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ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسیدر

های قاب خمشی بتنی منظم طراحی رونده در سازهبررسی خرابی پیش

  ایران شده توسط مفاد مقررات ملی

 
  2، مصطفی رحیمی* 1 امین طهماسبی

 
 تکنیک تهران (کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر ) پلی -1

Amin-tahmasebi@aut.ac.ir 

 

 نقل دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل -2
Mostafarahimi@aut.ac.ir 

 

 چکیده:
 قسمت یا و سازه کل تخریب به منجر تواندمی ای زنجیره های شکست براساس ها ساختمان فروریزش و شکست

 از استفاده با تا گرفته صورت زمینه این در بسیاری هایتالش منظور بدین .باشد ناگوار تلفات همراه به آن از ایعمده

 در و شود جلوگیری سازه یعمده خرابی از کافی نامعینی و مهاربندی کافی، پذیریمناسب،شکل پیوستگی و جزئیات

 روندهپیش خرابی معرض در هاسازه از بسیاری نیز ایران در. است یافته نگارش نیز مختلفی هاینامهآیین خصوص این

 به سازه سوی از کافی مقاومت نداشتن و تروریستی حمالت یا و نقلیه وسایل برخورد از ناشی تواندمی که دارند قرار

 و متوسط اهمیت با یمعمول اداری بتنی یسازه یک مقاومت تحقیق این در منظور بدین .باشد نیروها بازتوزیع جهت

 خارجی هایستون دیدن آسیب و نقلیه وسایل برخورد فرض با (مناسب جزئیات و متوسط خمشی قاب ) پالن در منظم

 .است قرار گرفته بررسی مورد

 

 بازتوزیع نیروها ،، مهاربندیپیوستگی و ضوابط الزامات ای،جیرهنشکست ز رونده،خرابی پیش واژگان کلیدی:

 مقدمه: -1
 ،بر اثر حمالت تروریستی 2001سپتامبر سال  11های تجارت جهانی امریکا در های برجفروریزش ساختمانبعد از شکست و 

احی به های طرمند شدند و به تدریج کمیتهرونده عالقهها در برابر خرابی پیشبسیاری از مهندسان در سراسر دنیا به رفتار سازه

رونده در بسیاری از کشورهای در برابر خرابی پیش طراحی هاینامهآیین ، پدید آمدنآن ینتیجهکه  کردنداین سمت حرکت 

 مریکا را نام برد. آدر  GSAو  UFCتوان می هانامهآیینی این دنیا بود که از جمله

در  شده ایجاد موضعیخرابی سازه از خرابی  کهای تعریف شود های زنجیرهالعملبه عنوان عکس تواندمیرونده خرابی پیش

ی و از جمله [1] از سازه به طور نامتناسب خراب شود ایقسمت عمده یا کلییابد تا سازه به طور و افزایش می شودمیسازه شروع 

 Ronon Point Apartment ،Alfred P. Murrah Federal Building،Word Tradeهای توان به ساختمانها میخرابی این

Tower  [2,3]شد.  زمینه ایندر  بسیار تحقیقاتو  مهندسیجوامع  سویموضوع از  اینجامع  بررسیساز زمینه که کرداشاره 

 ی طراحی:هاروش -2
 روش مستقیم: -2-1
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 یخراب یجهیآشکار از سازه در برابر نت تیسازه به جهت حما یخاص در اعضا یو مقاومت موضع نیگزیجا ریمس روش

 یزهایشامل آنال شوندیروش استفاده م نیکه در ا یاسازه یزهایآنال .شودیمنظر گرفته در یکل یو گسترش خراب یموضع

 یسخت یحت ایشدن  یکرنش جار شیو افزا یاسازه یاعضا یرخطیرفتار غ یتجربه لیبه دل یرخطیغ یکیاستات ای یکینامید

 [1,2] است. یبتن یفشرده در اعضا یمنطقه وردگیو خ یخوردگکرنش در فوالدها و ترک

 (:APروش مسیر بار جایگزین )-2-2

رها با عیتوزبه باز توانندیمجاور م یهارا ندارد و المان یگرانش یحمل بارها ظرفیت ندیبیم بیکه عضو باربر آس یزمان

 [1,2]کمک کنند.  1 مطابق شکل

 

 بر اثر یک عامل خارجی توزیع بارها به روش مسیر بار جایگزین هنگام آسیب دیدن یک المان ی:نحوه1شکل 

   
 

