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زمینلرزه صرفنظر میشد و هماکنون هم در اکثر طراحیها نادیده گرفته
میشود .با وقوع زلزلههای اخیر که خسارتهای زیادی به وجود آورد و باعث

چکیده
این تحقیق به منظور پاسخ به اینن سنواک کنه در تحلینر طیرخپنی ،پاسنخ

شناخته شدن مؤلفه قائم زلزله شد و نظریه محققانی که در گذشته معتقد

حداکثر مؤلفه قائم زلزله چنه تنیثیری بنر روی نینروی محنوری سنتونهنای

بودند حداکثر شتا

مؤلفه قائم

ساختمان بتنآرمه و برای چه نسبتی از مولفه قائم بنه مولفنه افقنی اهمینت

آن بسیار بزرگتر میباشد و لذا بیشترین خسارت وارده به سازهها در هنگام

دارد ،انجام گرفت .ساختمانهای منظم (در طبقات و پالن) با تعنداد طبقنات

زلزله ،مربوط به مؤلفهی افقی زلزله میباشد را نقض کنند .بر این اساس

 4و  91طبقه ( کوتاه مرتبه و میان مرتبه) با توجه به استاندارد  7011اینران

بسیاری از آییننامهها ،از لحاظ نادیده گرفتن مؤلفه قائم در طراحی لرزهای

تحلیر و طراحی شده و سپس با سه رکنورد زلزلنه امپریناک ولنی ،ننورثری ،

زیر سواک میروند .هنگامیکه مؤلفهی قائم قابرمالحظه است ،تخریم

طزلی ازبکستان با استفاده از تحلیر طیرخپی دیننامیکی (تاریخچنه زمنانی)

سازه ها و میزان آسیم چند برابر میگردد .از این رو بررسی زمینلرزههای با

مورد تجزیه و تحلیر قرار گرفت .تنیثیر مؤلفنه قنائم زلنزلنه نینروی محنوری

مؤلفه قائم باال حائز اهمیت است.

ستونهای ساختمان بتنآرمه شناسایی گردید .نتای تحلیر در اینن تحقینق

در پیامد زلزله های اخیر شواهد قابر توجهی وجود دارد که نشان می دهند،

نشان داد کنه مؤلفنه قنائم تنیثیر قابنرمالحظنهای بنر روی نینروی محنوری

خرابی سازهها به دلیر اثرات مؤلفه قائم حرکت لرزهای زمین بوده است .پس

ستونهای ساختمانهای بنتنآرمنه دارد .اینن مؤلفنه بیشنترین تنیثیر را در

از وقوع زلزله وحشتناک و خانمان براننداز بنم ،توجنه بسنیاری از مهندسنین

نیروی محوری ستون های داخلی ساختمان های بنتن آرمنه دارد .همچننین

معمار و به ویژه محاسم به ویژگی های خاص این زمینلرزه معپو گردیند.

با افزایش تعداد طبقات اثر این مؤلفه کاهش می یابد.

ویژگیهای منحصر به فرد این زمینلرزه از جمله وجود همزمان مؤلفه قائم و

کلمات کلیدی :مؤلفه قائم ،نیروی محوری ستون ،حوزهنزدیک

افقی به میزان زیاد ،نزدیکی گسر ،سپحی بودن کانون زلزلنه و جهنت داری

مؤلفه افقی زلزله همواره از حداکثر شتا

آن به دلیر راستا لغز بودن می باشد .در حنوزه نزدینک گسنر مؤلفنه افقنی
 .9مقدمه

عمود بر گسر بیشترین اثر را در پاسخ سازه ها دارد و اثر این مؤلفه طالم بنر

زلزله به عنوان پدیده مخنر در اطلنم منناطق دنینا ایمننی سناختمانهنا و

مؤلفه افقی موازی با گسر و مؤلفه قائم به سپح زمین می باشد .اما اگر برای

زندگی ساکنین آن را در معرض تهدید قرار میدهد .دو زمنین لنرزه معنرو

کارایی سازه مهم باشد ،ارتعاش قائم به سپح زمین در نواحی نزدینک گسنر

با نامهای پارکفیلد ( )9111و پایکویما سانفرناندو ( )9129از زمینلرزه هنای

نیز ممکن است ،مهم باشد .در این حالت مؤلفنه قنائم بنه سنپح زمنین نینز

بزرگ شناخته شده در ایاالت کالیفرنیا ،سرچشمه و بنیان پژوهش در زمیننه

بایستی تخمین زده شود].[7

شناسننایی ماهیننت حرکننات و ارتعاشننات نیرومننند زمننین در نزدیکننی مرکننز

مپالعات بسیاری تا کنون در زمینه مؤلفه قائم زلزله انجام شده است ،و از

زمینلرزه میباشند .اینن دو زمنینلنرزه شنناخته شندهانند .بعند از اینن دو

زوایای گوناگون مولفه قائم و اثرات آنرا را مورد بررسی قرار دادهاند.

