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پذیری متوسط آرمه با شکلای قاب خمشی بتنعملکرد لرزهسطح ارزیابی 

 IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022مطابق استاندارد 

 
 *1آرش رحیمی

 a.rahimi@usc.ac.ir، ایران  –سازه، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران  –عمران مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 

 

 چکیده
برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، ضمن رعایت ها، ای ساختمانو معیارهای فنی طراحی لرزهها ضوابط، دستورالعمل

بر اساس میزان اهمیت و کاهش  هابهبود سطح عملکرد ساختمان تصادی برای جذب و استهالک انرژی،اصول ایمنی و اق

 مؤثرپارامترهای  ریتأثدر این مقاله به ارزیابی  یابند.مستمر تغییر و تکامل می طوربه ،یاسازه ریغای و های سازهخسارت

خیزی منطقه، ضریب بازتاب، ضریب رفتار و ضریب اهمیت ساختمان لرزه ازجملهدر تعیین نیروی جانبی حاصل از زلزله 

پذیری متوسط با آرمه با سیستم مقاوم در برابر بار جانبی قاب خمشی با شکلای یک سازه بتنبر سطح عملکرد لرزه

های دوم، سوم و مطابق ویرایش SAP 2000افزار تحلیل و طراحی در نرم تحلیل استاتیکی غیرخطی روش استفاده از

 ریتأثجهت مطالعه همچنین است.  شدهپرداخته IBC 2003و  UBC 1997های نامهو آیین 0022چهارم استاندارد 

های نتایج مقایسه و بررسی .اندقرارگرفتهبررسی قایسه و ممورد  9ها با تعداد طبقات سه، پنج، هفت و ارتفاع، ساختمان

 آورده شده است. و نمودار جدول صورتبههای مختلف نامهدر آیین شدهانجام

 

 ، لنگر واژگونیروِاٌآرمه، پوش ، قاب خمشی بتنUBC 1997 ،IBC 2003، 0022استاندارد  كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
-نامهتحوالتی بنیادی در آیین منشأمهندسی زلزله صورت پذیرفته و  ینهیدرزمقات زیادی سال گذشته، تحقی 02در طی 

زمان و با  به مرورها در برابر زلزله های کشور و موجب ارتقای دانش مهندسین شده است. ضوابط و معیارهای طراحی ساختمان

های شدید، دستخوش تغییراتی در ها پس از زلزلهبا بررسی عملکرد ساختمان خصوصاًهای علمی و تجربی، افزایش اندوخته

ها و ضوابط خطی گذشته موجود روش .]7[ ها شده استبه رفتار واقعی ساختمانسازی های مدلشدن روش ترکینزدراستای 

معمول در  شدهیطراحهای همه سازه باًیتقرزیرا ؛ توانند مالک مناسبی برای بیان رفتار واقعی سازه باشندها نمینامهدر آیین

ای فقط تابع مقاومت سازه نیست و پایداری و رفتار مناسب لرزهاز طرفی  .دهندهای بزرگ از خود رفتار غیرخطی نشان میزلزله

  .]10و 11[را داشته باشد  یاشدهنییتعجایی به مقدار سازه باید عالوه بر مقاومت، در برابر نیروی مشخصی، توانایی انجام جابه

اند، های متداول طراحی شدهنامههایی که با آییندهد که سازهلرزه نشان میاثرات زمین یبر رو شدهانجام هایبررسی

امنیت و سالمت جانی عملکرد خوبی دارند ولی فاقد مکانیزم الزم جهت کنترل ساختمان در سطوح عملکرد  نیتأم ازلحاظ

  .]10[باشند متفاوت می

های با رود؛ ساختمانلرزه انتظار میها در برابر امواج ناشی از زمینهای طراحی ساختماننامهنبا رعایت قوانین و ضوابط آیی

-نداشته و قابلیت خدمت یاسازه ریغای و درجه اهمیت خیلی زیاد در اثر زلزله طرح، تغییر مقاومت و سختی در اجزای سازه

ای ندیده و در زمان کوتاهی قابل ر اثر زلزله طرح، آسیب عمدههای با درجه اهمیت زیاد درسانی خود را حفظ کنند. ساختمان

های با درجه اهمیت کمتر با درنظرگرفتن مالحظات اقتصادی و اجتماعی ضمن کاهش تلفات جانی، مرمت باشند و ساختمان

 .]3[ ها به حداقل قابل قبولی برسدآن یاسازه ریغای و های سازهخسارت
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بر اساس هایی که ، ساختمان1991در سال  0ریشتری نورتریج 7/6و زلزله  1909در سال  1یتاریشتری لوماپر 1/7در زلزله 

امر این . آمده بود به وجودهای اقتصادی زیادی شده بودند تلفات جانی ناچیزی داشتند ولی زیاناستانداردهای جدید طراحی

 وSEAOC3 ،ATC401 هاییر دستورالعملعملکرد، نظ بر اساسهایی مبتنی بر طراحی نامهمجموعه آیین تشکیل سبب

274-FEMA0 10[ شد[. 

محققان بوده است. در  مورد توجههای واقعی سازه در هنگام زلزله بینی پاسخها و پیشای ساختمانی عملکرد لرزهمقایسه

مقایسه عملکرد  1300در سال  .]9[قاب خمشی فوالدی بیان گردیده است  های کوتاه با سیستمعملکرد ساختمان 1307سال 

 مورد بررسی 0022با ویرایش سوم استاندارد  شدهیطراحسازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فوالدی 

ای دو سازه با تعداد طبقات پنج و هفت با به بررسی سطح عملکرد لرزه 1392. محمودی و قبادی در سال ]6[ است قرارگرفته

ی تشکیل نحوه .]12[ کاربری بیمارستان پرداختند یوار برشی ویژه وی قاب خمشی با دسیستم مقاوم در برابر نیروی جانب

های بتنی با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی ویژه مطابق ویرایش لنگر واژگونی سازه مفاصل پالستیک، شاخص پایداری و

. همچنین در ]10[ انجام گرفت 1393توسط نیکخو و منتظری در سال  0022ویرایش چهارم استاندارد  سینوشیپسوم و 

بررسی  منظوربه .]1[ های فوالدی با سیستم قاب خمشی بیان گردیده استبررسی سطح عملکرد مفاصل سازه 1391سال 

