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 چکیده:

های فوالدی پرکاربرد در ایران یعنی قاب خمشیی  سازهای پذیری لرزهبررسی میزان آسیب هدف: 

و درنتیجیه ماایسیه    در جرییان زلزلیه   نامنظم با انواع نامنظمی مرکزهم و سیستم های مهاربندی

 ای برای یک بنای ساختمانیه سازهها برای انتخاب سیستم بهینآن

ای رایی  در  ای دو سیسیتم سیازه  پیژوهش ااریرق قابلییت اعتمیاد لیرزه      شناسی پژووه:: روش

نحنیی  اسیتفاده از رو  م  مرکیز فیوالدی را بیا   ی فوالدی یعنی سیستم مهاربندی همهاساختمان

-و همچنین اثر نامنظمی عمودی سیازه های قاب خمشی فوالدی شکنندگی در ماایسه با سیستم

طبایه ابتیدا    نهو  ق ششسه سازه دسته سه ترکند. به عبارت دقیقارزیابی میهای با طباه نرم را 

ی و بعد دون نامنظممرکز ببار با سیستم مهاربند فوالدی هم سیستم قاب خمشی و یک یک بار با

ها بیا  شوند. سپس این سازهنرم طراای میها با نامنظمی عمودی طباه از آن هر یک از این سازه

منحنی شیکنندگی هیر ییک از ایین     نهایت  و در شدهدینامیکی فزاینده ارزیابی استفاده از تحلیل 

فروریز  استخراج شیده و  استفاده بالوقفهق ایمنی جانی و آستانه ها برای سه سطح عملکرد سازه

 شوند.با یکدیگر ماایسه می

شود که در این ایاالت سیازه   یمشاهده م گیردیکه طباه نرم در طباه اول قرار م یزمان :هایافته

  د.گیراالت نسبت به سازه قاب خمشی قرار می ترینبحرانیدر یمهاربند
زییاد   اول طبایه نیرم در طبایه    جانمیایی  به مرکزهای مهاربندی همزهاساسیت سا گیری:نتیجه

و  باشید یمی  تیر ریعی   عملکرد سیازه در زلزلیه   باشدیکه طباه نرم در طباه اول م یاست و زمان

 .شودمی بیشتر هادر آن ی و به خصوص واژگونیااتمال خراب

منحنی شیکنندگیق تحلییل دینیامیکی فزاینیدهق قیاب خمشیی فیوالدیق قیاب          های کلیدی:واژه

 .مهاربندی هم مرکزق نامنظمی در ارتفاع



 کلیات پژوهش -1

 

 مقدمه -1-1

هیای آن و اجیم   سیازه  عین االخیزترین کشورهای دنیاست. در یکی از لرزهایران 

باشد. خسیارات ناشیی از   صد هزار میلیارد ریال میبالغ بر چندها ی موجود در آنسرمایه

توان در می باال است و این واقعیت راها در این کشور به طرز چشمگیری لرزهوقوع زمین

ای هیای سیازه  وروح مشاهده کیرد. آسییب  ذهاب استان کرمانشاه بهزلزله اخیر در سرپل

هاق کیفیت مصالحق بزرگا و کاررفته در آنای بههاق سیستم سازهبسته به نوع کاربری سازه

بیه عملکیرد میورد     لرزهق ساختگاه و عوامل بسیار دیگر متفاوت باشد و بستهشدت زمین

هیای اخییر مییزان    تواند خسارات متفاوتی به بار داشته باشد. در سیال انتظار از سازه می

ای را به منظیور  خیز بودجهیافته است و اکثر کشورهای لرزهآگاهی از خطر زلزله افزایش

رو امیروزه و  اند. ازایین های موجود اختصاص دادهپذیری سازهسازی و کاهش آسیبمااوم

طور خاص سازه و زلزله به وقوع پیوسته هایی که در علم مهندسی عمران و بهبا پیشرفت

استق برای جلوگیری از این خسارات و تلفات ناشی از بارهای جانبی وارد شده بر سیازهق  

ماابله با بار زلزلهق یکی های باربر جانبی مختل  برای بررسی و در نتیجه انتخاب سیستم

های فوالدی شود؛ اما با توجه به رشد روز افزون تعداد سازهث تلای میترین مباااز مهم

سازیق محدود بودن بودجه تخصیص یافتیه و همچنیین   های مااومدر کشورق تعدد رو 

سازیق تهیه یک مجموعه اطالعیاتی بیرای تعییین اوال    های مااومهزینه باالی اکثر رو 

ای در جرییان زلزلیه و ثانییا مییزان     ازههای سمیزان آسیب پذیر بودن هر یک از سیستم

ها بیش از ای آنسازی بر روی عملکرد لرزههای رای  مااومرو اثربخشی هر یک از این 

ای براساس سطح عملکیردق توسیعه   ترین بحث در طراای لرزهپیش رروری هست. مهم

هیای جدیید و   اال دقیق جهیت تحلییل و طراایی سیاختمان    های ساده و درعینرو 

تیرین  مناسیب  های موجود در برابر سطوح عملکیردی مختلی  هسیت.   زیابی ساختمانار
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ای مااوم در برابر زلزلهق تحلییل قابلییت   رویکرد برای ارزیابی اثربخشی یک سیستم سازه