زمینلرزه عبارت نزدیکگسر توسط بولت در ساک  9121عنوان شد].[9

پاالسکاس بعد از زلزله نورثری در شماک طربی لوسآنجلس در ساک 9144

زلزلههای حوزه نزدیک به نقاطی از زمین اطالق می شود که فاصله آنها از

به بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله بر پارکینگهای طبقاتی پرداخت و نتیجه

مرکز سپحی زلزله کمتر از یک حد معین است .بعضی محققان این فاصله را

گرفت که نیروی جانبی زلزله که به این ساختمانها وارد شده کمتر از

 11کیلومتر میدانند و برخی دیگر این فاصله را  91کیلومتر در نظر

نیروی جانبی بود که طبق آیین نامه  UBCچاپ  9119برای آن طراحی

میگیرند .با وقوع زلزلههای نزدیکگسر مانند زلزله نورثری آمریکا (،)9114

شدهاند ،بنابراین علت خرابی این ساختمانها اثر مؤلفه قائم بوده است].[3

کوبه ژاپن ( ،)9111چیچی تایوان ( )9111که خسارتهای زیادی به وجود

با بررسی های انجام شده ،مشخص شد که در پریودهای کوتاه و در فواصر

آوردند ،باعث شناخته شدن مؤلفه قائم زلزله شد.

نزدیک گسر تیثیر مؤلفه قائم زلزله به مراتم بیشتر و حتی در برخی موراد

تا قبر این زلزلهها ،در طی یک زمینلرزه عمدتاً نیروهای اینرسی ناشی از

شدیدتر از مؤلفههای افقی میباشد].[4

مؤلفههای افقی شتا

زمینلرزه باعث خرابی سازههای متعار

میشد و

النگینو در مقالهای با عنوان حرکت اجباری زلزله بر قا های ساختمانی با

اطلم در طراحی سازهها از نیروی اینرسی ناشی از مؤلفه قائم شتا

مدک کردن ساختمانهای بزرگ و کوچک  4و  97و
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تحت مؤلفههای قائم و افقی زلزله اک سنترو نتیجهگیری کرده است که
مؤلفه قائم زلزله ،نیروی محوری ستونها را افزایش میدهد ،بنابراین باید
مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمانها در نظر گرفته شود].[1
صادق وزیری و فوچ نیز بیان کردند که ارتعاشنات قنائم باعنث ناپاینداری در
ستونها میگردد].[1
 .7مشخصات سازه های مدک شده و زمینلرزههای حوزهنزدیک
در این تحقیق ،دو ساختمان بتنآرمه  4طبقه (کوتاهمرتبه) و  91طبقه
(میانمرتبه) مدک سازی شد .مدکها دارای سیستم قا خمشی و قا های 4
دهانه به طوک  1متر در راستای  Xو طوک  1متر در راستای  Yو ارتفاع
طبقات  3/7متر می باشد .پالن مدکهای مورد بررسی ،در شکر  9نشان
نگاشتهای استفاده شده شامر رکوردهای امپریاک

داده شده است .شتا

ولی  ،9121طزلی ازبکستان 9121و نورثری 9114میباشد که مشخصات
این رکوردها در جدوک  9نشان داده شده است .این رکورد ها از سایت
اینترنتی  PEERگرفته شده است .این گروه از رکوردها دارای بزرگای بین
 1/1تا  1/0و در فواصر نزدیک گسر قرار دارد .نسبت شتا قائم به افقی
رکورد ها بین  9/17تا  9/21می باشد.

شکر : 9پالن ساختمان های مدک شده

ساختمان های توسط نرم افزار  Sap2000-v14مدک شده و با تحلیر
دینامیکی طیرخپی (تاریخچه زمانی) تجزیه و تحلیر شده است.

