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 چکیده 
 های زلزله مقابل در آنها دیدگی خسارت بینی پیش نوع یک واقع در موجود ساختمانهای ای لرزه پذیری آسیب ارزیابی

 سازه پذیری آسیب بینی پیش ،ای لرزه پذیری خطر کاهش برای مناسب راهکارهای ارزیابی منظور به است. احتمالی

 انجام تحقیقات برمبنای .باشدمی مهندسی اقدامات ترین ضروری از یکی آینده در احتمالی های زلزله اثر بر موجود های

 طبقه کمی و کیفی روشهای گروه دو به توان می را ها سازه پذیری آسیب میزان بررسی روشهای جهان سطح در گرفته

 سطوح ها منحنی این .گیردصورت می شکنندگی های منحنی بوسیله ها سازه کمی پذیری بآسی ارزیابی .کرد بندی

 نوع ترین متداول از آنکه یکی علیرغم ایران دردهند. می نشان زلزله شدت  مختلف ترازهای را به ازاء خسارت محتمل

 باشد،می بنایی مصالح با ای سازه سیستم کوچک شهرهای در و روستایی مناطق ای، به خصوص در سازه های سیستم

 توجه مورد باید که آنچنان ها سازه این شکنندگی منحنی تولید و ای لرزه پذیری آسیب رزیابیا به مربوط مطالعات

 زلزله برابر در معموال ها سازه نوع این. باشدمی اهمیت حائز کشور بودن خیز رزهل به توجه با موضوع این .است قرارنگرفته

 آنها سازی مقاوم برای مناسب روشی انتخاب بر ای مقدمه ها این ضعف شناخت. باشندمی ای عمده های ضعف دارای

ای به میزان آسیب پذیری کمی سازه های بنایی فاقد بازشو یا دارای بازشو اشاره  نامه آیین ضوابط در. همچنین باشدمی

 ای لرزه پذیری آسیب میزان شکنندگی های منحنی از استفاده با تا گرددمی وهش سعیاین پژ ای نشده است، لذا در

 موقعیت قرارگیری بازشو ارزیابی گردد. و ابعاد برای میانقاب های بنایی با در نظر گرفتن
 

 ، تحلیل دینامیکی غیرخطیارزیابی آسیب پذیری، منحنی شکنندگی، میانقاب بنایی های کلیدی:واژه

 مقدمه  -1
قابل  سطح در همچنان ها آن ساخت و است کشور در موجود های ساختمان ترین قدیمی از بنایی های با مصالح ساختمان

خاصیت خوب عایق بودن و نما سازی در مناطق  اقتصادی بودن، ساختمان ها به دلیل سهولت تولید، این دارد. ادامه توجهی

 پایدار بسیار وزنی همان یا ثقلی بارهای برابر در های با مصالح بنایی ساختمان .گیردزیادی از کشور مورد استفاده قرار می

 عنوان زلزله به عمدتا که جانبی بارهای برابر در آنها، در شده استفاده شکننده و ترد مصالح و باال بسیار وزن به علت ولی هستند
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 را )نظر مورد سطح عملکرد در( زلزله از ناشی نیروهای تحمل توانایی باید ها سازه .هستند ضعیف بسیار شوند،می شناخته باد و

 موردنظر محدوده در آن، مختلف اجزای خرابی میزان همچنین و ها دوران ها، تغییرمکان زلزله از تراز این در و باشند داشته

: از عبارتند گذارندمی تاثیر زلزله از ناشی نیروهای اثر تحت سازه رفتار بر که پارامترهایی مهمترین د.قرارگیر طراحی ضوابط

  .زمین جنبش پارامترهای و سازه اجزای پذیری مقاومت، شکل هندسه، و پیکربندی میرایی، جرم، سختی،

به  دیوارها این طریق از سقف بار که باشد، می آجری برشی دیوارهای جانبی، و ثقلی باربر اصلی عنصر بنایی، ساختمانهای در

قابل  برشی مقاومت از خشت( سنگ، بتنی، آن )بلوك مانند و آجری مصالح از شده ساخته دیوارهای د.شومی منتقل پی

-فرومی و رفته تحلیل نهایی، مقاومت به رسیدن محض به و دارند شکننده و ترد شدت به رفتاری اما برخوردارند؛ مالحظه ای

 پذیری( نرمی)شکل کمبود بلکه نیست، مقاومت کمبود زلزله، مقابل در آجری ساختمانهای اساسی ریزند. بنابراین ضعف

 زلزله مقابل در آنها دیدگی خسارت بینی پیش نوع یک واقع در موجود ساختمانهای ای لرزه پذیری آسیب ارزیابی [1]است.

