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 هاسازه یارتقاء طراح یدر راستا فوالدی هایسازه روندهپیش یبتخر یلپتانس یبررس
 

   msghobadi@eng.ikiu.ac.ir؛  استادیار گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، محمد سهیل قبادی

  ghariblu@yahoo.com؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،  ارشد مهندسی عمران سازه دانشجوی کارشناسی، آرش قریب لو

  comoo.m.hoseyni89@yah؛ پژوهشکده ساختمان و مسکن،کارشناس ارشد مهندسی عمران زلزله، سید محمد حسینی

 

 چکیده

 یطراحا یا اهم یتجاار  ههاان هاایبرجچاون  هاییسااختمان یزشفرور

 روناادهپیش یاا . تخردهاادمینشااان  غیرعااادی یرا در براباار بارهااا هاسااازه

اتفاا   یعایو مخاطرا  طب یعوامل انسان یلبه دل تواندمیاس  که  ایپدیده

 یعموماا  بار بارهاا هاساازهدر  رونادهپیش ی در مورد تخر یقا . تحقیفتدب

مقاوما  در  یبارا هاساازه ی ظرف یینتمرکز دارد و به تع یانفجار یاو  لیثق

 یهاانب یناامیکید یبارهاا حاا باایناسا .  یمتکا غیرمحتمل یبرابر بارها

 یا تخر یجاادا یبارا یعاوامل تواننادمی یازبار بااد و.... ن یامانند بار زلزله و 

 حراناایب یاز اعضااا یبخشاا یاااو کاماال  یمبااوده و سااب  تساال روناادهپیش

 یا تخر فلزی در برابر پدیاده هایسازهرفتار راستا  ینشوند. در ا هاساختمان

 یاابیپاژوهش ارز یاناسا . در ا قرارگرفته یو بررس یلمورد تحل روندهپیش

و  4182تاا  8691از ساا   یهاانب یتح  بارها روندهپیش ی تخر یلپتانس

بر آن شاده  یو سع قرارگرفته موردبررسیف مختل هاینامهآیینو  هاپیشنهاد

 یطدر شارا هاساازهرفتار  از شناخ  هه  ارتقاء هامع در یدگاهیاس  که د

 متفاو  ارائه گردد.

 یفلز هایسازه ی،هانب ینامیکید یبارها ،روندهپیش ی تخر: کلمات کلیدی

 

 مقدمه -9

 طبقاه 44سااختمان  یا بار پس از تخر یناول 8روندهپیش ی اصطالح تخر

Ronan point   براثر انفجار گاز در طبقه هجدهم به کار رفا   8691در سا

 یانسدر سااختمان آمب روندهپیش ی ازآن وقوع متعاق  تخر(. پس8)شکل 

و معضاال   یادادرو ینرا متوهه ا یادیتوهها  ز یپالزا و مرکز تجار  ههان

اناد قرارگرفته رونادهپیش یتحا  خرابا ییهاحادثه یگراز آن کرد. از د یناش

از ساازه  یمین ی و با تخر یقاب خمش یستمبه ساختمان موراه با س توانیم

باا  یامواد منفجره، ساختمان پنتاگون با سازه یحاو یونکام یکبراثر انفجار 

سااختمان  یا ،در تخر یرتاخخ یجاادو ا یموضع ی باال و با تخر یریپذشکل

از بااز  یدر به تحمل باار ناشاو قا یفلز یقاب خمش یستمبنکرز تراس  با س

 .اشاره کرد یتجار  ههان یهابرج ی از تخر یناش یروهاین یعتوز

 
 در ساختمان رونان پوین  و پل تاکوما روندهپیش( : خرابی 8شکل)

 

و تاااوان  ]8[ ینکاواز هانا  ه یمختلفا یفتعار روندهپیش ی تخر درزمینه

 ]5[( DODو وزار  دفاااع) ]2[ GSAو ]3[خاناادلوا   یاالو کپ ]4[ یمکاا

                                                 
1 Progressive Collapse 

باااا  ]7[( ASCE7-02) یکااااآمر ینو انجمااان مهندسااا ]9[ (NIST)و

مشترک اشاره  یها به مفهومشده اس  که همه آنمشترک ارائه یهامضمون

شاکل اسا :  یانباه ا یکااآمر ینانجمن مهندس یفنمونه تعر نوانعدارند. به

باه عضاو  یاز عضاو یاهاول یموضاع یهارا انتشار شکس  روندهپیش ی خرت

 یازشفرور یااکامل ساختمان  یزشکه سرانجام آن فرور کندیم یمعرف یگرد

 یادهپد یجاادباعا  ا یاز آن اسا . عوامال مختلفا ینامتناس  قسم  بزرگ

 اثارا  یماا،و هواپ یاهنقل یلبه برخورد وساا توانیم مثا وانعنکه به شودیم

آتاش، انفجاار گااز،  پذیر،ی آسا ی،مصالحطراح یاوزش باد، اشتباه ساخ  و 

 انفجار بم  و زلزله اشاره کرد.

