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 آرمههای بتنی قائم زلزله بر روی پلبررسی مولفه
 

  tohidfarokhzad@yahoo.com،؛ آزاد اسالمی دانشگاه  واحد شبستر،، زلزلهمهندسی  –عمران دانشجوی مهندسی ، توحید فرخزاد نانساء

 .ira.zarean@iaushab.ac؛ دانشگاه آزاد اسالمی  واحد شبستر،، استادیار گروه عمران، دهشیروانهاحمد زارعان 

 
 چکیده

دهد های گذشته نشان میلرزههای حرکات زمین در طول زمینگیریاندازه

لرزه های زمینای به شتابقابل مقایسه به مقادیر تواندکه شتاب قائم می

ها این شتاب از بعضی موارد که درحتی ممکن است  یا و درجهت افقی برسد

 امکان توسعه و ای،های واکنش سازهگیریبعالوه اندازه نماید. نیز تجاوز

تواند به مولفه تکان ها در جهت قائم که میافزایش قابل توجه واکنش پل

 مقالهدر این  کند.بیان می نیز زمین در جهت قائم نسبت داده شود را

 های بتنی مسلح موردپل مورد کت زمین دراهمیت نسبی مولفه قائم حر

ی ی تاریخچهمحاسبه تشریح و جهت توضیح و گیرد.بررسی قرار می

 لرزه)قائم توام باافقی زمین بارگذاری مرکب تحت ترکیب حرکات قائم و

تحلیل  ها شده است.پایه مدل کردن عرشه و تاکید مخصوص بر افقی(،

توام  لرزه وحرکات قائم زمین کلی، طورکه به  دهدهای واقعی نشان میپل

 مقدار سطح حساسیت واکنش و مولفه افقی، شدن این حرکت زمین با

نیروهای  و لنگرها حرکت قائم، داد. افزایش خواهد را هاتخریب وارده به پل

 کندمی تولید هاستون نیروهای محوری متغیری در افزایش داده و برشی را

شکل  های هیسترزیس شده وب ناپایداری حلقهحالت غیرارتجاعی سب که در

 تواندبعالوه حرکت قائم زمین می دهد.افزایش می نیز را نیاز پذیری مورد

 که در پی به وجودآورد عرشه و و هانیروهای بسیار بزرگی درکوله

پس به  آید.حتی ساختمان به حساب نمی سازی وپل های موجودنامهآیین

 و هاطراحی پل حرکت زمین در کردن این مولفه از منظور حساب آوردن و

نواحی نزدیک  که در هاپل بخصوص آن دسته از های موجودتقویت پل

های پل باشد.اهمیت می با مهم و بسیار شوند،ای واقع میهای زلزلهگسل

به  آمریکا ژاپن و نقاط جهان مانند ی بتن مسلح در ایران همانند دیگرباپایه

 روزافزونی یافته است. کاربرد هابه گسترش جاده نیاز و خودروهادلیل تراکم 

 در داخل شهرها و هاهای عظیم در شاهراهتخریب پایه این گونه پل لیکن،

 نیوزیلند ژاپن و متحده،ایاالت کشورهایی نظیر های مختلف درزلزله اثر

پس از  باشد.می های فعلی این کشورهانامهآیین در های موجودضعف بیانگر

 بزرگراه هانشین، خسارات به بارآمده در و 5991 زلزله کوبه ژاپن درسال

 های باپذیری پلآسیب محققین مختلف به بررسی اثرات مولفه قائم زلزله در

 نتایج این تحقیقات گام جدیدی درجهت بهبود ی بتنی پرداختند.پایه

محسوب  زخیها در کشورهای لرزهتحلیل پل ضوابط طراحی لرزه ای و

مولفه  همزمان با اثرات مولفه قائم شتاب زلزله به طور ،مقالهدر این  شود.می

 های منفردپایه های بتنی مسلح باپذیری پلآسیب ای ولرزه افقی درعملکرد

غیرخطی دینامیکی پل نمونه تحت اثر  رفتار گیرد.می قرار بررسی مورد

 است. مطالعه قرارگرفته شتابنگاشت زلزله طبس مورد

 
هئم زلزلمولفه قا ای ،آسیب پذیری لرزه های بتن مسلح ،پل: کلمات کلیدی  

 
  

