 وجـود  همچـون  اجرایـی  هـاي  خطـا  داراي و شـده پهن ساخته  نیم
ــري عــدم و اتصــال نفــوذي جــوش در تــرك ــاي ورق قرارگی  ه

 احتمـال  و شـده  نظرگرفته در باشد، می صحیح جاي در پیوستگی
ــی ــا آن خراب ــی  ب ــاباحتمــال خراب ــانی ق ــین آرم ــه آی  کــه اي نام

  .است شده مقایسه نیست، موجود آن در شده ذکر اشکاالت
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  اي لرزه محتمل خسارات و خطرپذیري برآورد -2
 یکی بررسی مورد هايقاب خطرپذیري بررسی که ییازآنجا

 مفهـوم  شـناخت  ابتـدا  در بنـابراین  اسـت،  پـژوهش  این اهداف از
 عبـارت  اي لرزه خطرپذیري. رسد می نظر به ضروري خطرپذیري

 ،زلزلـه  از ناشی اجتماعی و اقتصادي تبعات اینکه احتمال از است
 مکــان و زمــان یــک در مشخصــی مقــدار مســاوي یــا تــر بــزرگ
. شود می بیان) 1( رابطه صورت به ریاضی زبان به و باشد مشخص

 و سـازه  احتمـاالتی  پاسـخ  ترکیـب  از سـازه  خرابـی  احتمال میزان
  .شود می برآورده) 1( رابطه اساس بر زلزله وقوع احتمال

  

)1(        0i i
d(F(im)

P[D>d ]=(- (F( D>d im)) d(im)
d(im)

∞
∫  

  

iF(D>d ،رابطه این در im) افزایش تجمعی شرطی احتمال تابع 
 و گیشـکنند  تـابع  id آسیب، مشخص سطح یک از D خسارت
F(im)ــابع ــزایش احتمــال ت ــزان اف ــه خطــر می ــزان از زلزل  im می

 تـوان  می که شود؛ می شناخته زلزله خطر تابع عنوان به که باشد می
k- تـوانی  سـاده  رابطه صورت به را  آن

0P=k (im)  در. داد نشـان 
 خطـر  مشخصـات  بـه  کـه  هسـتند  هـایی  ثابـت  k و 0k رابطه این

) 2( رابطـه  صـورت  بـه  نیـز  شکنندگی تابع. دارند بستگی ساختگاه
  .شود می داده نشان

  

)2(                                    i
i

im
ln[ ]

IM
P[ D>d im]=

β
Φ

 
 
 
 
 
 

  

  

 iIM زمـین،  خطـر  بزرگـی  گیـري  انـدازه  پـارامتر   imکه در آن،
 ضــریب میــزان β لــرزه، زمــین حرکــت بزرگــی متوســط میــزان

. باشـد  می نرمال تجمعی احتمال تابع Φ و خرابی حاالت تغییرات
 افــزایش احتمــال زلزلــه، خطــر و شــکنندگی توابــع دادن قــرار بــا

 بـرآورد  بسـته  حـل  صـورت  بـه ) 1( رابطـه  از id هـر  بـراي  خرابی
  .است شده ارائه) 3( رابطه در که شود می

  

)3                           (        
2

-k 1
0i

(β k)
P[D>d ]=k (IM) .e

2
  

  

 رفتـار  بـه  مربوط شکنندگی تابع خرابی، احتمال میزان برآورد در
 زیـر  سـازه  احتمـاالتی  رفتار تعیین لهیوس به تابع این. باشد می سازه

 در آن جزئیات که شود می برآورد ها نگاشت شتاب از تعدادي اثر
  .است شده ارائه] 14[ همکاران و اسدي ناصر مطالعه

) 4( رابطـه  از هـا،  سازه بر وارده محتمل خسارت مقایسه براي
  ].15[ شود می استفاده

  
)4(                                  1 1 2 2 3 3 4 4EL=C d +C d +C d +C d  

   

 نسـبت  میزان ترتیب به 1C، 2C، 3C، 4C مقادیر رابطه، این در
 تا 1 هاي خرابی در جایگزینی هزینه به سازه هر به وارده خسارت

 ،5/0 ،15/0 ،05/0 برابـر  ترتیـب   به را مقادیر این توان می و بوده 4
برابـري   احتمـال  ترتیب به 4d تا 1d مقادیر]. 15[ گرفت نظر در 1

ــی ــا خراب ــر ب ــک ه ــاالت از ی ــی ح ــه خراب ــی چهارگان ــد م . باش
 شـده  محاسـبه  خرابـی  افزایش احتمال ،)3( رابطه در که ازآنجایی

  .شود می استفاده) 5( رابطه از خرابی احتمال محاسبه براي است،
  

)5(                                   

1 1 2

2 2 3

3 3 4

4 4

P(D=d )=P(D>d )-P(D>d )

P(D=d )=P(D>d )-P(D>d )

P(D=d )=P(D>d )-P(D>d )

P(D=d )=P(D>d )

  

  
  مطالعه انجام روش -3

 و شـده  اجـرا  هـاي  قاب خطرپذیري اختالف بررسی منظور به
  :است شده پیموده زیر مراحل مطالعه این در ،آرمانی

 بار یک و اجرایی صورت به بار یک طبقه، 5 و 3 قاب دو ابتدا -1
 اتصاالت و شده نظرگرفته در آرمانی شده طراحی صورت به

  .شوند میبندي) (تیپ بندي گروه آنها
 اجـزاي  افزار نرم در ،شده اجراسازه  و آرمانی سازه اتصاالت -2