 روندهپیش یبانواع تخر شناسینوع -7

اسا  و بار  یافتاهها توساعهساازه روندهپیش یخراب یبندو طبقه یشناسنوع

ساازه  رونادهپیش یمختلف شکس  بناشده اس . خراب هاییسممطالعه مکان

از آن  یناشاا یو فروپاشاا یااکتحر یااداداناادازه رو ینتوساط عاادم تناساا  باا

 یافتعر هااییژگیاز و یکیعل  و معلو   ین. عدم تناس  بشودیمشخص م

 یمختلفا هاییساممکان یمشاترک اسا ، ولا هایخراب ینانواع ا ینب واس  

 رونادهپیش یخراب ی. شش نوع براکنندیم یدتول اییجهنت ینهستند که چن

 :شده اس  که عبارتند ازداده یصتشخ

 یبرشا یا ها و از دسا  دادن ظرفالمان یهاول ی: خرابیکیپنک یخراب -4-8

 یانار  یلتبد ←ها در هه  قائممؤلفه یکل یا یو سقوط هزئ هدایی←قائم

 در هه  قائم یشرویپ ←یبه هنبش یلپتانس

 .گیرندیر مدسته قرا یندز ا یتجار  ههان یهابرج یخراب مثا عنوانبه

 یروهااین یاعبااز توز ←چناد عضاو  یا یک یهاول ی: خرابیپیز یخراب -4-4

 ←( یاضاربه یبارگذار یجهاعضا در اعضا مجاور)درنت ینتحمل شده توسط ا

و  یناامیکید یبایضاربه: اثار ترک یانباه ا مانادهیساازه باق ینامیکیپاسخ د

 لحاا مشابه از ندهمایباق یدر اعضا یروبه وهود آمدن تمرکز ن ← یکیاستات

 یینها یتا خراب یشرویپ ←نوع و عملکرد 

 ینوع خرابا ین(. در ا8نوع اس  )شکل  ینتنگه تاکوما از ا یپل اصل فروپاشی

عموما  عمود بر هام هساتند.  یو هه  انتشار فروپاش یاصل یروهاین یراستا

 یناگهان یختگیگس یبررس ]1[ (PTI)یدگیتن یشپ یتویانست ینهزم یندر ا

 یالزاما ابلیک هایپل یطراح یسازه شود را برا یداریکابل که باع  ناپا یک

  بار متناظر از دس  دادن کابل در نظر گرفته شود. یددانسته که با

هسام  اییاهحرکا  زاو ←عضاو یک یهاول ی: وا گونینوییدوم یخراب -4-3

اعماا  ضاربه  ←یبه هنبش یلپتانس یانر  یلتبد ←یینیصل  حو  لبه پا

 ←عضاو مجااور یوا گاون ←یناامیکیو د یکیمجاور: شاامل اساتات به عضو

 روندهپیش ی تخر

باشاد.  توانادیم یازن یکششا یاروینوع عالوه بر برخورد، ن ینا یرویین عامل

 .نام برد ییانتقا  هوا یهابرج ی از تخر توانیعنوان نمونه مبه

بارش  یاراز مقطاع ت یبخشا یدمثا  فرض کنعنوان: بهیمقطع یخراب -4-2

کل مقطاع  یاز آن کارکرده و موه  خراب یکل مقطع بخش یهاخورده و به

 کندیم یمثل گسترش ترک را در ذهن تداع یحالت ینوع از خراب ینگردد. ا
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 یاهاول یکوچاک: فروپاشا یتر اثار عااملبزرگ ی: خرابیداریناپا یخراب -4-5

 یکبراثر  )پاسخ سازه بزرگ( یناگهان یداریناپا ←یمتحمل بار فشار یاعضا

 یگسترش خراب ←( کوچکیک)عامل تحر یآشفتگ

 یهادر ساازه یخرابا یااو  یفنراست ی در پل یبه خراب توانینمونه م عنوانبه

 اشاره کرد یخراب

عنوان نموناه . بهباشدیانواع م یناز ا یبی: که شامل ترکیبیترک یخراب -4-9

و  یپایز یابااز خر یبایکاه ترک 8664باه پال هائناو  و در ساا   توانیم

از  یبایکاه ترک 8665ساختمان فدرا  موراه در ساا   یو به خراب ینوییدوم

 .اس ، اشاره کرد ینوییو دوم یکیپنک یخراب

به چهار دسته شامل: ضربه  روندهپیش ی تخر یگرد یاگونهبه یبنددسته در

و  یپایز ی)خرابا یاعاند.(، باز توزدسته ینهزء ا ینوییو دوم یکیپنک ی)خراب

  .شوندیم یمتقس یبیو ترک یداریاند.(، ناپادسته ینهزء ا یطعمق

 یطراح هایروش -3

. شاوندمیتقسیم  غیرمستقیممستقیم و  دودستهطراحی عموما به  هایروش

، شامل روش طراحی تجاویزی و روش مساتقیم شاامل دو غیرمستقیمروش 

 یاناز اکاه  ؛شاودمیروش مقاوم  موضعی ویژه و روش هایگزین انتقا  بار 

انتقاا   یگزینرا روش ها ی رفتارها به واقع ترینیکو نزد ترینیکاربرد یانم

 .کندیبار ارضاء م

 (APMانتقا  بار ) یگزینروش ها -3-8 

وقااوع پدیااده خراباای  یسااازگااروه باارای مد  یاانروش کااه در ا تاارینمهم

ا  مبنای روش مسیر هایگزین انتقا گیرد، بررونده مورداستفاده قرار میپیش

 یاگوناهبار،حذف یک ساتون خاارهی در طبقاه او  ساازه باوده و ساازه به

شاود کاه اگار هریاک از اهازای آن منهادم گردناد، مسایرهای طراحی می

هایگزین برای انتقا  بار از آن عضو موهود باشند و اعضای باربر اطراف عضاو 

محذوف بدون وقوع فروریزش کلی، ظرفی  اضافی هه  تحمل نیروی آن را 

در اشته باشند. عل  حذف ستون خارهی عالوه بر ایجاد حال  عادم تقاارن د

هاا های عمدی و غیرعمادی در آناحتما  بیشتر بروز آسی ، مربوط بهسازه

. گیاردیرا در نظار نم رونادهپیش ی تخر یاندازروش عامل راه ین. اباشدمی

 :عبارتند از APM یزچهار روش آنال

   باار یا اعماا  ترک ←المان حذف :LS یطخ یکیاستات یکاالست -3-8-8

   یبحران ی با ظرف یسهاطراف و مقا یهاالمان یتمامبه( 8) هدو  

 LD یخط ینامیکید -3-8-4

 یاکاعما  باار باا اساتفاده از  ←المان حذف :یرخطیغ یکیاستات -3-8-3

)حاداقل در  یابادیم یشافازا ییبار که از صفر شروع و تا مقدار نهاا یخچهتار

باار مورداساتفاده  یا )ترک یبحرانا یا باا ظرف یساهمقا ی ام( و درنهاگ 81

 اس .( یخط یکیاستات یکمشابه روش االست

 : FEMA274گام بهگام یراز مس گیریبهره :یرخطیغ ینامیکید -3-8-2

باشاد.  یناناهبواقع اییوهبه ش یدهرم ساختمان در سراسر مد  با یعتوز (الف

 یاردعنوان هرم در واحد طو  انجاام گو ستون به یرهاهرم در امتداد ت یعتوز

داده شود. اگار  یشعنوان هرم در واحد سطح نمادا  و سقف، هرم به یو برا

 یادهارم با وزیاعاس  ت شدهیعنوان عناصر صل  معرفاز ساختمان به یبخش

 عنوان هرم در واحد حجم باشد.به

باه تعاااد   ید  بابار حذف شود، مد یکنندهالمان تحمل یانکه( قبل از اب

 یبارا یندفرا ین. ایردقرار گ (8مذکور در هدو  )بار  ی تحا  ترک یکیاستات

 خواهد بود. یزمتفاو  از روش آنال یثقل یبه تعاد  تح  بارها یدنرس

 .گیردیکننده بار صور  ممد  حذف المان تحمل یدن( با به تعاد  رسپ

و باثباا   یادارپا یطشارا یاکبه که سازه  یتا زمان یاپو یز( ادامه دادن آنال 

 برسد.