جدوک : 9مشخصات زلزله های انتخابی
PGA

نام زلزله

فاصله تا گسر

ایستگاه

بزرگای زلزله

امپریاک ولی 9121

1/3

السنترو

1/1

1/317

طزلی 9121

3

کاراکایر

1/0

1/110

1/290

2/9

رینالدی

1/2

1/030

1/427

نورثری

9114

)(Km

V/H

مؤلفه افقی

مؤلفه افقی

مؤلفه قائم

)(H1

)(H2

)(V

1/40

1/212

9/42

9/714

9/21

1/017

9/17

 .3تجزیه و تحلیر نتای
نتایجی مشابه با واقعیت بدهد ،لنذا از تحلینر دیننامیکی طیرخپنی(تحلینر

از آنجاییکه عملکرد سازههای بتنی در زلزلههای گذشته نشان میدهد کنه
این نوع سازههادر برابر زلزله آسیمپذیر و با توجه بنه اینکنه اکثنر قرینم بنه
اتفاق سازههای متداوک در هنگام زلزله وارد ناحیه طیرخپنی شنده و از خنود
رفتار طیرارتجاعی نشان میدهند ،لذا با استفاده از روشهای مرسوم و سننتی
آییننامهها که بر پایه تحلیرهای خپی استوار است ،نمنیتنوان کنترلنی بنر
رفتار سازه پس از ورود آن به ناحیه طیرارتجاعی داشت .به همین جهت الزم
است ،تحلیلی صورت گیرد که هم از دقت خوبی برخوردار باشد و هم

تاریخچه زمانی) که به عنوان دقیقترین روش در بررسی رفتار سازهها در
حین زلزله از آن یاد میشود ،در این تحقیق استفاده شده است .جهت انجنام
این تحلیر نیاز به شتا نگاشتهای زمین لرزههای رخ داده اسنت ،از اینن رو
با توجه به اهدافی که در این تحقیق تعیین شده اسنت از رکوردهنای حنوزه
نزدیک گسر استفاده شده است .جهنت بررسنی رکوردهنای در نظنر گرفتنه
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شده از ننرم افنزار  Seismosignalاسنتفاده شنده اسنت .از اینن ننرمافنزار

نیروهای محوری ستونهای گوشه و داخلی مدکهای مورد بررسی

میتوان مشخصات رکوردها از قبینر تاریخچنه زمنانی ،طین پاسنخ زمنانی،

میپردازیم .نیروهای محوری هر یک از ستونها در حالتهای مؤلفه افقی و

پریود اصلی ،سرعت ،جابجایی ،طی فوریه و طی توان را بدست آورد.

مؤلفه افقی و قائم با یکدیگر مقایسه شده اند تا مشاهده کنیم ،مؤلفه قائم چه

طبق استاندارد  7011چنانچه از هفت شتا نگاشت یا بیشتر برای تحلیر

تیثیری بر روی نیروهای محوی ستون میگذارد.

استفاده شود ،میتوان مقدار متوسط اثر آنها را برای کنترک تغییرشکرها و

در شکر  7نیروی محوری ستون های گوشه و داخلی طبقه اوک ساختمان 4

نیروهای داخلی و ..در نظر گرفت .چنانچه کم تر از هفت شتا نگاشت برای

طبقه را تحت اثر مؤلفه افقی و مؤلفه افقی و قائم برای سه رکورد زلزله

شود ،باید بیشینهی اثر آنها برای کنترک تغییر شکرها و

نشانداده شده است .در ساختمان  4طبقه برای ستون داخلی بیشترین

نیروهای داخلی منظور شود .بنابراین با توجه به اینکه از سه شتا نگاشت

نیروی محوری برابر  992/2تن برای مؤلفه افقی و  911/1تن برای مؤلفه

استفاده شده است ،در مقایسه های کلی از مقدار بیشیتهی اثر آنها استفاده

افقی و قائم و تفاوت آنها برابر  07/7تن متعلق به زلزله طزلی میباشد.

شده است].[2

در ستون گوشه بیشترین نیروی محوری برابر  17تن برای مؤلفه افقی

مهمترین موردی که مؤلفه قائم زلزله روی آن تیثیر قابرمالحظهای دارد،

و  12/2تن برای مؤلفه افقی و قائم و تفاوت آنها برابر  91/2تن متعلق به

ستونهای ساختمان میباشد .تحقیقات گذشته نشان می دهد که در

زلزله طزلی میباشد .مشاهده میشود که تیثیر مؤلفه قائم زلزله در ستون

زلزله های حوزه نزدیک مؤلفه قائم در مقایسه با مؤلفه افقی قابر مالحظه

داخلی بسیار بیشتر از تیثیر این مؤلفه در ستون های گوشه می باشد .می

میباشد و باعث شکست در ستون سازهها شده است .از این رو به بررسی

توان گفت مؤلفه قائم ،باعث افزایش قابرمالحظه نیروی محوری ستونهایی

تحلیر انتخا

که به مرکز جرم نزدیکترند ،میشود.

