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 چکیده 

 یدجد هاییافتهبا  یقضاوت مهندس یبر مبنا یمیقد هاییافته ینارتباط ب یجادجهت ا یرفتار پل یبضر

طرح لرزه ای سازه ها با توجه به عملکرد غیرخطی  .باشدیدر سازه م یخطیررفتار غ یجادبر اساس امکان ا

آن ها که به واقعیت نزدیک است، صورت می گیرد و از طرفی چنین طراحی دارای مالحظات خاصی می 

باشد که باعث شده است تا آیین نامه ها پارامتری به نام ضریب رفتار را معرفی نمایند. بر این اساس اجازه 

ی وارده در اثر زلزله به سازه در صورتی که رفتار االستیک برای آن فرض داده می شود که مقدار نیرو

ای ارائه شود، بوسیله ضریب رفتار، کاهش داده شود. این ضریب در آیین نامه به تفکیک نوع سیستم سازه

معمول مورد  یاسازه هاییستماز س یکیهای سازه ای نمی باشد، شده است ولی شامل همه سیستم

به آن اشاره نشده است و  0022که در استاندارد  باشدیم یالوله یستمبلند، س یهاساختمان استفاده در

 یهارفتار مربوط به قاب یباز ضر ی،الوله یهارفتار سازه یبجهت محاسبه ضر یناز مهندس یبرخ

پرداخته و  تحقیق، به بررسی تأثیر پارامتر ارتفاع بر ضریب رفتار یندر ا. کنندیاستفاده م یژهو یخمش

 تیپ 3. بدین منظور ها محاسبه شودسازه ینجهت ا ررفتا یبمقدار مناسب ضر شده است که یسع

شده و  یطراح SAPافزار متعارف به کمک نرم هاینامهیینطبقه، مطابق آ 02و  02، 02ساختمان بلند 

مربوط به آن  یهارفتار و پارامتر یبقرار گرفته اند و ضر یخطیرغ ینامیکیاور و دپوش یلتحل تحت

را  یالوله هاییستمس 0022محاسبه شده اند. در انتها مشخص شده است که اگر قرار باشد در استاندارد 

با  ییسازه ها یرفتار متفاوت برا یباز ضر یدارتفاع کم شده و با یشرفتار آن با افزا یباضافه کرد ضر یزن

 ی یهبرش پا یموجب خطا در محاسبه  یکسانرفتار  یبکار بردن ضرارتفاع مختلف استفاده نمود و به 

 گردد. یساختمان ها م ینا

 

 رفتار یب، مقاومت افزون ، ضر یری، شکل پذ یالوله یستمبلند ، س یهاساختمانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

ساختمان هاست. ارزیابی ضرایب توصیه شده یکی از پارامترهای مهم در کاهش نیروهای طراحی در مقابل زلزله، ضریب رفتار 

در آیین نامه ها که اصوالً مبنایی تجربی دارند، با بررسی عملکرد ساختمان های ساخته شده براساس ضوابط آیین نامه ای در 

ضرایب  ی اخیر به صورت موازی مطالعات تئوریک گسترده ای بر روی تعیینزلزله های واقعی انجام می پذیرد، اما در چند دهه

رفتار ساختمان ها انجام شده است که براساس این مطالعات عوامل اصلی مؤثر بر مقدار ضریب رفتار ساختمان ها دو عامل 

 ظرفیت شکل پذیری و مقاومت افزون سازه هستند که خود تحت تأثیر پارامترهای مختلفی قرار دارند. 

شده است. یکی از این روش ها، روش تئوری شکل پذیری است که تاکنون روش های بسیاری برای محاسبه ضریب رفتار ارائه 

 یستمبرای س( ارائه شده است. در این روش از یک مدل رفتاری ساده Cosenza et al, 1988توسط کاسنزا و همکارانش)

 یروهایسازه و ن یتظرف یومن،ن یتظرف یفشود. در روش ط یم یرواستفادهکاهش ن یبضر یندرجه آزاد، جهت تخم یکهای 

که منجر به  یعوامل یجهشوند. در نت ینظر گرفته م رفتار در یبضر ییندر تع یلرزه ای هر دو به عنوان پارامترهای مؤثر اصل

به صورت ضرب دو عامل  R رفتار یبروش ضر ینگردند. در ا یشوند، محاسبه م یکاهش بارهای لرزه ای م یا یتظرف یشافزا

CR  وDR  محاسبه می شود کهDR نس(بت نیروهای لرزه ای االستیک به غیراالستیک می باشدATC, 1995.) 

است. ضریب کاهش ناشی از شکل  (Uang, 1991)روش مشهور دیگر برای محاسبه ضریب رفتار، روش پیشنهادی یوانگ 

ش ضریب (، پارامترهای تشکیل دهنده ی ضریب رفتار در این روش می باشند. در این روΩپذیری و ضریب مقاومت افزون )

رفتار از ضرب دو عامل فوق به دست می آید. تاکنون روابط متعددی برای تخمین ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری پیشنهاد 

، نیومارک و هال (Krawinkler and nassar, 1992)شده است که از آن جمله می توان به رابطه ی کراوینکلر و نصر 

(Newmark and Hall, 1982)  و میراندا و برترو(Miranda and bertero, 1994) .اشاره نمود 

اهمیت محاسبه ضریب رفتار و مقدار مناسب آن از این جهت است که ضریب رفتار زیاد، به اعمال نیروی زلزله کم و در نتیجه 

تواند موجب افزایش میباشد و ضریب رفتار کم طراحی ضعیف سازه  منجر شده، که نتیجه آن خرابی سازه هنگام زلزله می

 نیروی زلزله و در نتیجه غیر اقتصادی شدن طرح شود.

