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 با مسلح با شکل پذیری متوسط بتن خمشی های قاب ظرفیت فروریزش بررسی

و FEMAP695  اساس رکوردهای حوزه دور بر افزایشیتحلیل دینامیکی  از استفاده
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 چکیده 

كردن از مفهوم دیرینه مقیاساده با استفكه در آن روشی است  (IDA) افزایشیروش تحلیل دینامیکی 

به دقت تحت پوشش قرار ركوردهای حركت زمین، كل محدوده رفتاری سازه از االستیك تا ویرانی را 

ها و یا به عبارتی دیگر یك فرایند برای تخمین تقاضای لرزه ای و ظرفیت نهایی سازه این روش. دهدمی

با  تحت یك یا چند ركورد حركت زمین را ایزهمدل ساكه  باشدها میارزیابی شکست پذیری سازه

 از آمده دست به فروریزش ظرفیت هایمنحنی مقاله این در .هددرار میسطوح شدت متفاوت ق

طبقه  21و  8، 4بتن مسلح كه مشتمل بر  خمشی مربوط به قاب های  FEMAP695وردهایكر

 مورد ی مقایسه شده وشرط طیف یركوردها از شده حاصلظرفیت فروریزش  هایمنحنی باشند، بامی

 شده داده قرار ارزیابی مورداین سازه ها  شکنندگی میزان بر رثؤم عواملدر نهایت  اند.قرار گرفته بررسی

 كار این نتایج از بخشی هاآن شکنندگی قابلیت و نهایی ظرفیت روی شده یاد هایسازه ارتفاع ثیراست. تأ

های طیف شرطی بعد از پریود مود اول نسبت به ی زلزلهركوردها نشان می دهد كه است پژوهشی

 .باشندهای روش دستورالعمل از نرمی بیشتری برخوردار میركوردهای زلزله

 

 فروریزش احتمال ،شکنندگی منحنی ،شرطی طیفدینامیکی غیرخطی افزایشی،  تحلیلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 پتانسیل .است بوده زلزله مهندسی از مهمی بسیار جنبه همواره زلزله شی ازتحت نیرو های نا سازه فروریزش پتانسیل برآورد

 برای همچنین و جدید هایسازه طراحی جهت مهندسان برای گیری كلیدی تصمیم پارامتر یك عنوان به تواند می فروریزش

 اصلی ای منبعسازه های ستمكه فروریزش سی زمانی فروریزش بینی دقیق پیش .شود به كار گرفته ایلرزه عملکرد ارزیابی

. در حال حاضر (Zareian and Krawinkler, 2007) است اهمیت هستند، حائز زلزله از بعد و طول در پولی و اتالفات زندگی

 Lignos and) دارد وجود زلزله تحت نیروهای ناشی از سازه فروریزش ظرفیت ارزیابی برای تحلیلی روش چندین

Krawinkler, 2009 ( و )Villaverde, 2007) .افزایش  با كه اندهای تحلیلی مختلف ارائه شدهها بر اساس روشاین روش

 تحلیل به خطی استاتیکی تحلیل حالت از و یافته چشمگیری تغییرات دقیق، محاسبات امکان و رایانه ها پردازش قدرت

 روش ترین طبیعی حال حاضر در. ستاكرده تغییر غیرخطی دینامیکی تحلیل نهایت در و استاتیکی غیرخطی خطی، دینامیکی

 ها سازه كه این به توجه با .است غیرخطی تحلیل دینامیکی لرزه، زمین با درگیری حین ها سازه فیزیکی رفتار با سازگار تحلیل

 فتارر بررسی ،گردندمی خطی غیر محدوده وارد و شده خارج خطی حالت از های بزرگ زلزله تحت و زمین شدید حركت اثر بر

 و معین هاینگاشت شتاب بر اساس و خطی غیر دینامیکی های تحلیل توسط بایستی سازه یك ایلرزه عملکرد برآورد و

 ایلرزه رفتار دقیق برآورد برای یافته توسعه روش یك عنوان به افزایشی دینامیکی تحلیل و تجزیه. گیرد صورت متناسب

 توسط 2711در سال  2(IDAاولیه تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی )فهوم ممعرفی شده است.  فروریزش طریق از هاسازه

 Luco and) كرنل و لوكوهای متفاوتی توسط پژوهشگرانی مانند در چهارچوب و بعدهابیان گردید  (Bertero, 1977) برترو

Cornell, 1998) ( وLuco and Cornell, 2000 ) .های غیرخطی لیلتح سری یك انجام به نیاز این روشتوصیف شد

 تدریج رسد، بهسازه می فروپاشی به ظرفیت كه زمانی لرزه تا زمین انتخاب مقیاس عوامل آن در كه تاریخچه زمانی دارد

 افزایش می یابد.