 رفتاري منحنی و گردیدهعددي  سازي شبیه آباکوس محدود
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 و شده برآورد اي چرخه بار زیر شده اجرا و آرمانی اتصاالت
  .شود می مقایسه آنها عملکرد

 در بررسـی  مـورد  هـاي  قاب اتصاالت، رفتار گرفتن نظر در با -3
 احتمـاالتی  رفتـار  و شدهعددي  سازي شبیه سیس اپن افزار نرم
  .شود می برآورد منتخب هاي نگاشت شتاب اثر زیر هاآن

ــرآورد  شــده  اجــرا و آرمــانی هــاي قــاب شــکنندگی منحنــی -4  ب

  .شود می
 برآورد تهران شهر براي هاقاب سالیانه متوسط خسارت میزان -5

  .شوند می مقایسه هم با و
  .آورده شده است مرحله هر در شده انجام اقدامات  ه،ادام در
  

  مطالعه مورد هاي قاب معرفی -4
 در تهران در فوالدي طبقه 5 شده اجرا قاب یک مطالعه این در

 طراحی در متعدد اشکاالت داراي قاب این. است شده گرفته نظر
 در بنمونه اتصـال اجـرا شـده ایـن قـا      باشد. ت میتصاالو ا اعضا 

 قـاب نمـایش داده شـده اسـت.      )2( شکل در آن مقاطع و )1( شکل
 بـا  و بـوده  اي لـرزه  طراحـی  ي نامـه  آیـین  2 نوع خاك در مذکور
 ایـن  در کـه  گونـه  همـان . است شده طراحی متوسط پذیري شکل
 در رایج و محتمل اجرایی اشکاالت از یکی شود، می دیده شکل

 پیوسـتگی  هـاي  ورق گیريقرار عدم فوالدي، هاي سازه اتصاالت
 عـدم  ، به دلیـل  دیگر طرف از .باشد می اتصال هاي ورق راستاي در

 شده  اجرا جوش در  نفوذي، جوش کامل نفوذ  عدم  یا مناسب ذوب

 نقیصـه  این. ]12-11[ آید می  وجود  به هایی ترك اتصال محل  در

 انجــام مخــرب ریــغ هــاي آزمــایش آن در کــه اتصــاالتی بیشــتر  در

 موجـود،   مـوارد   از دیگـر  یکـی  ایـن،  بر افزون .دارد وجود شود نمی

اسـت.   پهـن  بـال  مقـاطع  جـاي  بـه  هـا  ستون در مرکب مقاطع از استفاده
 قرارگیـري  عـدم  شـامل  بررسـی  ایـن  در موجـود  نـواقص  ،بنابراین

 جـوش  نقـص در اجـراي   مناسـب،  محـل  در پیوسـتگی  هـاي ورق
 مقاطع جاي به جفت مقاطع از استفاده و هااتصالنفوذي کامل در 

 شـناخته  یخـوب  به هاستون این رفتار که ییازآنجا. باشد می پهن بال
  .داشت اطمینان ها قاب رفتار مورد در توان نمی نیست، شده

  

  
 عـدم  -سـازي  شـبیه  بـراي  نظـر  مـورد  قـاب  اتصـاالت  نمونه :)1( شکل

  .درست محل در پیوستگی هاي ورق قرارگیري
  

  

  .شده اجرا طبقه 5 قاب هاي ستون و تیر جزئیات ):2( شکل
  

 و هـا  سـتون  رفتـار  تعیین براي الزم هاي آزمایش که ییازآنجا
 نبوده دسترس در جفت مقاطع براي ستون به تیر گیردار اتصاالت

 و AISC  نامـه آئـین  در شـده  آزمـایش  مقـاطع  جـزو  مقـاطع  این و
 رفتــار نیسـت،  شـده  تأییـد  پــیش از اتصـاالت  جـزو  آن اتصـاالت 

 مـورد  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بابت این از و نبوده مشخص آنها اي لرزه
   احتمال مطالعه این در اساس، این بر. باشد نمی نامه آییناین  تأیید
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آن  طراحیکه  آرمانی قاباحتمال خرابی  با اجرایی قاب خرابی
 ،انجـام شـده   اي نامـه  آیـین  شده تأیید اتصاالت و پهن بال مقاطع با

 با قاب دو ارتفاع، اثر بررسی منظور به همچنین. است شده مقایسه
 در آرمـانی  و اجرایـی  اتصاالت و مقاطع با طبقه 5 و 3 هايارتفاع

 هـاي  شـکل  در ها قاب این مقاطع و مشخصات که شده گرفته نظر
 و اتصـاالت  رفتـار  سازيشبیه منظور به. است شده ارائه) 5( تا) 2(

 مـورد  هـاي  قاب اتصاالت غیرخطی، تحلیل افزار نرم در آن اعمال
 جـداول  در طبقـه  5 و 3 هـاي  قاب براي و شده بندي گروه بررسی

 قـاب  در اتصاالت که شود می مشاهده. است شده ارائه) 2( و) 1(
  .باشند می گروه دودر  طبقه 5 قاب در و گروه یکدر  طبقه 3

  

  
  .آرمانی طبقه 5 قاب هاي ستون و تیر جزئیات ):3( شکل

  

  

  .اجرایی طبقه 3 قاب جزئیات ):4( شکل
  

  

.آرمانی طبقه 3 قاب جزئیات ):5( شکل

  طبقه.  هاي سه ها در قاب ): مقاطع تیرها و ستون1جدول (

  نوع اتصال
  طبقه

  داراي نقص  سالم
  گروه  ستون  تیر  گروه  ستون  تیر

1-3  IPE300  IPB200  IC1-3  IPE270+2PL200x10  2IPE220  DC1-3  

  

