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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

  

های وارده به ساختمانهای بتن مسلح بر اثر بررسی و علت آسیب 

 زلزله

 

 
 3، دکترآرش توتونچی2، محمدرضا خواست خدایی1سید جمشید ابرومندی فر

    شیراز-عالی آپاداناسازه موسسه آموزش  -دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران -1

 abroumandi70@gmail.com          90140017390 -شماره تماس

 شیراز-سازه موسسه آموزش عالی آپادانا -دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران -2

 دکترای ژئوتكنیك، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  -3

 

نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق  ارقرات آن برسقازه از     ،در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی: چكیده

و کشور عزیز ما ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرارگیری آن بر روی کمربنقد زلزلقه در برابقر ایق       اهمیت بسزایی برخوردار می باشد
در رابطه با زلزله و لرزه خیقزی ایقران، نققش معمقاران در کقاهش آسقیب       در ای  مقاله ضم  توضیحاتی  .پدیده بسیار آسیب پذیر می باشد

ها در برابر زلزله را بررسی کردیم و همچنی  عوامل تاریرگذار بر خرابی ساختمانها مثل کیفیقت مقواد و ملقالح، مشقكالت     پذیری ساختمان
 طراحی واجرای ساختمانهای بت  مسلح و طبقه نرم را مورد بررسی قرار دادیم.

 

 
.علتخسارت،ساختمانهايبتنمسلح،زلزله،آسيبپذيريهايكليدي:واژه

 

 مقدمه: -
حوادث غیر طبیعی، برارر قانونمندی نظام هستی، از دیرباز با انسان همراه بقوده اسقت، بطوریكقه دسقتاوردهای دانقش بشقری       

زیانهای آنها کاسقته اسقت. امقا زمقی  لقرزه و       تاکنون بخشی از ای  حوادث را تحت کنترل درآورده است و از میزان خسارات و
تری  حادره طبیعی در کمی  انسان می باشد. بطوریكه در قرن بیستم میالدی حداقل جان پدیده زلزله همچنان به صورت خش 

جانی و ، از ای  رو یكی از گامهای اساسی در کاهش خطر زلزله از نظر ]2و1[میلیون نفر را در جهان گرفته است  33/1بیش از 
مالی تعیی  آسیب پذیری ساختمانها و شناخت نقاط ضعف آنها در برابر بارهای وارده است که بر پایه ای  شناخت مقی تقوان در   

 [.3مورد ساختمانها در هنگام زلزله تلمیم گیری مناسب را انجام داد ]

 تعريف و مبانی لرزه شناسی زلزله -

 تعريف زلزله -

هقای   هقای روی آن در ارقر حرکقت    زلزله عبارت است از حرکت و ارتعاش شدید بخشی از پوسقته زمقی  بقا تمقام مقواد و سقازه      
 .]7[خوردگی، آتشفشان و یا تنشهای موجود در پوسته زمی   چی 
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 تعريف گسل -

ختگی و حرکتی اسقت کقه   کند. گسل نتیجه گسی ای که دو مجموعه سنگی را از هم جدا می گسل عبارت است از سطح ناپیوسته
در آن، نخست دو مجموعه سنگی متلل به هم، از هم جدا شده و سپس باعث لغزش و دور شدن دو بخش از هم می شود، کقه  

 .]3[گردد ها می همی  عامل باعث بروز زلزله در مناط  مختلف منجمله شهر

 شدت زلزله -

شقود. شقدت زلزلقه کقه بقه       لرزه درآن مكان تعیی  می زمی برمبنای اررهای قابل مشاهده  خاص زلزله در یك مكان شدت یك
توسط مرکالی پیشنهاد شد. در ای  مقیاس، شدت زلزله به صورت تابعی از احسقاس   1092مشهور است، در سال  1مقیاس مرکالی

ی  مقیقاس شقامل دوازده   شود. نوع اصالح شده ا و دریافت انسان و موجودات زنده از زلزله و نیز تاریر زلزله بر ساختمانها بیان می
2درجه است که توسط نیومان

ای پذیرفته شده و مورد استفاده واقع  ارائه گردیده است. ای  مقیاس به طور گسترده 1031در سال  
 .]3[گردد می