باشد که تأثیر افزایش بر ای میهدف کلی از انجام این تحقیق بدست آوردن ضریب رفتار برای سازه های فوالدی با سیستم لوله

لیل پوش اور و دینامیکی غیرخطی استخراج شده آن مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مؤثر بر ضریب رفتار با استفاده از تح

 شود.محاسبه می Rو در نهایت 

 

 روش تحقیق  -0

در این تحقیق رفتار چند نوع سازه قاب خمشی فوالدی ویژه در قالب ساختمان لوله ای مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های 

نامه که منطبق بر آیین (AISC-LRFD)و آیین نامه زلزله ایران )ویرایش چهارم(  0022انتخاب شده براساس استاندارد 

( طزاحی شده اند. ضمناً کلیه ضوابط مربوط (SAP2000 باشد و با استفاده از نرم افزار مقررات ملی ساختمان مبحث دهم می

ین اثر شود ، همچنبه طراحی قاب خمشی فوالدی ویژه در طراحی نمونه ها رعایت گردیده و طراحی به روش حدی انجام می

P-Δ  و کنترل دریفت در طراحی نمونه ها منظور شده است و در انتخاب نمونه ها سعی گردیده است ارتفاعی از ساختمان

طبقه( و همچنین مقایسه های مورد نظر بین  02و  02، 02انتخاب شوند تا بتوانند اکثر ساختمان های بلند را پوشش دهند)

لفه مورد بررسی یعنی ضریب رفتار اومت افزون با افزایش ارتفاع و مؤی و ضریب مقپارامترهای موثر مانند ضریب شکل پذیر

آشکار گردد. پس از طراحی نمونه ها قسمت آنالیز آغاز می گردد که از دو نوع آنالیز استاتیکی غیرخطی)پوش اور( و آنالیز 

نوع ترکیب بار استفاده شده و تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده شده است. در تحلیل پوش اور از دو 

دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی با هفت رکورد زلزله مختلف انجام گرفته است. در انتخاب شتابنگاشت ها از آنجایی که سه 

پارامتر مهم آن، محتوای فرکانسی، مدت زمان حرکت شدید و حداکثر شتاب آن می باشد و مهمترین پارامتر، محتوای 
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ست، سعی گردیده هفت شتابنگاشت انتخابی آن هایی باشند که از نظر محتوای فرکانسی بیانگر دامنه وسیعی از فرکانسی ا

 واقعیت های موجود زلزله ها باشد.
 

 تعریف مؤلفه های ضریب رفتار -3

آیین نامه های طراحی لرزه ای کنونی، نیروهای لرزه یی برای طراحی ارتجاعی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به 

زمان تناوب طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است، به دست می آورند و برای لحاظ کردن اثر رفتار 

س، میرایی و اثر مقاومت افزون سازه، این نیروی ارتجاعی را با استفاده از ضریب غیرارتجاعی و اتالف انرژی بر اثر رفتار هیسترزی

از ، مقدار مقاومت ارتجاعی مورد نیاز که 1کاهش مقاومت )ضریب رفتار( به نیروی طراحی تبدیل می کنند. با توجه به شکل 

 محاسبه می شود: 1رابطه ی 

(1 )               .WeC =euV 

ارتجاعی  در صورتی که سازه کالً در محدوده، حداکثر برش پایه است، ueVو  ضریب زلزله eC، وزن مؤثر سازه، Wدر این رابطه 

ای از شکل پذیری را تأمین کند، سازه تواند مقادیر قابل مالحظهاز آنجا که یک سازه با طراحی صحیح معموالً می .باقی بماند

نشان 1شکل ( برسد. در این حالت همان گونه که در yVبه حداکثر مقاومت )تری طراحی شود تا تواند به صورت اقتصادیمی

برای مقاصد طراحی، برخی است. Δmaxدر طبقه برابر با   است، حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی ایجاد شده داده شده

دهند. این ، کاهش میکه نمایانگر تشکیل اولین لوالی خمیری در مجموعه سازه است sVرا به مقدار  yVها مقدار نامهآیین

این  د.کنارتجاعی مینحرف شدن از پاسخ سازه به گونه قابل توجهی شروع به م مقدار نیرو، ترازی است که در آن پاسخ کلی

. در طراحی با استفاده از روش بار ت، بستگی داردبا طراحی بر مبنای مقاومهای مصالح نامهتراز نیرو به روش برخورد آیین

نهایی در سازه های بتنی و روش ضرایب بار و مقاومت در سازه های فوالدی از این تراز نیرویی استفاده می شود، اختالف 

 را اصطالحاً مقاومت افزون می نامند. sVو  yVنیروی بین 

 

 
 (Uang,1991تغییر مکان سازه ها ) -رفتار کلی نیرو -1شکل

 

 (sμضریب شکل پذیری کلی سازه) -3-1

 تعریف می شود: 0، ضریب شکل پذیری کلی سازه طبق رابطه 1خمیری کامل در شکل –با ایده آل کردن منحنی کشسانی 

(0)                 Δmax

Δy
= sμ 
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 (μRضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری) -3-0

استهالک انرژی هیسترتیک خواهد داشت. به دلیل این ظرفیت استهالک انرژی،  در اثر شکل پذیری، ساختمان ظرفیتی برای

 ( کاهش داد:yV، به تراز مقاومت تسلیم)3( را می توان طبق رابطه ی eVنیروی طراحی ارتجاعی )

(3)                             Veu

𝑉y
=  μR 

 

های اخیر بوده است. از آنجا که های فراوانی در سالموضوع پژوهشهای یک درجه آزاد برای سیستم μR و μsیافتن رابطه بین 

ها خارج از حوصله این تحقیق است، در این قسمت، تنها و بحث این رابطهنیست  μR و μsهدف این پژوهش یافتن رابطه بین 

گرفته و کارایی خود را  ( مورد استفاده قرارATC, 1995ها )به معرفی سه رابطه شناخته شده و معروف که در اکثر پژوهش

شود. این روابط عبارتند از رابطه های نیومارک و هال، نشان داده است، و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اکتفا می

 کراوینکلر و نصر، میراندا و برترو.