 یهاشااکل ییاارو تغ یروهااان ییسااهازآن، مقاپااس یاااو  یز( در زمااان آنااالث

 .یردها انجام پذآن یبحران ی شده در اعضا و اتصاال  با ظرفمشاهده

 یناامیکیاتصاال  در طاو  حرکا  د یاسازه و  یهااز المان یکیچ( اگر هج

شاده اسا  و مقاوما  در تمام یزکردناد آناالتجاوز ن یبحران ی سازه از ظرف

 ارضا شده اس . روندهپیش یبرابر خراب

 یلباشد، ساازه پتانسا یاز قاب خمش یقرارگرفته بخش یرستون تح  تخث اگر

 یناامیکید ی،خطا یکیاساتات یزبر اساس آناال روندهپیش یخراب یبرا یینیپا

 یرارگرفته بخشاق یردارد. اما اگر ستون تح  تخث یرخطیغ یکو استات یخط

تا چه انادازه  اییرهواکنش زنج ینکهبه ا یباشد احتما  خراب یقاب ثقل یکاز 

 دارد. یبستگ یابدتوسعه  یرهابتواند در ت

 ها نامهیینآ -4

و ارائاه  APM روش یریکارگباه :GSA یکااآمر یاداره خادما  عماوم -

 :شامل یکل هایییهتوص

بی اضااافی، طراحاای در براباار از هزئیااا  و اعضااای عمااودی هااان اسااتفاده

گسیختگی برشی، طراحی در برابر حذف ستون در محیط مکان ماوردنظر در 

طبقه باالی تراز، طراحی برای مقاوم  در برابر تکرار باار  ینبین اولین و سوم

 ا حفاظ  نشده و لحا  نماودن اثار هایینوهای عمومی با پارکبرای مکان

 یبعدسه

 هاایروشباه  :UFC متحد یحا تسل ارهاییو مع (DOD) وزار  دفاع -

APM شامل یکل هایییهو ارائه توص یرمستقیمو غ: 

با درهه نامعینی باال مانناد قااب خمشای، ایجااد  یااز سیستم سازه استفاده

متصال، در نظار گارفتن  یپیوستگی در سراسر اتصاال  برابر با ظرفی  اعضا

های هاییانطباا  باا هاباهای در هر یک از اعضا بارای هزئیا  مناس  سازه

ها باید قادر به تحمل باار در توهه مقاوم ، ساختمانبزرگ بدون کاهش قابل

 .صور  حذف عضو باربر افقی و عمودی خارهی بدون فروپاشی باشند

ایجااد پیوساتگی کاافی، ( : ASCE ا )یکاعماران آمر ینهامعاه مهندسا -

راکناده کاردن انار ی افزایش مقاوم  با افزایش درها  نامعینی، ظرفیا  پ

هااا در اعضااای سااازه، تشااخیص حااوادث پذیری( و یااا تلفیقاای از آن)شااکل

در هرساا  و اطمیناان از اینکاه  81-2تاا  81-9غیرعادی با احتما  وقاوع 

در حاال  حادی،  یاعضای باربر کلیدی چنین حوادثی را تحمل کنند، طراح

متر از حد معمو  تحلیل االستیک ممکن اس  ظرفی  سازه را ک کهییازآنجا

تواند مورداستفاده قرار گیرد و تخمین بزند، تحلیل پالستیک یا غیرخطی می

مستقیم )مسیر هایگزین باار، روش  هایروشلزوم استفاده از  4114در سا  

 .قرار گرف  یدمقاوم  موضعی( و غیرمستقیم مورد تخک

ل باار قاادر باه تحما یادیکل یاعضاا : ]6[ (BS) یسیانگل یاستانداردها -

 .باشند کیلو پاسکا  32 یزانبه م یتصادف

 یجاادا ←یشاامدپ یسککم کردن ر( : NBCCا)کاناد یمل یقا اداره تحق -

 ATM روش ←یدیکل یبر اعضا یرعادیغ یاعما  بارها ←یریپذشکل

و  یممساتق هاایروش: اساتفاده از یویاورکشاهر ن یدستورالعمل ساختمان -

 ای و تخمین پایداری سازه یرمستقیمغ

 یرپذشاکل یاا مقاوم در برابر انفجاار و داشاتن هزئ( : ISCی)یمنا یتهکم -

 :یکل هاییهخصوصا  در اتصاال  و شامل توص

متقاارن هندسای  یاقتصادی در برابر انفجار؛ استفاده از فاوالد گاذار طراحی

خصاو  پذیر در اتصااال  به)برای مقابله با انفجار(؛ استفاده از هزئیا  شکل

های برشای در برابار تغییار شاکل یفاوالد گاذار ی؛اال  عضو ساازهدر اتصا

متار(؛  6ها )باا حاد بااالی عملای بزرگ؛ حداقل نمودن فواصل باین ساتون

ای متار(؛ هزئیاا  لارزه 5حداقل نمودن ارتفاع طبقه ) با حد بااالی عملای 

روناده، پذیر و مسیر هاایگزین انتقاا  باار بارای طراحای خرابای پیششکل
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کند؛ اهتنااب، کااهش یاا حاذف به مقاوم  در برابر انفجار کمک میمعموال  

پاایین در  اسی ای با حسها و خطرها؛ انتخاب شکل سازهعوامل ایجاد آسی 

ای که بتواند حاذف تصاادفی انتخاب شکل سازه ی؛های موردبررسبرابر آسی 

قبو  را تحمال کارده و پایادار یک عضو خا  یا وقوع خرابی موضاعی قابال

 .  ای به یکدیگراند و اتصا  مناس  اهزای سازهبم
 : بارهای پیشنهادی استانداردهای مختلف( 8هدو  )

 عضو یک فرضی حذف از پس بارها ترکی  اهاستاندارد

BS 
/3nWLD(1  

 کیلو پاسکا  32با بار تصادفی 

Eurocode20

03 
 کیلو پاسکا  41با بار تصادفی 

Canada 

1977 
/3nWL/3D 

 

ASCE 7-05, 
(2005) 

(with member removal) 

 
n

0.2W  S) 0.2or   L (0.5  D .2)1    (0.9 or 

(specific local resistance method) 

 
S) 0.2or  L (0.5 AD 1.2 k 

 
(specific local resistance method) 

 n
 W0.2 AD)1.2or  (0.9 k 

  
kA بار تصادفی : 

DOD UFC 

4-010-01   L 0.5 D  (net floor uplift) 

DOD UFC 
4-023-03 

(nonlinear dynamic analysis) 
 L 0.5 D

nW 0.2  S) 0.2or  L (0.5  D 1.2)or  (0.9 
 

(static analysis) 
W 0.2 ] S) 0.2or  L (0.5  D 1.2)or  (0.9 [ 2 

  
NYC 1998, 

2003 n
 W0.2 L 0.25 D 2 

 