ضریب بازتاب، ضریب رفتار و زمان تناوب اصلی ساختمان و همچنین ی محاسبه شیوه ،المللیبا مراجع بین 0022نامه آیین

حیمی و محمودیان مورد بررسی ضریب اهمیت ساختمان توسط ر بندی نوع زمین ومبنای طرح، طبقهنحوه انطباق شتاب 

  به چاپ رسیده است. ]0[گرفته و در مقاله قرار

های متفاوت برای انواع ساختگاه و خطرهای با کاربری 9در این پژوهش یک سازه بتنی با تعداد طبقات سه، پنج، هفت و 

مقدار شتاب مبنای طرح، ضریب بازتاب و  ریتأثتا بتوان شده  یسازمدل ETABSتحلیل و طراحی  افزارنرمدر نسبی متفاوت 

نامه های دوم، سوم و چهارم، آیینایران ویرایش 0022مطابق استاندارد  شدهیطراحهای ساختمان ریب اهمیت در عملکردض

UBC 1997 نامه و آیینIBC 2003  ها از هر ای ساختمانبررسی سطح عملکرد لرزه منظوربهسپس قرار داد.  مورد بررسیرا

با توجه به ضوابط ویرایش چهارم  یسازمدلشود. نتایج غیرخطی مدل می صورتبه SAP 2000 افزارنرمنمونه یک قاب در 

شماره ای )نشریه با دستورالعمل بهسازی لرزهاستخراج و  IBC 2003نامه و آیین UBC 1997نامه ، آیین0022استاندارد 

 گیرد.مورد بررسی قرار می FEMA-356( و دستورالعمل 362

 

 مفاهیم تحلیل غیرخطی -0
 تعیین الگوی بار جانبی -0-1

 فزودهگردد، سپس بارهای جانبی به مجموعه بارها ادر تحلیل استاتیکی غیرخطی، ابتدا بارهای ثقلی به سازه اعمال می

 :]0[ شود( تعیین می0( و )1توسط روابط ) ،GQ ،یشود. حد باال و پایین اثرات بارهای ثقلمی

(1                                                       ))(1.1 LDG QQQ  

(0                                                                 )DG QQ 9.0 

باید به سازه اعمال شود. توزیع نوع اول، متناسب با توزیع نیروها در  یبار جانبالگوی دو حداقل یابی سازه، همچنین برای ارز

 باشد.طبقات در مود اول )توزیع مودی( و توزیع نوع دوم متناسب با وزن طبقات )توزیع یکنواخت(، می

                                                 
1 Loma Prieta 
2 Northridge 
3 Structural Engineers Association of California 
4 Applied Technology Council 
5 Federal Emergency Management Agency 
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 هدف مکان رییتغتعیین  -0-0

 آیدمی بدست( 3مطابق رابطه )، FEMA-356ابق دستورالعمل بهسازی و جایی مطهدف از روش ضریب جابه مکان رییتغ

 :]10و  7[

(3                                                             )g
T

SCCCC e
at 23210

4
  

 

 های مورد مطالعهمعرفی مدل -3
-UBCنامه ، آیین0022استاندارد ابق مط شدهیطراحهای ای ساختمانجهت بررسی سطح عملکرد لرزهدر این پژوهش 

آرمه چهار ساختمان با سیستم مقاوم در برابر نیروی جانبی در دو جهت قاب خمشی بتن IBC 2003نامه و آیین 1997

متر و سایر طبقات سه متر است، در نظر گرفته شده  0/0طبقه که ارتفاع طبقه اول  9متوسط با تعداد طبقات سه، پنج، هفت و 

 موردنظری فرض شده است که سازهشته و ها در هر سمت سه دهانه با عرض پنج متر داقاب (1بق شکل )امط چنیناست. هم

ها با اهمیت خیلی همچنین ساختمان .اندقرارگرفتهدر سه پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد و متوسط در چهار نوع ساختگاه 

ای مقدار شتاب مبنای طرح، ضریب بازتاب و ضریب اهمیت در سطح عملکرد لرزه ریتأثزیاد و زیاد در نظر گرفته شده تا بتوان 

 یموردبررسرا  IBC 2003نامه و آیین UBC 1997نامه ایران، آیین 0022مطابق استاندارد  شدهیطراحهای عملکرد ساختمان

 قرار داد.
 

 
 پالن و نمای سازه مورد مطالعه: 1شکل 

 

 نتایج تحلیل و طراحی. 4
، ای ساختمان، لنگر واژگونی، شاخص پایدارییکی از اهداف این مطالعه، بررسی تغییرات صورت گرفته در مقادیر وزن لرزه

 مطابق شدهیطراحهای سازه و نمودار پوش اٌوِر تعداد کل مفاصل هدف، وضعیت مفاصل و معیارهای پذیرش، مکان رییتغ

های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد باشد. نتایج تحلیل و طراحی برای سازهیم IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022استاندارد 

 نوع یک، دو، سه و چهار آورده شده است.  هایخاک و زیاد، برای های با خطر نسبی خیلی زیاددر پهنه

 

 ای ساختمانوزن لرزه -4-1

های سه، پنج، هفت رستان و مدرسه( برای سازهبا اهمیت خیلی زیاد و زیاد )کاربری بیماهای ای ساختمانمقادیر وزن لرزه

 ( آورده شده است:0قه در شکل )طب 9و 
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 UBC 1997و  IBC 2003ایران،  0022های نامههای با اهمیت خیلی زیاد و زیاد در آیینای سازهمقادیر وزن لرزه: 0شکل 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه

 

ویرایش سوم  مطابق شدهیطراحهای تمامی ساختمانای در شود، وزن لرزهظه می( مالح0که از شکل ) طورهمان

در تیرها  کاررفتهبهافزایش برش پایه که موجب افزایش درصد آرماتور  جهیدرنتبه دلیل افزایش ضریب زلزله و  0022استاندارد 

و حداقل بار زنده گسترده ل افزایش ضریب زلزله به دلینیز  0022ویرایش چهارم استاندارد افزایش و این مقدار در  باشدمی

-ای تمامی ساختمانمقادیر وزن لرزههمچنین دهد. یکنواخت وارد بر طبقات نسبت به ویرایش دوم و سوم افزایش را نشان می