 مقدمه

-هیمالیاا )جاییکاه پوساته آسایا -خیز آلپقرار داشتن ایران در منطقه لرزه

هاای تجربه تلا  زماین لارزه و کند(هند برخورد می –اروپا به صفحه آفریقا 

بارای  آن را های ناشی ازمیزان خسارت های آن وویژگی بحث زلزله، گذشته،

های گذشاته دهه اثرات آن در ی افقی زلزله ومؤلفه سازد.جدی می ما مهم و

مهندسی زلزلاه باه صاورت وسایعی ماورد بررسای  شناسی واز دیدگاه زلزله

قرارگرفته است لیکن به دالیلی چند برای مدتی طوالنی از اثرمؤلفه قاائم آن 

ای ماورد ناماه هاای لارزهدر آیین ها( صرف نظر شده وپلها)به ویژه بر سازه

در واقع فرض براین بوده که مؤلفاه قاائم زلزلاه  توجه ویژه قرار نگرفته است،

 تار ازسازه درجهت عماودی باه مراتاب صالب کمتر از مؤلفه افقی آن بوده و

 کند.جهت افقی خود عمل می

نشاان  ... چای چای و م،های اخیر همچون کوبه، بامشاهدات حاصله از زلزله

تواناد بلکه مای پوشی نبوده،ی قائم زلزله نه تنها قابل چشمدهد که مؤلفهمی

موجاب  مؤلفه افقای آن باشاد و برابر یا حتی به میزان قابل توجهی بیشتر از

 ی افقی زلزله شود.هایی به مراتب بیشتر از مؤلفهآسیب

د بارای سااخت بسایاری امروزه بتن مسلح به عنوان یک گزیناه قابال اعتماا

که شااید بتاوان از آن به طوری شود،های کوچک و بزرگ محسوب میازسازه

 دنیا نام بارد. به عنوان مهمترین ماده ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر در

هاا اهمیت بررسی این ناو  ساازه های بتن آرمه،نظر به استفاده فراگیر از پل

حاضر مدلی از پل که در زلزلاه کوباه  مقالهر از اینرو د دهد.نشان می خود را

تحت اثار مؤلفاه قاائم زلزلاه  تقویت شد، سپس بازسازی و آسیب دیده بود و

 گیرد.مورد بررسی قرار می
ای توساط محققاین اثر مولفه قائم زلزلاه بار پاسا  لارزه، های اخیردر سال

نشاان هاای گذشاته مختلفی مورد بررسی قرار گرفتاه اسات. بررسای زلزلاه

دهد که ماکزیمم شتاب قائم در بعضی مواقاع بیشاتر از مااکزیمم شاتاب می

مسایر  این مطلب بستگی به بزرگی زلزلاه، فاصاله از منباع، افقی شده است.

 عبور امواج و شرایط سایت دارد.

روش طراحی سنتی مبتنی بار  ها،های طراحی پلنامهویرایش جدید آیین در

ی خود را به روش طراحی مبتنی بار تغییار نیرو و به کمک تحلیل خطی جا

هادف اصالی از ایان تغییارات افازایش مکان و تحلیل غیرخطی داده اسات. 

هاای ناگهانی در هنگام زلزلاه ها و جلوگیری از شکست ترد وپذیری پلشکل

 [.1,2,3,4]باشدقوی می

توساط  (5991ها در اثر زلزله کوبه ژاپان)العات خسارات و خرابی پایه پلمط

هاای شااهراه هانشاین دهد که خسارت تعداد زیادی از پلمحققان نشان می

برشی در وسط پایاه و محال قطاع میلگردهاای   -در اثر گسیختگی خمشی

طولی بوده است. علت اصلی خرابی در این محال آن باوده اسات کاه اثارات 

رفتار غیرخطی و تشکیل مفصال پالساتیک پایاه در تغییار دیااگرام لنگار و 

 برش حاصل از تحلیل خطی مورد توجاه قارار نگرفتاه باود. باه ایاندیاگرام 

هاای برشای ، به علت نادیده گرفتن تغییرات تنش پایاه در اثار تار ترتیب
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هاا در وساط پایاه ناکاافی قطری، طول موثر میلگرد ها و همچنین تعداد آن

 [5]بوده است.