 شتاب مبنای طرح   -    
 .]0[شتاب مبنای طرح عبارت است از شتاب زلزله به شتاب رقل زمی 

 ايران و لرزه خیزی -

ریشقتر یقا    3/4زمی  لرزه به بزرگقی   139هیمالیا، کشور ایران در قرون گذشته حدود  –با قرارگیری ایران بر روی کمربند آلپ 
وسعت کشور در  3/2[. چنانكه پهنه بندی نقشه های زمی  لرزه خیزی نیز نشان می دهند بیش از 4بیشتر را تجربه کرده است]

فته که اکثر شقهرهای پرجمعیقت نیقز در راسقتای آن اسقتقرار یافتقه انقدی منقاطقی کقه          محور زمی  لرزه خیزی پرخطر قرار گر
[. با نگاهی به آمارهقای  8بیشترتحت تاریر فعالیت گسل اند و شدت عم  کانون زمی  لرزه در آنها نیز کم عم  وسطحی است]

 333اند که از ای  تعداد ر کشور روی دادهزمی  لرزه د 3399شود که در صد سال گذشته حدود موجود در باره زلزله مشاهده می
درجه ریشتر و بیشتر و در هر سال  4ریشتر بوده اند. همچنی  در هر ده سال یك زمی  لرزه با مقیاس  7مورد با شدت باالتر از 

ات ناشقی از  زمی  لرزه کوچك و بزرگ در کشور اتفاق افتاده اند. آمار حكایت از آن دارد که در صد سال گذشته تلفق  299خدود 
[. زمی  لرزه هایی کقه در  0زمی  لرزه یك در صد جمعیت جهان بوده، ولی در کشور ما در همی  مدت شش درصد بوده است.]

کیلومتر داشته اند و طب  تقسقیمات از نظقر مهندسقی زمقی  لقرزه،       39کشور ربت شده اند، نیز به ندرت عم  کانونی بیشتر از 
آیند که کیلومتر، زمی  لرزه نوع عمی  و کمتر از آن زمی  لرزه نوع سطحی به حساب می 49از  زمی  لرزه با عم  کانونی بیشتر

پهنه زلزله خیقزی ایقران را بقا زلزلقه      2و 1[. نقشه های واقع در شكل 19زمی  لرزه نوع سطحی همواره مخرب تر بوده است ]
 خیزی جهان مقایسه کرده است.

 
 بندی زلزله ایران : نقشه پهنه2شكل                       دی زلزله جهانبن : نقشه پهنه1شكل              

                                                 
1 -Mercalli 
2 -Neumann 
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 ها در برابر زلزله:نقش معماران در کاهش آسیب پذيری ساختمان  -
 کقه  اسقت  آن از حقاکی  خیقز  زلزلقه  پیشقرفته  در کشورهای معماری متخللان جامعه های سیاست و معماران نقش بررسی

 ای گونقه  بقه  را متخللان آگاهی توانند سطح می و دارند عهده بر طراحی های گروه در را تخللی نقش راهبری معماران

 هقای  تیم کلیدی یك عضو معماران دیگر سوی از دهند کاهش امكان حد تا را زلزله از خرابی ناشی و خطر که بخشند ارتقاء

 حقال  درعقی   .دارند برعهده را زلزله پس بازسازی و بازیابی عملیات در بسیارمهمی نقش نیز و هستند زلزله با سازگار طراحی

 های تكنولوژی بكارگیری و ای لرزه طراحی های نامه آیی  تدوی  آنها هدف که هستند تحقیقاتی های تیم کلیدی عضو آنها

 [11است] زلزله برابر در پذیری آسیب کاهش  فرآیند در نوی 

  . روش های موجود ايمن سازی ساختمانها در برابر زلزله -

 :[13], دو راه حل کلی زیر وجود دارددر برابر زلزله های شدید بطور کلی جهت ایم  سازی ساختمانها