هیا را در  توانید بیه سیادگی عیدم قطعییت     لییل میی  ای اسیت؛ زییرا ایین تح   اعتماد لیرزه 

هیای نسیبتا   زه بازتیاب دهید. یکیی از رو    های جانبی و همچنین ظرفیت سیا بارگذاری

هیای  ایق اسیتفاده از منحنیی  هیای سیازه  ای سیسیتم جدید در تعیین قابلیت اعتماد لرزه

هیا  رفتیه از ایین منحنیی   ای معتبر دنیا رفتههای بهسازی لرزهنامهشکنندگی هست. آیین

قی  ایاالت   هیای شیکنندگی دروا  کنند. منحنیها استفاده میبرای کنترل عملکرد سازه

ای میورد انتظیار سیازه تبییین     هیا عملکیرد لیرزه   ااتمال شرطی هستند که به کمک آن

ها ااتمال رسیدن و یا تجاوز از یک اد مشخص آسییب را بیه ازای   شود. این منحنیمی

هیای شیکنندگی   نمایند. منحنیهای مختل  مشخص میلرزهماادیر مختل  شدت زمین

پیذیری  هاق قابلیت اعتماد مطالعات آسییب نوع تحلیلی آن ای انواع مختلفی دارند کهلرزه

هیای  اند. با توجه به شرایط هندسی خاص و رفتار متفاوتی کیه سیازه  ها را ارتاا دادهسازه

های مهاربنیدی نیامنظم بیا انیواع     فوالدی پرکاربرد در ایران یعنی قاب خمشی و سیستم

پیذیری  ز بیه بررسیی مییزان آسییب    دهنید نییا  نامنظمی در جریان زلزله از خود بروز می

ای بیرای ییک   ها برای انتخاب سیسیتم بهینیه سیازه   نتیجه ماایسه آن ها و درای آنلرزه

ی از ابه ترتیب نمونیه  2-1و  1-1 هایشکلدر  رسد.بنای ساختمانی رروری به نظر می

مرکیز  قاب مهاربنیدی هیم  و  قاب خمشی ایسیستم سازهپیکربندی یک سازه فوالدی با 

 شود.میفوالدی مشاهده 

 

 یقاب خمش یباربر جانب یستمبا س یسازه فوالد یک یکربندیپ  -1-1شکل  
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 مرکزهم یقاب مهاربند یباربر جانب یستمبا س یسازه فوالد یک یکربندیپ -2-1شکل 

  اهداف -1-2

مایاوم در برابیر    هیای یسیتم بسته به س قیبا قاب فوالد یهاناساختم یاعملکرد لرزه

 یمتنوع و متفیاوت باشید. در طی    یریگبه مادار چشم تواندیو بار زلزله م یجانب یبارها

هیاق عملکیرد   سیازه  یااعتماد لرزه یتقابل یهاگذشته و با رشد و گستر  رو  یهادهه

از مطالعیات در   یاند اما تعیداد کمی  شده یجداگانه بررس رطوبه یباربر جانب هاییستمس

 یاو لیرزه  ییایی جغراف ییت است. از آنجا که موقعها انجام شدهیستمس ینا یسهماا ینهزم

 یمخیرب قیرار دارد و از طرفی    هایلرزهیناست که همواره در معرض زم یابه گونه یرانا

اعتمیاد   ییت قابل ییندر تع یناش مهم یباربر جانب یستمسازهق انتخاب نوع س یدر طراا

وارد شده به سازه دارد اما با  یاستهالک انرژ یزمو مکان یرساخت و تعم یهاینهسازهق هز

مناطق لرزه  یگرو ژاپن و د یکادر آمر یوستهبه وقوع پ هایلرزهینکه تجربه زم ینوجود ا

 یفیوالد  شیقاب خم یستمدر عملکرد س یجد یهایدباعث به وجود آمدن ترد یادن یزخ

 هیای یسیتم س ینشده است اما استفاده از ا یمرکز فوالدهم یمهاربند یستمو عملکرد س

 هیای یسیتم بیا گسیتر  س   یدر کشور میا رواج دارد. از طرفی   یاطور گستردهبه یاسازه

مایاوم در برابیر کمیانش بیه عنیوان       یمهاربنید  یستمو س یبرون مرکز فوالد یمهاربند

ست آمیده از  به د ی با استفاده از نتا توانیمرکز مهم هاربندیقاب م یبرا ییهایگزینجا

 یهیا هیا و مطالعیات انجیام شیده در پیژوهش     آن با پژوهش ی نتا یسهپژوهش و ماا ینا

بیا   البتیه  یباربر جانب یستمچهار س یناعتماد ا یتقابل یثاز ا یخوب یبندبه جم  یندهآ

 ی. لذا بررسی یدپژوهش رس یندر نظر گرفته شده در ا یارهایها و معیدگاهد لحاظ کردن
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 ییت اهم یدارا یباربر جیانب  هاییستمدو نوع از س یناعتماد ا یتعملکرد و قابل یسهو ماا

 هست.