 مناسب ابزار عنوان به زمینه این در جدیدی های یافته اخیر، دهه دو در شده انجام مطالعات به توجه با .است احتمالی های

 ابزارهای از یکی است. گردیده ارائه زلزله نیروهای مقابل در موجود های سازه پذیری آسیب و معایب ، مشکالت شناخت برای

 از شکنندگی های منحنی تولید و رسمباشد. می شکنندگی های منحنی ها سازه کمی پذیری آسیب ارزیابی جهت قدرتمند

به  د.گردی ترسیم ای هسته نیروگاههای برای شکنندگی های منحنیابتدا  است. در شده آغاز ای هسته تاسیسات های سازه

 های پوسته در شده ایجاد تنش و جابجایی بتن، مقاومت آب، فشار نظیر شکنندگی عوامل از ها منحنی این ترسیم منظور

 تخمین به بیشتری توجه نورتریج لرزه زمین از بعد که گفت میتوان [2]گرفت صورت PGAمختلف اساس سطوح بر مخازن

 سطوح در ای طبقه بین مکان تغییر برای و ممفیس شهر های سازه برای بنحویکه گردید معطوف ها سازه خسارت میزان

اساس  بر و خسارت توابع از استفاده با محققین نیزژاپن  در.  [3][2]گردیدند ترسیم شکنندگی های منحنی PGAمختلف 

PGV نتیجه این به محققین مطالعه این در .نمودند کوبه ترسیم شهر بتنی فوالدی، های سازه برای را شکنندگی های منحنی 

 [2]. باشند می شکنندگی دارای بیشترین فوالدی های سازه و شکنندگی کمترین دارای مسلح بتن های سازه که رسیدند

های شکنندگی به منحنی  [2]نمودند ارائه ظرفیت طیف روش از استفاده با شکنندگی های منحنی تولید روش برخی محققین

 های مدل از سازی طرح مقاوم منظور همورد استفاده قرار گرفت. ب استانبولهای  سازه سازی عنوان راهکاری جهت مقاوم

 لرزه ای های تحلیل برای خطی غیر دینامیکی روش تحقیق این در .گرفتند بهره برشی دیوار و بادبندی همچون مختلفی

 [4] .گردید ترسیم PGAمختلف  سطوح در ای طبقه بین مکان تغییر برای شکنندگی های منحنی و گردید استفاده

 خمشی قابهای برای  .دادند گسترش و بسطرا  (IDA) افزاینده  دینامیکی آنالیز و شکنندگی منحنی روش[5]همکاران و کرنل

 .گردید محاسبه و مقایسه  خطی غیر دینامیکی های تحلیل از استفاده با شکنندگی های منحنی مرتبه بلند و متوسط فوالدی

 توزیع برایرا  برشی دیوار دارای مسلح بتن های سازه برای شکنندگی های منحنی [7] می نژادظیسروقدمقدم و ع  [6]

 برای [2] حسینی و مجد  .نمودند ترسیم PGAمختلف  سطوح در ای طبقه مکان تغییر اساس بر مختلف سختی مقاومت و

 های منحنی ای طبقه مکان تغییر و محوری پالستیک شکل تغییر اساس بر و فوالدی های سازه در بادبندها مختلف موقعیت

 تجهیزات برایشکنندگی  اقدام به تهیه و ترسیم منحنی های[ 8] سلطانی محمدی و همکاران   .نمودند ترسیم را  شکنندگی