صورت گرفته است. بیکر و  IDAبا استفاده از روش  هاسازهبر ظرفیت فروریزش  εمطالعاتی در گذشته برای محاسبه مقدار اثر 

ظرفیت فروریزش سازه بتنی هفت طبقه  ایمختلف ركوردهای زلزله بر یهایژگیواثر  (Baker and Cornell, 2006)كرنل

از یك نوسان كننده یك درجه آزادی  (Haselton and Baker, 2006) هسلتون و بیکر .غیر شکل پذیر را بررسی كردند

 (Zareian and Krawinkler, 2006) و كراوینکلر زارعیان .دندظرفیت فروریزش استفاده كر ایپذیر با پریود یك ثانیه برشکل

 برای كه داد نشان (Baker, 2008) بیکر .دندطبقه بررسی كر هشت یهاقابرا بر ظرفیت فروریزش  ر اپسیلوناث

. اشدبمی یکنواخت خطر طیف با در مقایسه طیف شکل از متفاوت تر بسیار طیف آمریکا شکل غرب كمیاب در هایشتابنگاشت

 ظرفیت فروریزش ركوردها، در مقایسه با دیگرحداكثری  طیف شکل اینبا  ركوردهاییدهد كه می گذشته نشان تحقیقات

از روشی  (Haselton et al, 2009) همکاران و هسلتوندر تحقیقی دیگر  .دهندافزایش می قابل مالحظه ای به طور را هاسازه

پاسخ های سازه تحت نیروهای ناشی از زمین لرزه استفاده كردند. آن ها  بررسی برایمقدار اپسیلون هدف  گرفتن نظر بدون در

مورد ارزیابی قرار دادند.  طبقه هشت بتنی ساختمان كدر یو نتایج ظرفیت را  پراكندگی وسازه  فروریزش میانگین ظرفیت

زمین لرزه  از كوچك مجموعه یك ابانتخ چگونگی برروی (Ghafory-Achtiany et al, 2011) همکاران و آشتیانی غفوری

 .نمود بررسی را فروریزش ساختمان ظرفیت هاآن به وسیله بتوان كه نمودند ها تحقیق

می باشند، با روش  طبقه 21 و  8، 4بر  مشتمل كه شده انتخاب مسلح بتن ساختمان هایدر این مقاله ظرفیت فروریزش 

 قرار می گیرد. ارزیابی مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی 

 

                                                           
1 Incremental Dynamic Analysis 
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  روش تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی

 به شودمی مقیاس تدریجی ضرایبی به طور وسیله به زمین شده ثبت نگاشت شتاب افزایشی چند غیر خطی دینامیکی تحلیل

 یا جانبی یناپایدار لحظه تا از خطی سازه رفتار محدوده تمام ،سازه تحلیل پاسخ مقیاس، افزایش این نتیجه در كه طوری

منحنی  از استفاده با را سازه واقعی توان رفتارمی قدرت پر كامپیوتری روند این در طول .گیرندرب در را فروریزش مکانیزم ایجاد

IDA صحتبه  و بود خواهد تر روشن بسیار پارامترهای طراحی و سازه واقعی رفتار منحنی این داشتن با .كرد پیش بینی 

 گسیختگی از پس رفتار تخمین خطی در و طیفی روش های یا آور پوش روش جانبی بارهای الگوی نواعا مانند قبلی هایروش

 است. شده انجام Opensees v 4.2.0نرم افزار  از استفاده با هاتحلیل همه مقاله این در .برد پی سازه

 

  2(CS) طیف شرطی انتخاب رکورد به روش

روش انتخاب ركورد به این صورت  ،(Baker et al, 2011) ن پیشنهاد شده استكه توسط بیکر و همکارا در روش طیف شرطی

 این نکته قابل بیان است كه در روش طیف شرطی می گردد. د اول محاسبهوزمان تناوب م، سازه پس از تحلیل می باشد كه

. روند انتخاب باشدنیز می( εن )و اپسیلو (R) ، فاصله از گسل(M) نیاز به بزرگای گشتاوری، د اولوبر زمان تناوب مه عالو

