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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 8-851کد مقاله:                                                                                                                         

  زمین لرزه هایتحت اثر ای سیستم های سازه ای قاب محیطی مهاربندی شده عملکرد لرزه 

  حوزه نزدیک پالس گونه

 مقدم بدالرضا سروقد، ع2الدینیهمشکو افشین ،8فرشاد براتی
 farshad7941@gmail.com، ارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمیدانشجوی ک -1

        ، دانشگاه خوارزمیعضو هیأت علمی -2

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،عضو هیأت علمی -3

 چکیده
 خسارت و ها ساختمان رفتار بررسی و نزدیک حوزه های لرزه زمین خصوص به گذشته ها لرزه زمین اتفاقات و ها رویداد از ها تجربه ایشافز با

 های ویژگی دارای نزدیک حوزه های زلزله. شود بیشتری توجه نزدیک حوزه های لرزه زمین اثرات به تا شد باعث ها، سازه بر وارده جدی های

 علت به بلند های سازه در جانبی باربر مختلف های سیستم طرفی از. کند می متمایز دور حوزه های لرزه زمین از را آنها که دهستن مشخصی

  ها، سیستم این جمله از که دهند می نشان خود از ای لرزه بارهای برابر در متفاوتی عملکرد هندسی، های گیویژ و مصالح مقاومت خصوصیات

 دینامیکی تحلیل زیادی تعدای از تحریکات، نوع این برابر در ها سازه رفتار تعیین برایهمچنین در این پژوهش  .است شده یمهاربند محیطی قاب

 ناحیه در ها سازه قرارگیری از حاصل اثرات نمودن وارد منظور به. است شده استفاده شده مهاربندی محیطی قاب های سیستم روی بر غیرخطی

 این در همچنین .گرفت قرار تحلیل مورد نسبت به صقحه شکست،  عمودی و موازینیرومند  مولفهدو  حاوی مختلف رکوردهای گسل، نزدیک

از ایران و رکورد ایستگاه  1991و طبس  2003زلزله بمحاوی مجموعه رکوردها  .است شده گرفته نظر در نیز را قائم مولفه همزمان اثر ها تحلیل

طبقه است که براساس آیین نامه لرزه ای ایران طراحی  30و  20ساختار  دومدل های سازه ای شامل  نیا می باشد.کالیفر 1991های زلزله نورتریج 

  .است ها گسل نزدیک نواحی در حتی خوب بسیار ای لرزه عملکرد دهنده نشان ها سیستم نوع این پاسخ پارامترهای بررسی اند.شده

 پاسخ پارامترهای ،غیرخطی دینامیکی تحلیل ،شده یمهاربند محیطی قاب بلند، های سازه ،نزدیک حوزه های زلزله :کلمات کلیدی

 

 
 

 قدمهم -1

 

 kmتا  گسل در یک فاصلهمنطقه نزدیک  حرکات شدید زمین در نزدیکی گسل به طور قابل توجهی نسبت به مناطق دور از گسل متفاوت است.

ت نسب جهت انتشار گسیختگی ت زمین به شدت تحت تاثیر مکانیسم گسلش،حرکا در این مناطق نزدیک گسل، می باشد.صفحه شکست از  20
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بیان می زمین  به سایت و جابه جایی های ماندگار ناشی از لغزش می باشد. این عوامل منجر به اثراتی تحت عنوان جهت داری و حرکات پرتابی

 .[2و1]ن این ویژگی ها انجام شودتخمین حرکات زمین در حوزه نزدیک یک گسل فعال باید با در نظر گرفت .گردد

به دلیل نزدیکی محل تا گسل، تاریخچه زمانی سرعت زمین در بسیاری از حاالت دارای شکل پالس مانند می باشد که یادآور تحریک به صورت  

ت سایت منتشر شده و هنگامی که ساختار شکست گسل به سم .شکست داردو مدت زمان این پالس ها بستگی به جهت انتشار  دامنه .استضربه 

بیشتر انرژی زلزله در یک پالس منفرد در ابتدای تاریخچه زمانی  ،باشدسرعت شکست ساختار زمین نیز در حدود سرعت موج برشی زلزله 

اگر شکست در جهت دور همچنین  شود.نامیده میپیشرونده شکست با جهت گیری  ،ساختار گسل این نوع شکست .می شودآزاد  سرعت زمین

بر . افزون باشدجهت گیری پسرونده مینیز با وضعیت شکست  فرایند این .نشان نمی دهدگونه ساختار موجی شکل را  هیچ ،باشدن از محل شد

ر تاریخچه زمانی زلزله وجود ندارد و دور یا نزدیک شدن انتشار گسلش، چندان قابل تشخیص دداری خنثی، اثر خاصی  موارد باال در حالت جهت