GSA 
(static analysis)

 L) 0.25 (D 2   

(dynamic analysis)
 L) 0.25 (D 

  

 

  گذشته یقاتبر تحق یمرور -5

بار  یگذشته، سع یقا هامع تحق یبامطالعه و بررس یققسم  از تحق یندر ا

 .اختصار ارائه شودبه یقحاصل از هر تحق یکاربرد یجآن شده تا نتا

 ]81[ یبوووهارتاتو و -5-8

رخ  توانادیم یاززلزله ن یکدر طو   روندهپیش ی تخر یدهدادند که پد نشان

 یبارهاا یااو  یثقل یفقط محدود به بارگذار روندهپیش ی تخر نیدهد، بنابرا

 .شودینم یانفجار

 ]88[ یمو تااوان ک ینکوه -5-4

سااختمان  یاکدر  کاهیوقت رونادهپیش ی تخر یلکردند که پتانس مشاهده

بااالتر اسا .  یلایخ شاود،یمختلاف حاذف م یالباه دال یکنار یهاستون

 یمساازه احتماا  تسال یاک  در تعاداد طبقاا یشدر صور  افازا ینهمچن

 .یابدیکاهش م

 ]84[ یلتاو یفخاندلوا  و شر یلکپ-5-3

 دررا  شادهیطراح یالرزه یمهاربند هایقابدر  روندهپیش ی تخر مقاوم 

SCBF (یژهو یقاب مهاربند همگرا) EBF ()بررسای  قااب مهاربناد واگارا

 یکمتار یریپذی آسا EBF یستمنشان داد که س سازییهشب یج. نتاکردند

 .دارد SCBF یستمنسب  به س

 ]83[امیری و همکاران -5-2

 یبعاد 4 هایقاب یرا برا یخط یکیو روش استات یرخطیغ ینامیکید آنالیز

مهاربناد  عالوهباهویاژه  یخمشا هاایقاباستفاده کردند و متوهه شدند که 

 یثقلاا یبارهااا یاازو ن یهااانب یبارهااا یباارا شاادهیطراح همگاارای ویااژه

 .دارند روندهپیش ی در برابر تخر یکمتر ریپذیی آس

 ]82[و الو  یبوووو -5-5

 یاا باار رفتااار ساااختمان در تخر یالاارزه یاثاارا  بارگااذار یاا اهم یرو باار

 رونادهپیش یا کاه تخر یدندرسا یجاهنت یانتمرکز کردند و به ا روندهپیش

 .دکر یزآنال یخط یزآنال هایروش یحبا تصح توانیها را مدر سازه یالرزه

 ]85[ یول ینم -5-9

 یشافازا یبرا یالرزه یقاب خمش یطراح یها براسازه سازیینهبه یکتکن از

 یبارا یزروش آنال 3استفاده کرد. از  روندهپیش ی مقاوم  سازه در برابر تخر

 یکیاستات ی،خط یکیاستفاده کرد.)استات روندهپیش ی تخر یلپتانس یبررس

استفاده کرد.  UFC نامهییناز آ ی نها( و دریرخطیغ ینامیکیو د یرخطیغ

 یجنتااا یخطاا یکینشااان داد کااه رونااد اسااتات یبعااد 4 یمثااا  عاادد

 یناامیکیو روش د یرخطیغ یکیاستات یزدارد. در مقابل آنال یاکارانهمحافظه

 .شودیم یمد  اقتصاد یجادمنجر به ا یرخطیغ

 ]89[ یلیمارهاناشو -5-7

مطالعه کرد.  روندهپیش ی تخر یزآنال یرارا ب یزآنال هایروشو مضرا   فواید

 2کارد ونشاان داد کاه  یساهشده مقاسازه مثا  زده یک یروش را برا 2 یو

و  یکیاساتات یزهاایمرباوط باه خاود رادارناد. آنال هاییژگیروش هرکدام و

 یا تخر یبرا یجنتا ینتا بهتر یوندندالزم اس  تا به هم متناس  بپ ینامیکید

کارد و  یساهرا مقا ND و LS ،NS یزهاای.او آنالدیاباه دسا  آ روندهپیش

را مشااهده  یایهمگرا یلایخ یجکرد و نتا یمتنظ LS یرا برا 4ضربه  ی ضر

 .کرد یهتک یرخطیغ یزکرد و اساسا  بر استفاده از آنال

 ]87[روتا   -5-1

 یمخصاو  را بارا یناامیکیاز اثرا  د یبهتر یشنما 8.5 ی که ضر دریاف 

 دهادیشده نشاان مگفته یقا تحق یج. نتادهدین منشا یفوالد یقاب خمش

 .دارند یبیو معا یامذکور مزا هایروشکه هرکدام از 

 ]81[هون  یپارک ه -5-6

 یا را تحا  تخر یفاوالد یهادر سااختمان یطراحا یپارامترها حساسی 

 یرمقااد یااننشاان داد کاه م یزهاآنال یجموردمطالعه قراردادند. نتا روندهپیش

 یخمشا هاایقابدر  یمهم یلیعموما  پارامتر خ یرت یمم  تسلمقاو یطراح

 یساتون پاارامتر طراحا یممقاوم  تسال کهیاس .درحال یساختمان یفوالد

 .دوگانه اس  یساختمان هاییستمدر س یمهم خیلی

 ]8[ یمک ینکوه -5-81

 یزباا آناال یبعاد 3 یارمنظمبلناد غ یهارا در سااختمان رونادهپیش تخری 

باه اهارا درآورد و مشااهده کارد کاه  ینامیکید یزو آنال خطییرغ یکیاستات

 یا در برابار تخر یشاتریمقاوما  ب یاادز یاساختمان با تعداد عضاو ساازه

 .دارد روندهپیش

 ]41و86[فنو فو  -5-88

 روناادهپیش یاا تخر یزآنااال یاهاازا محاادود را باارا یسااازمد  هااایروش

 .کرد یسهمقا یعدد یجنتارا با  یشگاهیآزما یجقرار داد و نتا یموردبررس

 ]48[ همکارانو  یکرت ی و -5-84

شکل اس  که بتواناد در  ییربه حدی از تغ یدنرس ای،یرهاز عمل زنج منظور

را در  اییارهعمال زنج ی دو نفر مز ینمقاوم  کند. ا روندهپیش یبرابر خراب

 .کردند یفتوص گونهینا روندهپیش یخراب

در هماه  یقااب خمشا یجاادباه ا یاازین یارد،صاور  گ اییرهعمل زنج اگر

 اییاره. اگار عمال زنجیسا ن روندهپیش یمقابله با خراب یترازهای سازه برا

و چاه در  یارچاه در مقطاع ت ی،توههقابال یخمشا یا ظرف یارد،صور  گ

 یا که اتصااال  باا ظرف یطی. در شرایس ن یازن یافق یبنداتصاال ، در قاب
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باه  یازین یدشده باشند، شا یامه ایهیربرای گسترش رفتار زنج یکاف یکشش