( ) ستون داخلی

(ال ) ستون گوشه

(ج) مقایسه ستون داخلی و گوشه

شکر :7نیروی محوری ستون داخلی و گوشه زلزلههای مختل ساختمان  4طبقه( :ال ) داخلی ) ( ،گوشه،
(ج) مقایسه ستون داخلی و گوشه
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در شکر  3نیروی محوری ستون های گوشه و داخلی طبقه اوک ساختمان

داخلی بسیار بیشتر از تیثیر این مؤلفه در ستون های گوشه منی باشند .منی

 91طبقه را تحت اثر مؤلفه افقی و مؤلفه افقی و قائم برای سه رکورد زلزله

توان گفت مؤلفه قائم ،باعث افزایش قابرمالحظه نیروی محوری ستونهنایی

نشان داده شده است .در ساختمان  91طبقه برای ستون داخلی بیشترین

که به مرکز جرم نزدیکترند ،میشود.

نیروی محوری برابر  379/3تن برای مؤلفه افقی و 112/4تن برای مؤلفه

در جدوک  7مقایسهای بین تیثیر مؤلفه قائم زلزله بر نینروی محنوری سنتون

افقی و قائم و تفاوت آنها برابر  901/9تن متعلق به زلزله طزلی میباشد.

ساختمان های  4و  91طبقه انجام گرفته است .با مقایسه بین سناختمان 4

در ستون گوشه بیشترین نیروی محوری برابر  911/1تن برای مؤلفه افقی

طبقه و  91طبقه میتوان نتیجه گرفنت ،نسنبت افنزایش نینروی محنوری

و  901/7تن برای مؤلفه افقی و قائم و تفاوت آنها برابر  70/3تن متعلق به

میان اثر مؤلفه افقی و قائم و مؤلفنه افقنی در سناختمان  4طبقنه در هنر دو

زلزله طزلی میباشد .مشاهده میشود که تیثیر مؤلفه قائم زلزله در ستون

ستون داخلی و گوشه بیشتر از ساختمان  91طبقه می باشد.

( ) ستون داخلی

(ال ) ستون گوشه

(ج) مقایسه ستون داخلی و گوشه
شکر : 3نیروی محوری ستون داخلی و گوشه زلزلههای مختل ساختمان  91طبقه( :ال ) داخلی ) ( ،گوشه،
(ج) مقایسه ستون داخلی و گوشه
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جدوک  -7مقایسه نیروی محوری ستون های ساختمان
تعداد

مؤلفه افقی

مؤلفه افقی  +قائم

نسبت افزایش

طبقات

)(Ton

)(Ton

افقی  +قائم به افقی ()%

 4طبقه

992/2

911/1

11/0

 91طبقه

379/3

112/4

12/1

 4طبقه

17

12/2

31/7

 91طبقه

911/1

901/7

92/4

ستون
داخلی
گوشه

 -نتیجه گیری

زیرا با افزایش تعداد طبقات ،بارهای ثقلی افزایش مییابد و

در این مقاله هد بررسنی اثنر مولفنه قنائم زلزلنه بنر روی نینروی محنوری

باعث کاهش حساسیت نیروی محوری ستونها به اثرات قائم

ستونها مدنظر بود .ساختمانها بنا تعنداد طبقنات 4و 91مندکسنازی شند.

لرزهای میشود .در نتیجه تیثیر مؤلفه قائم زلزله روی

تحلیر تاریخچه زمانی طیر خپی توسنط سنه شنتا نگاشنت امپریناک ولنی،

ساختمانهای کوتاهمرتبه بیشتر از ساختمانهای میانمرتبه

طزلی ،نورثری انجام شد و نتای زیر بدست آمد.


میباشد.

با بررسی انجام شده مشخص شد ،مؤلفه قائم نیروی زلزله تیثیر
قابر مالحظهای روی نیروی محوری ستونها دارد و باعث
افزایش آن میشود.
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با مقایسه نیروهای محوری ستونهای داخلی و گوشه مشاهده
شد که مؤلفه قائم باعث افزایش قابرمالحظه نیروی محوری
ستونهایی که به مرکز جرم نزدیکترند ،میشود .بنابراین
می توان بیان کرد ،مؤلفه قائم بیشترین تیثیر را در ستونهای
داخلی دارد.



ستون های داخلی در هر دو مدک تحت اثر بیشتری از مؤلفه قائم
نسبت به ستونهای گوشه دارند.



با بررسی بین نیروی محوری ستونهای ساختمان کوتاهمرتبه،
میانمرتبه انجام شد ،مشخص گردید که هر چه تعداد طبقات
بیشتر شود ،اختال

نیروی

محوری میان اثر مؤلفه افقی و قائم و مؤلفه افقی کاهش مییابد.

 .2استاندارد "،7011آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله"،ویرایش
سوم ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
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