  
 

 هامشخصات هندسی مدل

پایه تشکیل شده است. مادل تحلیال پل مورد نظر از تعدادی پایه بتنی تک 

باشاد. اتصاال پایاه باه هاای بتنای و عرشاه مربوطاه مایشامل یکی از پایه

فونداسیون و زمین گیاردار فارض شاده اسات. در بااالی پایاه نیاز قسامت 

باشاد، باه طوریکاه سرستون پل قرار دارد که به صورت یک تیر عرضای مای

 شود.مال میبارهای ثقلی عرشه به صورت گسترده روی آن اع

ماورد بررسای قارار  Bو مادل  Aدر این مقاله دو مدل مختلف به نام مادل 

 5991کاه در ساال  باشادبیانگر مقطع اولیاه پایاه مای Aگرفته است. مدل 

خساارات قابال  5991طراحی و ساخته شده باود کاه در طای زلزلاه ساال 

بیانگر پایه مقااوم ساازی شاده اسات کاه در  Bمدل توجهی را تجربه نمود. 

 Aطراحی و اجرا شده است. این مادل باه دلیال تخریاب مادل  5999سال 

های جایگزین آن شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است تا جوابگوی زلزله

 [5دهد.]ها را نشان مینمای سه بعدی این مدل 5بعدی باشد. شکل 

 آورده شده است. 2 لمشخصات مقاطع این دو مدل در شک

 Aمشخصات مدل  -

 متر 1/2×9/5سطح مقطع پایه: به ابعاد*

 mm29میلگرد با قطر  88مسلح شده به صورت میلگرد دو ردیفه توسط *

میلگردهاای  و بارای 21/5٪نسبت میلگرد: برای میلگردهای طاولی برابار *

طولی و میلگرد حاداقل درجهت  5/8٪جهت عرضی و  در 88/8٪برابر برشی 

   ACIبرای سرستون پل طبق آیین نامه 

 متر 1/52 ارتفا  کل پل همراه با سرستون:*

 MN99/1بار ثقلی عرشه پل: *

 Bمشخصات مدل  -   

 متر 9/2×2/2سطح مقطع پایه: به ابعاد*

 mm69میلگرد با قطر 559مسلح شده به صورت میلگرد دو ردیفه توسط *

میلگردهاای  و بارای 88/2٪گردهای طاولی برابار نسبت میلگرد: برای میل*

درجهات طاولی و میلگارد  51/5٪جهات عرضای و  در 88/5٪برابار برشی 

   ACIحداقل برای سرستون پل طبق آیین نامه 

 متر 1/52 ارتفا  کل پل همراه با سرستون:*

 MN99/1بار ثقلی عرشه پل: *

 
  Bو  Aهای تحلیلی مای سه بعدی مدلن: 5شکل

 
 Bو Aهای : مشخصات مقطع پایه مدل 2شکل

 های نمونهسازی غیرخطی پلمدل

افازار ای پل مورد نظار از نارمهای سازهبرای تحلیل دینامیکی غیرخطی مدل

ABAQUS  ،استفاده شده است. این برنامه تواناایی دارد تحلیال اساتاتیکی

مودال و همچنین تحلیل دینامیکی اعضای باتن مسالح باا رفتاار غیرخطای 

 مصالح و هندسی را در نظر بگیرد.

های غیرخطی سازی رفتار غیرخطی مصالح بتنی و فوالدی از مدلبرای شبیه

 [9]جداول زیر استفاده شده است.

 فوالد :*
E=2.05×105N/mm2, ν= 0.3 , ρ= 7.85×10−6kg/mm3  

Plastic Strain Yield Stress(MPa) 

0 280 
0.09 370 

ی پالستیک میلگردها: مشخصات محدوده5جدول  
 

 

 بتن :*
E=18011.48N/mm2, ν= 0.18 , ρ= 2.4×10−6kg/mm3 

Tensile Behavior  Compressive Behavior 
Cracking 

Strain 
Yield 
Stress 

Inelastic 

Strain 

Yield 

Stress 
4200000 0 0 14000000 
42000 0.001 0.0001 14100000 

 0.0002 16700000 

0.0003 18400000 

0.0004 19900000 

............... ............... 

