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 چکیده :

سازه ها جهت  یطراح یبرا یلرزه ا یطراح ینامه ها یینبه صورت گسترده توسط آ یعملکرد یبضرا

 ینا یقدق یر. مقادیرندگ یمختلف، مورد استفاده قرار م یدر سطوح خطر لرزه ا یبه اهداف عملکرد یدنرس

 یینحال، آ یندارد. با ا یقابل مالحظه ا یتاهم از پیش تعیین شده، یبه اهداف عملکرد یدنجهت رس یبضرا

گسل  یکدور و نزد یسازه ها در برابر رکوردها یطراح یبرا یکسانی یعملکرد یباز ضرا یکنون یها نامه

 یهمگرا یسازه مهاربند یعملکرد یبضرا یرمقاد یابیکنند. در مطالعه حاضر، جهت محاسبه و ارز یاستفاده م

سازه  یعملکرد یبضرا محاسبه( 1استفاده شده است:  یکردگسل، از دو رو یکدور و نزد یتحت رکوردها یژهو

( 2 یرخطیو غ یخط یزهایانگ و با استفاده از آنالیروش  مبناینامه، بر یینشده براساس آ یاحطر یها

 ینامه با توسعه منحن یینشده در آ یینتع یشده از سطوح عملکرد یطراح یاحتمال گذر سازه ها یبررس

 یشده بر رو یطبقه طراح 1۵و  1۰، ۵،  1ژه یو یمهاربند همگرا یمنظور سازه ها ین. بدیشکنندگ یها

قرار گرفته اند. جهت محاسبه  یابیمورد ارز یاد ایرانز یمتوسط در منطقه با خطر لرزه ا یخاک با سرعت برش

تحت اثر دو یشی، افزا یخط یرغ ینامیکیو د یخط ینامیکید یرخطی،غ یکیاستات یزاز آنال یعملکرد یبضرا

 یجستفاده شده است. سپس با استفاده از نتاا Fema-P695استخراج شده از  سلگ یکدسته رکورد دور و نزد

زلزله بدست آمده است.  یدو دسته رکوردها یبرا یعملکرد یبضرا یرمقاد یانگحاصل و براساس روش 

استخراج  یشیافزا ینامیکید یزآنال یجحاصل از نتا یاحتماالت یابیارز یکبا  یشکنندگ یها یمنحن ین،همچن

درصد  4/3۵گسل  یکنزد یرکوردها یرفتار بدست آمده برا یبضر یانگیندهد، م ینشان م یجده اند. نتایگرد

 یواقع یازتواند ن ینم یانگرفتار بدست آمده از روش  یبضر ین،دور گسل است. همچن یکمتر از رکوردها

 .یدنما برآوردنامه را  یینمورد نظر آ یبه سطح عملکرد یدنرس یبرا یژهو یهمگرا یسازه مهاربند
 

دور و نزدیک گسل، تحلیل  زلزلهضرایب عملکردی، ضریب رفتار، مهاربند همگرای ویژه،  :کلمات کلیدی

  دینامیکی غیرخطی افزایشی
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 فصل اول

 کلیات پژوهش                                               

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1

 یبضرا یکسریاز  یاز،مورد ن یبه اهداف عملکرد یدنجهت رس یلرزه ا یطراح ینامه ها یینامروزه آ

 یانکنند که در سال یرفتار استفاده م یبو ضر یریاضافه مقاومت، شکل پذ یبشامل ضرا یعملکرد لرزه ا
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آنها صورت گرفته است.   یینو نحوه تع یبضرا ینموثر در ا یدر خصوص پارامترها یگذشته مطالعات فراوان

 یو هدف عملکرد تر دقیقسازه  یازمقاومت مورد ن یینتر باشد تع یکنزد یتبه واقع یبضر یندار اهر چه مق

است  یمقدار ثابت یسازه ا یستمهر س یرفتار برا یبنامه ها ، ضر ینخواهد بود. در آئمورد انتظار بهتر حاصل 

گسل، انتشار شکست  یکدر مناطق نزد یمنظور شده است . از طرف یقابل مالحظه ا یبآن تقر یینو در تع

به صورت  یا رزهل یاز انرژ یگردد که بخش قابل توجه یباعث م یادز یارگسل به سمت ساختگاه با سرعت بس

شود، به ساختگاه  یلرزه مشاهده م ینسرعت زم یزمان یخچهتار یباال که اغلب در ابتدا یودپالس با پر یک

رفتار سازه ها، تعداد  یبضر یزلزله بر رو یرکوردها یرتاث یرامونترده پگس یقاتوارد شود. با وجود انجام تحق

 یسهمقا گسل پالسدار  و یکنزد یدر نظر گرفتن رکوردها ارفتار ب یبضر یابیدر رابطه با ارز یقتحق یمحدود

اضافه  یبرفتار، ضر یبمطالعه حاضر بدست آوردن ضر یهدف اصلدور از گسل انجام گرفته اند.  یبا رکوردها

 یکدور و نزد یتحت رکوردها یژهو یهمگرا یسازه مهاربند یبرا یریاز شکل پذ یرفتار ناش یبمقاومت و ضر

از دیگر اهداف مطالعه  سازه ها یبدست آمده با احتمال خراب یبارتباط ضرا یبررس ینهمچن باشد. یگسل م

مورد بررسی قرار ( IO ،LS ،CP) یسه سطح عملکرد یبرا یشکنندگ یها یمنحنحاضر است که با استخراج 

 گرفته است.