به صورت  یایشده به طر یاد یباربر جانب هاییستمبا س یفوالد یهااز سازه بسیاری

ها مثال در مورد طباه نرم عمدا اتفیا   ینامنظم ینا از ینامنظم هستند که برخ یعمود

از  یطور مثال ناشی رخ دهند و به یممکن است به صورت اتفاقها ینامنظم یافتد. باقیم

 یاریبسی  ینکیه ا ساخت سازه باشند. کما مراالدر  اشتباهات یات یاها و یعدم هماهنگ

سیازه و   یبهساز یقخسارات اتفاق یونسازه و مد یاتچرخه ا یها در طینامنظم یناز ا

 ییر اخ یهیا دهه ینامنظم در ط یهاسازه یارفتار لرزه یهستند. از طرف یکاربر ییرتغ یا

 فهیم سیازه   ینمهندسی  یبیرا  تیجیه . در ندهندیها مسازه یننشان از عملکرد نامناسب ا

 ست.ا یاتیها اسازه ینا یاتر پاسخ لرزهیقعم

 یهیا نادر سیاختم  یی  را یاسیازه  یسیتم دو س یااعتماد لیرزه  یتااررق قابل پژوهش

 یرا بییا اسییتفاده از رو  منحنیی یمرکییز فییوالدهییم یمهاربنیید یسییتمس یعنییی یفییوالد

 یاثیر نیامنظم   ینو همچنی  یفیوالد  یقیاب خمشی   هاییستمبا س یسهدر ماا یشکنندگ

 سیه  تیر ییق . به عبارت دقکندیم یابیارز یسهماا ینبا طباه نرم را بر ا یهاسازه یعمود

 یسیتم بار با س یکو  یخمشقاب یستمس بار با یکابتدا  طباه ق شش و نهدسته سازه سه

 یهیا بیا نیامنظم   سیازه  یین از ا یکو سپس هر  یمرکز بدون نامنظمهم یمهاربند فوالد

ها با اسیتفاده  سازه ین. سپس اشوندیم یطباه نرم طراا یدارا یعنیساختمان  یعمود

 یزمیان  یخچیه تار یخطی ییر غ یهیا ییل از تحل یاکه مجموعه یندهفزا ینامیکید یلاز تحل

 از ییک هیر   یشیکنندگ  یمنحنی  یتو درنها شودیم یابیاند ارزشده یاسکه ما باشندیم

 یبنید منجر به جم  هاین. همه اشوندیم یسهماا یکدیگرها استخراج شده و با سازه ینا

 .شودیم یمرکز فوالدهم بندیمهار خمشی و یهاقاب یدرباره اثربخش تریجام 

  هاسازه یاحتماالت یابیمراحل ارز -1-3

براسیب   یاسیازه  ییر غ ییا و  یامختل  سیازه  یاجزا پذیرییبآس یکم یانمنظور ببه 

اسیاس بیه    یاسیازه  ییر غ یاجیزا  یاها در مورد هر نوع از سازه توانیخطر زلزله م یزانم

 ییک فرا گذشت از  یااساس به شتابق ااتمال وقوع  یاسازه یرغ یو اجزا ینسب ییجابجا

 ییا مکیان و   یییر شیتابق تغ  یرمعرف زلزله نظ ویژگی یکخسارت خاص را براسب  یزانم

 یبیرا  ییات عمل یین نمیود. تکیرار ا   ییان ب یفیی بر اساس شتاب ط یاو  ینسرعت اداکثر زم
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نرمیال   هیای یمنحنی  یید تک پارامترهاق منجیر بیه تول   یرسا یاها یتکم ینمختل  ا یرمااد

دادن  نشیان  یبیرا  یشیکنندگ  هایی. منحنگرددیم یشکنندگ یموسوم به منحن یاشده

زلزله و بیه صیورت    یلبه دل یبه خصوص یااتمال فراگذشت از اد خراب یا یااتمال خراب

 یشیکنندگ  هیای یمنحنی  یطیور کلی  روند. بهیبه کار م ینارکت زم یهایندهاز نما یتابع

 شیود یانجام م یورود یتصادف یهایرمتغ ییکه: ابتدا شناسا یندآ یصورت بدست م ینبد

. شیوند یمدل مشخص م یها بر اساس سازهیستممحتمل س ناریوهایآن س ییجهو در نت

. سیپس  شیود یم یسازیمشخص و کم یدر اثر زلزله ااتمال ینسپس ارکات محتمل زم

و  یامرتبط بیه خطیر لیرزه    یتاارا ینب یسهبا ماا یتو در نها شودیم یابیپاسخ سازه ارز

 .شوندیتوسعه داده م هایمدل منحن یاسازه یستمس یااالت اد

 ییر اثیر بیه شیرح ز    یین ا یخالصه مجموعه اقدامات الزم مرتبط با هدف پژوهش طوربه

 هست:

 یهیا سیازه  یااتمیاالت  ییابی ارز یموجود بیرا  یهاسازه یلتحل یها( مطالعه رو ال 

 یفوالد

 [1]1یتبسافزار اها در نرمسازه یسه بعد یمدل ها یها و طراا( انتخاب پالن سازهب

 متعاقب آن یااتماالت یهایلجهت انجام تحل

و انجیام   [2] 2یسافیزار اپنسی  شده با اسیتفاده از نیرم   یطراا یهاسازه یساز( مدلپ

هیاق   ییل تحل یاثبات درسیت  یمراله برا ین. الزم به ذکر است که در ایدو بعد یهایلتحل

 .شوندیم یسنجها بر اساس مراج  معتبر صحتسازهاز  یکی

مدل شیده و مشیخص    یهاسازه یبر رو یشیافزا یخطیرغ ینامیکید یل( انجام تحلت

 یکردن ااالت اد

انجیام   ییل هیا تحل آن یکه بیر رو  ییهااز سازه یکهر  یشکنندگ هایی( ارائه منحنث

 شده است

 به دست آمده. ی نتا یسه( مااج

                                                                                                                               
1  Etabs 
2  Opensees 
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  ساختار پژوهش -1-4

 های زیر هست:این پژوهش مشتمل بر بخش

عالوه بر بیان مبانی نظری پژوهش مروری بر مطالعیات گذشیته در زمینیه     فصل دوم

طیور خیاص   یکرد  بیه های فوالدی انجام خواهد داد و روعملکرد سازهااتماالتی تحلیل 

بحیث ایین پیژوهش و     ای میورد هیای شیکنندگی و دو سیسیتم سیازه    معطوف به تحلییل 

 ست.های از نوع طباه نرم اهمچنین نامنظمی

طراایی و تحلییل و نحیوه بیه دسیت      بیه  الوه بر تشریح روند انجام کارق عفصل سوم 

پردازد و نتای  مربوطه را ارائه سنجی شده میی صحتسازهنندگی های شکآوردن منحنی

 کند.می

شیده  هیای طراایی و تحلییل   ر سازههای پژوهش در سایبه نتای  و یافتهفصل چهارم 

 ارائه خواهد کرد.ها را پردازد و نتای  مربوط به آنمی

-هیای بعیدی میی   حث و ارائه پیشنهادات برای پیژوهش گیریق ببه نتیجه فصل پنجم

 پردازد.





  ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه -2

 

 مقدمه -2-1

 یین کننیده بشیر اسیت و ا   یدتهد یعیاوادث طب ینبارترو مرگ ینتراز مهم لرزهینزم

 اثرات مخیرب  با یاروییرو یسازه و زلزله برا ینمهندس یهاتال  یبرا یاینهزمموروع 

معمیول وارد بیر    ینسبت به بارهیا  یبارگذار ینا یاد. شدت نسبتا زشده است یدهپد ینا

 بینیی یشپی  قاز سویی دیگیر  یدهپد این یتسرشار از عدم قطع یعتسو و طب یکسازه از 

زلزله بر اساس  یدشوار ساخته است. رو  مهندس یدهپد ینرفتار سازه را در مواجهه با ا

عملکیرد   ینیی بیشمراال مختل  پ یهایتدارد عدم قطع یاست که سع یعملکرد روش

در ماابیل   یسیتم پاسخ س یقامربوط به خطر لرزه یهاینیبیششامل پ یمهندس یستمس

 یناشی  ینههز یتاو نها یاسازه ینپاسخ مع یکاز  یناش یامدو پ ینمع یالرزه یکتحر یک

و رو  بهبیود عملکیرد    یسازمدل ی. درک رفتارق چگونگکندیخاص را کم یامدپ یکاز 

میورد بحیث    یاز موریوعات اصیل   یکیی ها سازه ینا یدایشپ یاز ابتدا یفوالد یهاسازه

رفتیار   یسیاز مطیرح شیدن میدل    بیا و  یراخ یهابوده است. در سال یناز محاا یاریبس

صیورت   یفیوالد  یهیا سیازه  یبیر رو  ینیه زم یندر ا یفراوان یااتهاق تحاسازه یرخطیغ

از بلیو    یبه اد مطلوب ییهاسازه ینچن یرخطیرفتار غ یبررس یهاگرفته است و رو 

 است. یدهرس

 هاهای شکنندگی و کاربرد آن در ارزیابی سازهمنحنی -2-2

هیای  هیا منحنیی  ای سیازه های ارزیابی و بهسازی لیرزه نامههای اخیر در آییندر سال

 پیذیر ها را امکیان ای سازهلرزه خطر شکنندگی به عنوان اطالعات ورودی کلیدیق ارزیابی

کننده ااتمال وقوع یک آسییب مشیخص   واق  بیان های شکنندگی درسازند. منحنیمی

-رابطیه  لرزه خاص هستند. این ااتمال شرطی بیه شیکل ریاریی   تحت یک شدت زمین

 :[3]قابل بیان است 1-2ی



 

 

Fr(x)= P[LS|IM=y]                                                                         )2-1) 

االت ادی و یا مییزان آسییب وارد    LS ی شکنندگیقنماینده rF(x)که در این رابطه

شیرط مشخصیی از    yلیرزه و  شیدت زمیین   یا مایاس وااد IMشده به عضو یا سیستمق 

شتاب زمین یا شتاب طیفی در  اداکثرلرزه است که معموال به صورت وااد شدت زمین

 کننده توانایی یک عضو و یاد. این تاب  شکنندگی بیانشویک دوره تناوب غالب بیان می

 سیستم مهندسی جهت ایستادگی در برابر یک رویداد مشخص است.