با توجه به متداول بودن سازه های بنایی در کشور و ابهامات در مورد این سازه ها لزوم نمودند.  نیروگاهی های سازه نگهدارنده

بررسی منحنی های شکنندگی در سطوح مختلف عملکردی احساس میشود. در این مقاله سعی میگردد بر اساس مدلسازی 

 قایسه گردد. و رفتار غیر خطی این سازه ها، منحنی های شکنندگی تهیه و م نوین سازه های بنایی 

 معرفی مدل های مورد بررسی -2
در این تحقیق به منظور تعیین میزان خسارت وارده در شدت های مختلف زمین لرزه، منحنی شکنندگی برای میانقاب 

متر برای حالت های بدون بازشو و با وجود بازشو هایی به ابعاد  2و طول دهنه  1.61های پر شده با مصالح بنایی به ارتفاع 

تحلیل دینامیکی غیرخطی برای هر قاب با  216منحنی ها از طریق انجام  ، تولید شده اند. تولید این0.8*0.8و 0.6*0.5
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اعمال شتابنگاشت هایی با شدت ها و محتویات فرکانسی مختلف، به کارگیری توابع آماری و احتماالتی و بهره گیری از شاخص 

 شکست تغییرمکان بین طبقه ای میسر شد.

 قاب میانپر بدون بازشو  -2-1

به صورت دو بعدی انجام شده است .آنالیز استاتیکی نیز با استفاده از روند تحلیل استاتیکی کنترل  مدل سازی میانقاب

به  OpenSeesمعرفی مقاطع تیر و ستون به نرم افزار  .انجام گردید OpenSees [9 ]شونده توسط تغییرمکان ارائه شده در 

المان های تیر و  تعریف شده است.  Steel02و  Concrete02،و مصالح بتن و فوالد برای بتن مسلح    Fiber Sectionصورت 

 Elastic( و میانقاب مصالح بنایی  با چهار دستک )NonLinear Beam-Column Elementستون به صورت غیرخطی)

Beam Column Element ( و فنر برشی معادل )Zero-Length Elementمصالح چرخه ای ) (  و بوسیلهHysteretic 

Material.جایگزین گردید ) 

 
 مدل قاب میانپر :1شکل 

 

 قاب میانپر دارای بازشو -2-2

. در این حالت میانقاب مصالح بنایی، به صورت است مدل سازی میانقاب بنایی دارای بازشو به صورت دو بعدی انجام شده

pier  در دو طرف بازشو و حد فاصل بازشو و ستون قاب وspandrel  در باال و پایین بازشو و حدفاصل لبه بازشو تا تیر قاب

 مدل گردید.

 
: مدل سازی میانقاب بنایی دارای بازشو 2شکل   
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و همچنین در تحت عنوان مفصل خمشی استفاده شده  Bilinاز فنرهای پیچشی با اعمال مصالح  pierدر ابتدا و انتهای 

 نیز، فنر برشی و مصالح چرخه ای در نظرگرفتیم. spandrelنقاط ابتدایی و انتهایی 

 

 

 
: مدل قاب میانپر دارای بازشو3شکل   

 تحلیل دینامیکی غیر خطی  -3
 تحلیل از سری یک تاثیر تحت سازه این تحلیل، در افزایشی استفاده شده است. دینامیکی برای تحلیل مدل ها از تحلیل

 مقدار روش این در دیگر عبارت به یابد. می افزایش تدریج به ها زمانی این تاریخچه شدت که گیرد می قرار زمانی تاریخچه های

 تدریج و به شده مقیاس است االستیک سازه پاسخ آن طی در که کم بسیار مقدار یک از افزایشی صورت ماکزیمم به شتاب

 IDAدر این تحقیق برای انجام تحلیل دینامیکی افزایشی  برسیم. تسلیم از پس هدف حدی حالت نقطه به تا یابد می افزایش

 ارائه شده هستند. 1 شماره جدول مشخصات شتاب نگاشت های مذکور در که شتاب نگاشت استفاده شده است 9مدل ها از 

 

 : زلزله های در نظر گرفته شده در تحقیق 1جدول 

 

Distance 
(Km) Site 

Y 
direction 

X 
direction 

Duration 
(Sec) 