 

توان ضریب کاهش آن می ای را پیشنهاد کردند که با استفاده از(، رابطهNewmark and Hall, 1982نیومارک و هال ) -

 برآورد کرد. 0تا  0خمیری یک درجه آزاد، بصورت روابط  –( را برای سیستم های ارتجاعی  μRناشی از شکل پذیری)

 هرتز( : 33های باالی ثانیه )فرکانس 2023های تناوب کمتر از برای زمان

(0)            =1μR 

  هرتز(: 0و  0های بین ثانیه )فرکانس 200ثانیه و  2010های تناوب بین برای زمان

(0)                     √2μ − 1=μR 

 هرتز(: 1های کوچکتر از ثانیه )فرکانس 102های تناوب بزرگتر از برای زمان 

(0)                       =μμR 

های ی بین مقادیر حدی که در رابطهثانیه با میانیاب 102و  200ثانیه و نیز بین  2010و  203های تناوب بین در زمان μRبرآورد 

 شود.آمده است، انجام می 0تا 0

 

(، رابطه ای برای سیستم های یک درجه آزاد بر روی زمین های Krawinkler and nassar, 1992کراوینکلر و نصر) -

می  7بصورت رابطه  میرایی بحرانی، %0صخره ای یا خاک سست توسعه دادند. رابطه کراوینکلر و نصر با فرض میرایی معادل 

 باشد:

(7)                  1/c1)+1]-= [c(μμR 

 آید:بدست می 0از رابطه  cکه مقدار 

(0)            .   c(T,α) = 
𝑇

1+𝑇𝑎

𝑎
+ 

b

T
 

که  bو  aشود. سختی بعد از تسلیم بوده و به صورت درصدی از سختی ارتجاعی بیان می αپریود سازه،  Tدر این رابطه 

 آیند.بدست می 1از جدول  αهای رگرسیون هستند برای مقادیر مختلف پارامتر

 
 μRضرایب پیشنهادی کراوینکلر و نصر برای محاسبه  -1جدول 

 

α a b

0 1 0.42

0.02 1 0.37

0.1 0.8 0.29
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را برای  μRهای ارائه شده توسط پژوهشگران دیگر، رابطه (، با مرور رابطهMiranda and bertero, 1994میراندا و برترو ) -

 است: 9د. رابطه ارائه شده توسط این محققان برای ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری بصورت رابطه ها توسعه دادنانواع زمین

(9)              +1 
𝜇−1

Φ
= μR 

 شود:محاسبه می 12برای زمین های رسوبی مطابق رابطه  Φکه در این رابطه 

(12)                  Φ= 1+ 
1

12𝑇− 𝜇 𝑇
 - 

2

5𝑇
 𝑒−2(ln(𝑇)− 0.2)2

 

 

 (Ωضریب مقاومت افزون ) -3-3

( وجود دارد، به عنوان مقاومت افزون شناخته sV( و تراز اولین تسلیم )yVمقاومت ذخیره ای که بین تراز تسلیم کلی سازه )

 بیان می شود: 11می شود و مطابق رابطه 

(11)                     
𝑉y

𝑉s
 = Ω 

 

 (Yضریب تنش مجاز ) -3-0

برخورد آیین نامه های مصالح با تنش های طراحی )بار مجاز یا بار نهایی( تعیین می شود و مقدار آن این ضریب براساس نحوه 

 بیان می شود: 10( که در رابطه wV(،  به نیرو در حد تنش های مجاز )sVاز نسبت نیرو در حد تشکیل اولین لوالی خمیری)

(10)                     Y= 
𝑉s

𝑉w
 

 

 (wRیا  Rفتار)رتعیین ضریب  -3-0

، ضریب رفتار برای حالت طراحی براساس مقاومت)حد نهایی( را می توان به صورت 1با توجه به تعریف های ارائه شده و شکل 

 بیان کرد: 13رابطه ی 

(13)                Ω×  μR=  
𝑽𝐲

𝑽𝐬
×  

𝐕𝐞𝐮

𝑽𝐲
= 

Veu

𝑉s
 =R 

 بیان کرد: 10می توان به صورت رابطه و ضریب رفتار برای حالت طراحی براساس تنش مجاز را 

(10)                     Ω× Y×  μR=  
𝑽𝐬

𝑽𝐰
×  

𝑽𝐲

𝑽𝐬
×  

𝐕𝐞𝐮

𝑽𝐲
= 

𝐕𝐞𝐮

𝑽𝐰
= wR 

 در این پژوهش ضریب رفتار براساس مقاومت نهایی می باشد.