یش را افزا IBC 2003 نامهآیین و UBC 1997نامه نسبت به آیین 0022بر اساس ویرایش چهارم استاندارد  شدهیطراحهای 

نامه نسبت به آیین IBC 2003نامه بر اساس آیین شدهیطراحهای ای در تمامی ساختماندهد. مقادیر وزن لرزهنشان می

UBC 1997 است. افتهیشیافزا  

 

 لنگر واژگونی -4-0

ستان، در پهنه با زیاد، کاربری بیماربا اهمیت خیلی  طبقه 9پنج، هفت و های سه، مقادیر لنگر واژگونی طبقات برای سازه

، زیادهای با اهمیت برای سازه(، 1جدول ) های نوع یک، دو، سه و چهار در، برای خاکخطر نسبی خیلی زیاد، شهر تهران

با های ( و برای سازه0های نوع دو و سه در جدول )برای خاک خیلی زیاد، شهر تهران،در پهنه با خطر نسبی  کاربری مدرسه،

( 3های نوع دو و سه در جدول )برای خاکدر پهنه با خطر نسبی زیاد، شهر شیراز، ، ربری بیمارستانخیلی زیاد، کااهمیت 

 آورده شده است:
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(، I( ،)II) هایساختگاهبرای خیلی زیاد  یخطر نسبپهنه با  های با اهمیت خیلی زیاد درلنگر واژگونی سازه مقادیر: 1جدول 

(III( و )IV در )یران، ا 0022های نامهآیینUBC 1997  وIBC 2003 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه 

تعداد 

 طبقات

 1خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997 2800 V4 2800 V3 2800 V2 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

گر لن

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 9/71 7/667 00/9 7/97 670 93/6 6/199 1221 23/0 9/199 992 90/1 7/096 0/1220 37/3 طبقه 3

 1/176 9/1337 00/7 0/030 6/1301 67/0 0/012 0290 1/1 1/077 0/0276 09/3 7/900 9/0290 13/0 طبقه 0

 0/017 0/0016 91/0 1/122 7/0033 07/0 7/017 3629 11/1 1201 0/3002 31/3 1/0292 9/3620 70/1 طبقه 7

 0/010 9/3293 67/0 1/733 0/3111 00/1 1013 0117 11/1 1610 7/0201 11/3 3/3230 0/0113 60/1 طبقه 9

 

تعداد 

 طبقات

 0خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022رایش دوم وی 0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 0/77 7/667 6/0 0/120 670 11/6 019 1221 00/1 9/199 992 90/1 7/096 0/1220 37/3 طبقه 3

 0/021 9/1337 01/6 0/076 6/1301 09/1 9/606 0290 30/3 0/663 0/0276 13/3 7/900 9/0290 13/0 طبقه 0

 1/007 0/0016 71/7 1/161 7/0033 0/1 6/1226 3629 00/3 7/1013 0/3002 36/0 1/0300 9/3620 03/1 طبقه 7

 7/630 9/3293 09/1 1/002 0/3111 66/3 1/1030 0117 31/3 1/0060 7/0201 01/0 0/3903 0/0113 323/1 طبقه 9

 

تعداد 

 طبقات

 3خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022ویرایش دوم  0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 0/77 7/667 6/0 0/110 670 00/0 9/012 1221 16/1 9/019 992 0/1 7/096 0/1220 37/3 طبقه 3

 1/016 9/1337 13/0 7/313 6/1301 3/1 6/021 0290 60/0 0/709 0/0276 00/0 6/902 9/0290 11/0 طبقه 0

 362 0/0016 10/6 0/639 7/0033 19/3 0/1197 3629 11/0 6/1709 0/3002 27/0 1/0300 9/3620 03/1 طبقه 7

 790 9/3293 9/3 1171 0/3111 66/0 0091 0117 03/0 0/0000 7/0201 96/1 1/1097 0/0113 19/1 طبقه 9

 

تعداد 

 طبقات

 1خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997 0022ویرایش دوم  0022ویرایش سوم  0022یش چهارم ویرا 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 0/77 7/667 6/0 0/110 670 00/0 9/012 1221 16/1 9/179 992 0/0 067 0/1220 70/3 طبقه 3

 6/010 9/1337 30/0 7/313 6/1301 3/1 6/021 0290 60/0 9/096 0/0276 10/3 3/000 9/0290 37/0 طبقه 0

 3/112 0/0016 1/0 3/709 7/0033 26/3 3/1916 3629 00/1 1/1113 0/3002 10/0 1/0119 9/3620 7/1 طبقه 7

 1221 9/3293 20/3 1101 0/3111 29/0 1/3297 0117 60/1 0/0611 7/0201 90/1 6/3066 0/0113 30/1 طبقه 9

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


itecture, Arch EngineeringCivil International Congress on  .th4 

 and Urban Development 

27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 6 

( در III( و )IIهای )برای ساختگاههای با اهمیت زیاد در پهنه با خطرنسبی خیلی زیاد مقادیر لنگر واژگونی سازه: 0جدول 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و رای سازهب IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022های نامهآیین

تعداد 

 طبقات

 0خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022ویرایش دوم  0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

ر لنگ

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 3/73 7/601 00/0 0/00 6/671 09/7 0/190 6/990 30/0 9/109 992 19/6 6/013 0/909 26/1 طبقه 3

 3/193 1/1060 03/6 9/030 1300 71/0 7/030 0206 09/3 7/032 0/0276 91/3 1/020 0/0276 07/0 طبقه 0

 6/073 1/0120 7/7 9/397 0011 61/0 6/1231 0/3093 17/3 9/1012 0/3002 96/0 0/1916 7/3079 01/1 طبقه 7

 610 0/0900 06/1 0/703 3123 09/1 9/1010 0/0290 77/0 1010 7/0201 0/0 1/3060 7/0202 06/1 طبقه 9

 

تعداد 

 طبقات

 3خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022یرایش دوم و 0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 3/73 7/601 00/0 7/97 6/671 9/6 1/021 6/990 07/1 9/170 992 60/0 6/013 0/909 26/1 طبقه 3

 9/031 1/1060 37/0 1/310 1300 31/1 0/600 0206 20/3 0/003 0/0276 06/3 1/020 0/0276 07/0 طبقه 0