تیا   1970ای اوایل بیین سیال هیای    های سازهی آسیبهای ااتماالتی محاسبهرو 

کیار  بیه ای هیای هسیته  هیای نیروگیاه  پیذیری سیازه  ابی آسییب میالدی برای ارزی 1980

گسیتر   هیای دیگیر   هبیرای سیاز   وفیور به  هااین رو استفاده از رفتند. پس از آنق می

گونیاگونی انجیام شیده اسیت و     هیای  و پیژوهش کنونق مطالعیات  اند. از آن زمان تایافته

نهاد لیرزه پیشی  ن آسیب سازه و شدت زمینهای متفاوتی در زمینه تعیین ارتباط بیرو 

 شده است.

 نندگیهای شکهای مختلف تولید منحنیروش -2-3

در هیا  ایین اسیت کیه مشخصیات وییژه سیازه       نندگیهای شیک منحنینکته مهم در تولید 

کشیورهای مختلی     یهیا نامهآیین از آنجایی که. گیرد قرار نظر مد ساختگاه مورد بررسی

خصوصییات   به دلییل آنکیه  و  کنندپیشنهاد میها های متفاوتی را برای طراای سازهرو 

گذارندق سارت تأثیرو بر نتای  ارزیابی خ نندگیهای شکطور مستایم در منحنیه طراای ب

در هیر کشیور    نندگیهیای شیک  های ارائه شده برای تولید منحنیرو  الزام کالیبره شدن

شوند که هر یک زیر تولید می اشکالهای شکنندگی به یکی از تواب  و منحنی .وجود دارد

 شود.ها پرداخته میخود را دارند که در ادامه به آن مزایا و معایب خاص

 های شکنندگی مبتنی بر نظر کارشناسان منحنی -2-3-1

-آسییب آوری اطالعات مربوط بیه  با هدف جم  آژانس مدیریت ارطراری فدرال آمریکا

 را تعریی   ایپیروژه  مییالدی  1980 سط دهیه ادر او های وارد به تاسیسات ایالت کالیفرنیا

نق آن زمیا  درهیا  های وارده به سیازه ل محدودیت اطالعات موجود از آسیبد که به دلیکر

های ناشی از زلزله مبنای مطالعیات قیرار گرفیت. بیه     نظر کارشناسان جهت تخمین آسیب

خواسیته شیده بودکیه     از کارشناسان اینامهپرسش یک نظرسنجی جام در همین منظور 

های بیا شیدت متفیاوت در    سیسات را تحت زلزلههای مشخص وارد شده به تامیزان آسیب
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ها و اشکاالت زییادی از جملیه شخصیی بیودن و     نمایند. محدودیتاس مرکالی تعیین مای

ایالیت کالیفرنییا  و ییک سیری     نظیرات بیه   بیودن  محیدود  این رو  به نظر افیرادق   اتکای

شناسانی کیه اقیدام بیه    نظرات و کار اندک تعدادو همچنین  این رو های خاص در سازه

های به دست آمده تفکیکیی  هداد همچنینوجود داشت.  دبودن ها کردهنامهپرکردن پرسش

 کنندگان این مجموعیه بیر  شدند. شرکتسازی شده قائل نمیومهای عادی و ماابین سازه

پیذیری بیرای   هیای آسییب  د که به یک نسخه اصیالای از منحنیی  این موروع تاکید کردن

یش یک واادی در شدت زلزله اند نیاز است و لذا افزاای تاویت شدهتاسیساتی که به گونه

 نهاد دادند.  را پیش

 های شکنندگی تجربیمنحنی -2-3-2

لیرزه  نمیزان آسیب وارده به ییک سیسیتم را تحیت ییک شیدت زمیی       هااین منحنی

بیه  نماینید.  میی  های گذشته بیرآورد آوری شده از زلزلهمشخص بر اساس اطالعات جم 

-شده از آسیبآوریاطالعات جم  باید های شکنندگیمنحنیاز تشکیل این نوع منظور 

صیورت  بیه  لیرزه و اطالعیات زمیین  آوری جمی   های وارده به اعضا بالفاصله بعد از زلزلیه 

 . شودتوزی   فضایی

هیای  وسط محااان مختلی  بیا افیزایش داده   های تجربی متفاوتی تها و منحنیرو 

و  ثیال باسیز  به عنیوان م  اند.ای گذشته در این زمینه ارائه شدههآوری شده از زلزلهجم 

هیای شیکنندگی   به ترتیب منحنیی   [5] 4و کارمدجیان و همچنین باسز [4] 3همکاران

بزرگیای   با 5ری های نورثآوری شده از زلزلههای جم ها را بر اساس دادهتجربی برای پل

 ارائه نمودند.   9/6یبزرگا با 6 و لوما پریتا 7/6

عدم وجود اطالعیات   تجربی های شکنندگیمنحنی هایترین محدودیتاز اصلییکی 

ه منجیر بیه عیدم    پذیری است کی ها و سطوح مختل  آسیبسازه انواعکافی برای تمامی 

هیا شیده اسیت. از    ع سیازه انواگی برای تعداد زیادی از های شکنندامکان تشکیل منحنی