مقادیر متوسط بزرگای  ،باشد كه، با توجه به نتایج تفکیك تحلیل خطر زمین لرزهبه این صورت می  CSزمین لرزه در روش 

 روش استفاده از د. هدفنگردها با رعایت میانگین انتخاب میگشتاوری، فاصله از گسل و اپسیلون بدست آمده و زمین لرزه

CS، ایسه مقادیر شکل طیفی ركوردهای حوزه دور مقFEMAP-695  باشد.می طیف شرطیو 

 

 منحنی شکنندگی

صورت احتمال شرطی تجاوز ظرفیت حالت حدی برای یك شدت حركت زمین بیان هب ،تابع شکنندگی برای یك حالت حدی 

د. برای تعیین نكنف شدت زلزله بیان میای احتمال فروریزش را، به ازای مقادیر مختلهای شکنندگی لرزهشود. منحنیمی

های ای را به عنوان تابعی از مشخصهها، استفاده از منحنی شکنندگی كه احتمال خسارت سازهای ساختمانآسیب پذیری لرزه

ای بسیار مناسب برای های شکنندگی به وسیلهكند، متداول است. امروزه منحنیحركت زمین و پارامترهای طراحی عرضه می

 المان یك آنکه احتمال كه هستند ، توابعی(SFC)3ای های شکنندگی سازهای تبدیل شده است. منحنیارزیابی ریسك لرزه

المان  آن اینکه كند )فرض تجربه را مشخص خرابی سطح یك بیشتر)یا كمتر( از آسیبی میزان ای،سازه سیستم یك ای یاسازه

 صورتشکنندگی، به هایمنحنی یا توابع .دننمایمی كند(، بیانمی تجربه را، پاسخ یا تقاضا از مشخصی سطح ایسازه سیستم یا

 بینی فرایند پیش در موجود هایقطعیت عدم و متغیر ماهیت تا بتوانند شوندمی بیان قطعی، روابط نه احتماالتی، توزیع توابع

 شکنندگی منحنی ها،سازه فروریزشی عملکرد زیابیار برای .نمایند توصیف سازه پاسخ از تابعی صورترا به ایسازه خرابی

 را سازه فروریزش احتمال فروریزش، شکنندگی منحنی. است منظور این برای ابزار ترین ترین و پذیرفته، مهم(SFC)فروریزش 

ای، لرزه د. نتایج حاصل از منحنی شکنندگی برای اهدافی از قبیل تقویتنكنمی ، بیان4(IMای ) شدت لرزه مختلف سطوح در

 .تواند مفید باشدهای مدیریت بحران میهای اقتصادی و برنامهبرآورد خسارت احتمالی زیان

 

 

                                                           
2 Conditional Spectrum 
3 Structural Fragility Curves 
4 Intensity Measure 
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 قاب های مورد مطالعه

طبقه نشان داده شده در  21و 8 ،4سه قاب بتنی  ( نشان داده شده است.2مقاله در شکل ) این درپالن سازه مورد مطالعه 

نامگذاری  S112و  S14 ،S18اختصار  به و شده انتخاب بعدی 1 صورتهب قات مختلف و( با طول دهانه و ارتفاع طب1شکل )

  ها صرف نظر شده است.اند. الزم به ذكر است كه در این پژوهش از اثر میان قابشده
 

 
 S14 ،S18  ،S112( پالن سازه های 1شکل )

 

م( مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و )ویرایش سو 1822طبقه بر اساس استاندارد  21و  8، 4سه سازه بتنی 

 ACI آرماتورهای )كششی و فشاری( مقاطع تیر و ستون با استفاده از آیین نامه SAP2000v14.1 افزار با استفاده از نرم

ابط همین و ضو ACI 318- 99 اند. برای طراحی این آرماتورهای خمشی یك بار با تركیب بار این برنامه تعیین شده 318-99

های به دست آمده ند و انتخاب قطر آرماتور بر اساس مساحتآیین نامه تعیین و بار دیگر با تركیب بار مبحث نهم تعیین شد

ها توان ادعا كرد كه آرماتورهای خمشی این مدلطوری انجام شده كه آیین نامه مبحث نهم را تحت پوشش قرار دهد. لذا می

ضوابط شکل پذیری  كنند. آرماتورهای برشی )خاموت( نیز بر اساسضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران را ارضا می

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین شده است.
 