وجود این پالس های مشخص، ساختار عمومی پاسخ سازه را از حالت مدگونه که در آن یک یا چند مد تعیین کننده پاسخ نهایی  [.1و3] یستن

 سازه می باشند، بصورت موج گونه در می آورد. شایان ذکر است که در این حالت، پاسخ سازه توسط جمع اثرات امواج لرزه ای گذرنده از سازه

 [.6و5]تعیین می شوند

مرتبه می باشند. یکی از راه های سیستم های سازه ای قاب محیطی مهاربندی شده یکی از کارآمدترین فرم های سازه ای برای ساختمان های بلند 

سیستم است.  برشی-های خمشیقابکاربرد ساختارهای سازه ای ترکیبی افزایش شکل پذیری و  ،تحریکات زلزله های حوزه نزدیک ابمقابله 

گی برش را تا ن، عالوه بر افزایش فاصله بین ستون ها، اثرات پدیده لبسیار زیاداب محیطی مهاربندی شده به دلیل هندسه و سختی جانبی های ق

دهند. مطالعه چگونگی رفتار لرزه ای مهاربندهای بزرگ تحت اثر رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک، یکی از موضوعات حد زیادی کاهش می

تحقیق حاضر، ویژگی های رفتار در است. بلند تا میان مرتبه بهبود پارامترهای طراحی انواع سیستم های مهاربندی در ساختمان های مطالعاتی برای 

لرزه ای و پارامترهای پاسخ دینامیکی سیستم قاب محیطی مهاربندی شده تحت اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک تحلیل گردیده و ارزیابی 

یج صورت گرفته است. شرایط بارگذاری، محاسبات بارهای جانبی ناشی از زلزله و پارامترهای مربوطه نیز براساس آیین نامه توصیفی بر روی نتا

ی های ایران صورت پذیرفته است. مجموعه رکوردهای انتخابی نیز دارای انواع اثرات پدیده گسلش و جهت داری بوده و انتخاب شده از زلزله ها

کالیفرنیا می باشد. شایان ذکر است که معیار اصلی در انتخاب این رکوردها برای انجام آنالیزهای   Northridge 1994زلزلهمعروف ایران و نیز 

های  شناخت خصوصیات پالس غیرخطی تاریخچه زمانی، وجود پالس یا پالس های پرانرژی و بلند مدت در تاریخچه زمانی سرعت بوده است.

ای  این نکته قابل ذکر است که برای مقایسه بهتر رفتار لرزه ها در حوزه نزدیک گسل از اهمیت زیادی برخوردار است. پریود بلند برای طراحی سازه

  [.13و8و7] باشد. می، محور قائم تمام نمودارها نسبت به ارتفاع نرمال شده  سازه دو

 

 مدل سازه و مالحظات طراحی -2
نشان داده شدده   1ق قاب های محیطی مهاربندی شده است که پالن  و قاب سازه ای آن در شکل مدل های سازه ای مورد مطالعه در این تحقی     

 .باشدمی  30و20متر و تعداد طبقات  6دهانه به طول معادل  6طرح سازه آن در هر دو جهت شامل سازه دارای پالن مشابه هستند.  دوهر  است،

 .[10و9] است و برای بام  بار مرده و زنده  اعمالی برای کل طبقات به ترتیب 

متر می باشد. مشخصات  3.5و ارتفاع تمام طبقات  1ای بسیار باال و نوع خاک دو که دارای ضریب اهمیت موقعیت سازه ای در تهران با خطر لرزه

بر اساس این  .[13و12و11] .( طراحی شده اندمانمبحث دهم مقررات ملی ساختمقاطع اعضای سازه براساس استاندارد ملی ساختمان ایران )
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تیر ضعیف در روند  –ای طبقات و رعایت اصل ستون قوی  جایی نسبی لرزه ای، دو معیار محدودیت جابه استانداردها در کنترل طرح لرزه

 .[11]می باشد  Fema356اعضا براساس ضوابط آیین نامه غیرخطی های رفتار همچنین توصیف ویژگی است.  طراحی درنظر گرفته شده

 

 
   طبقه 02مدل سازه ای  c) طبقه؛) 22مدل سازه ای  b) )پالن سازه؛  a)): 8شکل 

 ماهیت زمین لرزه های مورد استفاده -0
خاب های منطقه دارد. معیار اصلی در انتمکانیزم گسل شناسی ونزدیکی با ساختار زمین ارتباط ،پروژهمسئله انتخاب شتابنگاشت ها در یک 

وجود پالس پرانرژی و بلند مدت بوده است.  زمینتاریخچه زمانی سرعت رکوردهای زلزله در این پژوهش ، وجود پالس پرانرژی و بلند مدت در 