هیا منجیر   ختل  با هم به منظور افزایش دادههای با انواع  مبندی سازهطرف دیگر دسته

شیکنندگی شیده   هیای  طالعات و افزایش عیدم قطعییت منحنیی   ا یکنواخت شدنیربه غ

های نامنظم ها برای سازهن مان  جهت استفاده از این منحنیتریاست. این موروع اصلی

                                                                                                                               
3  Basoz et al 
4  Basoz and Kiremidjian 
5  Northridge 
6  Loma Prieta 



 

 

 کند.تر را بیش از پیش نمایان میشود و نیاز به یک رو  قطعیوب میمحس
 

 منحنی های شکنندگی لرزه ای تحلیلی -2-3-3

دگی وجود نداشیته باشیدق   های شکننهای تجربی کافی جهت تشکیل منحنیاگر داده

طیور کیه   ی اند. همیان ابیهای تحلیلی قابل دستیق تعدادی از رو ها از طراین منحنی

ننده ااتمال تجاوز و یا فراگذشت از یک سیطح  کهای شکنندگی تعیینگفته شد منحنی

رسیی  مناسب جهت بر هایرو  یکی ازآسیب مشخص تحت شدت زلزله خاص هستند. 

ای با بیان ریاریی  یق تعیین ااتمال تجاوز نیاز سازهامیزان شکنندگی یک سیستم سازه

 [:3]باشدمی 2-2به شکل رابطه 

𝑃𝑓 = (𝐶|IM) = P[
𝐷

𝐶
≥ 1]                                                  2-2) ) 

ی کننیده بییان  Dااتمال تجاوز و یا فراگذشت از یک سطح آسییب مشیخصق   𝑃𝑓 که 

باشید.  میی  لیرزه معییار شیدت زمیین    IMو  ایی ظرفیت سیازه نماینده Cای و نیاز سازه

صیورت فیرض   نرمال مدل شده کیه در ایین  معموال با تاب  توزی  تجمعی لوگ شکنندگی

نرمال پیروی کنند. یک فرم بسیته از بییان   ز و ظرفیت از توزی  نرمال یا لوگشود نیامی

 : ] 6[است 3-2ریاری شکنندگیق رابطه 

   𝑃[𝐷 > 𝐶|𝐼𝑀 ] =  Φ[
𝐿𝑛 

𝑆𝐷
𝑆𝐶

√𝛽𝐶
2+𝛽𝐷

2
] (3-2                                                  )  

انحیراف   𝛽𝐶مایدار میانیه ظرفییت سیازهق      CSتاب  ااتمال نرمال اسیتانداردق  [ ]Φکه 

انحیراف اسیتاندارد    𝛽𝐷مایدار میانیه نییاز سیازه ق      DSاستاندارد لگاریتمی ظرفیت سازهق 

 باشند.لگاریتمی نیاز سازه می

هیای ریروری   ای به عنوان پارامتروتی جهت تعیین ظرفیت و نیاز سازههای متفارو 

وح مختلفیی  ها سطاند. این رو نهاد شدههای شکنندگی تحلیلی پیشا تشکیل منحنیب

هیای مختلی    شوند. در ادامه رو از پیچیدگی و میزان عملیات محاسباتی را شامل می

های شیکنندگی  های تحلیلی تهیه منحنیای بر اساس رو ظرفیت سازه محاسبه نیاز و

 شوند.تشریح می
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 روش طیف پاسخ -1 -2-3-3

تیرین  االسیتیک یکیی از سیاده   از طیی  پاسیخ   های شکنندگی با استفاده تولید منحنی

 معمیوال . کاربرد فراوان آن شیده اسیت  باشد. سادگی این رو  باعث های موجود میرو 

هیا  بیشینه پاسخ سیازه طی  پاسخ زمین یا همان طی  طراای برای بدست آوردن ماادیر 

هیای االسیتیک   شدند مدلدر این رو  استفاده می های تحلیلی کهشود. مدلاستفاده می

اند. با این شده معادل بودهختی موثر و میرایی ویسکوز محاسبهبر پایه خصوصیات سخطی 

 رایی   هیای شده که با اسیتفاده از رو  محاسبههای مختل  نوسان رو  ماادیر پایه مدل

توان آثار مودهیای  می(  CQCترکیب کامل درجه دوم ) و ( SRSS جذر مجموع مربعات )

قوا استفاده ها از اصل اجتماع آثارردد که این رو گاکید میمختل  را با هم ادغام نمود. ت

خطیی بسییار نیاچیز باشیند.     هیای غییر  که تغییر شکلاست ا وقتی معتبر کنند که تنهمی

خطیی  عموما رفتار سازه در محدوده غیر هاهای شکنندگی سازهحلیلبدیهی است که در ت

دهیا  وهیای ترکییب م  از ایین رو  ان بطیور قابیل اعتمیادی    خواهد بود. در نتیجه نمی تیو 

 استفاده کرد .