 :(SLRMمخصوص ) یروش مقاومت موضع -2-3

 .باشدیسازه م یکربندیخاص در پ یدیکل یهارونده مقاوم کردن المانشیپ یدر مقابل خراب یسازه قو جادیروش ا کی

 یهاساختمان یسازمقاوم یبه عنوان نقشه ای شوندیم یکه طراح دیجد یهاساختمان یبرا تواندیم خاص یمقاومت موضع

 :باشد ریبار زبیشامل ترک تواندیم یرعادیغ یبارها نهیگز کیبه کار رود.  دیحوادث شد لموجود در مقاب

(1) Total Load = ( 0.9 or 1.2 )( Dead Load) + Ak + 0.5(Live Load) + 0.2(Wind Load) 
 

 لهیشده به وس جادیا یروهاین 𝐴𝑘بار باد و  Wind Loadبار زنده،  Live Loadبار مرده،  Dead Loadکه در این فرمول 

 [1,2,4] است. هینقل لهیبرخورد وس ایمانند بار انفجار  یرعادیغ یبارها

 : UFCو  GSAهای راهنمای یمقایسهمعرفی و  -3

 یها در مقابل خرابساختمان ی( و طراحGSA) یخدمات عموم یاداره توسطرونده شیپ یخراب زیو آنال یطراح یراهنما

کدها به منظور  نیا یدو. هرباشنددر این زمینه میو قابل قبول  جامع بسیار( مربوط به وزارت دفاع UFC) توسطرونده شیپ

 یکه بارهایزمان در ینظام یهاو موجود و ساختمان دیفدرال جد یادار یهارونده در ساختمانشیپ یتوسعه کاهش خراب

در زیر روند طراحی هر دو راهنما به صورت گراف نمایش داده شده  [1,2] شوند.استفاده می ،شودیبه آنها اعمال م یرعادیغ

 است:
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 روندههای پیشبرای خرابی GSAروند طراحی به روش راهنمای  :2شکل 

 
 

 روندههای پیشبرای خرابی UFCروند طراحی به روش راهنمای  :3شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسیدر

 زیدر آنال یکینامیو د یکیاستات یزهایآنال یبرا یرخطیکه روند غ کنندیم شنهادیپ GSAو  UFC یارهایوجود مع نیا با

 لیاست به دل یخط یکیو استات یکینامید زیمعتقد به روند آنال GSA یراهنما .)نامتقارن( به کار رود یعیرطبیغ یهاسازه

 [1,2]کارانه است. آن محافظه جیکند اما نتا دیتول ادیز عتسر تواندیکه م یاساده زیآنال

 یبرا UFC یاند. راهنمانشان داده شده 1 یشماره در جدول GSAو  UFC یهردو راهنماها یبرا هایخراب تیمحدود

 [2] کارانه است.محافظه بسیار یخراب تیمحدود

  GSAو UFCب مختلف موجود در راهنماهاییضرا :1جدول 

 دسته GSAهای فدرال( )ساختمان UFCهای نظامی( ساختمان(

 ضریب افزایش ظرفیت 25/1و فوالد  25/1بتن  25/1و فوالد  25/1بتن 

به همه طبقات باالی المان حذف  2ضریب 

 شود، اعمال میشده
 ضریب دینامیکی شودبه کل سیستم اعمال می 2ضریب 

 ضریب کاهش مقاومت Ø 0/1( ACI) طبق کد 

 ها: آنالیز استاتیکی نه برای همه دهانه
2 (1.2 DL + 0.5 LL + 0.2 w ) 

 آنالیز استاتیکی )همه دهانه ها(:
2 ( DL + 0.25 LL) 

 ترکیب بار
 آنالیز دینامیکی

1.2 DL + 0.5 LL + 0.2 W 
 آنالیز دینامیکی 

( DL + 0.25 LL) 

 DCR شوداستفاده نمی 
DCR<2.0 برای سازه های متعارف 

DCR<1.5 برای سازه های نا متعارف 
نسبت ظرفیت تقاضا 

(DCR) 

تعیین خرابی  آنالیز سازه با ستون در محل و

 شودزمانی که ستون حذف می

آنالیز سازه با ستون حذف شده)حذف 

 فرضی( 
 حذف ستون

 ستون خارجی حذف شده:

 کل مساحت( %15یا  2ft 750کمترین )

 ستون خارجی حذف شده:

 (2ft 1800های سازه و کمترین )دهانه
 خرابیمحدودیت 

 ستون داخلی حذف شده:

 کل مساحت( %30یا  2ft 1500کمترین )