 7/310 1/0120 10/6 0/010 0011 29/1 3/1077 0/3093 01/0 0/1303 0/3002 09/0 0/1916 7/3079 01/1 طبقه 7

 1/706 0/0900 9/3 6/996 3123 11/3 0906 0/0290 71/1 3/0271 7/0201 10/0 1/3000 7/0202 13/1 طبقه 9

 

( در III( و )IIهای )برای ساختگاههای با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با خطرنسبی زیاد مقادیر لنگر واژگونی سازه: 3جدول 

 طبقه 9 های سه، پنج، هفت وبرای سازه IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022های نامهآیین

تعداد 

 طبقات

 0خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022ویرایش دوم  0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 طمینانا

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 1/66 7/667 26/12 03/92 670 01/7 0/100 1221 11/0 9/161 992 2/6 1/127 0/1220 33/9 طبقه 3

 1/170 9/1337 60/7 9/036 6/1301 7/0 3/037 0290 9/3 0/011 0/0276 01/3 0/301 9/0290 96/0 طبقه 0

 0/016 0/0016 99/0 0/390 7/0033 61/0 7/060 3629 10/1 1/1213 0/3002 03/3 7/602 9/3620 0/0 طبقه 7

 0/010 9/3293 69/0 6/737 0/3111 00/1 1311 0117 09/3 1/1017 7/0201 30/3 3/920 0/0113 66/0 طبقه 9

 

تعداد 

 طبقات

 3خاک نوع 

IBC 2003 UBC 1997  0022ویرایش دوم  0022ویرایش سوم  0022ویرایش چهارم 

ضریب 

 ناطمینا

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

ضریب 

 اطمینان

لنگر 

 مقاوم

لنگر 

 واژگونی

 1/66 7/667 26/12 06/99 670 03/6 0/026 1221 06/1 7/102 992 10/0 3/103 0/1220 13/0 طبقه 3

 1/011 9/1337 31/6 7/313 6/1301 3/1 1/607 0290 20/3 9/096 0/0276 10/3 110 9/0290 21/0 طبقه 0

 6/320 0/0016 10/7 9/017 7/0033 27/1 0/1003 3629 01/0 6/1016 0/3002 91/0 9/772 9/3620 67/1 طبقه 7

 1/676 9/3293 07/1 1221 0/3111 1/3 6/1963 0117 6/0 7/1019 7/0201 79/0 0/1119 0/0113 07/1 طبقه 9
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به دلیل رابطه مستقیم لنگر واژگونی با مقدار نیروی زلزله وارد بر شود، ( مالحظه می3( و )0) (،1) جداول ازکه  طورهمان

 یش وهای دوم و سوم افزاها نسبت به ویرایشدر تمامی ساختگاه 0022لنگر واژگونی در ویرایش چهارم استاندارد طبقات، 

های با اهمیت لنگر واژگونی در سازه، 0022استاندارد  برخالف است. افتهیکاهشدر مقابل واژگونی درنتیجه ضریب اطمینان 

و  IBC 2003های نامهدر آیین سهنسبت به ساختگاه نوع  چهارخطر نسبی خیلی زیاد در ساختگاه نوع  خیلی زیاد در پهنه با

UBC 1997 های نامهدر تمامی آیین، دونسبت به ساختگاه نوع  سهساختگاه نوع  نین این مقدار دراست. همچ افتهیکاهش

  است. افتهیکاهشو ضریب اطمینان در مقابل واژگونی  مورد مطالعه افزایش

 

 شاخص پایداری  -4-3

، شهر تهران، برای ، در پهنه باخطر نسبی خیلی زیادکاربری بیمارستان با اهمیت خیلی زیاد، برای سازهشاخص پایداری 

نسبی خیلی زیاد، شهر تهران،  با خطربرای سازه با اهمیت زیاد، کاربری مدرسه، در پهنه  ( و1ول )(، در جدIIIساختگاه نوع )

 ( آورده شده است:0) در جدول

 

در ( III) برای ساختگاه نوعخیلی زیاد  یخطر نسبمقادیر شاخص پایداری سازه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با : 4جدول 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022نامه آیین

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 2201/2 0/301 1796/2 00/790 22121/2 0/307 1110/2 9/900 22309/2 13/190 0611/2 23/796 2/322 9طبقه 

 22126/2 0/729 7090/2 9/1610 22731/2 6/077 611/2 1/1977 22629/2 20/391 1300/2 9/1619 2/322 0 طبقه

 22006/2 7/1211 2709/1 3/0193 21267/2 0/796 0021/2 0/0990 22000/2 27/001 0076/2 0/0023 2/322 7طبقه 

 22701/2 6/1067 006/1 7/3313 21361/2 0/903 2219/1 3/1219 21131/2 10/606 6919/2 7/3307 2/322 6طبقه 

 22797/2 6/1176 0110/1 1/1007 21111/2 1/1111 9670/2 6/0103 210/2 10/790 667/2 6/1071 2/322 0طبقه 

 22911/2 7/1610 3209/1 0/0172 21619/2 9/1077 2100/2 9/6007 21373/2 09/073 6933/2 0/0191 2/322 1طبقه 

 22931/2 0/1709 0113/1 9/6203 21600/2 0/1377 910/2 0/7330 21121/2 33/900 6123/2 0/6120 2/322 3طبقه 

 22606/2 9/1030 7999/2 1/7271 21030/2 0/1110 6090/2 9/0033 21236/2 09/962 1026/2 0/7299 2/322 0طبقه 

 22079/2 6/1066 0670/2 10/0176 22021/2 7/1101 0110/2 0/9091 22100/2 06/973 1123/2 7/0027 2/002 1طبقه 

 

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
 شاخص

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22060/2 0/320 1936/2 9/731 22101/2 0/303 0230/2 9/070 22397/2 0/190 3001/2 13/703 2/322 7طبقه 

 22160/2 0/622 0320/2 7/1001 22030/2 9/007 0130/2 1/1017 22720/2 0/391 039/2 7/1000 2/322 6طبقه 

 22602/2 011 1177/1 0/0311 21001/2 0/027 2700/1 0/0700 21203/2 0/011 7190/2 0300 2/322 0طبقه 

 22791/2 1/1237 1021/1 7/3139 21106/2 0/906 1003/1 1/3702 21190/2 9/660 7030/2 7/3103 2/322 1طبقه 