فلازی  یبندنباشد و قاب یافق یبنددر قاب یکاف یمقاوم  خمش یاکردنمه

 .باشد روندهپیش یقادر به مقاوم  در برابر خراب یعرف

 ]44[ یانوو  یین -5-83

و  هاایچشفلازی در پ یرهاایبرای ت اییرهبرای عمل زنج یلیروش تحل یک

 .ز آتش ارائه کردندا یانحناهای بزرگ ناش

 ]43[و همکاران آستانه اصل -5-82

انجاام  یاصال یااسطبقه در مق یکنمونه ساختمان  یکبر روی  یشآزما 81

در داخال و اطاراف کاف قارار داده شاد.  ییهااکابل هاایشآزما ینداد. در ا

ازنظار  توانادیهاا مکابل اییارهنشان داد که عمال زنج یزهاو آنال هایشآزما

 .کمک کند روندهپیش یاقتصادی در خراب ینچنو هم یفیک

  یول یچاردو ر یو -5-85

مطالعاه از فااز عمال  ینکردند. ا یدما بررس یشفلزی را با افزا یرهایت رفتار

باود  ینا یجهادامه داش . نت یتا خراب یتا و نها اییرهگونه به فاز عمل زنج یرت

ودن اتصااال  بارای به کامال با کهیفلزی درصورت یرهایت یکه دمای بحران

 411تاا  تواندیشود، م ادهد اییژهو ی اهم اییرهزنج یرویمقاوم  در برابر ن

 .باال رود گرادیدرهه سانت

 ]3[یلخاندلوا  و التاو -5-89

 یقااب خمشا یاکساتون  -یارت هاییرمجموعهاهزاء محدود را برای ز آنالیز

اتصاال  قاب  یریپذلانجام دادند و شک اییرهعمل زنج یمنظور بررسبه یژهو

شاکل در حالا   ییربرای تغ یتشانبرای زلزله و قابل شدهیطراح یژهو یخمش

 .را نشان دادند اییرهزنج

 یوامو پاراماس یلدبای ف -5-87

 یریپذساتون، شاکل -یاراساتاندارد بارای ت یکردند که اتصاال  صنعت ثاب 

 اییارهمال زنجع یانبزرگ کف که در هر هایییبا هابجا یقبرای تطب یکاف

 .را ندارند دهدیرخ م

 ]42[ یکیو کروپلن یساسان -5-81

مانادن  یممتاد انجاام دادناد کاه شارط بااق یرهاایبار روی ت هاییآزمایش

. مشااهده شاد کاه کاردیآمده بود را ارضاا م ACI-318 تا حد یکپارچگی

شاکل  ییارتغ یا مقاوما  و ظرف یار،ت یینیباوهود شکستن آرماتورهای پاا

 .ماند یباق اییرهگسترش عمل زنج یلهوسبه

 ]45[یشویلیمارهان -5-86

 یکیاسااتات یزروش آنااال یرخطاای،غ یزآنااال هااایروش ینداد کااه از باا نشااان

 یراز خود نشان دهاد. چاون مسا یشتریب یریپذممکن اس  شکل یرخطیغ

 .کندیبلکه در هه  قائم حرک  م کندیحرک  نم یطیصور  محبار به

 ]49[رافورد ک -5-41

اتصااال  مورداساتفاده در  یاستفاده از برخا روندهپیش یمقابله با خراب رایب

 یهاااستفاده از کابل ینکرد. همچن یشنهادرا پ یدپلی مقابل زلزله، مانند سا

 یادمف توانادیم اییارهعمال زنج یسازمنظور فعا به یرهاشده در تقرار داده

 یسمگا تراس  و مگاا بار یستمس ازبلند هم استفاده  یهاباشد. در ساختمان

 .مؤثر اس  روندهپیش یاز خراب یریدر هلوگ

 ]47[و همکاران یسوزوک -5-48

در بااالی سااختمان  یساینوها  بر یساتمکردند کاه اساتفاده از س عنوان

 .مؤثر باشد روندهپیش یاز خراب یریدر هلوگ تواندیم

 .آر و همکارانی.هیسها -5-44

انفجاار  یااو  روندهپیش یم  در برابر خرابو مقاو یالرزه یطراح ینب روابطی

کاه  یاژهو یقااب خمشا یلیبه دس  آوردند و اشاره کردند که مقررا  تفصا

 یشاتریمقاوم  ب یجاداس ، باع  ا شدهینباال تدو یزیخبرای منطقه با لرزه

 یمعماول یبارای قااب خمشا یازموردن ییرانهگسخ  یرغ یا نسب  به هزئ

 .شودیم

 ]41[ دونالد دازنبری و -5-43

کردناد و  یفرا بر اساس مفهوم تعاد  انر ی توصا روندهپیش یخراب یپدیده

 یخرابا ینو تخما یصبار انار ی، بارای تشاخ یاشاره کردند که روش مبتن

شاده ساده یهاادر روشبرای بساط داده شادن  یادیز یلپتانس ،روندهپیش

 .دارد

 ]46[واثقی و همکاران -5-42

با معیار میزان بزرگی بار ثقلای ساب  تخریا  را در  اثرا  درها  نامعینی و

 .قراردادند موردبررسیخمشی  هایقاب

 ]31[یانفراه -5-45

کارد کاه در  یرا بررسا ییراتایتغ ینا ،سااختمان روناان پو یاز خرابا پس

باه وهاود  رونادهپیش یاز خراب یریو کانادا برای هلوگ یتانیابر هاینامهینآئ

در برابار  شادهیطراح یها  کرد که در ساختماناستدال یسندهآمده بود . نو

پاس از دسا  دادن اعضاای  رونادهپیش یزلزله امکان مقاوم  در برابر خراب

 .باربر وهود خواهد داش 

 و اولسن  یکیلو -5-49

منظور مقاوما  در ها باهسااختمان یداشتند که باوهود امکاان طراحا اظهار

 یا به عل  وهاود عادم قطع یخراباز بروز  ،هلوگیریروندهپیش یبرابر خراب

هااا .آن یساا ن یبارگااذاری و تااوان سااازه، ازنظاار اقتصااادی عملاا یطدر محاا

 یازانم یافکاه باادانش موهاود امکاان تعر یدندرسا یجهنت ینبه ا ینهمچن

فاراهم  یادازنظر اقتصادی در برابار آن مقاوما  نما یدکه ساختمان با بیخرا

 .باشدینم

 ]38[ ینگوودو ال یندکرل -5-47

 یشانهادها پدر ساختمان روندهپیش یاز خراب یریمنظور هلوگبه راهبردهایی

از  یرمساتقیمغ هاییریگکاه در آن باا انادازه یشامد،کنتر  پ روش :نمودند

کاه  یرمستقیم،غ یروش طراح شود؛یم یریسازه هلوگ یرطبیعیبارگذاری غ

 یطراحا نییو ناامع یریپاذدر آن سازه را برای داشتن حداقل تاوان، انعطاف

 یانادازه کاافبه یاکه در آن اعضای ساازه یم،مستق ی. روش طراحنمایندیم

مقاوم  داشاته  یرطبیعیتا بتوانند در برابر بارگذاری غ شوندیساخته م ویق

 .یداعضا را تحمل نما یو بتواند از دس  دادن بعض

 ]34[لی رمک گوا -5-41

فاوالدی توساط  هاایبقادر  رونادهپیش یخرابا یلشامل تحل یبررس اولین

دوبعادی  یفوالدی خمشا هایقابرفتار  ی،بررس ینها صور  گرف . در اآن

 یازشکه نشاانگر ر یرهابار روی ت یشافزا یاها از ستون یکیبا از دس  دادن 

 دوقاب فوالدی چهاار طبقاه باا ساه دهاناه در  یک. یدگرد یآوار اس  بررس

 یا برداشاتن ساتون داخلابا یگریو د یبا برداشتن ستون خاره یکیحال ، 

برداشاته شاد،  یطبقه دوم درنظرگرفته شد. برای حال  او  که ستون خاره

 بیناییشپ یبار مقاوما  کناد و خرابا 96از  یشدر برابر ب توانس یسازه نم

در برابار تماام بارهاا  توانسا یم یماناده. بارای حالا  دوم، ساازه باقیدگرد

دارای باار آوار باه  یارت یسایته،گسترش پالست یسازمقاوم  کند. برای مد 

بارای درهاا  مختلاف ساخ   یجو نتاا یادگرد یمتقسا یترقطعا  کوچک

مفاصال  یلپاس از تشاک اییارهباه دسا  آماد. عمال زنج یکرنشا یشدگ

 .وارد عمل شده و شروع به تحمل بارها کرد یرت یانهها و مدر کناره یکپالست

 ]33[پرتالو  -5-46

ساازه باا کشاش  رونادهپیش یکاه در خرابا کارد یرا بررس ینامیکید اثرا 

 یاعکاه در توز یاکاه ساازه یدرسا یجاهنت ینو به ا دادیمحوری ساده رخ م
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ممکان اسا  در صاور   رسد،یبه نظر م یمنا یکیصور  استاتمجدد بار به