  .طبقه پنج هاي قاب در ها ستون و تیرها مقاطع ):2( جدول

  نوع اتصال
  طبقه

  داراي نقص  سالم
  گروه  ستون  تیر  گروه  ستون  تیر

1-3  IPE400  IPB280  IC1-5  IPE270+2PL200x10  2IPE270  DC1-5  

4-5  IPE330  IPB260  IC2-5  IPE270+2PL200x10  2IPE240  DC2-5  
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  اتصاالت رفتاري منحنی تعیین -5
 نمـودار  بایـد  اجرایـی  و آرمـانی  اتصـاالت  رفتـار  تعیـین  براي
 ایـن  بـر . شـود  بـرآورد  اي چرخـه  بـار  زیـر  اتصـاالت  این رفتاري
 اسـتفاده  تحلیلـی  روش از اتصاالت، این رفتار تعیین براي اساس،

 در اتصـاالت  ایـن عـددي   سـازي  شـبیه  از بعـد  کـه  طـوري  بـه  شده
 تحلیـل  بـه  اقـدام  ،آزمـایی راسـتی  انجام و محدود اجزاي افزار نرم

 شده استخراج نمودارهاي اساس بر ادامه در. است شده اي چرخه
 محاسـبه  اتصـال  هـر  به مربوط رفتاري منحنی اتصاالت، تحلیل از

 تـوان  می اتصاالت رفتاري منحنی مقایسه و محاسبه از پس و شده
  .نمود مشاهده اتصال رفتار در را اجرایی نواقص تأثیر

  
  آزماییراستی و اتصاالتعددي  سازي شبیه - 5-1

 آباکوس محدود اجزاي افزار نرم در اتصاالتعددي  سازي شبیه
 نمونه از سازي، شبیه درستی تعیین منظور به .است شده انجام] 16[

 و ابعاد که شده؛ استفاده] 17[ کیم مون و یانگ مین آزمایشگاهی
 الگوي اساس بر شده ساخته تحلیلی الگوي و )6( شکل در آن هندسه

 بندي شبکه براي. است شده داده نشان) 7( شکل در آزمایشگاهی
 چهار هرمی هاي المان از ها جوش و ستون تیر، مقاطعبندي) (مش
 براي خرابی داراي نمونه استفاده شده است. در )C3D4( اي گره
 شده استفاده یافته کاهش یريگ انتگرال روش  از ترك سازي شبیه
 شده مشخص ترك مسیر وشـج المان در هـک ترتیب این به .است

و منجر به  یافته گسترش ترك این ايچرخه بارگذاري الـاعم با و
  st-37 فوالد اتصاالت،  در مصرفی فوالد د. شو می جوش گسیختگی 

 ،Fy=2400kg/cm2 تسلیم تنش ،E=2.1×kg/cm2 کشسانی ضریب با
. باشد می 3/0 پواسون ضریب و Fu=4000kg/cm2 نهایی تنش

 شده استفاده E60 جوش مشخصات از جوش مصالح براي همچنین
) 8( شکل مطابق تیر انتهاي در برگشتی و رفت بارگذاري. است
  .است شده اعمال آزمایشگاهی الگوي طبق

 تحلیلـی  و یـآزمایشگاهـ   هـنمونـ  در اي هـــ چرخ هاي یــمنحن
 دهــمشاه اـه ودارـنم نـای مقایسه از. دـان شده مقایسه) 9( شکل در
   تحلیلی الگوي و اهیـآزمایشگ نمونه اي چرخه رفتار که شود یـم

  

  
  ].4[ آزمایشگاهی نمونه مشخصات و ): هندسه6( شکل

  

  
  .افزار نرم در شده ساخته الگوي ):7( شکل

  

  
  .آزمایشگاهی نمونه به شده اعمال بارگذاري ):8( شکل

  

 نمـودار  دو میـان  موجود اختالف و داشته تطابق قبولی قابل حد تا
 سـازي  شـبیه  و سـاخت  در موجـود  هـاي  تفاوت به مربوط دتوان می

 تطبیـق  در درصد 10 حدود خطاي به عنایت با. باشد  نمونه عددي
 گرفته نتیجه شده آزمایش نمونه با شده آزماییراستی نمونه رفتار
شده  سازي الگوي شبیه از قبول قابل خطاي با توان می که شود می
 سـازي الگو بـراي  ،آزمـایی راسـتی  در شـده  اسـتفاده  مشخصات و

  .کرد استفاده بررسی مورد اتصاالت
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  .تحلیلی و آزمایشگاهی الگوي سازگاري ):9( شکل

  

  اتصاالت رفتاري الگوي تعیین - 5-2
 در اتصاالت این بررسی، مورد اتصاالت رفتار تعیین منظور به

 سازي شده و با توجه به بارگذاري ارائه شـده رفتـار   شبیه افزار  نرم

 دو میسز فون تنش و کرنش توزیعه است. شدورد برآ  آنها اي چرخه

 نشـان ) 11(و  )10( هـاي شکل در ترتیب به اجرایی و آرمانی اتصال
 عـدم  علـت  بـه  هـا شـکل  ایـن  در DC1-5 اتصـال . است شده داده

 همچنـین  و  خـود   مناسـب   محـل  در پیوسـتگی  هاي ورق قرارگیري

 سـتون  به تیر اتصال جوش محل درکامل  نفوذ عدم از ناشی ترك
 اتصـال  در شـود،  مـی  دیـده  کـه  طـور  همـان . باشد می نقص داراي

شـود کـه   مـی د ایجـا تیر  در خمیريل مفص تشکیل امکان ،آرمانی
 ناحیه اجرایی اتصال در که است حالی در این. بسیار مطلوب است