 22921/2 7/1102 0121/1 9/3967 21600/2 1/1103 1031/1 9/1711 21363/2 9/717 7671/2 1/3900 2/322 3طبقه 

 22797/2 0/1073 9111/2 3/1039 2113/2 0/1010 921/2 7/0792 21021/2 9/799 0917/2 1/1062 2/322 0طبقه 

 22121/2 3/1316 3007/2 0711 22701/2 0/1060 3710/2 7/6079 22611/2 1/000 0139/2 6/0760 2/002 1طبقه 
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( IIIمقادیر شاخص پایداری سازه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با خطرنسبی خیلی زیاد برای ساختگاه نوع ): 4جدول ادامه 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022نامه آییندر 

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22107/2 26/000 0109/2 3/093 22006/2 9/002 0101/2 9/690 2273/2 7/191 7231/2 0/096 2/322 0طبقه 

 22070/2 10/130 3013/1 0/1011 21001/2 0/106 3139/1 0/1101 2131/2 0/361 1130/1 0/1001 2/322 1طبقه 

 21206/2 01/622 1669/1 3/1911 21001/2 3/000 1090/1 0/0073 2109/2 3/193 0236/1 0/1901 2/322 3طبقه 

 21179/2 71/711 1079/1 1/0611 20260/2 0/691 3919/1 9/3290 21700/2 1/070 1631/1 1/0600 2/322 0طبقه 

 2273/2 11/760 723/2 9/3331 21001/2 7/716 6006/2 3/3926 21127/2 0/616 0696/2 1/3300 2/002 1طبقه 

 

 اعارتف طبقات
 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22071/2 9/172 3603/1 9/191 21100/2 160 3170/1 1/009 21316/2 0/130 1260/1 1/190 2/322 3طبقه 

 21320/2 0/320 6007/1 3/1201 20001/2 0/093 6313/1 1/1022 2197/2 1/010 3660/1 3/1261 2/322 0طبقه 

 22991/2 1/366 9101/2 0/1611 21691/2 306 9020/2 7/1031 21021/2 3/097 7721/2 1/1600 2/002 1طبقه 

 

نامه آییندر ( IIIبرای ساختگاه نوع )مقادیر شاخص پایداری سازه با اهمیت زیاد در پهنه با خطرنسبی خیلی زیاد : 5جدول 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22000/2 009 3901/2 9/712 22121/2 7/061 3091/2 9/900 22311/2 0/160 0016/2 0/700 2/322 9طبقه 

 22307/2 0/006 6017/2 7/1060 22731/2 1/160 0100/2 1/1977 22009/2 1/333 3607/2 9/1090 2/322 0طبقه 

 22060/2 9/030 0917/2 1/0392 21267/2 0/637 6021/2 0/0990 22061/2 0/170 021/2 3/0136 2/322 7طبقه 

 22700/2 7/1210 2630/1 0/3010 21361/2 707 0211/2 3/1219 21126/2 0/000 0900/2 7/3076 2/322 6طبقه 

 22760/2 1000 2090/1 9/1120 21111/2 0/910 7711/2 6/0103 21173/2 0/676 0693/2 1/1102 2/322 0طبقه 

 22079/2 0/1309 270/1 7/1992 21619/2 3/1200 0101/2 9/6007 21310/2 0/710 0910/2 0/0203 2/322 1طبقه 

 22099/2 7/1106 2203/1 1/0070 21600/2 1120 7001/2 0/7330 21376/2 7/790 0160/2 9/0906 2/322 3طبقه 

 2263/2 6/1017 6601/2 9/6039 21030/2 1/1106 0231/2 9/0033 21216/2 3/002 3091/2 0/6961 2/322 0طبقه 

 22072/2 6/1010 0017/2 3/7919 22021/2 1/1100 1690/2 0/9091 22110/2 6/031 1190/2 0/0209 2/002 1طبقه 

 

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22017/2 0/010 1261/2 36/602 22101/2 1/009 1206/2 9/070 2230/2 0/020 333/2 9/691 2/322 7 طبقه

 22111/2 0/190 6000/2 0/1111 22030/2 3/172 6027/2 1/1017 22601/2 1/126 063/2 7/1171 2/322 6طبقه 

 2260/2 1/697 903/2 6/0020 21001/2 616 000/2 0/0700 22996/2 0/071 7611/2 0/0001 2/322 0طبقه 

 22761/2 6/007 9700/2 0/3211 21106/2 709 9220/2 1/3702 21166/2 3/729 0270/2 7/3270 2/322 1طبقه 

 22606/2 0/976 2226/1 7/3013 21603/2 7/090 9006/2 9/1711 21309/2 1/011 0311/2 9/3092 2/322 3طبقه 

 22767/2 0/1230 7026/2 0/1609 21132/2 7/970 7020/2 7/0792 21173/2 9/070 6027/2 1/1700 2/322 0طبقه 

 22309/2 9/1200 3011/2 6/0030 22701/2 9/1229 0971/2 7/6079 22091/2 7/911 0600/2 1/0611 2/002 1طبقه 
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( در IIIنوع )مقادیر شاخص پایداری سازه با اهمیت زیاد در پهنه با خطرنسبی خیلی زیاد برای ساختگاه : 5جدول ادامه 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازه IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022نامه آیین

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22116/2 0/106 6919/2 70/011 22000/2 7/176 6011/2 9/690 22600/2 0/161 0961/2 3/006 2/322 0طبقه 

 22017/2 7/362 1360/1 3/1167 21001/2 0/311 2700/1 0/1101 21003/2 7/329 9719/2 0/1197 2/322 1قه طب

 22999/2 190 0207/1 1/1011 21001/2 0/160 1133/1 0/0073 21031/2 1/102 2010/1 3/1007 2/322 3طبقه 

 21101/2 1/007 1771/1 6/0010 20269/2 6/000 1136/1 9/3290 21707/2 0/190 9926/2 1/0077 2/322 0طبقه 

 22690/2 6/631 0790/2 7/3102 21001/2 1/097 0101/2 3/3926 21270/2 1/000 1001/2 9/3007 2/002 1طبقه 

 

 طبقات
ارتفاع 

(cm) 

 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد 

iP eu iV 
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 iP eu iV پایداری
شاخص 