 باشد یمنگذرا ناا ینامیکیدرنظرگرفتن اثرا  د

 ]33[ ینزپرتالو، رمسدن و اتک -5-31

 اییلاهم یاو عددی را با ساازه یشگاهیآزما هاییبررس یگرید یقا تحق در

مربوط به از دس   ینامیکیو اثرا  د روندهپیش یخراب ی انجام دادند تا ماه

 یقبلا یاقتحق یجهنت یزن یبررس ین. ایندنما یرا بررس یلهچند م یا یکدادن 

 .نمود ییدرا تخ

 پرندرگاس  -5-38

 یمهام مرباوط باه خرابا ینظراتاماورا،  یاز انفجار بم  در ساختمان پ پس

ساازه در تحمال  ییتواناا بایسا می :نماود یانصور  ب ینرا به ا روندهپیش

 یجاادمنظور ا. الزم اسا  باهیابادبهباود  یبادون باروز خرابا یموضع ی آس

 یکااف ینیناامع ی،موضع ی حمل بار در صور  بروز آس یگزینها یرهایمس

 اییارهمثل عمال زنج هایییسممکان با ارائه یددر سازه در نظر گرفته شود. با

 یریهلوگ یموضع ی از آس توانیممانع  نمود. نم روندهپیش یاز بروز خراب

را محادود نماود.  ی آسا رونادهپیش یاز خرابا یریبا هلوگ توانیکرد اما م

 یلهوساموهود به یهادر سازه روندهپیش یفراهم کردن مقاوم  در برابر خراب

 .یداس هد یهااز فراهم کردن آن در سازه ترینهپرهز ی،سازمقاوم

 ی اسم -5-34

 یرباا اساتفاده از روش مسا ییرا برای خرپاهای فضا روندهپیش یخراب امکان

بار روی  یرخطایو غ یخطا یکیاساتات هااییلنماود. تحل یابیارز یگزینها

آن باود کاه در صاور   ینمبا یج. نتاایرف صور  پاذ یفرض ییخرپای فضا

 رونادهپیش یممکن اس  نسب  به خراب ییخرپای فضا کمانش عضو فشاری،

 رونادهپیش یخرابا ین،باشد. عالوه بر ا پذیری مجدد بارها آس یعاز توز یناش

 .باشد یزن یاز فقدان عضو کشش یناش تواندیم

 ]32[مالکار و همکاران -5-33

 به پنتاگون ارائه نمودناد. 4118سا   یستیحمله ترور یرا از بررس هایییافته

 یاطبقاه یهاگسترده ستون ی بود که باوهود آس ینمهم ا هاییافتهاز  یکی

صاور  فاوری در طبقا  بااالتر به یبا آن برخورد کرده بود، خراب یماکه هواپ

 :دانستند یراز عوامل ز یمسئله را ناش ینها ارخ نداده بود. آن

 یهاناهشاده؛ دهافراهم یبندقاب یستمحمل بار که توسط س یگزینها مسیر

بارای بارهاای  یطراحا ها؛گاهیهآرماتور در تک یوستگیو پ هاستون ینکوتاه ب

 .دیدهی آس یهاستون یرگچشم ماندهیباق ی ظرف یشتر؛ب یبرداربهره

 ]35 [یواآستانه اصل، هونز،  ائو و ه -5-32

در صاور  برداشاتن  رونادهپیش یدر برابر خرابا یسازه فوالدی معمول توان

طبقه باا ابعااد  یکنمونه سازه فوالدی  یکها کردند. آن یا بررسستون ر یک

 یهاو ساتون یرهااو ت یمتار دارای عرشاه فاوالدی و دا  بتنا 9متر در  81

ساتون  نقراردادند. مشاهده شد که پاس از برداشات یشپهن را مورد آزمابا 

باار  توانسا یم یرهاتعرشاه فاوالدی و شااه اییرهوسط، عمل زنج یطیمح

طبقاه  یان. ایادنما یاعمجاددا  توز یگارد یهاشده را باه ساتونحذف ستون

مقاوما  کناد.  یبدون خرابا ی،در برابر بار مرده و بار زنده طراح توانس یم

عرشاه  یکششا یمعمدتا  به شکل ترک برداشتن دا ، تسال یستمبه س ی آس

در اتصااال   یچپا یشاده، خرابا یختهفوالدی موهدار در اطراف ساتون گسا

 .بود یرهاتهان شاه یمشده و تسل یختهستون گس اهگیمننش

 ]39[ یلیامسونکاوکولچای و و -5-35

قااب  یهاساازه روندهپیش یخراب یلیو روش حل تحل یرالمان ت بندیفرمو 

 یارویانادرکنش ن یبررسا یاندر ا P-Δ مسطح را ارائه نمودند. با استفاده از

در  یهندسا یساخت یسرو اثرا  مات یارفتار چرخه ی،نگر خمشلمحوری و 

 هرخ دهاد کا یدر انتهای اعضاا زماان یکه خراب یدنظر گرفته شد. فرض گرد

 یمتناس  با هارم و ساخت یلیرا یراییسد و م بریکبه مقدار  ی شاخص آس

 هااییلتحل یناامیکی،اثارا  د ی اهم یحمورداستفاده قرار گرف . برای توض

اثارا   ی. وقتایرف نجام پاذقاب دوطبقه با دو دهانه ا ینامیکیو د یکیاستات

 هاییاباهدر ه یریگچشام یشافازا یل،تحل یجحساب آورده شد، نتابه یلخت

 یادمؤ یجرا نشان داد. نتا یکو چرخش پالست یکها، تعداد مفاصل پالستگره