0.00337 11700000 

0.00357 9900000 

: مشخصات بتن در فشار وکشش2جدول  

 بارگذاری

اناد. بعاد از تحت بارگذاری مشابه مورد بررسی قرار گرفته Bو  Aهردو مدل 

گاهی، شتابنگاشات زلزلاه طابس باه عناوان اعمال بارهای ثقلی و قیود تکیه

در نظر گرفته شده است. حداکثر شتاب  های زیرنموداررکورد ورودی مطابق 

مقیاس شده و تحت مولفه افقای و  g1/8و  g6/8و  g5/8این زلزله به مقادیر 

 ای اعمال شده است.های سازهمولفه افقی بعالوه مولفه قائم به مدل
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 درصد1طیف پاس  شتاب آن برای میرایی  : رکورد ورودی زلزله طبس و5نمودار

 نتایج تحلیل

ی آرمه مورد بررسهای بتنی قائم زلزله بر روی پلاثر مولفه مقالهدر این 

افزار گرفت. دو مدل با استفاده از نرمقرار   ABAQUS سازی و مورد مدل 

آرمه بررسی های بتنی قائم زلزله بر روی پلتحلیل قرار گرفت تا تاثیر مولفه

ای جانبی همکانالعمل پایه و تغییر نتایج تحلیل شامل نیروهای عکس گردد.

های عرشه مدل  A و  B است.  در این قسمت مورد مقایسه قرار گرفته

 شود.های پل یکی از پارامترهای مهم محسوب میظرفیت باربری پایه

 های دو مدل درلنگر خمشی پایه –های اندرکنش نیروی محوری منحنی

.                                              نشان داده شده است 6و 2 ینمودارها  

 
(پایه مدل P-Mلنگر خمشی  ) –: مقایسه منحنی اندرکنش نیروی محوری  2نمودار

Aبا شتاب زلزله باتقاضای لرزه(0.5ای تحت زلزله طبسg.) 

 

 
(پایه مدل P-M)  لنگر خمشی –: مقایسه منحنی اندرکنش نیروی محوری  6نمودار

Bبا شتاب زلزله باتقاضای لرزه(0.5ای تحت زلزله طبسg). 

در داخل این منحنی ها بیانگر حاداکثر  Bو Aنقاط مشخص شده با عالمت 

های افقی و قاائم زلزلاه ها تحت اثر بار ثقلی بعالوه مولفهپاس  دینامیکی پایه

باشد. این نقاط در داخل محدوده اندرکنش می g1/8طبس با حداکثر شتاب 

شاود نقطاه مالحظه میو در منطقه قابل قبول قرار دارند. لیکن همانطور که 

A  در مرز گسیختگی قرار گرفته است ولای نقطاهB  فاصاله زیاادی باا مارز

 منحنی اندرکنش دارد.

تحت اثر مولفه افقی و مولفاه  Aتاریخچه زمانی تغییر مکان افقی عرشه مدل 

باه عناوان نموناه در  g6/8افقی بعالوه قائم زلزله طبس باا شاتاب حاداکثر 

 داده شده است .نشان  1و  1های نمودار

 
: تاریخچه تغییر مکان جانبی مدل 1نمودار  

A تحت مولفه افقی زلزله طبس 

 
: تاریخچه تغییر مکان جانبی مدل 1نمودار  

 A تحت مولفه افقی و قائم زلزله طبس

همانطور که مالحظه  همچنین نتایج مشابه برای مدل حاصل شده است.

درصد  6اثر مولفه قائم در حدود های جانبی در شود حداکثر تغییر مکانمی

های افزایش یافته است. همچنین نتایج پاس  حداکثر نیروها و تغییرمکان

های دو مدل و تحت بارگذاری حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی برای هر

خالصه شده است. در این جدول درصد تغییرات پاس   6مشابه در جدول 

 ه است.ناشی از اثر مولفه قائم نیز ارائه شد

 
 

ها تحت اثر زلزله طبس: مقایسه نتایج حداکثر پاس  مدل 6جدول   
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گیریبندی و نتیجهجمع  

 نتایج حاصله به صورت خالصه در زیر می آید:

افزایش  %68حداکثر نیروی محوری در اثر مولفه قائم زلزله در حدود -1

 یابد.می

افزایش %58حدودلنگر خمشی پایه پل در اثر مولفه قائم زلزله نیز در  -2

 یابد.می

این افزایش در اثر اعمال مولفه قائم زلزله برای نیروی برشی پایه به  -3

 رسد.می51%

لنگر خمشی و  عالوه بر تغییرات ایجاد شده برای نیروی محوری، -4

تغییرات برای تغییر مکان جانبی نیز شاهد  نیروی برشی پایه،

 رسد.باشیم که قابل اغماض به نظر میمی

 عالئم فهرست 

 E(                                                     N/mm2)مدول االستیسیته

 νضریب پواسون                                                                        

 ρ(                                                                kg/mm3 چگالی)
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