 

 ها مدلمعرفی  -0
 سیستم سازه ای -0-1

سیستم سازه ای انتخاب شده در این تحقیق سیستم لوله ای با قاب خمشی فوالدی ویژه می باشد که در  سیستم سازه ای  

قاب خمشی فوالدی ویژه، آیین نامه ها شرایط ویژه ای را برای طراحی سازه در نظر گرفته اند که باعث شکل پذیری بیشتر 

 می باشد. kg/cmyF 2400=2با مقاومت جاری شدن   ST37آنالیز از نوع سازه می شود. ضمناً فوالد مصرفی در طراحی و 

 
 هندسه و بارگذاری مدل ها -0-0

که ارتفاع طبقات یکسان و  02و  02، 02سیستم متقارن بوده و با تعداد طبقات  Yو  Xقاب که در راستای  3بررسی بر روی  

متر می باشد و در این تحقیق پالن و تعداد دهانه ها ثابت فرض شده  0و عرض دهانه ها  0متر بوده و تعداد دهانه ها  3برابر 

(، نوع خاک A) 2030(، ضریب خطر لرزه ای I)1است. برای محاسبه ی برش پایه ی طراحی لرزه ای، پارامترهای ضریب اهمیت

)ш( ( و ضریب رفتارR )700  و  022در نظر گرفته شده اند. بارهای مرده و زنده ثقلی به ترتیب برابر  0022مطابق استاندارد

 کیلوگرم بر متر مربع می باشد. 022
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 مورد استفادهمشخصات زلزله های  -0-3

، به عنوان ورودی تحلیل های تاریخچه زمانی به گونه ای انتخاب PEERزلزله های قوی هفت رکورد زلزله از پایگاه داده های  

 0تطابق داشته باشد. جدول  0022از استاندارد  ш( با طیف طراحی خاک نوع %0شده که طیف پاسخ شتاب میانگین)میرایی 

های انتخابی با طیف طرح آیین بیشتر زمین لرزهشود. برای سازگاری ی اطالعات مربوط به رکوردهای مزبور را شامل میخالصه

ای، رکوردها به صورت منفرد و نه دو مؤلفه ای مقیاس های سازهاند. به علت دو بعدی بودن مدلها مقیاس شدهنامه، زمین لرزه

نظر با  ی رکوردهای موردمیرا شده %0های پاسخ خطی شود که میانگین طیفای انجام میشوند. این عمل به گونهمی

PGA=g در محدوده پریودهای ،iT 200  تاiT 100  نباشد که  0022در هیچ حالتی کمتر از مقدار متناظر طیف طرح استاندارد

iT  0.07=3/4پریود اصلی ساختمان است که از رابطهHiT آید که در این رابطه بدست میH  ارتفاع کل سازه

 (.0022است)استاندارد

 
 ردهای مورد استفاده در این تحقیقخالصه اطالعات رکو-0جدول

 
 PGA(g) ایستگاه تاریخ رکورد زلزله

سرعت موج 

 (m/s)برشی

1 Elcentro 1970 ELC 200030 000002 

0 Tabas 1970 TAB 20030 000002 

3 Superstition Hills 1970 PTS 20000 027002 

0 Manjil 1992 MAN 20012 321000 

0 Northridge 1990 ARL 200010 310002 

0 Kobe 1990 KJM 207209 310022 

7 Loma Prieta 1909 BRN 207030 000072 

 

 محاسبه ضریب رفتار به کمک تحلیل های غیرخطی -0

در این قسمت روند انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی شرح داده می شود و به کمک این دو تحلیل 

 آید.رفتار بدست میهای الزم جهت محاسبه ضریب خروجی

 
 تحلیل استاتیکی غیرخطی و نتایج بدست آمده از آن-0-1

تواند همیشه مورد استفاده قرار ها وقت گیر بوده و به لحاظ اقتصادی نمیبا توجه به اینکه تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه

سازه، به عنوان ابزاری کارآمد در ارزیابی ( با توانایی شبیه سازی رفتار غیرخطی PushOverگیرد، آنالیز استاتیکی غیرخطی)

تکنیک تحلیل غیرخطی ساده  PushOverها، مورد توجه محققین واقع گردیده است. در حقیقت تحلیل ای ساختمانلرزه

تواند برای تخمین نیازهای دینامیکی اعمال شده به سازه در اثر زلزله، خصوصا در شرایطی که پاسخ سازه ای است که میشده

 شی از مود اول باشد، مورد استفاده قرار گیرد.نا

باشد که مطابق با آن مفاصل بوده می FEMA356( که شبیه 302نامه مورد استفاده، دستور العمل بهسازی)نشریه آیین

ه صورت ها تحت یک بار ثقلی اولیه)بار مرده بپالستیک تعریف و به ابتدا و انتهای اعضاء اختصاص داده شده است و تمام نمونه

اند که توزیع بار جانبی نوع اول، توزیع بار زنده( و تحت توزیع دو نوع الگوی بارگذاری جانبی قرار گرفته  %02ی کامل به اضافه

متناسب با شکل مود اول ارتعاش و توزیع بار جانبی نوع دوم، توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با وزن هر طبقه 

 شود.محاسبه می

 شود.ه اول و دوم منحنی پوش اور جهت محاسبه ضریب رفتار، اولین مفصل پالستیک و لحظه خرابی سازه فرض مینقط
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های ها را رسم نمود که نتایج تحلیل بار افزون به صورت نموداراور مدلتوان منحنی پوشبا توجه به ترکیبات بار یاد شده می

و  0های طبقه برای دو توزیع بار مودی و جرمی در شکل 02و  02، 02سازه  تغییر مکان بام برای حاالت مختلف –برش پایه 

 نشان داده شده است. 3

 

 
 تغییر مکان بام سازه تحت توزیع بار مودی –منحنی برش پایه -0شکل

 

 
 تغییر مکان بام سازه تحت توزیع بار جرمی –منحنی برش پایه -3شکل

 

ی ی لحظهاور نشان دهندههای پوشاند، به عبارتی انتهای منحنیشدهاور تا لحظه گسیختگی رسم های پوشمنحنی

توان گفت مرکز اعمال بار متمرکز معادل مودی، باالتر از جرمی  بوده و در باشد. با توجه به شکل ها میگسیختگی سازه می