از امکاان  یاممکن اسا  برآوردهاای محتاطاناه یکیاستات یلآن بود که تحل

 .سازه قاب ارائه نکند یخراب

 ]81[ یمرک و کپا -5-39

کارده و  یسازه با قاب فوالدی سردنوردشده را بررس روندهپیش یخراب امکان

 .مختلف را درنظرگرفتند یلیپنج حال  تحل

 ]84[  یلاالشکر و التاو -5-37

ارائاه  یتیتحمال باار طبقاا  کاامپوز یا برای محاسابه ظرف یدیهد مد 

 یجادطبقه توسط ا یابباشدکه خر یم ی واقع ینمد  بر مبنای ا یننمودند. ا

فاوالدی  یرهاایدر ت اییارهزنج یهادا  و کنش یهادر المان ییکنش غشا

وان تایم یجادشادهها نشان دادند که با استفاده از ماد  ا. آنگرددیتحمل م

و  نماود یاینرا تع یداخلا یهاساتون یمقاوم  طبقا  در برابر حذف ناگهان

شوند تا در  یطراح یاگونهبه نندتوامیسقف  هاییستمدادند که س شانننیز 

برخاوردار باشاند .روش  یاز مقاوم  کااف گاهیهچند تک یاو  یکمقابل حذف 

برابار  8.5سقف بارای  یاسازه یستمبود: س گونهینها به اشده توسط آنارائه

 یساتمس یریپذشاکل یا گاردد. ظرف یمقاوم  در برابر بارهای وارده طراح

 گردد.برابر استاندارد طرح  8.5

 گیری یجهخالصه و نت-6

باه  یرتاخث یناهزم یاندر ا یقضااو  مهندسا شادهیبررس یقا بر اساس تحق

 رونادهپیش یا عملکارد ساازه در برابار تخر یجهو درنت یطراح یرو ییسزا

شاده، راهکاار پروفساور آساتانه اصال ارائه یراهکارهاا یناز بهتار یکیدارد. 

 ر طرف ستون عبور کرده تا در صو از دو یرهات کندیم یشنهادکه پ باشدیم

در  یارون یاعخاراب نشاود و بااز توز یما مساتق یارمشکل در ساتون، ت یجادا

 .شود یمگذرنده تقس یراطراف و ت یهاستون

 تارینیبحران گیرد،یقرار م یخاره یرعادیغ باریکتح   یاسازه کههنگامی

اناه نساب  باه ده ترینیباشند کاه در خااره ییهاستون توانندمیها، ستون

ساتون محاذوف،  یدهانه یگرستون د یاشده قرار دارند و دهانه ستون حذف

مقاوم در برابر  یاهیدر طراح ینبنابرا باشند؛یمهاربند م یدارا یهادر دهانه

 تواننادمی یاراداش ، ز اییژهاعضا نگاه و ینبه ا بایس یم ،روندهپیش یخراب

 یوقاوع خرابا یلدر کااهش پتانسا یتوههنقاش قابال یدیعنوان اعضا کلبه

 .داشته باشند روندهپیش

 یکمفصال پالسات یجاادمنجار باه ا یشاهشاده همانتخاب یهاستون حذف

مختلاف  یهاحذف ستون یطبه شرا یکشدن مفصل پالست یل. تشکشودینم

 یلدر تشاک توانادیمختلاف، م یهاحذف ستون یو توال ی وابسته اس . ترت

مختلاف،  یهاحاذف ساتون یهااباشاد. حال  یرگاذارتخث یکمفاصل پالسات

کاه الزم اسا   کندیم یجادرا ا یمتفاوت یکپالست صلمف یلتشک یرهایمس

 یهها  مقاوما  در برابار خرابا ی،سااختمان یهاسازه یکپالست یدر طراح

 .یرندموردتوهه قرار گ روندهپیش

 عالئم فهرست -2

 2kg/cm(                                                                            L ( بار زنده

 2kg/cm(                                                                           D ( بار مرده

 2kg/cm(                                                                          W ( بار باد

 2kg/cm(   S( بار برف

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

6 

 

  مراجع -8
[1] Kim, Jin-koo, and Jun-hee Park. "Design of steel moment 

frames considering progressive collapse." Steel and 

Composite Structures 8, no. 1 (2008): 85-98. 

[2] Kim, Jinkoo, and Taewan Kim. "Assessment of 

progressive collapse-resisting capacity of steel moment 

frames." Journal of Constructional Steel Research 65, no. 

1 (2009): 169-179. 

[3] Khandelwal, Kapil. Multi-scale computational simulation 

of progressive collapse of steel frames. ProQuest, 2008. 

[4] GSA, Progressive collapse analysis and design guidelines 

for new federal office buildings and major modernization 

projects. General Service Administration, 2003. 