Magnitude 
(M) Earthquake No 

5.02 Los Gatos 090 000 81.92 6.93 
Loma 
Prieta 

1 

0.92 
Kobe 

University 
090 000 32.0 6.9 kobe 2 

0.27 
Kobe 

Takarazuka 
090 000 40.96 6.9 kobe 3 

3.21 Izmir T L 6.53 5.3 Izmir 4 

4.38 Erzincan EW NS 21.31 6.69 Erzican 5 

0.66 TCU052 N E 90.0 7.62 Chi-Chi 6 

1.7 Bam T L 66.55 6.6 Bam 7 

27.12 
Northridge-

Arleta 
360 090 40 6.7 Northridge 8 

55.24 tabas-tabas TR LN 32.84 7.4 tabas 9 
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به دست آمده است. در حالت کلی هر شتابنگاشت در دو جهت افقی به  PGAسطح مختلف  12منحنی های شکنندگی برای 

شتاب نگاشت در مجموع هر قاب )در حالت بدون بازشو و  9سطح مختلف زمین لرزه مقیاس شده و با توجه به استفاده از  12

 است. قرار گرفته OpenSeesشتاب نگاشت زمین لرزه در نرم افزار  216بازشو ( تحت  %20و  %10با وجود 

 تعیین شاخص و محدوده شکست   -4
برای ایجاد منحنی شکنندگی سازه ایی تعیین شاخص برای شکست ضرورت می یابد. تغییرمکان بیشینه ی بین طبقه ای 

محدوده شکست با عملکرد سازه ها رابطه ی مستقیم دارد. می توان گفت گذر از  نمونه ای از این شاخص های شکست است.

سازه به مثابه شکست یک سطح آن سازه است. چون اگر از آن سطح عملکرد گذر نکند دیگر ضوابط آن هر سطح عملکرد 

سازه ها بر اساس ضوایط راهنمای روش شناسایی  سطح عملکرد را ندارد و از دیدگاه بهسازی آن عضو نیازمند تقویت است.

شینه ی بین طبقه ای ارزیابی شده اند : خسارت در چهار سطح مبتنی بر تغییرمکان بی برآورد خسارت خطرات زمین لرزه

این سطوح برای تغییرمکان بیشینه ی بین طبقه ای از جداول  .خفیف، خسارت متوسط ، خسارت سنگین و خسارت کامل

موجود در راهنمای مذکور برداشت شده و با توجه به میزان مجاز، احتمال خرابی در این چهار سطح برای مدل های انتخابی 

 [10]ی شده است.بررس

 منحنی شکنندگی مبانی و مفاهیم  -5

برای تولید منحنی شکنندگی باید یک توزیع برای پارامترهای تقاضای مهندسی که از تحلیل های دینامیکی غیر خطی به 

 شود.دست می آید در نظر گرفت، که معموال برای این امر از توزیع نرمال استفاده می

تجمعی  توزیعتابع  "برای بدست آوردن مقدار احتمال یک توزیع نرمال از مساحت سطح زیر منحنی توزیع نرمال موسوم به 

تجمعی توزیع نرمال نشان داده  توزیعکنند. در شکل های زیر نمودارهای تابع توزیع نرمال و تابع استفاده می "توزیع نرمال 

 [12-11] شده است.

 

  

 [11]تجمعی توزیع نرمال : منحنی تابع 5شکل                             [11]: منحنی تابع توزیع نرمال 4شکل 

 

 شود.تابع چگالی توزیع نرمال و تابع چگالی توزیع تجمعی توزیع نرمال توسط روابط زیر بیان می

(1) 𝐹𝑥(𝑥) = 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎) =
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(
x−μ

σ
)
2

ax

x

0

 

(2) 𝐹𝑥(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫𝑒

−
1

2
(
𝑥−𝜇

𝜎
)
2

𝑑𝑥 = ∅(
𝑥1 − 𝜇

𝜎
)

𝑥
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 به ترتیب میانگین و انحراف معیار مقادیر است. 𝜎و  μکه در آن 