 ستون داخلی حذف شده:

 ( 2ft 3600های سازه و کمترین )دهانه

 

 های نسبت تقاضا ظرفیت در دو حالت االستیک و غیر االستیکنمودار :4شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسیدر

 : UFCو  GSAهای های قابل پذیرش راهنمامعیار -4

 اتیدر خصوص یچرخش یهاتیمحدود .اندمتفاوت هاتیمحدود یو در بعض هیموارد شب یدر بعض GSAو  UFC یراهنماها

متفاوت  ریمقاد UFC یراهنما .نشان داده شده است 2در جدول  GSAو  UFC یبرا یخط ریروند غ یبرا کیمفاصل پالست

 فراهم شده است. hlopو  llop  ،mlop یقابل قبول برا یارهای. در جدول معکندی( فراهم مHlop , mlop( و )LLOP) یبرا

[2] 

 (UFC, GSAقابل قبول ) یارهایمع سهیمقا -2 جدول

UFC 
GSA مولفه ها Mlop , Hlop llop 

µ θ µ θ µ θ 

----- 07/0 ----- 105/0 

----- 105/0 

و دال های دو طرفه با آرماتور برشی  RCتیرهای 

 )بدون پوسته کششی(

----- 035/0 ----- 053/0 
و دال های دو طرفه بدون آرماتور  RCتیرهای 

 برشی )بدون پوسته کششی(

 l / hو دال دو طرفه )با پوسته کششی(    RCتیر  21/0 ----- 35/0 ----- 21/0 -----

>= 5 

 )کنترل کشش(  RCستون های بتن مسلح  105/0 ----- ----- 0/1 ----- 0/1

 )کنترل فشار( RCستون های بتن مسلح  ----- 0/1 ----- 0/1 ----- 0/1

 ای( ستون لرزه ای )تحت بار لرزه ----- ----- ------ 0/3 ----- 0/2

 قاب بتن مسلح 035/0 ----- ----- ----- ----- -----

 

μباشد که مقدار آن برابر پذیری مینماد میزان شکل µنماد دوران برحسب رادیان و  θکه در جدول باال،  =
𝜃𝑢

𝜃𝑦
 .باشدمی 

 یک مدل سازه بتنی منظم در پالن و متقارن:آنالیز -5

 سازه: معرفی -5-1

دن شکاربری سازه اداری و محل واقع .باشدمی منظم در پالن و متقارن ی مورد بررسی یک ساختمان هفت طبقه بتنیسازه

باشد. پالن تیپ طبقات و جهت تیرریزی متر می 5/2وارتفاع خرپشته  متر 2/3باشد. ارتفاع تمام طبقات می عباسشهر بندرآن 

الزم به ذکر است که طراحی این  در نظر گرفته شده است. درصد 25نشان داده شده است. میزان بازشو نیز  5ی شمارهدر شکل 

 [6] انجام شده است. Sap2000سازه در نرم افزار 
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 سقف ها پالن تیپ طبقات سازه بتنی منظم و جهات تیر ریزی :5شکل 

 
 

 :مشخصات مصالح مورد استفاده در سازهمعرفی  -5-2

 شود:مصالح مورد استفاده در سازه مورد بررسی در قالب جدول زیر معرفی می

 مشخصات مصالح مورد استفاده در سازه بتنی -3 جدول

 ضریب پواسون مدول االستیسیته وزن واحد حجم جرم واحد حجم

/M Kg m= 3245  /W Kg m s= 2 22400  / /E Kg cm= ´ 5 22 34 10  /n = 0 15  

  تنش تسلیم خاموت عرضی تنش تسلیم میلگرد طولی مقاومت فشاری بتن

/
c
f Kg cm= 2240  /

y
F Kg cm= 24000  /

ys
F Kg cm= 23000  

  سازه: ارگذاریب -5-3

B-3 
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 شود:بارگذاری های مختلف بر روی سازه در قالب جدول زیر معرفی می

 

 بارگذاری های مختلف بر روی سازه -4 جدول

 بار زنده سقف طبقات بار مرده اتاق راه پله بار مرده سقف بام بار مرده سقف طبقات

/Kg cm 2600  /Kg cm 2550 /Kg cm 2650 /Kg cm 2250 

  بار دیوار جانبی بار زنده اتاق راه پله بار زنده سقف بام

/Kg cm 2150 /Kg cm 2350 /Kg cm 2250  

  بر روی سازه: بارگذاری جانبی-5-4

توزیع برش ی مرکز جرم و محاسبه است. انجام شده ویرایش چهارم 2800 استاندارد ینامهآیینبار گذاری جانبی براساس 