 پایداری

 22701/2 6/139 1113/1 1/112 21100/2 130 201/1 1/009 21011/2 0/117 9301/2 9/101 2/322 3طبقه 

 21027/2 0/010 3797/1 1/977 20001/2 0/031 3201/1 1022 21067/2 3/020 1001/1 3/1227 2/322 0طبقه 

 22909/2 1/321 7706/1 1029 21691/2 0/001 7361/2 7/1031 21137/2 6/000 6030/2 9/1001 2/002 1طبقه 

 

 نامهآیین نسبت به 0022شاخص پایداری در ویرایش چهارم استاندارد شود، ( مالحظه می0( و )1که از جداول ) طورهمان

IBC 2003 نامهآیین افزایش و این مقدار نسبت به UBC 1997 همچنین شاخص پایداری در سازه دهد.کاهش را نشان می-

( و پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد، شهر III) های با اهمیت خیلی زیاد واقع در ساختگاه نوعهای با اهمیت زیاد نسبت به سازه

 است. افتهیکاهشتهران، 
 

 هدف مکان رییتغ  -4-4

ایران،  0022مطابق ویرایش چهارم استاندارد  شدهیطراحهای برای سازه مؤثرهدف و زمان تناوب  مکان رییتغمقدار 

در ( IIIبرای ساختگاه نوع )ی و توزیع یکنواخت( برای دو الگوی بار )توزیع مود UBC 1997 نامهآیین و IBC 2003نامه آیین

 است: شدهارائه( 7( و )6های )جدول

 

متناسب با توزیع نیروها  پهنه با خطر نسبی خیلی زیاددر  هدف برای سازه با اهمیت خیلی زیاد مکان رییتغمقدار : 6جدول 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازهدر طبقات در مود اول 
 UBC 1997 IBC 2003 0022ویرایش چهارم استاندارد  نامهآیین

 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 تعداد طبقات

0C 3090/1 3079/1 3309/1 0096/1 3191/1 3601/1 3091/1 3170/1 3020/1 3677/1 3321/1 3290/1 

1C 026/1 2901/1 2006/1 2/1 026/1 0311/1 2013/1 2/1 0900/1 3101/1 1003/1 1100/1 

2C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

3C 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

ABSa  9600/2 9600/2 9600/2 0960/2 1120/2 1120/2 1120/2 1201/2 1076/2 1076/2 1076/2 1076/2 

eT 1007/2 0019/2 6333/2 7600/2 1010/2 1013/2 6333/2 7613/2 1033/2 1020/2 6316/2 7613/2 

)(mt 206/2 130/2 110/2 101/2 239/2 236/2 267/2 201/2 216/2 210/2 203/2 110/2 
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متناسب با توزیع نیروها  هدف برای سازه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد تغییرمکانمقدار : 7جدول 

 طبقه 9های سه، پنج، هفت و برای سازهیکنواخت در طبقات متناسب با الگوی بار 
 UBC 1997 IBC 2003 0022ستاندارد ویرایش چهارم ا نامهآیین

 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 طبقه 9 طبقه 7 طبقه 0 طبقه 3 تعداد طبقات

0C 3021/1 3301/1 3231/1 0677/1 3203/1 3100/1 3206/1 0906/1 3297/1 3393/1 327/1 0061/1 

1C 0000/1 1603/1 1120/1 2090/1 0006/1 0110/1 1397/1 2090/1 3077/1 3030/1 0101/1 1927/1 

2C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

3C 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

ABSa  9600/2 9600/2 9600/2 9600/2 1120/2 1120/2 1120/2 1120/2 1076/2 1076/2 1076/2 1076/2 

eT 3933/2 1901/2 0311/2 6000/2 3901/2 3011/2 0311/2 6071/2 3930/2 3021/2 0090/2 6071/2 

)(mt 267/2 121/2 11/2 139/2 23/2 200/2 20/2 261/2 236/2 209/2 26/2 279/2 

 

 نحوه تشکیل مفصل پالستیک  -4-5

با خطر نسبی  در پهنهطبقه با اهمیت خیلی زیاد  9سه، پنج، هفت و  هاینحوه تشکیل مفاصل پالستیک در قاب سازه

تحت ( IIIاختگاه نوع )برای س UBC 1997نامه و آیین IBC 2003نامه ، آیین0022خیلی زیاد در ویرایش چهارم استاندارد 

 آورده شده است. (3) در شکلیکنواخت  بارنیروها در طبقات متناسب با الگوی توزیع 
 

 

 
های با اهمیت خیلی زیاد در پهنه باخطر نسبی خیلی زیاد برای سازهدر نحوه تشکیل مفصل پالستیک  : 3شکل 

 IBC 2003و  UBC 1997، 0022م استاندارد یکنواخت مطابق ویرایش چهار توزیع بار( تحت IIIساختگاه نوع )
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های با اهمیت خیلی زیاد در پهنه باخطر نسبی خیلی زیاد نحوه تشکیل مفصل پالستیک در سازه : 3شکل ادامه 

 IBC 2003و  UBC 1997، 0022یکنواخت مطابق ویرایش چهارم استاندارد بار  توزیع( تحت IIIبرای ساختگاه نوع )

 

ویرایش چهارم هدف در  مکان رییتغبه دلیل افزایش مفاصل پالستیک شود، شاهده میم( 3کل )که از ش طورهمان

 شدهلیتشکوقفه استفاده بیو در مرحله  یشتر بودهب IBC 2003 نامهآیین و UBC 1997 نامهآیین نسبت به 0022استاندارد 

مطابق  شدهیطراحهای سازه برخالف، 0022اندارد ابق ویرایش چهارم استمط شدهیطراحهای سه و پنج طبقه است و در سازه

 است. شدهلیتشکهای طبقه اول مفصل پالستیک در ستون، IBC 2003نامه و آیین UBC 1997نامه آیین

 

 وضعیت مفاصل و معیار پذیرش  -4-6

سه،  هایی قاب سازهجایی براجابه –های مختلف منحنی نیرو جایی، برش پایه، وضعیت مفاصل در محدودهمقادیر جابه

مطابق ویرایش چهارم ( IIIخیلی زیاد برای ساختگاه نوع ) یخطر نسبدر پهنه با طبقه با اهمیت خیلی زیاد  9پنج، هفت و 