 الف( تخریب و بازسازی اصولی و مطاب  ضوابط و آئی  نامه ها

 آنها تخریب بدون ساختمانها نوع ای  سازی مقاوم  ب(

دیگقر معیارهقا از قبیقل شهرسقازی,      ,مسكونی در برابر زلزلهقطعاً از نظر مدیریت شهری که عالوه بر ایم  سازی بافتهای 
اصالح بافتهای مسكونی, استفاده از ملالح نوی  و استاندارد, اصالح ساختار ترافیك، استفاده بهینه از انرژی و خقدمات رسقانی   

الً عنوان شقد اجقرای   استاندارد نیز مهم هستند روش الف راه حل اصولی و نهایی جهت حل مشكل است. لیك  همانطور که قب
ای  روش به طور کامل به چند دهه زمان نیاز دارد و به عبارت دیگر راه حل بلندمدت است ودرکوتاه مدت مشكل را حل نمقی  

 .نماید
اما در خلوص روش ب، تاکنون محافل مختلف علمی و اجرایی, نظرات کارشناسی متعددی مطقرح نمقوده انقد و حتقی     

ام ای  کار ارائه کرده اند. اما بدلیل عدم صقرفه اقتلقادی وروش ب(دربافتهقای فرسقوده تقاکنون      روشهایی عملی نیز برای انج
توفی  جامعی در ای  روش نیز مشاهده نشده است. حتی در ساختمانهای دولتی که طرح مقاوم سازی بعنقوان یقك سقر فلقل     

ه است. علت ای  امقر را مقی تقوان پقر هزینقه      اجباری برای مدیران آنها طرح شده است نیز موفقیت قابل توجهی مشاهده نشد
بدی  ترتیب مشاهده می شقود   .بودن, گاهی غیر عملی بودن, طوالنی بودن زمان اجرا و عدم وجود متخلص کافی عنوان کرد

که هیچ یك از روشهای دوگانه فوق مسئله ایم  سقازی واحقدهای مسقكونی در برابقر زلزلقه را در حقال حاضقر حقل نكقرده          
 .[13]است

 عومل تاثیر گذار بر خرابی ساختمانها  -

 کیفیت مصالح  -

های بت  مسقلح بسقیار مهقم    کیفیت بت  برای سازه ازنظر کیفیت ملالح ساختمانهای بت  مللح باید به کیفیت بت  اشاره کرد،
در بعضی موارد ابتدایی تری  مسائل نظیر پقاکیزه بقودن ملقالح سقنگی      [17است تا رفتار فرضی در مرحله طراحی بدست آید]

و در عناصر تیر وستون بتنی خرده آجر ونخاله ساختمانی یافت می شود. اظهار نظر  بیشقتر راجقع بقه کیفیقت       نمی شودرعایت 
استفاده شده بسیار پایی  بقوده و  ( مشاهده می شود که کیفیت بت  3، همان طور که در شكل وبت  نیاز به آزمایشات الزم دارد. 

ای استفاده شقده در  ها کمتر از مقاومت مورد انتظار است، بعالوه ابعاد ملالح دانهمشخلات مقاومت فشاری در بعضی ساختمان
ای از بت  یك ساختمان بقت  مسقلح فقرو ریختقه     [ قطعه13ای مجاز است. جالب است شخلی ]بت  بزرگتر از قطر ملالح دانه

دهنقد کقه مشقكل اصقلی در     زلزله ادرمیت وارسیس در کشور ترکیه را با دست خرد و پودر کرد. همه اینها نشقان مقی   براساس
 تواند کیفیت ضعیف بت  باشد. ها، می ساختمانهای بت  مسلح فرو ریخته وخسارت دیده( در ساختمان
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 مشكالت طراحی واجرای ساختمانهای بتن مسلح -

توان به کم بودن تعداد میلگردها اشاره کقرد  ی ساختمانهای بت  مسلح در بعضی ساختمانها میدر مورد مشكالت طراحی و اجرا
 و همچنی  عدم انجام ویبره بت  در حی  عملیات بت  ریزی و وجود حفره در داخل بت  خلوصا در اتلاالت مشاهده نمود.