[5] Design of structures to resist progressive collapse – UFC 

4-023-03, Washington (DC): United States Department 

of Defense (DOD). 2009 including change 1-27 2010. 

[6] National Ianstitute of Standards And Technology (NIST), 

Best Practices For Reducing The Potential For 

Progressive Collapse In Buildings.U.S.Department Of 

Commerce. 2007. 

[7] American Society of Civil Engineers (ASCE 7-05), 

Minimum Design Loads for Buildings and Other 

Structures. New York. 2005. 

[8] Post-Tensioning Institute, Recommendations for stay 

cable design, testing and installation. 4th ed. , PTI, Cable-

Stayed Bridges Committee, Phoenix, AZ, 2001. 

[9] British Standards Institution, BS 5950: Structural use of 

steelwork in buildings, Part 1: Code of practice for design  

rolled and welded sections, London (UK), 2001. 

[10] Wibowo, H., and D. T. Lau. "Seismic progressive 

collapse: qualitative point of view." Civil Engineering 

Dimension 11, no. 1 (2009): pp-8. 

[11] Kim, Jinkoo, and Dawoon An. "Evaluation of progressive 

collapse potential of steel moment frames considering 

catenary action." The structural design of tall and special 

buildings 18, no. 4 (2009): 455-465. 

[12] Khandelwal, Kapil, Sherif El-Tawil, and Fahim Sadek. 

"Progressive collapse analysis of seismically designed 

steel braced frames." Journal of Constructional Steel 

Research 65, no. 3 (2009): 699-708. 

» قدرتی امیری،غالمرضا. رشید چهره بر ، امین. درویشان، احسان.  [31]

شی ویژه های فوالدی با سیستم قاب خمبررسی فروپاشی ساختمان

بعالوه مهاربند همگرای ویژه با استفاده از تحلیل غیرخطی افزایشی 

(IDM » ) .زاهدان. 8364هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 

[14] Wibowo, Hartanto, Silvena S. Reshotkina, and David T. 

Lau. "Modelling progressive collapse of RC bridges 

during earthquakes." In CSCE Annual General 

Conference 2009, pp. 27-30. 2009. 

[15] Liu, Min. "Progressive collapse design of seismic steel 

frames using structural optimization." Journal of 

Constructional Steel Research 67, no. 3 (2011): 322-332. 

[16] Marjanishvili, Shalva, and Elizabeth Agnew. 

"Comparison of various procedures for progressive 

collapse analysis." Journal of Performance of 

Constructed Facilities 20, no. 4 (2006): 365-374. 

[17] Rutheal. "Progressive collapse design of seismic steel 

frames using structural optimization." Journal of 

Constructional Steel Research 67, no. 3 (2011): 322-332. 

[18] Kim, Jinkoo, Jun-Hee Park, and Tae-Hyung Lee. 

"Sensitivity analysis of steel buildings subjected to 

column loss." Engineering Structures 33, no. 2 (2011): 

421-432. 

[19] Fu, Feng. "Response of a multi-storey steel composite 

building with concentric bracing under consecutive 

column removal scenarios." Journal of Constructional 

Steel Research 70 (2012): 115-126. 

[20] Fu, Feng. "Progressive collapse analysis of high-rise 

building with 3-D finite element modeling method." 

Journal of Constructional Steel Research 65, no. 6 

(2009): 1269-1278. 

[21] Kicinger, Rafal, Artur Winnicki, Tomasz Arciszewski, 

and Kenneth De Jong. "EVOLUTIONARY DESIGN 

FOR BLAST OF STEEL STRUCTURAL SYSTEMS." 

[22] Yi, Wei-Jian, Qing-Feng He, Yan Xiao, and Sashi K. 

Kunnath. "Experimental study on progressive collapse-

resistant behavior of reinforced concrete frame 

structures." ACI Structural Journal 105, no. 4 (2008). 

[23] Astaneh-Asl, A. "Progressive collapse prevention in new 

and existing buildings." In Proc., 9th Arab Structural 

Engineering Conf., Abu Dhabi, UAE, Nov. 2003. 

[24] Sasani, Mehrdad, and Serkan Sagiroglu. "Progressive 

collapse of reinforced concrete structures: a multihazard 

perspective." ACI Structural Journal 105, no. 1 (2008). 

[25] Marjanishvili, S. M. "Progressive analysis procedure for 

progressive collapse." Journal of Performance of 

Constructed Facilities 18, no. 2 (2004): 79-85. 

[26] Crawford, J. E. "Retrofit measures to mitigate 

progressive collapse." In NIST/NIBS, Multihazard 

Mitigation Council National Workshop on Prevention of 

Progressive Collapse, Chicago, IL. 2002. 

[27] Wada, Akira, Kenichi Ohi, Hiroyuki Suzuki, Mamoru 

Kohno, and Yoshifumi Sakumoto. "A study on the 

collapse control design method for high-rise steel 

buildings." Structural engineering international 16, no. 2 

(2006): 137-141. 

[28] Dusenberry, Donald O., and Gunjeet Juneja. "Review of 

existing guidelines and provisions related to progressive 

collapse." In Workshop on Prevention of Progressive 

Collapse. 2002. 

نامعینی بر  اثرا  درهه» واثقی امیری، هواد. صابر نعیمی، نوید.،  [92]

« روندهپیشهای فوالدی قاب خمشی در برابر خرابی مقاوم  سازه

های سبک سومین اهالس ملی سازه و فوالد و اولین اهالس ملی سازه

 تهران. LSF .8368 فوالدی
[30] Professor Farahanian Oficcial Website. 

[31] Ellingwood, Bruce R. "Mitigating risk from abnormal 

loads and progressive collapse." Journal of Performance 

of Constructed Facilities 20, no. 4 (2006): 315-323. 

[32] Gurley, Colin. "Progressive collapse and earthquake 

resistance." Practice Periodical on Structural Design and 

Construction 13, no. 1 (2008): 19-23. 

[33] Perrthelaw, Verdure M. "Mechanics of progressive 

collapse: Learning from World Trade Center and building 

demolitions." Journal of Engineering Mechanics 133, no. 

3 (2007): 308-319. 

[34] Corley, W. G., M. A. Sozen, C. H. Thornton, and P. F. 

Mlakar. "The Oklahoma City bombing: Improving 

building performance through multi-hazard mitigation." 

Federal Emergency Management Agency Mitigation 

Directorate, FEMA Report 277 (1996). 

[35] Professor Astaneh Asl Official Website. 

[36] Kaewkulchai, Griengsak, and Eric B. Williamson. "Beam 

element formulation and solution procedure for dynamic 

progressive collapse analysis." Computers & Structures 

82, no. 7 (2004): 639-651. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