شود. هر نقطه از برای تولید منحنی های شکنندگی بر اساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی از روش های احتماالتی استفاده می

 شود.( تعریف می3بطه ی)منحنی شکنندگی برای شتاب زلزله ی بیشینه اختصاص یافته و طبق را

(3) 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑃[𝐸𝐷𝑃 > 𝐴𝐶|𝐼𝑀] 

سطح  12، این تحقیق برای فرض می شود (PGA)که معموال برابرشتاب حداکثر زمین شدت زلزله است IM رابطه این در 

خروجی تحلیل های که از  پارامتر تقاضای مهندسی است EDP  ( درنظر گرفته شده است.1.2gتا  0.1g)از  PGAمختلف 

که در این تحقیق از سطوح  شرایط قابل قبول مربوط به حالت حدی مفروض است  ACدینامیکی غیر خطی بدست می آید و

 استفاده شده است. HAZUSعملکرد راهنمای روش شناسایی برآورد خسارت خطرات زمین لرزه 

(4) 𝑃 = 𝑃[𝐸𝐷𝑃 > 𝐴𝐶|𝐼𝑀] = 1 − 𝑃[𝐸𝐷𝑃 < 𝐴𝐶] = 1 − ∅(
𝐴𝐶−𝜇

𝜎
)   

برای  شود.در نظر گرفته می (IM)در هر شدت حرکت زلزله (EDP ) یک توزیع نرمال آماری برای هر پارامتر تقاضای مهندسی

ها برای اثر مجموع نگاشت های EDP ، میانگین و انحراف معیار هر یک از(AC)از یک حد مرزی خاص ارزیابی احتمال تجاوز

ها از حالت حدی  EDP بع توزیع تجمعی توزیع نرمال، احتمال تجاوز هر یک ازسپس با استفاده ازتا شود.زلزله محاسبه می

 .شودداده شده محاسبه می

 در نظر گرفته می شود. (IM)در هر شدت حرکت زلزله (EDP ) یک توزیع نرمال آماری برای هر پارامتر تقاضای مهندسی

شتاب  9ها برای اثر مجموع EDP  انحراف معیار هر یک از، میانگین و (AC)از یک حد مرزی خاص برای ارزیابی احتمال تجاوز

ها از حالت  EDP سپس با استفاده ازتابع توزیع تجمعی توزیع نرمال، احتمال تجاوز هر یک از .شده استنگاشت زلزله محاسبه 

 شده است.حدی داده شده محاسبه 

دگی شده است. ویژگی این جداول این است که بر در این تحقیق قبل از رسم منحنی شکنندگی، اقدام به تنظیم جداول شکنن

نشان می دهند، رفتار سازه را در تک تک  PGAخالف منحنی های شکنندگی که فقط احتمال شکست را در سطوح مختلف 

شتاب نگاشت ها و در سطوح مختلف زمین لرزه نشان می دهند. همچنین در این جداول میانگین، انحراف معیار و واریانس 

 های تقاضای مهندسی حاصل از تحلیل های دینامیکی غیرخطی و احتمال شکست در چهار سطح دیده می شود.پارامتر

بعد از تنظیم جداول شکنندگی، منحنی های شکنندگی رسم می شوند. منحنی های شکنندگی برای تمامی قاب ها در حالت 

 تغییرمکان بین طبقه ای رسم شدند.

تولید منحنی های شکنندگی -6
سازه های بنایی بوده است. برای این  شکنندگی منحنی تولید و ای لرزه پذیری آسیب رزیابیاهدف از انجام این تحقیق 

منظورمنحنی شکنندگی ومیزان جایه جایی نسبی برای میانقاب های پر شده با مصالح بنایی برای حالت های بدون بازشو و با 

 این تاریخچه شدت و گرفت قرار زمانی تاریخچه های تحلیل از سری یک وجود بازشو هایی با ابعاد متفاوت، که تحت تاثیر

گرفت. برای حدود خرابی به ازاء حداکثر جابجائی نسبی سازه از بررسی قرار افزایش یافت، مورد  1.2PGA تدریج تا به ها نیزما