(، ای  دلیل دیگرخسارت بود. چون 7وشكل استفاده از میلگردهای صاف در ساختمانهای بت  مسلح نیز مشاهده می شود 
نشقان   )3(ستون خسقارت دیقده را در شقكل    -میتوان سبب پیوند ضعیفتر بی  بت  و فوالد شود. بعضی از عكسها، اتلاالت تیر

 .[13]دهندمی

 
 هایی از کیفیت پایی  بت  با مقاومت ناکافینمونه -3شكل 

 

 ی پوششی محدود نشده         صاف و وصله هایی از استفاده از میلگردهاینمونه -7شكل 

 

هایی ازخسارت در اتلال تیر وستوننمونه  -3شكل 
 

می توان دید که تقویت محدود در ای  اتلاالت به درستی انجام نگرفته. بنابرای  نرمی وشكل پذیری( مورد نیاز در ای  
نبوده و هیچ تیر اتلالی عرضی وجود ندارد. مطقاب  مشقاهدات   تواند حفظ شود، بعالوه آرماتورها درای  اتلاالت کافی مناط  می

ی پوششی کوتاه و زاویه قالب انتهقایی نادرسقت اسقت.    یكی از مهمتری  دلیل خسارت به ساختمانهای بت  مسلح ، وجود وصله
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طقول مهقاری    ACI[. درواققع طبق  آیقی  نامقه     13متر بقود] سانتی 23های بدنه تقریبا ی پوششی در بعضی از کفطول وصله
نمایش می دهند به عواملی مانند مقاومت مشخله فوالد، مقاومت مشخله فشاری بت ، موقعیقت    Ldمیلگردها در کشش را با 

میلگرد، پوشش میلگرد، فاصله آزاد بی  میلگردها، قطر میلگرد و مقدار آرماتور عرضی موجود در طول گیرایی، بستگی دارد و بقه  
 [.12می باشد] Ld/1 3و طول وصله پوشش حداقل برابرسانتی متر  49می شود  10عنوان نمونه برای آرماتور های با قطر 

درجه هقم وجقود دارشقته انقد. ضقعف ارماتورهقای        189های انتهایی نزدیك به همچنی  میلگردهای طولی زاویه قالب
توان گفت درجه داشتند. می 09عرضی در اغلب ستونهای آسیب دیده مشاهده شد. ای  میلگردهای عرضی زاویه قالب انتهایی 

به دلیل کیفیت پایی  بت  پوشاننده میلگردهای عرضی خرد وریخته خواهند شدی بنابرای  ای  خاموت ها هنگام ضربات زلزله که 
 [.13باز می شوند]

لقرزه سقبب افقزایش    مراقبتهای ویژه باید برای طراحی میلگردهای عرضی به عمل آید زیرا بارهای جانبی در طی زمقی  
[.  فاصقله زیقاد میلگردهقای عرضقی باعقث      10شقود] ستون می-، دیوارهای سازه و اتلاالت تیرنیروی برشی در ستونها، تیرها

شود. عقالوه بقر تقویقت عرضقی نامناسقب ،محقدودیت ابعقاد        های برش، کمانش میلگردها و تقویت ضعیف بت  میگسیختگی
لگردهقای صقاف، طقول نامناسقب     نامناسب مقطع عرضی ستون، دلیل دیگر آسیب های ساختمان در ارر زلزله است. ترکیب می

ی پوششی  و زاویه نامناسب قالب انتهایی سبب ایجاد عضوهای غیر صلب و حساس در سقاختمانهای بقت  مسقلح مقی     وصله
 ( آمده است.0های ستون و آسیب به دلیل تقویت عرضی نامناسب در شكل وشوند. بعضی از تلاویر برای گسیختگی
( مكانیزم مربوط به تیر 4ارر زلزله می تواند اتلاالت ضعیف تیرها و ستونها باشد، شكلوعامل دیگر خرابی در ساختمانها بر 