 آمده است. 6و  5طبقات در جداول  یپایه

 محاسبه ی مرکز جرم طبقات مختلف سازه -5 جدول
 

iYiM 
iXiM iY iX iM  طول یا

 سطح

جرم خطی 

 یا سطحی

 قطعه

1134000 504000 9 4 12600 144 875 1 

1482250 1819125 11 5/13 134750 154 875 2 

1134000 2898000 9 23 126000 144 600 3 

0 19200 0 4 4800 8 600 4 

0 110400 0 23 4800 8 600 5 

26400 89100 4 5/13 6600 11 600 6 

291600 218700 18 5/13 16200 27 600 7 

97200 0 9 0 10800 18 600 8 

4800 19200 2 8 2400 4 600 9 

4800 45600 2 19 2400 4 600 10 

97200 291600 9 27 1080 18 600 11 

4272250 6014925 - - 445550 - - Ʃ 

 توزیع برش پایه در طبقات مختلف سازه -6 جدول

iF )tF-(V ihiW Ʃ/ihiW   ihiW iW  ih تراز 

72 266 216/0 6/8265 369 4/22 7 
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60 266 224/0 2/8563 446 2/19 6 

50 266 187/0 7136 446 16 5 

39 266 149/0 8/5708 446 8/12 4 

29 266 112/0 6/4281 446 6/9 3 

20 266 075/0 4/2854 446 4/6 2 

99/9 266 037/0 2/1427 446 2/3 1 

280 - 1 8/38236 - - Ʃ 

  ی سازه:مقاطع اعضاتعریف  -5-5

 :نشان داده شده است 7شماره در جدول  ی سازهمقاطع اعضاتمامی 

 

 مقاطع اعضای سازه -7 جدول

 طبقات اول تا سوم طبقات چهارم تا خرپشته

 

 
 

 ستون ها 

 

 
 

 ستون ها

  

 تیر ها

  

 تیرها

 

  :هاکنترل کالف -5-6

 معرفی و کنترل می شود: 9و  8کنترل کالف ها در دو جدول شماره 

 مقادیر مختلف استفاده شده در کالف ها -8 جدول

t
F KN= 48 

r
L m= 5 

s
L m= 32 

Kg
D

m
=

2
600 

Kg
L

m
=

2
250 

A m= 220 

 

 کنترل کالف ها -9 جدول

 Rreq>TfT موجود s(A sA(مقدار الزم  نیروی الزم برای طراحی نوع مهار
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 بلی KN 2cm4/1 12/56 cm2 48 مهار پیرامونی

 بلی  KN 2cm4/1 2cm56/12 48 مهار داخلی

مهار داخلی 

 متصل به ستون

5/61  KN 2cm8/1 2cm56/12 بلی 

5/231 مهار های قائم  KN 2cm81/6 2cm9/58 بلی 

  ی مورد استفاده در آنالیز سازه:بارهاترکیب -5-7

کیب گیرند واز ترهای مجاور ستون حذف شده قرار مییافته بر روی دهانهغیرخطی بارهای افزایشبه منظور آنالیز استاتیکی 

 :شوداستفاده می UFCبار زیر مطابق 

بارترکیب   = 2[(1.2 )( Dead Load) + 0.5(Live Load) + 0.2(Wind Load)]                (2)  

 باشد.بار باد می Wind Loadبار زنده،  Live Loadبار مرده،  Dead Loadکه در این فرمول 

 موجود در سازه: مشخصات مفاصل -5-8

فر، صاست. موقعیت این مفاصل برای تیرها برای تیرهای بتنی اختصاص یافته FEMA 356جدول  مشخصات مفاصل مانند

 [5] باشد.می 1صفر و ها و برای ستون 1، 5/0

 و مشاهده نتایج: B-3 حذف ستون -5-9

افزار هایی از نرمین نتایج در قالب عکسشود. انتایج زیر حاصل می ،شود و بعد از آنالیزمیاز سازه حذف  B-3ستون 

Sap2000  [6] شود:نمایش داده می 7و  6در اشکال 

 از سازه  B-3حذف ستون  : 7و  6اشکال 
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 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسیدر

رونده ناشی از برخورد وسایل خرابی پیشباشد و این سازه در مقابل شود طراحی اعضا مناسب میها دیده میطور که در شکلهمان

 نقلیه ایمن است.