 است. گردیدهحاصلاستفاده شد. و بعد از ترسیم منحنی های شکنندگی نتایج به شرح ذیل  HAZUS-MHMR1 ,آئین نامه
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 تن 14میانپر با جرم  قاب ازاء به شکنندگی منحنی:  6شکل 
 

 تن 20قاب میانپر با جرم  ازاء به شکنندگی منحنی: 7شکل 

 
 تن 24قاب میانپر با جرم  ازاء به شکنندگی منحنی:  8شکل 

 
 تن 32قاب میانپر با جرم  ازاء به شکنندگی منحنی:  9شکل 

 
قاب بازشو دار با ابعاد  ازاء به شکنندگی منحنی:  10شکل 

 تن 8با جرم  0.8*0.8بازشو 

 
 قاب بازشو دار ازاء به شکنندگی منحنی:  11شکل 

 تن 10با جرم  0.8*0.8با ابعاد بازشو  
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اد قاب بازشو دار با ابع ازاء به شکنندگی منحنی:  12شکل 

تن 14با جرم  0.8*0.8بازشو   

 
اد قاب بازشو دار با ابع ازاء به شکنندگی منحنی:  13شکل 

تن 10با جرم  0.6*0.5بازشو   

 
اد قاب بازشو دار با ابع ازاء به شکنندگی منحنی:  14شکل

تن 14با جرم  0.6*0.5بازشو   

 
قاب بازشو دار با ابعاد  ازاء به شکنندگی منحنی :15شکل 

  نت 17با جرم  0.6*0.5بازشو 

 نتیجه گیری  -7

احتمال خرابی از سطح عملکردی خفیف به سمت  و بدون در نظر گرفتن بازشو( دارای بازشو)با افزایش جرم برای هر دو حالت قاب  -1

 .فراگذشت در هر سطح افزایش می یابدکامل رفته و احتمال 

 بیشتر می باشد. در قابهای میانپر بدون بازشو شیب منحنی شکنندگی نسبت به قاب های دارای بازشو -2

 .های کمتر افزایش پیدا میکند PGAبا سنگین تر شدن قاب بنایی میانپر احتمال خرابی در  -3

بنحویکه احتمال با در نظر گرفتن یک جرم معین، احتمال فراگذشت برای میانقاب بنایی دارای بازشو با ابعاد بزرگتر بیشتر خواهد بود  -4

 در هیچکدام از سطوح عملکرد فوق خرابی تقریباً ناچیز بوده و برای قاب میانپر ء برخی از جرم ها ازابه فراگذشت در تمام سطوح عملکردی 

میرسد و به ازاء  %28 به  احتمال خرابی در سطح عملکرد خسارت متوسط ،بازشو %10 گردد. در صورتیکه با لحاظ نمودن  مشاهده نمی

 خواهد رسید.  %32به یزان احتمال خرابی در سطح عملکردی یاد شده م %20بازشو به میزان 
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فونداسیون تجهیزات تعیین منحنی های شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری سیستم های نگهدارنده و "[ سلطانی محمدی مسعود، 8]

 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، "نیروگاهی کشور

 ، انتشارات آزاده"در مدل سازی و تحلیل سازه ها OpenSeesکاربرد نرم افزار "،هادی  کنارنگی –سید مجتبی  حسینی [9]
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  http://ieea.ir/forum/?show=Topic&TopicID=3انجمن مهندسی زلزله ایران،  [11]

بنایی غیرمسلح موجود ،  های ساختمان ای بهسازی لرزه ( : دستورالعمل 376کشور ) نشریه شماره ریزی برنامه و مدیریت سازمان [12]

 (1386زلزله ) از ناشی خطرپذیری کاهش معیارها و تدوین فنی، امور فنی ،دفتر امور معاونت

فنی  امور موجود ، معاونت های ساختمان ای بهسازی لرزه دستورالعمل ( : 360کشور ) نشریه شماره ریزی برنامه و مدیریت سازمان [13]

 (1385زلزله ) از ناشی خطرپذیری کاهش معیارها و تدوین فنی، امور ،دفتر
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