 آورده شده است.( 0) در جدولمتناسب با توزیع بار یکنواخت  UBC 1997 و IBC 2003، 0022استاندارد 
 

طبقه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با خطر نسبی  9، هفت و سه و پنجی سازه وضعیت مفاصل و معیار پذیرش در: 0جدول 

 متناسب با توزیع بار یکنواخت( IIIبرای ساختگاه نوع ) خیلی زیاد

 طبقه 0 سازه جدول مقادیر نمودار پوش اٌوِر قاب    طبقه 3 سازه جدول مقادیر نمودار پوش اٌوِر قاب

 گام

-جابه

جایی 

(cm) 

برش 

پایه 

(tonf) 

A 

to 

B 

B 

to 

IO 

IO 

to 

LS 

 

 

 گام 

-جابه

جایی 

(cm) 

برش 

پایه 

(tonf) 

A 

to 

B 

B 

to 

IO 

IO 

to 

LS 

2 2 2 10 2 2    2 2 2 72 2 2 

1 31/1 0/33 11 1 2    1 13/0 06/73 69 1 2 

0 06/0 07/10 36 6 2    0 00/3 69/121 61 9 2 

3 19/3 00/60 33 9 2    3 19/1 11/101 00 10 2 

1 29/0 0/02 07 10 2    1 70/6 61/111 19 01 2 

0 11/6 77/07 03 19 2    0 3/0 37/109 16 01 2 

6 30/7 96/09 02 19 3    6 90/9 70/172 39 31 2 

7 21/12 00/91 02 13 9    7 70/12 9/171 39 31 2 

0 00/13 90/90 02 2 00    0 60/11 23/173 39 00 3 
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طبقه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با خطر  9ی سه و پنج، هفت و فاصل و معیار پذیرش در سازهوضعیت م: 0جدول ادامه 

 ( متناسب با توزیع بار یکنواختIIIنسبی خیلی زیاد برای ساختگاه نوع )

 طبقه 9 سازه جدول مقادیر نمودار پوش اٌوِر قاب     طبقه 7 سازه جدول مقادیر نمودار پوش اٌوِر قاب

 گام

-جابه

جایی 

(cm) 

برش 

پایه 

(tonf) 

A 

to 

B 

B 

to 

IO 

IO 

to 

LS 

   

 گام 

-جابه

جایی 

(cm) 

برش 

پایه 

(tonf) 

A 

to 

B 

B 

to 

IO 

IO 

to 

LS 

2 2 2 90 2 2     2 2 2 106 2 2 

1 2/1 11/00 90 2 2     1 2/1 07/06 106 2 2 

0 66/0 37/117 96 0 2     0 2/3 01/160 100 1 2 

3 11/1 10/199 00 16 2     3 170/1 20/016 111 10 2 

1 01/6 03/036 71 01 2     1 026/0 61/037 120 01 2 

0 11/0 9/060 60 32 2     0 377/6 03/000 99 07 2 

6 11/12 21/092 61 31 2     6 933/0 96/006 96 32 2 

7 91/11 21/326 61 31 2     7 0/12 20/321 91 30 2 

0 01/10 11/310 09 39 2     0 000/10 91/306 07 39 2 

9 20/13 6/310 00 12 2     9 271/11 60/336 06 12 2 

12 93/00 67/330 01 02 01     12 10/07 00/373 77 19 32 

 

 نمودار پوش اُوِر  -4-7

اد برای خیلی زی یخطر نسبطبقه با اهمیت خیلی زیاد در پهنه با  9سه، پنج، هفت و  هاینمودار پوش اٌوِر قاب سازه

 آورده شده است. (1شکل )در  در مود اولتوزیع  متناسب با توزیع بار یکنواخت و( IIIساختگاه نوع )
 

 

 
( IIIهای با اهمیت خیلی زیاد در پهنه باخطر نسبی خیلی زیاد برای ساختگاه نوع )سازه نمودار پوش اُوِر : 4شکل 

 لدر مود اویکنواخت و توزیع بار توزیع  متناسب با
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 شدهیطراحهای (، در سازه0، مطابق جدول )هدف مکان رییتغبه دلیل افزایش  شودالحظه میم( 1شکل ) ازکه  طورهمان

 ها در ویرایش چهارم، خرابیIBC 2003 نامهآیین و UBC 1997 نامهآیین نسبت به 0022استاندارد  ویرایش چهارم مطابق

نسبت به ویرایش  UBC 1997و  IBC 2003های نامهای آیینود عملکرد لرزهباشد که بیانگر بهببیشتر می 0022استاندارد 

 باشد. می 0022چهارم استاندارد 

 

 

 گیرینتیجه -5
 ریتأثنیروی زلزله و همچنین بررسی  نتایج حاصل از در تعیین مؤثرپارامترهای  بررسی تفاوت منظوربهدر این مطالعه 

پذیری آرمه با شکلا سیستم مقاوم در برابر نیروی جانبی در دو جهت قاب خمشی بتنای ساختمان بارتفاع بر عملکرد لرزه

-و آیین UBC 1997نامه ایران، آیین 0022نامه و مطابق آیینشده طبقه درنظرگرفته  9های سه، پنج، هفت و متوسط، سازه

 سازی، تحلیل و طراحی شد.مدل ETABS افزارنرمدر  IBC 2003نامه 

روش به  SAP 2000افزار تحلیل و طراحی در نرمها از هر سازه یک قاب بررسی سطح عملکرد سازه منظوربهسپس 

 0022در ویرایش سوم استاندارد  شدهیطراحهای ای در تمامی ساختمانوزن لرزه .است شدهلیتحل تحلیل استاتیکی غیرخطی

باشد افزایش در تیرها می کاررفتهبهجب افزایش درصد آرماتور افزایش برش پایه که مو جهیدرنتبه دلیل افزایش ضریب زلزله و 

نیز به دلیل افزایش ضریب زلزله و حداقل بار زنده گسترده یکنواخت وارد بر  0022و این مقدار در ویرایش چهارم استاندارد 

های ای تمامی ساختمانزهاست. همچنین مقادیر وزن لر افتهیشیافزا 0022استاندارد  طبقات نسبت به ویرایش دوم و سوم

 افتهیشیافزا IBC 2003 نامهآیین و UBC 1997نامه نسبت به آیین 0022بر اساس ویرایش چهارم استاندارد  دهشیطراح