د های یک رکورد نیرومند حوزه نزدیک، می تواند پارامترهای پاسخ و مشخصات رفتار سازه را تحت تاثیر شدیدر تاریخچه زمانی هرکدام از مولفه

 هایمختلفی از پالس هاینمونه .خواهد شدقرار بدهد. اهمیت این موضوع نیز با افزایش یافتن مدت دوام حرکات نیرومند در رکورد زلزله دوچندان 

های بزرگ سرعت در تاریخچه پردامنه و بلند مدت سرعت در رکوردهای زلزله های نورت ریج ، بم و طبس مشاهده شده است. وجود پالس

بم وطبس، نمونه های از زلزله نیز دو و  کالیفرنیا ریجنورتدر زلزله  ,NewHall Sylmar, Rinaldi رکوردهای ثبت شده در ایستگاه هایزمانی 
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 .[9و5]ساختار های موج گونه با قابلیت ایجاد جنبش های بسیار نیرومند زمین می باشد

دهند که رکوردهای طبیعی زلزله بهترین نمایش از ساختار بارگذاری لرزه ای برای ارزیابی و طراحی نتایج پژوهش های لرزه شناسی نشان می 

سازه ها می باشند. تمام رکورد ها به صورت طبیعی و سه مولفه ای به مدل های مطالعاتی این پژوهش اعمال گردیده است. توضیح آنکه مولفه 

پالن سازه و  Y( در راستای TR، مولفه نیرومندتر عمود بر صفحه شکست )مولفه  Xای ( در راستLNموازی با صفحه شکست گسل )مولفه 

 و 2رکوردهای تاریخچه زمانی سرعت و شتاب مورد استفاده در این پژوهش در شکل شکل اند. وارد گردیده Z مولفه قائم نیز در جهت

 .[11و9]نمایش داده شده است 1جدول  مشخصات رکورد های مورد استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تاریخچه زمانی شتاب و سرعت رکوردهای انتخابی2شکل 
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Quake Year Station M s Tim e  step Num ber Com ponent PGA(g) PGV(cm /s) PGD(cm )

LN 0.308 23.2 10.75

Arleta(ARL) 6.7 0.02 1500 TR 0.344 40.6 15.04

UP 0.552 18.4 8.83

LN 0.325 67.4 16.11

Newhall - W. Pico 6.7 0.01 3000 TR 0.455 92.8 56.64

(WPI) UP 0.29 37.2 13.29

LN 0.897 102.8 46.99

Sylm ar(SCS) 6.7 0.005 6000 TR 0.612 117.4 53.47

UP 0.586 34.6 25.44

LN 0.939 76.6 14.95

Sepulveda(SPV) 6.7 0.2 1500 TR 0.753 84.8 18.68

Northridge 1/17/1994 0:00 UP 0.467 33.2 9.58

LN 0.593 99.3 24

 Jensen  Filter Plant 6.7 0.02 1500 TR 0.424 106.2 43.06

(JFP) UP 0.4 34.1 8.89

LN 0.292 20.7 4.24

 M oorpark Fire 6.7 0.02 1500 TR 0.193 20.2 4.79

(M RP) UP 0.159 7.9 0.9

LN 0.472 73 19.76

Rinaldi Receiving 6.7 0.005 6000 TR 0.838 166.1 28.78

(RRS) UP 0.852 50.7 19.76

LN 0.635 59.6 20.7

Bam 2003 bam 6.6 0.005 6000 TR 0.793 123.7 37.4

UP 0.999 37.66 10.11

LN 0.836 97.7 39.9

Tabas 1978 Tabas 7.4 0.02 1500 TR 0.851 121.3 94.5

UP 0.688 45.5 17

جدول 1 : مشخصات رکوردهای انتخابی
 

 

 

 

 

 بررسی پاسخ لرزه ای سازه ها-4

ه، ارائده شدد  ، شتاب و سرعت طبقدات   سیستم قاب محیطی مهاربندی شده به صورت بیشینه تغییر مکان نسبی دوتحلیل دینامیکی غیر خطی  نتایج

پارامترهدای   نشان داده شده است.  yارتفاع نرمال شده در جهت به ازای پارامتر  xکه نمودارهای پاسخ لرزه ای طبقات در جهت محور ه بدین گون

تحلیلدی  سداختار   .[15]اسدت تنظیم گردیدده   Fema356های رفتار غیرخطی اعضا بر اساس ضوابط گزارش ویژگیو  پالستیکمدل سازی مفاصل 

 .است محوری( تعریف شده ی)نیرو Pمفصل  نیزبرای مهاربندها همچنین ها و تیرها و  ستونترتیب برای    به  M3خمشی  و Pندرکنشی امفاصل 

تغییدرات   با توجه به اینکه حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات به عنوان معیاری برای بررسی میزان آسیب وارد بر سدازه در نظدر گرفتده شدده اسدت،      