 

 های سازه:در المان بازتوزیع نیروها -5-10

 است.داده شدهنشان 94و  93 هایدر جدول زیر مقادیر نیروها برای المان

 94و  93های مقادیر المان -10 جدول

 مقدار نیرو  المان

94 ACASE2 NonStatic Step 0 95/3016 

94 ACASE2 NonStatic Step 25 87/11225 

93 ACASE2 NonStatic Step 0 22/2168 

93 ACASE2 NonStatic Step 25 19/7052 

  B-3های خمش در المان ها قبل و بعد از حذف ستون دیاگرام : 9و  8اشکال 

  
 

:گیریخالصه و نتیجه -6  

همکف  یهای طبقهرونده در ستونمنظم در پالن بود که خرابی پیشی بتنی و ی مورد بررسی در این تحقیق یک سازهسازه

مقاومت  (رونده در اثر برخورد وسایل نقلیه )حذف ناگهانی ستون کناریمورد بررسی قرار گرفت وتوانست در مقابل خرابی پیش

ه و همه از مواردی است که به مورد در پالن و ارتفاع و نامعینی همجلوگیری از نامنظمی بی پیوستگی، کند. جزئیات مناسب،

 :استکنند. لذا بعد از آنالیز صورت گرفته نتایج زیر حاصل شدهرونده کمک میها برای مقابله با خرابی پیشسازه
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 ایران -یاسوج  -1394ماه آبان 14و13عمران                   مهندسیدر

پذیری سازه و ایجاد کند که آرماتورگذاری مناسب و جزئیات خوب برای شکلها تغییر می( بعد از حذف ستون جهت ممان1

 آن الزم است. مفاصل پالستیک در

با اهمیت  ساختمان های بتنی طراحی شده براساس مبحث نهم مقررات ملی( با توجه به نوع و عملکرد سازه برای سازه2

پذیری( و عدم وجود نامنظمی و ( در صورت رعایت انسجام سازه )پیوستگی و شکل UFCطبق  llopو  vllopکم تا متوسط )

 باشد.رونده نمینیاز به کنترل سازه برای خرابی پیشهای افقی و قائم کافی تامین کالف

در  ،( براساس دستورالعمل بهسازی را تامین نمایندkهای موجود در صورتی که بتوانند سطح عملکرد مبنا )(برای سازه3

  .رونده نمی باشد( نیاز به کنترل سازه برای خرابی پیش UFCطبق  llopو  vllopهای با اهمیت کم تا متوسط )ی سازهمحدوده

 mlopهای ) ی سازههای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد که در معرض حمالت تروریستی قرار دارند و در محدوده( برای سازه4

ده باید رونآنالیز خرابی پیش ،گیرند حتی زمانی هم که سازه قادر به تامین سطح عملکرد ویژه باشد( قرار می UFCطبق  hlopو 

 ین آنالیز باید برای طبقات مختلف صورت پذیرد.انجام شود و ا

( مطلوب است به منظور اقتصادی  UFCطبق  hlopگیرد ) ی سازه با اهمیت زیاد قرار می( در صورتی که سازه در محدوده5

در آنالیز  2رسد بر مبنای مطالعات صورت گرفته ضریب خطی انجام پذیرد چراکه به نظر میشدن طرح آنالیز دینامیکی غیر

 اقتصادی است.کارانه و غیراستاتیکی غیرخطی تا حدود زیادی محافظه

 منابع و مراجع

[1] Unified facilities criteria (UFC,“Design of buildings to resist progressive collapse”,Department Of 

Deffence,United State Of America),(2005) 

[2] Hyunjin k,“progressive collapse behavior of reinforced concrete structures with deficient details”,Doctor of 

philosophy,The university of Texas at Austin,(2006) 

[3] Sasani M,Sagiroglu S,“progressive collapse resistance of hotel San Diego”,Journal of structural 

engineering,ASCE,pp 478-488,(2008) 

 "مقررات ملی ساختمان 21پیش نویس مبحث "طاحونی ش.، [4]

،نشر کتاب "SAP2000-ETABSطراحی وبهسازی لرزه ای سازه ها براساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور "تقی نژاد ر [5]

 (1388),دانشگاهی،تهران،چاپ اول

تکنیک های مدل سازی،تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها د رقالب پروژه های کاربردی با استفاده از برنامه های "باجی ح،هاشمی ج [6]

SAP2000-ETABS-SAFE "(1385),،انتشارات مبتکران،تهران،چاپ چهارم 
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