 ایـن  جـوش  همچنـین  و شـده  جـاري  بیشـتر  اتصـال  چشمه و اتصال

 ایـن  .باشـد  مـی  آرمـانی  اتصـال  بـه  نسبت بیشتري تنش داراي اتصال
 هـا، جـوش  در ضـعف  علـت  بـه  کـه  اسـت  امـر  ایـن  ي دهنده نشان

 ظرفیـت  ایجـاد  از پـیش  و افتـاده  اتفـاق  هـا جوش از اتصال خرابی
. اســت داده رخ اتصــال ناحیــه در خرابــی ،تیــر در خمشــی کامــل

 یـک  از اتصـال  چشـمه  ضـوابط  رعایـت  عـدم  به توجه با همچنین
 اتصـال  چشـمه  پیوسـتگی،  هـاي ورق مناسب اجراي عدم و طرف
 این و شده ستون در آسیب ایجاد باعث نهایت در که شده جاري
    .نیست مطلوبی رفتار

 نشان) 12(  شکل در اتصاالت دوران -لنگر نمودار از اي نمونه
 ،اتصال شده خطی دو رفتاري منحنی) 13( شکل در .است شده داده
 .اسـت  شـده  داده نشـان  شده، تولید اي چرخه نمودار اساس بر که
نامـه  ارائه شده در آئین کلی روش اساس بر نمودار کردن خطی دو

 خطــی دو منحنــی آن، در کــه اســت شــده ] انجــام18[ 440فیمــا 

 دیاگرام روي بر منحنی انتهاي و ابتدا که آید می دست به اي گونه به
  باشد انـیکس منحنی باالي و یـمنحن زیر احتـمس و ودهـب قـمنطب

  

  
  )الف(

  

   
  )ب(

  .DC1-5) ب ،IC1-5 اتصال) الف: شده ایجاد کرنش ):10( شکل
  

  
  )الف(

  

  
  )ب(

  .DC1-5) ب ،IC1-5 اتصال) الف: شده ایجاد میسز فون تنش ):11( شکل
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  )ب(                                                                                                                )الف(                                               

  .DC1-5) ب ،IC1-5 اتصال) الف: اتصال اي چرخه نمودار ):12( شکل
  

        
  )ب(                                                                                                                )الف(                                               

  .DC1-5) ب ،IC1-5 اتصال) الف: اتصال شده دو خطی رفتار منحنی ):13( شکل
  

 قطـع  My6/0 در را منحنی که شده انتخاب اي گونه به My مقدار و
 شده دیده اختالفات علت به شود، می مشاهده که طور همان. کند
 اتصـاالت  نهـایی  و شدن جاري لنگر میزان سازي عددي، شبیه در

  باشد. می آرمانی اتصال از کمتر نقص، داراي
 طـور  بـه  شـده  اجـرا  و آرمانی اتصاالت همه براي روند همین

 در آنهــا رفتـاري  خطـی  دو نمودارهـاي  کــه شـده  تکـرار  یکسـان 
 مقایسـه  طبقـه  5 و 3 هاي قاب براي) 16( و) 15( ،)14( هاي شکل
 اتصـاالت  رفتـاري  خطـی  دو رابطـه  پارامترهـاي  همچنین اند. شده

 مقایسـه  بـا . اسـت  شـده  ارائـه  اتصـال  هر براي )3( جدول در مذکور
 ظرفیـت  کـاهش  موجب نقص وجود که شودمی دیده نمودارها این

 و 33/33 برابـر  ترتیـب   به اتصال نهایی و شدگی جاري خمشی لنگر
 در درصــد 47/11 و 22/19 و طبقــه پـنج  قــاب در درصـد  43/19

 گسـترش  سـازي شـبیه  عـدم  بـه  توجـه  با. است شده طبقه  سه قاب

 آنهــا نهــایی دوران خمیــري و دوران زاویــه مطالعــه، ایــن در تــرك

 مقاومـت  تفـاوت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  جـدول  نتـایج  .باشد می یکسان
ــال ــاب در اتص ــه  3 ق ــر طبق ــی   5از  کمت ــه م ــد طبق ــن. باش ــر ای  ام

 اتصـاالت  در اجرایـی  خطاهـاي  تـأثیر  که است این ي دهنده نشان
 شـود،  مـی  اسـتفاده  بلنـدتر  هـاي  سـاختمان  در کـه  ترقوي مقاطع با

  .است بیشتر
  

  
  .IC1-5 و DC1-5 اتصاالت رفتاري منحنی مقایسه ):14( شکل
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             .IC2-5 و DC2-5 اتصاالت رفتاري منحنی مقایسه ):15( شکل

  

  .IC1-3 و DC1-3 اتصاالت رفتاري منحنی مقایسه ):16( شکل
  

  .شده سازيشبیه اتصاالت پارامترهاي ):3( جدول

  Rad(yθ  )Rad(uθ( درصد کاهش  uM)Kg.m(  درصد کاهش yM)Kg.m(  اتصاالت

DC1-5 97/5083  07/32  8/12236  11/24  0022/0  039/0  
IC1-5 7485    08/16126    00137/0  039/0  
DC2-5  73/3338  58/34  47/10086  75/14  0011/0  039/0  
IC2-5  92/5103    7/11831    0011/0  039/0  
DC1-3  08/3840  22/19  75/10180  47/11  0012/0  0373/0  
IC1-3  82/4753    1/11500    0012/0  0373/0  

  

 اتصـاالت  در نقـص  وجـود  که دهد می نشان جدول این نتایج
 مقـادیر  در درصـدي  1/17 و 34 کـاهش  موجـب  متوسـط  طور به