هیای  پیذیری پیل  خواسیتند آسییب  ایین رو  را زمیانی کیه میی     [7]7و همکاران چای

هیای  ها هر کدام از پاییه را ارزیابی کنند ابداع کردند. آنبزرگراهی در ایالت کنتاکی آمریکا 

ا را بیا اسیتفاده   هه آزادی مدل کردند و سپس پاسخ آنی یک درجسازهیک پل را بصورت 

از طی  پاسخ االستیک محاسبه کردند. اگرچه این کار بسیار ساده بیود ولیی بعیدا توسیط     

تجربه نییز بتواننید بیا    تا مهندسین کم تر شدتوسعه داده و ساده ] 8[  8جرنیگان و هوانگ

 ها را ارزیابی کنند.رو  میزان شکنندگی سازه استفاده از این

 یا طیف ظرفیت استاتیکی غیر خطیروش   -2 -2-3-3

ای در بیه  مالاظیه قابیل  باعث توسعه و رشید سازهق  خطیپاسخ غیر مد نظر قرار دادن

است. با توجه بیه  های شکنندگی نسبت به رو  تحلیل طیفی شده منحنی مدنآدست 

-های بی رو  سیاده  بیر باشید  تواند بسیار زمانزمانی می خطی تاریخچهاینکه تحلیل غیر

-به زمان و هزینه یبرد لیکن نیازیخطی سود مآمده بود که از مزایای تحلیل غیروجود 

استاتیکی غییر خطیی    روالی زمانی نداشت. این رو  یک ی تحلیل غیرخطی تاریخچه

ز د. ایین رو  اصیوال ا  شیو عنوان رو  طی  ظرفیت یاد میه ب باشد که معموال از آنمی

                                                                                                                               
7  Chai, Y.H.  
8  Jernigan and Hwang 



 

 

. بیه علیت   کنید میخطی در کنار طی  پاسخ استفاده آور استاتیکی غیریک منحنی پو 

هیای  محاایین بسییاری بیرای تولیید منحنیی      در زمیانق ایین رو  توسیط    جوییصرفه

 یبیرا  شده خوددر رو  ارائه [9] 9همکارانش و ننهوریرشکنندگی استفاده شده است. 

 استاتیکی تحلیل رو  ازق یتبا استفاده از رو  طی  ظرف یشکنندگ هاییتولید منحن

رسم  ایتغییر مکان بین طباه یرا برا یشکنندگ هاییمنحندند و استفاده کر یغیرخط

 کردند.

د. ایین  شیو منحنی پو  آور بدست آورده می در این رو  ظرفیت سازه با استفاده از

منحنی پو  آور با بارگذاری جانبی سازه به صورت تدریجی تحت یک الگوی بارگیذاری  

شود. خصوصیات غیر خطیی هندسیی و مصیالح در    مود اصلی ایجاد میمتناسب با پاسخ 

بی گام شونده که بیار جیان  هنبهتوان از پو  آور شوند. همچنین مین تحلیل لحاظ میای

شوند استفاده کیرد. منحنیی پیو     ای هر مد تنظیم میهدر هر مراله بر اساس پارامتر

ابجایی طیفی بر اسب جکه  باشداسب جابجایی میآور و استاتیکی نموداری از نیرو بر

 .[10باشد]و شتاب طیفی می

ق از طی  پاسخ کیاهش یافتیه بیر اسیب     ایی پاسخ لرزهدیگر برای محاسبهاز سویی 

 دوره تنیاوب بر اسب  شتاب طیفیشود. مختصات مرسوم شتاب و جابجایی استفاده می

تبیدیل کیرد و    جابجیایی طیفیی  بر اسب  شتاب طیفیتوان به سیستم مختصات را می

 .  شودمیشوند مشخص هایی که از مرکز شروع میی خطوسیلههدوره تناوب ب
هیا  ندی برای آها و با تعری  ااالت اتوان از این طی های شکنندگی را میمنحنی

هیای ظرفییت و پاسیخ محاسیبه     ااتمال شکسیت هماننید تایاط  توزیی      محاسبه کرد.

ق های پاسخ زمین ماننید شیتاب طیفیی   ز شاخصین کار برای سطوح مختلفی اشود. امی

با وجود آنکه برخی پژوهشیگران   و اداکثر شتاب زمین قابل انجام است. سرعت اداکثر

ابتیدا  کاربرد ایین رو  در  اساسا  اندها نیز استفاده کردهاز این رو  در گذشته برای پل

زییادی   مادار بسیارهای شکنندگی به ها. منحنیی ساختمان بوده است و نه برای پلبرا

ای آن ن نوع سازه در تعیین عملکرد لیرزه به ماادیر رریب میرایی اساس هستند بنابرای

ای اکنون از این رو  بیرای ارزییابی لیرزه   ذکر است که همبه. الزمبسیار مهم خواهد بود

 شود.ای استفاده نمیها به شکل گستردهپل
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 غیر خطیروش تحلیل تاریخچه زمانی  -3 -2-3-3

هیا اسیتفاده از   های شیکنندگی سیازه  رین رو  تحلیلی برای تشکیل منحنیتدقیق

باشد. این ای میریخچه زمانی جهت تعیین نیاز لرزههای غیر خطی دینامیکی تاتحلیل

سیایر  نسیبت بیه   باشید  که پایه و اساس رو  تحلیل دینامیکی فزاینده نیز میی رو  

و برای در نظر گرفتن رفتیار  تر است تر اما مطمئنهزینهها به لحاظ محاسباتی پررو 

های و تغییر مکان P-DELTAخطی یا غیر خطی مصالح و نیز اثرات غیر خطی از نوع 

گییری از ایین   با بهره [11]  10 و همکاران شینوزوکا بزرگ قابلیت انعطاف خوبی دارد.