 کند.نتیجه بار مودی بیشتر به باالی سازه و بار جرمی به پایین سازه اثر می

باشد ولی تغییر مکان متناظر با نقطه اور در ترکیب بار جرمی بیشتر از مودی میه و مقاومت در منحنی پوششیب اولی

 باشد.گسیختگی در ترکیب بار مودی بیشتر از جرمی می
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ب ی ضریتوان پارامترهای مربوط به محاسبهتغییر مکان حاصل از دو ترکیب بار، می –بعد از دو خطی کردن منحنی برش پایه 

های قبل بصورت مفصل توضیح داده رفتار را بدست آورد. در این تحقیق از روش نیومارک و کراوینکلر و میراندا که درقسمت

برای  0تا  3شد، برای بدست آوردن ضریب رفتار استفاده گردیده است که نتایج حاصل از آنالیز و پارامترها و ضرایب در جداول 

 ه شده است.ها بطور کامل آوردتمامی نمونه

 
 طبقه 02پارامترهای محاسبه ضریب رفتار مدل  -3جدول

 
 

 طبقه 02پارامترهای محاسبه ضریب رفتار مدل  -0جدول

 
 

 طبقه 02پارامترهای محاسبه ضریب رفتار مدل -0جدول

 
 

بدست آمده از دو توزیع بار و شود که با افزایش ارتفاع، مقدار میانگین ضریب رفتار با توجه به جداول و نتایج آن ها مشاهده می

توان گفت ضریب رفتار محاسبه کند و همچنین میپذیری، کاهش پیدا میهمچنین سه روش محاسبه ضریب کاهش شکل

باشند شده از دو روش نیومارک و میراندا مقداری نزدیک بهم داشته و نسبت به مقدار بدست آمده از روش کراوینکلر کمتر می

فت که مقدار محاسبه ضریب رفتار به روش انتخابی بستگی داشته و بهتر است که از هر سه روش برای بنابراین می توان گ

گیری پذیری و در نتیجه محاسبه ضریب رفتار استفاده کرده و از مقادیر بدست آمده میانگینمحاسبه ضریب کاهش بر اثر شکل

 شود و مقدار میانگین را مالک قرار داد.

 

)جرمی( آورده  0اور نوع)مودی( و پوش1اور نوعها، تحت پوشپذیری و مقاومت افزون مدلسه ضریب شکلمقای 0و  0در شکل 

های ضریب رفتار )ضریب شکل پذیری و مقاومت شود در تحلیل استاتیکی غیرخطی مؤلفهشده است. همانگونه که مشاهده می

 افزون( با افزایش تعداد طبقات و ارتفاع، کاهش یافته است.

پذیری در مقابل افزایش ارتفاع و طبقات، نسبت به تغییرات مقاومت افزون با شیب یرات و کاهش مقدار ضریب شکلتغی

 توان گفت که افزایش ارتفاع بر روی آن تأثیر بیشتری دارد.باشد و میبیشتری می

ود ری پ شکل پذیری ن زو ت اف مقاوم

Ds Dm Vs Vm T(sec) μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

Push1 31.5 156.9 1059.4 1427.9 2.16 4.99 1.35 4.99 6.02 5.11 6.72 8.12 6.89 7.24

Push2 26.1 137.4 1284.9 2027.1 2.16 5.26 1.58 5.26 6.42 5.38 8.29 10.13 8.49 8.97

average 28.8 147.2 1172.1 1727.5 2.16 5.12 1.46 5.12 6.22 5.25 7.51 9.12 7.69 8.11

)ton(ایه جابجایی )cm(برش پ ر شکل پذیری ر اث ب کاهش ب ضری تار ب رف ضری
20st

ود ری پ شکل پذیری ن زو ت اف مقاوم

Ds Dm Vs Vm T(sec) μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

Push1 69.5 274.5 1569.5 2007.6 3.63 3.95 1.28 3.95 4.47 3.88 5.05 5.72 4.96 5.25

Push2 66.3 252.1 2276.9 2906.9 3.63 3.80 1.28 3.80 4.28 3.74 4.85 5.46 4.77 5.03

average 67.9 263.3 1923.2 2457.2 3.63 3.88 1.28 3.88 4.37 3.81 4.95 5.59 4.87 5.14

40st
ر شکل پذیری ر اث ب کاهش ب ضری تار ب رف جابجایی )cm(ضری )ton(ایه برش پ

ود ری پ شکل پذیری ن زو ت اف مقاوم

Ds Dm Vs Vm T(sec) μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

Push1 115.6 331.0 2508.4 3011.7 4.91 2.86 1.20 2.86 3.07 2.83 3.44 3.69 3.39 3.51

Push2 91.0 260.9 2982.1 3931.2 4.91 2.87 1.32 2.87 3.07 2.83 3.78 4.05 3.73 3.85

average 103.3 295.9 2745.3 3471.4 4.91 2.87 1.26 2.87 3.07 2.83 3.61 3.87 3.56 3.68

)cm( جابجایی )ton(ایه برش پ
60st

ر شکل پذیری ر اث ب کاهش ب ضری تار ب رف ضری
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 اورها در تحلیل پوشپذیری مدلمقایسه ضریب شکل-0شکل

 

 
 اورافزون مدل ها در تحلیل پوشمقایسه ضریب مقاومت -0شکل

 

پذیری و مقاومت افزون( با افزایش های مؤثر در ضریب رفتار )ضریب شکل، مشخص است که مؤلفه0و  0های با توجه به شکل

 باشد.نیز صادق می 0ارتفاع سازه کاهش یافته است و این نتیجه در مورد ضریب رفتار سازه با توجه به شکل 

طبقه، تحت دو نوع توزیع بار جانبی که پوش نوع اول  02و  02، 02های تار بدست آمده برای ساختمان، ضریب رف0در شکل  

 باشد، نشان داده شده است.مودی و پوش نوع دوم جرمی می

گیری بین ضرایب بدست آمده از سه روش ضریب رفتار نشان داده شده در پوش نوع اول و نوع دوم حاصل از میانگین 

باشد که در نهایت بین مقادیر حاصل از این دو نوع توزیع بار نیز میانگین گرفته شده و در اوینکلر و میراندا مینیومارک، کر

 نمودار نشان داده شده است.