  .شود می اتصاالت نهایی و شدگی جاري لنگر
  

  مطالعه مورد هاي قاب شکنندگی منحنی تولید -6
 ابتـدا  تـا  اسـت  الزم هـا،  قاب شکنندگی منحنی تولید منظور به
 بـه  اي لـرزه  مختلـف  هـاي  شدت در ها قاب دینامیکی پاسخ توزیع
 در شـکنندگی  منحنـی  توسـعه  رونـد . شـود  برآورد تحلیلی روش
 بـه  ادامـه  در کـه  شـده  ارائـه ] 14[ همکـاران  و اسدي ناصر مطالعه
  .شود می اشاره روش این سازي پیاده روند

  

  مطالعه مورد هاي قابسازي عددي شبیه - 6-1
 هـاي  قاب رفتار تا است الزم اي، لرزه پاسخ توزیع تعیین براي

 منظور  بدین .شوند بررسی خطی غیر دینامیکی  تحلیل در مطالعه مورد
. انـد  شـده  سازي شبیه سیس اپن افزار نرم در بررسی مورد هاي سازه

 خمیـري  مفاصـل  صـورت  بـه  هـا،  قاب در خمیري مفاصل مشخصات

 اتصاالت رفتاري منحنی از شده استخراج مشخصات مطابق متمرکز
  .است شده نظرگرفته در شده، ارائه) 3( جدول در که

  

  پاسخ توزیع تعیین ها، نگاشت شتاب انتخاب - 6-2
 بـه  دسـتیابی  بـراي  رکـورد  انتخـاب  هـاي  روش از مطالعـه  این در
 ایـن  بـا . شـود  مـی  استفاده] 19[ سعدایی توسط شده ارائه پاسخ توزیع
 نگاشت شتاب زیادي مجموعه از محدودي هاي نگاشت شتاب روش،

ــاب ــی انتخ ــه شــود م ــع ک ــه نزدیــک آن توزی ــع ب  مجموعــه توزی
 هـر  براي مناسب رکورد هفت اساس، این بر. باشد می ها نگاشت شتاب

ــین از قــاب  شــامل کــه 2 نــوع خــاك در شــده ثبــت رکــورد 161 ب
 جـدول  .شـود  مـی  انتخاب باشد،می نزدیک و دور حوزه رکوردهاي
) 11تـا   8هـاي   (جـدول  پیوسـت  در قاب هر براي انتخابی رکوردهاي

 ارائـه  فاصله و بزرگی مسبب، گسل نوع ها،جدول این در. است آمده
 پریـود  رکوردهـا،  در پـالس  وجـود  صورت در همچنین،. است شده
 رکوردهاي متوسط طیف. است شده ارائه TP پارامتر صورت به پالس

  .است شده ارائه) 17( شکل در سازه نوع دو براي شده انتخاب
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 2 نـوع  خـاك  از شده انتخاب هاي زلزله پاسخ طیف مقایسه ):17( شکل
  .طبقه 5 و 3 قاب براي

  

ــه بــراي ــامیکی بایــد پاســخ، توزیــع آوردن دســت ب  تحلیــل دین

 شــدت ســطوح همــه در انتخــابی هــاي نگاشــت شــتاب بــا 3نــواري
 انجــام اســت، )PGA( زلزلــه شــتاب حــداکثر اینجــا در کــه زلزلــه،

 1/0 از زمـین  شـتاب  بیشـینه  بـه  رکوردها همه کار، این براي شود.
 بـا  سـازه  و  شـده  مقیـاس  1/0 هـاي  گـام  بـا  ثقل شتاب برابر 5/2 تا

 نسـبی  مکـان  تغییر حداکثر و شده غیرخطی دینامیکی تحلیل آنها
ــات ــین طبق ــی تعی ــوند م ــه. ش ــع از اي نمون ــخ توزی ــازه پاس  در س
 از شـده   انتخـاب  هـاي زلزلـه  بـراي  لـرزه زمین مختلف هاي شدت

 آرمـانی  اتصـاالت  بـا  طبقـه  3 قاب براي 2 نوع خاك رکوردهاي
  .است شده ارائه) 18( شکل در

  

  
 مختلف هـاي شدت در سازه پاسخ دینامیکی توزیع از اي نمونه ):18( شکل
  .آرمانی اتصاالت با طبقه 3 قاب براي 2 نوع خاك در لرزهزمین

  

  شکنندگی منحنی استخراج - 6-3
ــابی از پــس ــع ارزی ــخ توزی ــر پاس ــات نســبی مکــان تغیی  طبق

 حالــت حــدود میــزان از آن افــزایش احتمــال ،)خرابــی انــدیس(
 در شـده  توصـیه  نامـه،  آیـین  متوسط سطح به مربوط خرابی حدي

 شــده داده نشــان) 4( جــدول در ] کــه15[ دســتورالعمل هــازوس
 میـزان  بـه  شـکنندگی  تـابع  بـرازش  بـا  .است گردیده برآورد است،

ــاالت ــبه احتم ــده، محاس ــزان ش ــاي می ــابع پارامتره ــکنندگی ت  ش
 و 3 هـاي  قـاب  بـراي  شـکنندگی  هايمنحنی این. شود می برآورد

) 19( هـاي  شـکل  در 2 نـوع  خاك در شده اجرا و آرمانی طبقه 5
  .اند شده مقایسه) 20( و
  

 نسبی شکل تغییر حسب بر مختلف هايخرابی آستانه جدول ):4( جدول
  ].18[ طبقات

  کامل  وسیع  متوسط  کم  نوع خرابی
  06/0  023/0  009/0  005/0  تغییر شکل نسبی طبقه