  

 
 ی مختلف مورد مطالعه در این تحقیقبتن یخمش ( قاب های2شکل )
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 ( آورده شده است.2در جدول ) مورد بررسی در این مقالهزمان تناوب تحلیلی سازه های 
 

 مورد مطالعه یهازهسا تحلیلی زمان تناوب(1جدول )

Story T1(Sec) 

S14 0.79 

S18 1.25 

S112 1.51 

 

متعلق به  FEMAP-695 های مربوط به حوزه دور موجود در آیین نامهشتاب نگاشت از مجموعه شتاب نگاشت 11تعداد  

ها باشند، لذا برای تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی از این شتاب نگاشت( می1822)مطابق تعریف استاندارد  1خاک نوع 

تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی انجام گرفته و نمودار مربوط به  ،های انتخابیتفاده شده است. بر اساس شتاب نگاشتاس

 ( برای هر سه سازه بدست آمده است.IDAاین تحلیل )نمودار 

 

 مجموعه رکوردهای زلزله و ضریب مقیاس

ای در پریود اصلی ارتعاش سیستم سازه %5 خطی ، شتاب طیفی االستیك( حركات زمینIMاندازه شدت ) در این مطالعه

Sa(T1) برای پاسخ غیر خطی سیستم مجموعه ركوردهای حركات زمین مورد نیاز است. این مجموعه ركوردها شامل  ،باشدمی

ب از گسل فاصله دارند انتخا كیلومتر 22تر یا مساوی ركورد( از مکان هایی كه به فاصله بزرگ 44جفت ركورد زلزله ) 11

و نام زلزله برای هر  ( بزرگی، سال1اند. در جدول )گرفته شده PEERNGMهای است. این ركوردهای زلزله از مركز دادهشده

، 2212حداقل فاصله سایت تا منبع  Boor-Campel-Joynerركورد آمده است. بر پایه فاصله متوسط گسل طبق رابطه 

با متوسط  g12/2تا  g81/2بین  PGAباشد. در این مجموعه ركوردها می 2.14و متوسط فاصله برابر  1.14حداكثر فاصله 

ضریب مقیاس یك شتاب نگاشت مقیاس شده عددی غیر منفی  د.باشمی .cm/s 4با متوسط  225تا  27از  PGVو  43/2

 آید. دست میهاست كه با ضرب آن در شتاب نگاشت اولیه، شتاب نگاشت مقیاس شده ب
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 استفاده شده در تحلیل تاریخچه زمانی  FEMA مجموعه رکوردهای حوزه دور(  2جدول )

Summary of Earthquake Event and Recording Station 

Data for the Far-Field Record Set 

ID
 N

o
 

PEER-NGA Record 

Information 
File Names-Horizontal Records Recorded Motions 

Record Seq. 

No. 

Lowest 

Freq. (Hz.) 
Component 1 Component 2 PGA(max)g PGV(max)cm/s 

1 953 0.25 NORTHR/MUL009 NORTHR/MUL279 0.52 63 

2 960 0.13 NORTHR/LOS000 NORTHR/LOS270 0.48 45 

3 1602 0.06 DUZCE /BOL000 DUZCE/BOL090 0.82 62 

4 1787 0.04 HECTOR/HEC000 HECTOR/HEC090 0.34 42 

5 169 0.06 IMPVALL/H-DLT262 
IMPVALL/H-

DLT352 
0.35 33 

6 174 0.25 IMPVALL/H-E11140 IMPVALL/H-E11230 0.38 42 

7 1111 0.13 KOBE/NIS000 KOBE/NIS090 0.51 37 

8 1116 0.13 KOBE/SHI000 KOBE/SHI090 0.24 38 

9 1158 0.24 KOCAELI/DZC180 KOCAELI/DZC270 0.36 59 

10 1148 0.09 KOCAELI/ARC000 KOCAELI/ARC090 0.22 40 

11 900 0.07 LANDERS/YER270 LANDERS/YER360 0.24 52 

12 848 0.13 LANDERS/CLW-LN LANDERS/CLW-TR 0.42 42 

13 752 0.13 LOMAP/CAP000 LOMAP/CAP090 0.53 35 

14 767 0.13 LOMAP/G03000 LOMAP/G03090 0.56 45 

15 1633 0.13 MANJIL/ABBAR--L MANJIL/ABBAR--T 0.51 54 

16 721 0.13 SUPERST/B-ICC000 SUPERST/B-ICC090 0.36 46 

17 725 0.25 SUPERST/B-POE270 SUPERST/B-POE360 0.45 36 

18 829 0.07 CAPEMEND/RIO270 CAPEMEND/RIO360 0.55 44 

19 1244 0.05 CHICHI/CHY101-E CHICHI/CHY101-N 0.44 115 

20 1485 0.05 CHICHI/TCU045-E CHICHI/TCU045-N 0.51 39 

21 68 0.25 SFERN/PEL090 SFERN/PEL180 0.21 19 

22 125 0.13 FRIULI/A-TMZ000 FRIULI/A-TMZ270 0.35 31 
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  یافته ها