کند و مقدار ضریب رفتار توان گفت که مقدار ضریب رفتار با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میها و نمودارها میبا دقت در شکل

 02طبقه این مقدار بیشتر از  02شود در سازه باشد و همانگونه که مشاهده میی با ارتفاع کمتر مقدار بیشتری میهابرای سازه

کاهش پیدا  Rباشد. هرچه ارتفاع سازه بیشتر باشد مقدار در ابتدا با شیب بیشتری می Rطبقه بوده و این کاهش مقدار  02و 

توان رفتار سازه را خطی در نظر گرفت و شود و میریب رفتار به یک نزدیک میکند تا آنجا که شیب کاهشی کمتر شده و ضمی

 بدست آورد. Rمقدار ثابتی را برای 
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 اورها در تحلیل پوشمقایسه ضریب رفتار مدل-0شکل

 

با توجه به اور آورده شده است که ها در تحلیل پوشپذیری و مقاومت افزون کلیه مدل، مقادیر ضریب رفتار، شکل0در جدول 

 توان روند کاهشی این مقادیر را با افزایش ارتفاع مشاهده کرد.آن می

 
 اورمقادیر محاسبه شده در تحلیل پوش-0جدول

 µ Ω R تعداد طبقات

20 5.12 1.46 8.11 
40 3.38 1.28 5.14 
60 2.87 1.26 3.68 

 

 تحلیل استاتیکی غیرخطی و نتایج بدست آمده از آن-0-0
های طراحی شده مورد ارزیابی و تحلیل دینامیکی ها و نیز تعیین ضریب رفتار، سازهبرای بررسی رفتار واقعی قابدر این بخش 

گیرد. جهت بدست ها آمده است قرار میخالصه اطالعات آن 0شتابنگاشت که در جدول  7ی زمانی تحت غیرخطی تاریخچه

ها در سطح خطر یک مقیاس شده و سپس مطابق دستورالعمل آمدن نقطه متناظر با گسیختگی سازه، ابتدا شتابنگاشت

توان گفت در سطح ، سطح خطر دو بدست آمده است. بنابراین می100بهسازی با ضرب کردن این ضریب مقیاس در ضریب 

 شود.ها به عنوان لحظه گسیختگی سازه فرض میروند و جابجایی متناظر با آنها تا لحظه گسیختگی پیش میخطر دو، سازه

، سازه مورد تحلیل دینامیکی خطی و ی مورد استفادههابا بدست آوردن ضریب مقیاس بدست آمده برای هر یک از شتابنگاشت

( و eVی خطی)ی ارتجاعی و غیرارتجاعی به دست آمده از آن به عنوان برش پایهی برش پایهگیرد و بیشینهغیرخطی قرار می

شود، که معیار اصلی تعیین ضریب رفتار و پارامترهای مؤثر مربوط به آن فته می( در نظر گرyVی غیرخطی )برش پایه

 ((Mwafy and Elnashai, 2002است.

دهد. در طول اعمال هر شتابنگاشت، در همانطور که اشاره شد در هر لحظه، هر شتابنگاشت در هر طبقه، یک تغییر مکان می

-ی تغییر مکان در هر شتابنگاشت در یک زمان متفاوت رخ میین بیشینهشود که ایک لحظه تغییر مکان طبقه ماکزیمم می

 آید.های مختلف، حداکثر جابجایی آن طبقه بدست میگیری از ماکزیمم جابجایی هر طبقه در شتابنگاشتدهد. با میانگین

 طبقه بعنوان نمونه آورده شده است. 02میانگین حداکثر جابجایی طبقات برای مدل  7در شکل 
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 طبقه 02میانگین حداکثر جابجایی طبقات در مدل  -7شکل

 

 آورده شده است. 9تا  7نتایج حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی و پارامترها و ضرایب بدست آمده در جداول 

 
 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02پارامترهای محاسبه شده ضریب رفتار مدل  -7جدول

 
 

 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02پارامترهای محاسبه شده ضریب رفتار مدل  -0جدول

 

پذیری شکل افزون مقاومت

μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

elcentro 3.67 3.58 3.67 4.16 3.63 13.14 14.87 12.98 13.66

tabas 4.83 2.23 4.83 5.72 4.74 10.76 12.76 10.57 11.36

super 1.05 2.09 1.05 1.05 1.05 2.20 2.20 2.20 2.20

manjil 4.89 2.49 4.89 5.82 4.80 12.19 14.49 11.96 12.88

north 4.27 2.94 4.27 4.96 4.21 12.55 14.56 12.35 13.15

kobe 3.86 3.07 3.86 4.41 3.81 11.86 13.53 11.70 12.36

loma 2.52 3.19 2.52 2.70 2.50 8.04 8.60 7.98 8.21

average 3.76 2.80 3.59 4.12 3.53 10.10 11.57 9.96 10.55

پذیری شکل اثر بر کاهش ضریب رفتار ضریب
20st

پذیری شکل افزون مقاومت

μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

elcentro 1.90 4.32 1.90 1.93 1.89 8.22 8.34 8.15 8.24

tabas 3.23 3.38 3.23 3.37 3.19 10.92 11.39 10.77 11.03

superstition 0.62 2.08 0.62 0.63 0.63 1.29 1.31 1.31 1.30

manjil 3.38 3.01 3.38 3.53 3.33 10.16 10.62 10.01 10.26

northridge 3.68 3.44 3.68 3.87 3.63 12.64 13.29 12.44 12.79

kobe 2.25 3.57 2.25 2.30 2.23 8.05 8.23 7.97 8.08

loma 1.44 3.62 1.44 1.45 1.43 5.22 5.25 5.20 5.22

average 2.51 3.35 2.36 2.44 2.33 8.07 8.35 7.98 8.13

پذیری شکل اثر بر کاهش ضریب رفتار ضریب
40st
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 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02پارامترهای محاسبه شده ضریب رفتار مدل  -9جدول