  

  
 و آرمـانی  طبقـه  سـه  هاي قاب شکنندگی هايمنحنی مقایسه ):19( شکل

  .2نوع  خاك هاي زلزله براي اجرایی
  

  

 و آرمـانی  طبقه پنج هاي قاب شکنندگی هاي منحنی مقایسه ):20( شکل
  .2نوع  خاك هاي زلزله براي اجرایی
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 شــود مــی دیــده) 20( و) 19( هــاي شــکل در کــه طــور همــان
 سـمت  در آرمـانی  هـاي  قـاب  بـه  مربـوط  شـکنندگی  هـاي  منحنی
 ارايی داجرایـ  هـاي  قـاب  به مربوط شکنندگی هاي منحنی راست
 هـاي  قاب بهتر احتماالتی رفتار ي دهنده نشان که گرفته قرار نقص

. باشــد  مــی  اجرایــی  هــاي  قــاب  بــه  نســبت  زلزلــه  در آرمــانی
 در کمتري خرابی احتمال داراي آرمانی هاي قاب دیگر، عبارت به

  .باشند می خرابی سطوح و هاPGA همه
 مقادیر به شده داده برازش نرمال لگاریتم تابع عددي پارامترهاي

 شـده  راـاج و آرمانی طبقه  سه خمشی قاب دو بین شکنندگی تابع
 توانمی جدول این نتایج به هـتوج با .است شده مقایسه )5( دولـج در

 بـراي  اسـتاندارد  لگـاریتمی  معیـار  انحراف مقدار که گرفت نتیجه
 هـاي  شـتاب  بیشـینه  میانگین که درحالی بوده، نزدیک قاب دو این

 ،آرمانی طبقه 5 و 3 خمشی قاب در خرابی حدود تمام براي زمین
 هـاي  قـاب  بهتـر  رفتـار  دلیـل بـه  این که بوده یـاجرای قاب از بیشتر

  .است زلزله برابر در اجرایی هاي قاب به نسبت آرمانی
  

  ها قاب اي لرزه محتمل خسارت و خطرپذیري محاسبه -7
  وردـم هاي ابــق بر محتمل اراتـخس زانــمی نـتعیی منظور به

 اسـاس  بـر  خرابـی  مختلـف  حـاالت  احتمال تا است الزم بررسی،
 شـهر  بـراي  هـا  قاب که این به توجه با. شود تعیین) 3( و) 1( روابط
 هـا،  قـاب  خرابی احتمال میزان تعیین منظور به شده، طراحی تهران

 منحنی نـای که شود می استفاده رانـته شهر زلزله خطر یـمنحن از
 ].20[ اســت شــده داده نشــان) 21( شــکل در تهــران مرکــز بــراي
 هـاي  قاب براي شده محاسبه سالیانه یاحتمال خراب میانگین مقادیر

 2 نـوع  خـاك  اثر رکوردهـاي  زیر اجرایی، و آرمانی طبقه 5 و 3
  .است شده ارائه) 6( جدول در تهران شهر براي

  

  
 بـه  شـده  داده برازش تابع مقادیر و تهران شهر خطر منحنی ):21( شکل
  .]19[ آن

  
 بـا  شـده  سـاخته  طبقـه   5و  3 خمشی قاب دو بین شکنندگی تابع مقادیر به شده داده برازش نرمال لگاریتم تابع عددي پارامترهاي مقایسه ):5( جدول

  .مختلف هاي زلزله براي نقص با اجرایی و آرمانی اتصاالت

  نوع قاب
  قاب هاي مختلف خرابی

 کامل وسیع متوسط کم

IM- Β IM- Β IM- Β IM- Β 

 4/0 4/3 45/0 71/1 65/0 42/0 7/0  14/0 طبقه با اتصال آرمانی  3

 38/0 55/2 45/0 85/0 45/0 25/0 65/0 08/0 طبقه با اتصال اجرایی داراي نقص 3

 2/0 3 27/0 28/1 45/0 38/0 5/0 12/0 طبقه با اتصال آرمانی 5

 48/0 3 69/0 95/0 7/0 2/0 6/0 065/0 طبقه با اتصال اجرایی داراي نقص 5
  

  .تهران براي شده اجرا و آرمانی طبقه 5 و 3 هاي قاب سالیانه احتمال خرابی مقایسه ):6( جدول

  قاب
  احتمال خرابی

P[D>1] P [D >2]  P[D>3]  P [D >4]  

  طبقه  3
  0000439/0  000545/0  00754/0  0723/0  آرمانی

  0000747/0  00202/0  0133/0  12/0  اجرا شده

  طبقه 5
  000044/0  00115/0  00591/0  19/0  آرمانی

  000183/0  00427/0  0323/0  23/0  اجرا شده
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  .بررسی مورد هاي قاب براي ساالنه متوسط خسارت مقدار): 7( جدول
  )در هزار( EL  )در هزار( P(D=d1)  P(D=d2)   P(D=d3)   P(D=d4)  سازه

  طبقه 3
  58/4  0439/0  0005/0  006995/0  06476/0  آرمانی

 07/8  0747/0  00194/0  01128/0  1067/0  اجرا شده

  طبقه 5
  9/6  0444/0  0011/0  00476/0 1131/0  آرمانی

  3/16  183/0  0041/0  02803/0  1977/0  اجرا شده
  

  سـه   سـازه  در شـود،  می مالحظـه) 6( جــدول در کــه طـور همان
 نقـص  سالیانه قاب داراي یاحتمال خراب طبقـه در حالت خرابی کامل،