صورت می پذیرد.  یبا استفاده از منحنی شکنندگ ،های بتن مسلح به دلیل كاربرد زیاد آنبررسی احتمال فروریزش ساختمان

آید در نظر یر خطی بدست میهای دینامیکی غبرای تولید منحنی شکنندگی باید یك توزیع برای پارامترهایی كه از تحلیل

های آماری است. نمودار این توزیع كه به ترین توزیعشود. توزیع نرمال، یکی از مهمكه معموالً از توزیع نرمال استفاده می گرفت

د. نكنپیوندد از این منحنی پیروی میمعروف است، بیشتر وقایعی كه در طبیعت و تحقیقات علمی به وقوع می منحنی نرمال

كنند كه به آن تابع تجمعی نرمال برای بدست آوردن مقدار احتمال یك توزیع نرمال از مساحت زیر منحنی نرمال استفاده می

های اقتصادی و ای، برآورد خسارت احتمالی زیانفی از قبیل تقویت لرزهنتایج حاصل از منحنی شکنندگی برای اهدا گویند.می

 شوند.  منحنیبیان می Saهای شکنندگی بر حسب تواند مفید باشد. در این تحقیق منحنیهای مدیریت بحران میبرنامه

(، 5( و)4(،)3شکل های ) كند.می (، بیانIMای ) شدت لرزه مختلف سطوح در را سازه فروریزش احتمال فروریزش، شکنندگی

مقایسه بین منحنی شکست با توجه به  هاشکلكه در این  دهدمیمنحنی شکنندگی برای سه سازه مورد مطالعه را نشان 

 و طیف شرطی بیان شده است. FEMAP-695دور حوزه ركوردهای 

شکنندگی  قابلیت و نهایی ظرفیت رویر ب را مطالعه مورد هایقاب تغییرات تأثیر تواننیز می (5( و)4(،)3شکل های )در 

 .مشاهده نمود

 

 

  

 

 

 

 

 FEMAو روش  CSطبقه مورد مطالعه با روش  4های شکنندگی قاب ( مقایسه  منحنی3شکل )

 
 FEMAو روش  CSطبقه مورد مطالعه با روش  8های شکنندگی قاب ( مقایسه  منحنی4شکل )
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 FEMAو روش  CSطبقه مورد مطالعه با روش  12ب های شکنندگی قا( مقایسه  منحنی5شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه
 نتایج بین اختالف ،طبقات تعداد افزایش با شرطی، طیف و متداول روش دو برای شده تولید شکنندگی نمودارهای به توجه با

 هایسازه برای FEMA در شده ارائه های لرزه زمین كه صورت بدین. گرددمی بیشتر شرطی طیف و متداول روش از حاصل

 دو هر از ناشی اختالف ،طبقات تعداد افزایش با ولی است داشته شرطی طیف روش با كمی اختالف كم تناوب زمان با كوتاه

  گردد.می بیشتر صدی در 52 فروریزش احتمال در باال در شده یاد روش

ه شدت با توجه به اینک ؛باشندتر میطی بزرگهای طیف شرهای روش دستورالعمل نسبت به زلزلهشدت حركات زمین، زلزله

های ظرفیت فروریزش به دست آمده از منحنیكه شودباشند، این سبب میثر بر پاسخ سازه میحركات زمین یکی از عوامل مؤ

 .روش دستورالعمل از متوسط ظرفیت كمتری نسبت به روش طیف شرطی برخوردار باشند

 یابد. یمدر سطوح عملکردی كاهش  هاسازهپریودها افزایش و متوسط ظرفیت  ،اهسازهبدیهی است با افزایش ارتفاع 

های روش دستورالعمل از نرمی بیشتری های طیف شرطی بعد از پریود مود اول نسبت به ركوردهای زلزلهركوردهای زلزله

تری سازه بعد از پریود مود اول به نشود كه در شتاب پاییهای ركوردهای روش دستورالعمل باعث میتیزی ؛باشندبرخوردار می

 سمت فروریزش سوق پیدا نماید. 
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