 
 

ارتفاع از شود در آنالیز دینامیکی غیرخطی نیز با افزایش مشاهده می 9الی  7همانگونه که از نتایج بدست آمده در جداول 

 شود.مقدار ضریب رفتار کاسته می

پذیری بدست آمده ، مقایسه ضریب شکل پذیری مدل های مورد بررسی آورده شده است. بدین منظور ضریب شکل0در شکل 

پذیری سازه های مورد شوند و در نهایت میانگین بدست آمده ضریب شکلگیری میرکورد زلزله محاسبه شده و میانگین 7از 

 شود با افزایش ارتفاع سازه از میزان شکل پذیری آن کاسته شده است.شود. همانطور که مشاهده میمحسوب مینظر 
 

 
 مقایسه ضریب شکل پذیری مدل ها -0شکل

 

رکورد زلزله و با استفاده از سه روش محاسباتی  7، ضرایب رفتار حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت 9در شکل 

ج  -9الف الی  -9کراوینکلر و میراندا آورده شده است و در انتها از کلیه ضرایب برای هر تیپ سازه که در شکل های نیومارک، 

 گیری انجام شده است.آورده شده، میانگین

ها در پاسخ دینامیکی سازه های مختلف، اثر آنهمانطور که ذکر شد بدلیل متفاوت بودن شدت، مدت و محتوای فرکانسی زلزله

رکورد مورد استفاده در آنالیز، که در  7متفاوت خواهد بود که این موضوع به خوبی با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از 

دهد که نوع حرکت زمین، بر روی پارامترهایی از قبیل ضریب گردد. نتایج نشان میشود، تأیید میمشاهده می 9های شکل

باشد که همین در حالت نهایی و نیروی برش پایه نهایی غیرخطی تأثیرگذار می رفتار سازه، حداکثر شتاب پاسخ سیستم ها

 پذیری و همچنین ضریب رفتار تحت تأثیر نوع رکورد زلزله قرار گیرد.شود مؤلفه شکلموضوع باعث می

پذیری شکل افزون مقاومت

μ Ω (Rμ)Ne (Rμ)kr (Rμ)Mi (R)Ne (R)Kr (R)Mi (R)ave

elcentro 1.54 4.97 1.54 1.55 1.53 7.65 7.69 7.61 7.65

tabas 2.67 3.82 2.67 2.74 2.64 10.18 10.45 10.08 10.24

superstition 0.40 2.02 0.40 0.42 0.41 0.81 0.84 0.83 0.83

manjil 2.42 3.67 2.42 2.47 2.40 8.89 9.08 8.81 8.93

northridge 2.98 3.92 2.98 3.08 2.95 11.68 12.04 11.55 11.76

kobe 1.57 3.94 1.57 1.58 1.56 6.19 6.23 6.16 6.19

loma 1.26 4.31 1.26 1.26 1.25 5.41 5.42 5.39 5.41

average 1.93 3.80 1.83 1.87 1.82 7.26 7.39 7.21 7.29

60st
پذیری شکل اثر بر کاهش ضریب رفتار ضریب
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 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02الف(ضریب رفتار ساختمان -9شکل

 

 
 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02ب(ضریب رفتار ساختمان -9شکل

 

 
 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02ج(ضریب رفتار ساختمان -9شکل

 

 طبقه در تحلیل دینامیکی غیرخطی 02و  02و  02های ( مقایسه ضریب رفتار مدل9شکل
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یرخطی آورده شده است. با ها در تحلیل دینامیکی غپذیری و مقاومت افزون کلیه مدل، مقادیر ضریب رفتار، شکل12در جدول 

توان گفت که مقدار ضریب رفتار و شکل پذیری با افزایش ارتفاع کاهش پیدا کرده است ولی توجه به مقادیر بدست آمده می

 یابد.مقاومت افزون افزایش می

 
 مقادیر محاسبه شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی -12جدول

 µ Ω R تعداد طبقات

20 3.76 2.80 10.55 
40 2.51 3.35 8.13 
60 1.93 3.80 7.29 

 
 

 مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی -0-3

طبقه تحت  02و  02و  02پذیری، مقاومت افزون و ضریب رفتار سازه های ، مقادیر و میانگین نتایج شکل13تا  11در جداول 

توان گفت مقدار ضریب رفتاری که از آنالیز آورده شده است. با توجه به نتایج میاور و دینامیکی غیرخطی آنالیزهای پوش

دینامیکی بدست آمده از استاتیکی غیرخطی بیشتر است و مقادیر ضریب رفتار بدست آمده بیشتر تحت تأثیر مؤلفه ضریب 

ری سازه با افزایش ارتفاع کاهش پیدا توان گفت که مقدار ضریب رفتار و شکل پذیباشد. اما بطور کلی میپذیری آن میشکل

کند اما در مورد مقاومت افزون در تحلیل استاتیکی با افزایش ارتفاع مقدار آن کاهش یافته ولی در تحلیل دینامیکی با می