ر 7/1 راـب  احتمال طبقه پنج سازه در همچنیــن. باشد مـی آرمانی قـاب ـب
  .باشد می آرمانی قاب برابر 12/4 نقص داراي قاب سالیانه یخراب

 بـا  بررسـی  مـورد  هـاي  قـاب  سـالیانه  متوسـط  خسـارات  میزان
. اسـت  شـده  ارائـه ) 6( جـدول  در و محاسـبه ) 4( رابطه از استفاده
 و سـه  هـاي  قـاب  در سـالیانه  متوسط خسارت که شود می مشاهده

 آرمـانی  هـاي  قـاب  برابـر  36/2 و 76/1 ترتیب به اجرایی طبقه پنج
 متوسـط  خسـارت  افـزایش  موجـب  نقص وجود بنابراین. باشد می

  .شود می ها سازه در برابري دو سالیانه
 احتمـال  بـر  سـازه  ارتفـاع  اثـــر  بررسی منظور به افزون بر این،

 شـده  ارائـه نتایج آنها، سالیانه متـوسط خسارات میــزان و خـرابی
 کــه طــور همــان. شــوند مــی مقایســه) 7( جــدول و) 6( جــدول در

 و آرمـانی  طبقـه  پنج قاب سالیانه خرابی احتمال شود، می مالحظه
 طبقـه  سـه   قـاب  از بیشـتر  درصـد  18/59 و 12/1 ترتیب به اجرایی
  باشد می اجرایی و آرمانی

 و آرمـانی  طبقـه  5 قـاب  هـسالیانـ  وسطـمتـ  خسارات نـهمچنی
ـــاج ــه شــده راـ ــ ب ــ دـدرصــ 5/50 و 62/33 رتیبـت  قــاب از رـبیشت
 نتیجـه  تـوان  مـی  اسـاس  این بر. باشد می اجرایی و آرمانی طبقه سه

 تـأثیر  ،بلنـدتر  ارتفـاع  بـا  هـاي  سـازه  در اجرایـی  نقـص  که گرفت
 سـالیانه  متوسـط  خسـارات  و خرابـی  احتمـال  افـزایش  بـر  بیشتري

  .داشت خواهد ها قاب
  
  گیري نتیجه -8

 اشـکاالت  وجـود  تـأثیر  بـرآورد  مطالعـه،  ایـن  انجام از هدف
 جـاي  بـه  پهـن جفت بـا بـال نـیم    مقاطع از استفاده همچون اجرایی

 عـدم  و اتصـال  نفـوذي  جـوش  در تـرك  وجـود  پهـن،  بـال  مقاطع
 عملکـرد  برخود،  صحیح جاي در پیوستگی هايورق قرارگیري

 میـزان  نتیجـه  در کـه  باشـد  مـی  احتمـاالتی  صورت به خمشی قاب
 برآورد جوشی فوالدي خمشی هاي قاب سالیانه متوسط خسارات

 در که  طبقه پنج و سهدر  قاب دو ابتدا در منظور، بدین. است شده
 حالـت  دو در انـد  گرفتـه  قـرار  استفاده مورد واقعی ساختمان یک
 منظـور  بـه . اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در آرمـانی  و واقعی شده اجرا

 اتصــاالتایــن  ،تیــر بــه ســتون اتصــاالت اي چرخــه رفتــار تعیــین
 در محـدود  اجزاي افزار نرم در اتصال گروه هر و شده بندي گروه

عـددي   سـازي شـبیه  شده، ذکر نواقص داراي و آرمانی حالت دو
 و گرفتـه  قـرار  ارزیـابی  مـورد  اي چرخه بارگذاري اثر زیر و شده

 ایـن  از اسـتفاده  بـا  سـپس . اسـت  شـده  تعیـین  آنها رفتاري الگوي
 و شدهعددي  سازي شبیه ها قاب غیرخطی رفتار رفتاري، الگوهاي
 و دور حــوزه هــايزلزلــه رکــورد اثــر زیــر آن احتمــاالتی پاســخ

 ،آن از اســـتفاده بـــا و شـــده تعیــین  2 نـــوع خـــاك در نزدیــک 
 توجه با پایان در. است شده برآورد هاقاب شکنندگی هاي منحنی

 ایـن  بـراي  مختلـف  هايخرابی سالیانه احتمال زلزله، خطر تابع به
 بـراي  سـالیانه  متوسط خسارت و محاسبه تهران شهر براي هاسازه
  .است شده مقایسه هم بانتایج  و شده برآورد ها قاب
 اتصـاالت  در نقص وجود که دهدمی نشان بررسی این نتایج 

 مقـادیر  در درصـدي  1/17 و 34 کـاهش  موجـب  متوسـط  طور به
  سـازه  در همچنین،. شود می اتصاالت نهایی و شدگی جاري لنگر
 و 7/1 ترتیـب  بـه  شـده  اجـرا  قـاب  خرابـی  احتمـال  طبقه پنج و سه
 در سـالیانه  متوسـط  خسـارت . باشـد مـی  آرمـانی  قـاب  برابر 12/4

 برابـر  36/2 و 76/1 ترتیب  به نقص داراي طبقه پنج و سه هاي قاب
 که؛ گرفت نتیجه توان می اساس این بر. باشد می آرمانی هاي قاب
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 هاي قاب از کمتر بسیار نقص داراي هاي سازه اعتماد قابلیت اوالً،
 مـورد  بابـت  ایـن  از و بـوده  باشـد  مـی  نامه آیین نظر مد که آرمانی

 اصـالح  بـراي  راهکـار  ارائـه  و بررسی لزوم نتیجه در. نیست تأیید
. شـود  مـی  احسـاس  هـا  سـازه  این اجراي و طراحی در نقایص این