 ستون ضعیف را نشان می دهد -قوی

 
 [13های میلگرد عرضی نامناسب]بعضی از نمونه  -0شكل 

 
 ستون ضعیف -های مربوط به مكانیزم تیر قویبعضی گسیختگی  -4شكل 

 طبقه نرم -

به ساختمانهایی میگویند که شوند. در واقع ای با فضای خیلی باز شناخته میطبقات ضعیف  به داشت  طبقههای دارای ساختمان
طبقات پایینی آنها سختی بسیار کمتری از طبقات باالیی آنها داشته باشند. ای  ساختمانها به دلیل داشت  تعقداد زیقادی دهانقه    
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ب پذیر هستند. دلیل ساخت تعداد زیاد دهانه آزاد در طبقات پایینی معمقوال ایجقاد   آزاد در طبقات پایینی در برابر زلزله بسیار آسی
در طبققات پقایینی    که تمقام شیشقه هسقتند     فضای مناسب برای پارکینگ اتومبیلها و یا ایجاد کاربری های تجاری مثال مغازه

توانند بقر نیروهقای جقانبی ایجقاد شقده      نمی بعضی از ای  طبقات در زمی  لرزه ها خطرناک هستند زیرا [.14استفاده می کنند]
شقود و بقار   توسط نوسان ساختمان در طی یك زلزله فائ  آیند. وجود طبقات ضعیف باعث افزایش قابل توجه تغییر شقكل مقی  

تواند مربوط به افقزایش ظرفیقت   های زیادی میها و تخریبدهد. گسیختگیاتالف انرژی را روی ستونهای اولی  طبقه قرار می
پذیری ستونهای ضعیف طراحی شده باشد، بنابرای  از هر گونقه تغییقر   تغییر شكل به دلیل طبقات ضعیف و ضعف قابلیت شكل

( نشقان داده شقده    8ناگهانی در سختی جانبی و مقاومت جانبی باید اجتناب نمود. مثالهای مربوط به طبقات ضعیف در شقكلو  
 است.

  
 گیسختگی یك طبقه نرمب(  در طبقه نرمنیروی محوری و تمرکز تنش الف( 

 های ساختمانهای بت  مسلح به دلیل طبقات ضعیها و آسیبگسیختگی -8شكل 

 

 

 نتیجه گیری -
ریشتر و بزرگتقر در هرچهقار سقال، نشقان      7کشور ایران در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است. وقوع یك زمی  لرزه با شدت 

ساله بر ارر وقوع ای  زمی  لرزه ها، خسارت ها و آسیب های جدی مالی و جانی بسیاری  دهنده وجود یك خطر دائمی است. هر
 بر کشورمان وارد می شود. و همچنی  بر طب  تحقیقات و مشهداتی که انجام شد نتایج زیر حاصل آمده است:

 تواند کقارایی  جاز باشند میکیفیت بت  در محدوده تحت تاریر، اگر ضعیف و ابعاد ملالح دانه ای بزگتر از قطر ملالح م
 سازه را طی زلزله پایی  آورد.

 و   شقوند تر بقی  بقت  و فقوالد مقی    استفاده از میلگردهای صاف دلیل دیگری برای آسیب است که سبب پیوند ضعیف
 .بنابرای  باید از میلگردهای استاندارد و آجدار در سازه های بتنی مورد استفاده قرار گیرد

  تواند حفظ شود.پذیری مورد نیاز نمیدر اتلاالت به درستی انجام نشده بود. خمشاگر تقویت میلگرد 

 کقه در مقت  آورده    ستونهای ضعیف می تواند باشقد -های مربوط به مكانیزم تیر قویها و گسیختگیدلیل دیگر آسیب
 .شده است

  هستند، زیرا از اولی  طبقات اغلقب  تعداد زیادی از ساختمانهای مسكونی و تجاری دارای طبقات ضعیف در اولی  طبقه
 شود.به عنوان فروشگاه و مكانهای تجاری استفاده می

 های مربوط به  طبقات  ضعیف نیز مشاهده شد، در ای  مورد نیروی کل زلزله افقی که در سطح خسارات و گسیختگی
 کند کمتر از طبقات باالیی است.طبقه همكف مقاومتی می
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 در اغلب ستونهای آسیب دیده مشاهده شد. فاصله زیاد میلگردهای برشی باعقث ایجقاد    ناکارآمدی میلگردهای عرضی
های برشی، کمانشی و خمشی میلگردهای طولی و محدودیت ضعیف هسته بت  شقد. بعقالوه محقدودیت نامناسقب     گسیختگی

 عرضی برای منطقه محدودیت، ابعاد مقطع عرضی نامناسب ستون دلیل دیگر خسارت بود.