طبقده بده    20 سدازه آهنگ تغییرمکان نسبی بین طبقدات بدرای    نمایش داده شده است. 3  سازه در شکلدو  برای هر پالن A پارامتر دریفت در نقطه

دریفت نیز در این نمودار بیشدتر  مقادیر  هستند،نیرومندتری  yمولفه جهت  رکوردها دارایاکثر و با توجه به اینکه  بوده طبقه بیشتر 30نسبت سازه 

 دردریفت در طبقات آخر به حداقل مقدار خود رسیده ، که نشان دهنده عملکرد لرزه ای بسیار خوب چندین سیسدتم هدایی    است. همچنین مقادیر 
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 است.تر  کم 2800توصیه شده در استاندارد  02/0سازه از مقدار مجاز  دوحداکثر پاسخ دریفت در هر  مچنینهنواحی نزدیک به گسل است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  پالن Aر حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات در نقطه :مقادی  0شکل
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بر است.  نمایش داده شده  5و 1های  به ترتیب در شکل Zو  X ،Y نمودارهای بیشینه شتاب مطلق و بیشینه سرعت  نسبی طبقات در هر سه جهت

و برای جهت  X ،Y. برای جهت 6. تا 1تا ارتفاع تغییرات کاهشی شتاب حداکثر مطالعاتی، روند  ر دو سازهسه مولفه ای ه نمودارهای شتابپایه 

Z  این در حالی است که نمودار های سرعت نمود پیدا می نماید. سه جهت سیر افزایشی برای هر یک سپس  شود.مالحظه می. 1. تا 2ارتفاعی بین

ای حوزه نزدیک دارای پالس پریود بلند مشاهده رکوردهپارامترهای پاسخ، متناظر با . مقادیر حداکثر می باشندهرسه جهت  دردارای سیر صعودی 

کمتری در بازه عددی  MPRرکورد حوزه دورنیز  بدون پالس سرعت وحوزه نزدیک برای رکوردهای  هاشده است. همچنین مقادیر نتایج نمودار

بقات تحت رکوردهای نیرومند حوزه طباال بودن مقادیر شتاب و سرعت  گردد.میها مشاهده در شکلروشنی که این تفاوت به  قرار می گیرند

های  های سرعت در تاریخچه زمانی جنبش توان به مقادیر باالی شتاب پایه ساختمان در محل فوندانسیون و همچنین حضور پالس نزدیک را می

قائم زلزله در نواحی نزدیک به ، تأثیر مؤلفه ارتفاع سازه های مطالعاتیبررسی پاسخ سرعت و شتاب بیشینه در جهت بطور کلی  داد.نیرومند نسبت 

 کند.  گسل و استهالک سریع این تأثیرات با دور شدن از گسل را مشخص می

  پالن A: حداکثر شتاب مطلق طبقات در نقطه  4شکل 
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 پالن A نقطهدر : حداکثر سرعت نسبی طبقات  5شکل 

گیری نتیجه -5   
ها  ی غیرخطی بررسی شد. تحلیلزمان  های تاریخچه بر اساس تحلیلمهاربندی شده ای قاب محیطی  ای سیستم سازه در پژوهش حاضر عملکرد لرزه

سداختمان   دوانجام گردیدد.   و رکورد حوزه دور داری اثرات جهت با  با استفاده از مجموعه از رکوردهای نیرومند ثبت شده در حوزه نزدیک گسل

 ت.اسآیین نامه ایران طراحی شده طبقه با آرایش سیستم مهاربندی بزرگ با پالن یکسان و مقاطع براساس و سی بیست 

های های موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای حوزه نزدیک در نمودارهای نمایش دهنده پارامترهای پاسخ سازهچگونگی تاثیرگذاری پالس

طبق بر  است.جایی نسبی طبقات  نمودارهای شتاب، سرعت، جابهشود. پارامترهای پاسخ شامل می همطالعاتی این پژوهش بروشنی مشاهد

خنثی و رکورد حوزه دور  داریجهتاثرات همراه با نیز حوزه نزدیک بدون پالس سرعت و  هایرکوردبرای ز تحلیل نتایج، نمودارهای حاصل ا

که دارای پالس  حاصل شدی یبرای رکوردهامطالعاتی های  سازهغیرخطی های  این درحالی است که حداکثر پاسخ .دست آمد ها به ترین پاسخ کم
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حاکی از  این پژوهش با وجود پالس های بزرگ در تاریخچه زمانی سرعت رکوردها، نتایج. ر تاریخچه زمانی بودندپردامنه و بلند مدت سرعت د

 .حتی در نواحی نزدیک گسل ها بسیار مناسب و قابل قبول است های بزرگمهاربندبا های قاب محیطی آن است که عملکرد لرزه ای سیستم
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