 برابـر  دو سـالیانه  متوسط خسارات داراي شده اجرا هاي قاب ثانیاً،
 بـا  هـاي  سـازه  در اجرایـی  نقـص  ثالثـاً، . باشد می آرمانی هاي قاب

 خسـارات  و خرابی احتمال افزایش بر بیشتري تأثیر ،بلندتر ارتفاع
  .داشت خواهد ها قاب سالیانه متوسط

 اجرایـی  نقـص  بـا  شـده  اجرا هاي سازه که دهد می نشان نتایج
 نظـر  مـد  هاي سازه به نسبت کمتري بسیار ایمنی تواند می متداول،

 ايمطالعـه  عنـوان  بـه مطالعه  این که ییازآنجا. دباش داشته نامه آیین
 باشـد،  مـی  هـا  قـاب  در اجرایـی  هاي نقص تأثیر خصوص در اولیه
 دست به فوالدي خمشی قاب دو مطالعه اساس بر شده ارائه نتایج
 نیازمند ،هاسازهدیگر انواع  خصوص در گیرينتیجه و است آمده
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  نامهواژه
 Pre-Qualified  شده دییتأاز پیش  -1

 Backing Bar  بند پشت -2

 Strip Dynamic Analysis  ينوار یکینامید لیتحل -3
  
  

  

  پیوست
) 8هـاي (  براي هر قاب در جـدول  جدول رکوردهاي انتخابی

 ) ارائه شده است.11تا (

  .آرمانی اتصاالت با طبقه 3 قاب براي 2 نوع خاك رکوردهاي از شده انتخاب  هاي زلزله ): مشخصات8(جدول 

No NGA Pulse  
[FN][FP] TP

(s) Event Year Station Mag Fault Mechanism Soil Type  
(2800) 

64 133 0 0  -- -- Friuli, Italy-02 1976 San Rocco 5.91 Reverse II 

65 377 0 0 -- -- Coalinga-02 1983 LLN (temp) 5.09 Reverse II 

66 395 0 0 -- -- Coalinga-04 1983 Anticline Ridge 5.18 Reverse II 

67 825 0 1 -- 4.9 Cape Mendocino 1992 Cape Mendocino 7.01 Reverse II 

68 1182 1 0 2.6 -- Chi-Chi, Taiwan  1999 CHY006 7.62 Reverse\Obl II 

69 1211 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY052 7.62 Reverse\Obl II 

70 1704 1 0 1.4 -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY035 7.62 Reverse\Obl II  

      FN = Fault Normal, FP = Fault Parallel 
  

  داراي نقص. اتصاالت با طبقه 3 قاب براي 2 نوع خاك رکوردهاي از شده  انتخاب هاي زلزله مشخصات ):9(جدول 

No NGA Pulse 
[FN][FP] TP

(s) Event Year Station Mag Fault Mechanism Soil Type 
 (2800) 

29 156 0 0 -- -- Norcia, Italy 1979 Cascia 5.9 Normal II 

30 288 0 0 -- -- Irpinia, Italy-01 1980 Brienza 6.9 Normal II 

31 459 1 0 1.2 -- Morgan Hill 1984 Gilrov Arra#6 6.19 Strike-slip II 

32 587 0 0 -- -- New Zealand-02 1987 Matahina Dam 6.6 Normal II 

33 1198 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY029 7.62 Reverse\Obl II 

34 1227 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY074 7.62 Reverse\Obl II 

35 1612 0 0 -- -- Duzce, Turkey 1999 Lamont 1059 7.14 Strike-slip II  
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  .آرمانی اتصاالت با طبقه 5 قاب براي 2 نوع خاك رکوردهاي از شده انتخاب  هاي زلزله مشخصات ):10(جدول 

No NGA Pulse 
[FN][FP] TP

(s) Event Year Station Mag Fault Mechanism Soil Type 
 (2800) 

134 293 0 0  -- -- Irpinia, Italy-01 1980 Torre del Greco 6.9 Normal II 

135 459 1 0 1.2 -- Morgan Hill 1984 Gilrov Array 6.19 Strike-Slip II 

136 879 1 0 5.1 -- Landers 1992 Lucerne 7.28 Strike-Slip II 

137 1168 0 0 -- -- Kocaeli, Turkey 1999 Manisa 7.51 Strike-Slip II 

138 1169 0 0 -- -- Kocaeli, Turkey 1999 Maslak 7.51 Strike-Slip II 

139 1184 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY010 7.62 Reverse\Obl II  

140 1201 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY034 7.62 Reverse\Obl II 

  

  داراي نقص. اتصاالت با طبقه 5 قاب براي 2 نوع خاك رکوردهاي از شده انتخاب  هاي زلزله مشخصات ):11(جدول 

No NGA Pulse 
[FN][FP] TP

(s) Event Year Station Mag Fault Mechanism Soil Type 
 (2800) 

99 133 0 0 -- -- Friuli, Italy-02 1976 San Rocco 5.91 Reverse II 

100 291 0 0 -- -- Irpinia, Italy-01 1980 Rionero In Vulture 6.9 Normal II 

101 300 0 0 -- -- Irpinia, Italy-02 1980 Calitri 6.2 Normal II 

102 589 0 0 -- -- Whittier Narrows-01 1987 Alhambra 5.99 Reverse\Obl II 

103 716 0 0 -- -- Whittier Narrows-02 1987 San Marino 5.27 Reverse\Obl II 

104 1184 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY010 7.62 Reverse\Obl II 

105 1201 0 0 -- -- Chi-Chi, Taiwan 1999 CHY034 7.62 Reverse\Obl II 
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