 یابد.افزایش تعداد طبقات و ارتفاع مقدار آن نیز افزایش می

 
 طبقه 02غیرخطی در مدل  اور و دینامیکیضرایب بدست آمده از تحلیل پوش -11جدول

 
 

 طبقه 02اور و دینامیکی غیرخطی در مدل ضرایب بدست آمده از تحلیل پوش -10جدول

 
 

 طبقه 02اور و دینامیکی غیرخطی در مدل ضرایب بدست آمده از تحلیل پوش -13جدول

 
 

 

 

 

20st µ Ω R

push 5.12 1.46 8.11

dyn nonlin 3.76 2.80 10.55

Average 4.44 2.13 9.33

40st µ Ω R

push 3.88 1.28 5.14

dyn nonlin 2.51 3.35 8.13

Average 3.19 2.31 6.63

60st µ Ω R

push 2.87 1.26 3.68

dyn nonlin 1.93 3.80 7.29

Average 2.40 2.53 5.48
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 بحث و نتیجه گیری -0

طبقه(  02و  02، 02یکسان و با تعداد طبقات و ارتفاع مختلف ) ای و پالندر تحقیق حاضر، سه تیپ ساختمان با سیستم لوله

 باشد:های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و نتایج حاصله به شرح ذیل میتحت تحلیل

 0010، 0011بترتیب برابر با  02و  02، 02های با تعداد طبقات اور مقدار ضریب رفتار بدست آمده برای سازه در تحلیل پوش -

 بدست آمده است. 7009و  0013، 12000بوده و این مقادیر برای تحلیل دینامیکی غیرخطی بترتیب  3000و 

یابد که این امر عدم تطبیق آن را پذیری و ضریب رفتار بدست آمده کاهش میبطور کلی با افزایش ارتفاع سازه مقادیر شکل -

 دهد.یی نشان میبا مقادیر ثابت آیین نامه

باشد که این موضوع بدلیل متفاوت بودن های رکورد زلزله در مقادیر ضریب رفتار بدست آمده کامالً مشهود میر ویژگیتأثی -

رکورد زلزله مورد استفاده در آنالیز  7های مختلف بوده و با توجه به نتایج بدست آمده از شدت، مدت و محتوای فرکانسی زلزله

 گردد.دینامیکی، تأیید می

ای مختلف و اعمال یک های سازهنامه ای در طراحی سیستملی در نظر گرفتن یک الگو و توزیع بارگذاری جانبی آیینبطور ک -

تواند پذیری آن نمیای بدون توجه به مقادیر مقاومت افزون و شکلضریب به عنوان ضریب رفتار برای هر نوع سیستم سازه

ها به عوامل بسیار زیادی مرتبط است و ای سازهالی باشد زیرا رفتار لرزههای احتمی پایداری آن تحت زلزلهتضمین کننده

 باشد.ترین روش طراحی، در نظر گرفتن خصوصیات هر سازه و اعمال آن در روش طراحی میمناسب

شنهاد داد با توان پیها برای تمام مناطق یک کشور، ضریب رفتار یکسانی توصیه شده است، مینامهبا توجه به اینکه در آیین -

ای زمین در ضریب رفتار سازه، این ضریب برای مجموعه مناطقی که نواحی آن از لحاظ مشخصات توجه به تأثیر حرکت لرزه

 باشند، بطور مجزا تعیین گردد.ای زمین یکسان میحرکت لرزه

بهتر است از یک ضریب رفتار متغیر  نامه ها و با توجه به نتایج بدست آمده،با توجه به مقدار ثابت ضریب رفتار در آیین -

شود که اگر برش پایه از مقدار ی برش پایه میاستفاده شود زیرا در نظر گرفتن یک ضریب رفتار ثابت باعث خطا در محاسبه

 اقتصادیواقعی کمتر محاسبه شود ممکن است سازه در اثر زلزله دچار آسیب شده و اگر بیشتر از مقدار واقعی باشد، باعث غیر

 گردد.شدن می

 

نتایج مطالعات انجام شده در بسیاری از مراجعی که مورد بررسی قرار گرفته شده است، به دالیلی نظیر تفاوت در سیستم 

نامه ای، تفاوت در مصالح و نوع سازه)بتنی(، بلند مرتبه نبودن، تفاوت در محل ساختگاه، تفاوت در نوع بارگذاری و آیینسازه

-توان مقدار ضریب رفتار محاسبه شده برای سیستم لولهموارد مشابه قابل مقایسه با تحقیق حاضر نبودند و نمیهای انتخابی و 

 های موجود مورد مقایسه قرار داد.ای را با دیگر سیستم

تحقیقات  هایی را برایها پرداخته شد، حاوی نکاتی است که راههای مختلفی که به آننتایج بدست آمده از این تحقیق و بحث

نظری و حتی در مواردی آزمایشگاهی، در قالب پیشنهادهایی از جمله بررسی ضریب رفتار در سازه هایی با سیستم مورد 

ای بتنی ویژه؛ های لولهاستفاده در این پژوهش ولی با تعداد طبقات و ارتفاع متفاوت؛ بررسی ضریب رفتار سازه در سیستم

های نامنظم در پالن و ارتفاع؛ های بلند؛ بررسی ضریب رفتار برای سازههای متداول سازهبررسی ضریب رفتار سازه در سیستم

های مختلف بار جانبی به بار ثقلی؛ بررسی خیزی مختلف و نسبتبررسی ضریب رفتار برای تمام نواحی با خطرهای نسبی لرزه

 پذیری.ضریب رفتار برای تمام انواع خاک محل احداث ساختمان و تمام سطوح شکل
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 منابع -7
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