- UBCنامه نسبت به آیین IBC 2003نامه بر اساس آیین شدهیطراحهای در تمامی ساختماننیز ای . مقادیر وزن لرزهاست

 است. افتهیشیافزا 1997

 0022به دلیل رابطه مستقیم لنگر واژگونی با مقدار نیروی زلزله وارد بر طبقات، لنگر واژگونی در ویرایش چهارم استاندارد 

است.  افتهیکاهشضریب اطمینان در مقابل واژگونی  درنتیجه وهای دوم و سوم افزایش ها نسبت به ویرایشدر تمامی ساختگاه

افزایش و ضریب اطمینان در  موردمطالعههای نامه، در تمامی آیینسه نسبت به ساختگاه نوع دونوع لنگر واژگونی در ساختگاه 

 است. افتهیکاهشمقابل واژگونی 

 UBC 1997نامه نسبت به آیین 0022بق ویرایش چهارم استاندارد مطا شدهیطراحهای شاخص پایداری در تمامی سازه

 دهد.را نشان میافزایش  IBC 2003نامه نسبت به آییناست. همچنین این مقدار  افتهیکاهش

نسبت به  0022بارگذاری جانبی در ویرایش چهارم استاندارد الگوی هدف در هر دو  مکان رییتغها در تمامی ساختمان

بت نس IBC 2003نامه هدف در آیین مکان رییتغهمچنین  است. افتهیشیافزا UBC 1997نامه و آیین IBC 2003نامه آیین

 است. افتهیشیافزا UBC 1997نامه به آیین

 و UBC 1997نامه بیشتر از آیین 0022ویرایش چهارم استاندارد  مطابق شدهیطراحهای مفصل پالستیک در ساختمان

 سه طبقهولی در سازه  است شدهلیتشکوقفه در مرحله استفاده بیمفاصل و است  شدهلیتشک IBC 2003 نامهآیین

 است. شدهلیتشکدر حالت ایمنی جانی  0022طابق ویرایش چهارم استاندارد م شدهیطراح
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 مراجع
، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش دوم، تهران: 1370(، 0022ها در برابر زلزله )استاندارد نامه طراحی ساختمانآیین[ 1]

 .نشر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

م، تهران: ت راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش سو، مرکز تحقیقا1301(، 0022ها در برابر زلزله )استاندارد ساختماننامه طراحی آیین[ 0]

 .نشر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

م، تهران: ت راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش چهار، مرکز تحقیقا1393(، 0022ها در برابر زلزله )استاندارد نامه طراحی ساختمانآیین[ 3]

 .نشر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پذیری متوسط فوالدی با شکلارزیابی و مقایسه قاب خمشی "،1393 باوندی، محمد؛ قدرتی امیری، غالمرضا؛ شامخی امیری، محمد،[ 1]
 ، اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران."0022نامه های سوم و چهارم آییندر ویرایش

ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش اٌوِر، چاپ پنجم، تهران: ای سازه، طراحی و بهسازی لرزه1300رامین،  نژاد،تقی[ 0]

 نشر کتاب دانشگاهی.

با ویرایش سوم استاندارد  شدهیطراحهای خمشی ویژه فوالدی ای قابارزیابی لرزه"،1300حسینی هاشمی، بهرخ؛ پروری، علی، [ 6]
(، مرکز تحقیقات ساختمان و 0022ها در برابر زلزله )استاندارد نامه طراحی ساختمانارمین همایش نگرشی بر آیین، چه"0022

 مسکن، تهران.

سازمان ریزی کشور، تهران: ، سازمان مدیریت و برنامه1391، 362های موجود، نشریه شماره ای ساختماندستورالعمل بهسازی لرزه[ 7]

 ی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.ریزمدیریت و برنامه

پذیری متوسط مطابق استاندارد آرمه با شکلارزیابی و مقایسه عملکرد قاب خمشی بتن"،1390محمودیان، محمدرضا،  رحیمی، آرش؛[ 0]
عماری و المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، مبین، سومین کنفرانس "IBC 2003و  UBC 1997ایران،  0022

 مدیریت شهری.

، "های فوالدی قاب خمشی معمولیای ساختمانارزیابی لرزه"، 1307، علی؛ رضویان امرئی، علی، یکاظم دیسقدرتی امیری، غالمرضا؛ [ 9]

 .17-0: 1300، بهار و تابستان 0/0نشریه علمی و پژوهشی سازه و فوالد، 

، "0022های با اهمیت خیلی زیاد در استاندارد ی به روش طراحی ساختماننگاه انتقاد"،1392محمودی، موسی؛ قبادی، عباس، [ 12]

 .369-360: 1392، شهریور 10-3دانشکده فنی، دوره  -یبردارنقشهنشریه مهندسی عمران و 

ابق ها مطهای فوالدی قاب خمشی بر اساس اهمیت آنیی سازهارزیابی سطح عملکرد لرزه"،1391معصومی، علی؛ سرلک، نرگس، [ 11]
 .01-71: 1391، زمستان 31-0، دوره 1/1ی مهندسی عمران شریف. ، نشریه"ایران 0022استاندارد 

بر اساس ویرایش چهارم و  شدهیطراحآرمه ویژه ای قاب خمشی بتنارزیابی سطح عملکرد لرزه"،1390نیکخو، علی؛ منتظری، ایمان، [ 10]
 .لمللی سازه، معماری و توسعه شهریا، دومین کنگره بین"0022نامه ویرایش سوم آیین

[13] American Concrete Institute, 2008, “ACI 318-08, Biulding Code Requirements for Structural Concrete 

(318-08)”, Michigan: American Concrete Institute. 

[14] American Society of Civil Engineers, 2003, “ASCE 7: Minimum Design Loads for Biulding and Other 

Structures (ASCE 7-05)”, New York: American Society of Civil Engineers. 

[15] Federal Emergency Management Agency, FEMA , 2000, “Prestandard and Commentary for The Seismic 

Rehabilitation of Biuldings (FEMA-356)", Washington, D.C. 

[16] International Code Council Inc. (ICC), 2003, “International Building Code (IBC 2003)”, United State of 

America: ICC. 

[17] International Conference of Building Officials, 1997, “1997 Uniform Building Code”, Volume 2, United 

State of America, International Conference of Building Officials. 

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