 اولیین  بیرای ها آن. نمود ارائهها پل در شکنندگی منحنی مورد درپژوهشی نوع تحلیل 

 قاین موریوع باشید  شکنندگی منحنی دقیق ترسیمهدف  کهدر صورتی ندداد نشان بار

هیای  شدت به ماهییت رکورد نتای  ااصل از این نوع تحلیل به  است. آماری ماوله یک

بایسیتی در تحلییل جهیت     زلزله ورودی اساس هستندق بنابراین تعداد زیادی رکیورد 

ییین  تع ایین رو   گیام اول  نتیجهشکنندگی در نظر گرفته شوند. درهای تهیه منحنی

هیا  باشد. ایین دسیته زلزلیه   ورد نظر میی مهای ناایهنگاشت از زلزلهیک دسته شتاب

شرایط خاک را  و های ذاتی زلزله شامل منب  زلزلهق انتشار موجبایست عدم قطعیتمی

باالتری داشیته باشیند. در    های شکنندگی بدست آمده قطعیتپوشش دهند تا منحنی

تیر اسیت   هیا شیای   طای مانند ژاپنقنیوزلند و ایالت کالیفرنیا که وقوع زلزلیه در آن منا

خییزی متوسیط ماننید    شته رواج دارد. در نواای با لرزههای گذاستفاده از رکورد زلزله

-هعمیوال از زلزلی  مرکز و جنوب شرقی ایالت متحده که رکورد زلزله کافی وجود ندارد م

ق بیرای منیاطق بیا وقیوع     عنوان شدقبال طور که شود. همانهای مصنوعی استفاده می

ونیه ای  گهیای گذشیته بیه   هیای زلزلیه  انند کالیفرنیا می توان از رکوردزمین لرزه باال م

ق فواصل کانونی و نیوع خیاک منطایه را شیامل     کرد که دامنه متفاوتی از بزرگااستفاده 

پاسیفیک اقدام بیه   ایبر اساس پایگاه داده زمین لرزه [12] 11و همکارانش شوند. بیکر

تیایی  دسیته بیسیت   تایی رکورد زلزله دور از گسل و یک دسته بیستآوری چهار جم 

لیس واقی  در ایالیت    در لیس آنج  SAC اتمبنیای مطالعی  بررکورد زلزله نزدیک گسل 

یک منطاه که  های زلزله برای. جزییات و مشخصات کامل این رکورداندکالیفرنیا کرده

شده در باال را دارا باشید نیازمنید   های عنواندر برگیرنده دامنه وسیعی از عدم قطعیت

باشد. بعد از تعیین یک دسته زلزله مناسیبق  مطالعات گسترده در منطاه مورد نظر می
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هیای  عیدی از مجموعیه مراایل تشیکیل منحنیی     ایجاد مدل تحلیلیی سیازه مرالیه ب   

هیای مربیوط بیه    قطعییت های گوناگونی از جمله عیدم طعیتقعدم باشد.شکنندگی می

قطعیت در مااومیت فشیاری   عدم شوند.مصالح سازه مد نظر قرار گرفته میهندسه و یا 

یت مربوط به مصالح هسیتند.  قطعهای رای  عدمیا مااومت تسلیم فوالد از نمونه بتن و

هیای زلزلیه   شیتاب نگاشیت  ای از های آماری مختل  سازه با دستهای از نمونهمجموعه

انجیام  سیازه  خطیی بیرای هیر نمونیه     ه و سپس تحلیل تاریخچه زمانی غیرترکیب شد

شکیل ها مالک تعضای بحرانی ثبت شده و این پاسخ شودق در ادامه اداکثر پاسخ امی

یرنید. بیر اسیاس رو  ارائیه شیده توسیط کرنیل و        گهای شکنندگی قرار میی منحنی

سیون خطی بیین لگیاریتم شیدت زلزلیه و مییزان      ده از رگربا استفا [13] 12همکاران 

 نمایش داد : 4 -2ماالتی را  به شکل رابطه ای ااتتوان مدل نیاز لرزهاسخق میپ

𝐿𝑛𝑆𝐷 = 𝑏. 𝐿𝑛𝐼𝑀 + 𝐿𝑛𝑎                                                               (2- 4)    
     

جابجیایی   DSو  لرزهپارامتر شدت زمین IMررایب رگرسیون و  bو  a در رابطه باال 

 هستند.   طیفی
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