 دهقای صقاف، طقول    وششی کوتاه و زاویه قالب انتهایی نامناسب دلیل دیگر خسقارت اسقت. ترکیقب میلگر   ی پوصله
پوششی و زاویه نامناسب قالب انتهایی سبب ایجاد عضوهای غیرصلب و حساس در سازه های بت  مسلح می  نامناسب و وصله

 شوند. 

 دن فاصله خاموت ها، زیاد بقودن فاصقله خقاموت هقا،     و همچنی  عواملی دیگیری نیز می توانند باشند از جمله زیاد بو
فاصله اولی  خاموت تا سقف با کف، خوابیدن آرماتورهای تیرها روی قالب ونداشت  کاور مناسقب در زیقر تیرهقا(، عقدم اجقرای      

 سنجاقك و کافی نبودن مقاومت بت .

 
 

 مراجع: -
تهران، بنیاد مسك  انقالب اسقالمی   1، چ "مسلح وآجریشناسنامه فنی ساختمانهای بت  "تسنیمی، عباسعلی و علی معلومیی  -1

 1388ومرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی(،

 1384، سازمان برنامه وبودجه استان کرمان، بهار "کرمان -زلزله در ایران"زارعتی، علیرضا،  -2

، اولی  کنفرانس بی  "ت میدانیارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بت  مسلح تهران با برداش"تسنیمی، عباسعلی وعلی معلومی، -3
 1389المللی بت  و توسعه، تهران، مرکزتحقیقات ساختمان ومسك ،

 .1383بیرودیان،نادر،مدیریت بحران اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره،جهاد دانشگاهی مشهد،مشهد،  -7

 .1381مقدم،حس ،مهندسی زلزله مبانی و کاربرد ،انتشارات فرهنگ،تهران،  -3

 .1387،ویرایش سوم،تهران،2899اختمان و مسك ،آیی  نامهمرکز تحقیقات س -0

(ی تحلیل آسیب هقای شقاخص پقذیری مسقاک  شقهری در برابقر خطقر زلزلقه ومطالعقه          1384زنگی آبادی، علی وهمكاران و    -4
 موردی:مساک  شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه

نقش آن در کنترل بحران زمی  لرزهی کنفقرانس  (ی مشارکت و خودامدادی کحله ای و 1387پورمحمدی، محمدرضا و همكاران و -8
 بی  المللی مخاطرات زمی ، بالیای طبیعی و راهكارهای مقابله با آنها، دانشگاه تبریز، گروه جغرافیای طبیعی

(ی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش اررات ناشی از زمی  لرزهی کنفرانس بی  المللی مخاطرات زمی ، 1387محمدزاده، رحمت و -0
 ای طبیعی و راهكارهای مقابله با آنها، دانشگاه تبریز، گروه جغرافیای طبیعیبالی

(ی مقاوم سازی ساختمانها در برابر زمی  لرزهی کنفرانس بی  المللی مخقاطرات  1387میرزا گل تبار روش ، علی رضا و همكاران و  -19
 رافیای طبیعیزمی ، بالیای طبیعی و راهكارهای مقابله با آنها، دانشگاه تبریز، گروه جغ

(: کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله در عرصه طراحی معماری با رویكرد طراحی لرزه ای مبتنقی بقر   1380موسوی، حمیدرضاو  -11
 1384کارایی، رساله دکتری آقای حمید رضا موسوی: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 

کت تعاونی دانش بنیان تولیدی صنعتی بهی  اتلال صدرا، تولید کننده انقواع  مقایسه اقتلادی وصلهی مكانیكی و پوششی، شر  -12
 1301وصله مكانیكی آرماتور. 

 13 -  https://www. otagheamn.com 
14 -Watanabe E, Suglura K, Nagata K, Kitane Y. Performances and damages to steel structures during 

the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake. Engineering Struc-tures 1998;20(4–6):282–90. 

 

 

15- sevket A، Volkan K، Mohammet Y، Soleyman A. Damages on reinforced buildings due to 

consecutive earthquakes in van. Soil dyna,ics and Earthquake Engineering 53 (2013) 109-118 
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