 هدف و ضرورت اجرای طرح -2-1

مناسب  عملکردی یبموجود، انتخاب ضر ینامه ها یینسازه ها طبق آ یاز موارد مهم جهت طراح یکی

 یلدر طول عمر سازه است. به دل یلرزه ا یشده تحت بارها یاز عملکرد مناسب سازه طراح ینانجهت اطم

 یینشده در آ ارائه یمعمول یهپا یروهایکه بر طبق ن ییگسل، سازه ها یکنزد یزلزله ها یباال یلرزه ا یازن

گسل  یکنزد رکوردهای کننده اثرات ینتوانند تام یوجه نم یچشده اند به ه یطراح یفعل یلرزه ا ینامه ها

 ینامه ها ییندها در آرکور ینا یراتگسل و گنجاندن تاث یکنزد یو شناخت رکوردها یباشند. لذا لزوم بررس

 یکی از یکحوزه نزد یلرزه ها ینحاصل از زم یلرزه ا یباال یازهاین یسازه ها برا یتو بهبود ظرف یلرزه ا

 یرکوردها یراتچهارم تاث یرایشو 28۰۰نامه  یینراستا، آ ینبوده است. در ا یردهه اخ یقاتتحق اتموضوع
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در روابط مربوط  با خطر پذیری بسیار زیاد یدر نواح ییبزرگنما یبضرا یسر یکگسل را با ارائه  یکزلزله نزد

با توجه به اینکه نیاز لرزه ای سیستم های نموده است.  النامه اعم یینطرح آ یفمعادل و ط یکیبه روش استات

اعمال ضریب یکسان در مختلف در برابر زلزله های نزدیک گسل می تواند با یکدیگر متفاوت باشد،  ایسازه

طیف طرح برای تمامی سیستم های سازه ای نمی تواند این نیاز لرزه ای را با دقت مناسبی برآورد نماید. 

بنابراین، تاثیر خطر زلزله های نزدیک به گسل در طراحی سیستم های سازه ای مختلف باید در ضریب رفتار 

 آن ها نظر گرفته شود. 

آن ها موجود است؛  یعملکرد لرزه ا یابیارز یزرفتار سازه ها و ن یبسبه ضرمحا یبرا یمختلف یروش ها 

مقبول در دستورالعمل  روشیاشاره کرد که به عنوان   یخط یرغ یکیاستات یلتوان به روش تحل یم یاناز آن م

 قیدق یبررس یتبه علت اهم یشده است. ول  یمعرف یزن یرانموجود کشور ا یساختمان ها یلرزه ا یبهساز

عملکرد ساختمان لحاظ  یل(  در تحلیکی)و نه استات ینامیکیرفتار سازه الزم است تا بار زلزله  به صورت د

 یو معتبر، در بررس یدجد یبه عنوان روش یشیافزا ینامیکید لیلرو در مطالعه حاضر  از روش تح ینگردد.  از ا

مختلف  یروش نوپا با در نظر گرفتن رکورد ها ینشده استفاده شده است. ا یمهاربند یعملکرد سازه ها

حاصل از آن  یجدهد و نتا یقرار م یکامل مورد بررس یکامل تا خراب یکشتاب، عملکرد سازه را از حالت االست

 .یردموجود مورد استفاده قرارگ یسازه ها یلرزه ا یبهساز یزسازه ها ون یلرزه ا یپارامترها ییندر تع دتوان یم

 یببه گسل در ضرا یکدور از گسل و نزد یرکوردها یرتاث یسهو مقا یابیارزدف از مطالعه حاضر بدین ترتیب، ه

 ی است. فوالد یژهو یقاب همگرا یعملکرد

 روش تحقیق  -3-1

در مرحله اول قاب های فوالدی ساده همراه با مهاربند همگرای ویژه براساس آخرین ویرایش آیین نامه 

 یمهاربند ستمیطبقه با س 1۵،  1۰،  ۵، 1 هایقاب شامل هامطالعه سازه نیدر اهای کشور طراحی می گردد. 

موجود، در ابتدا به صورت  یسازه ها یبا رفتار واقع شتریانطباق هرچه ب یاست که برا یفوالد ژهیو یهمگرا



   

  6 
 

هر سازه، از از قاب ها  یکیو با استخراج  ی، طراحII خاک نوع یرو ، در منطقه با خطر لرزه ای زیاد ویسه بعد

 .شوندمی یمدلسازو بررسی احتماالتی رفتار  بیو بدست آوردن ضر زیجهت آنال یبه صورت دو بعد

دینامیکی خطی و دینامیکی غیر  ،در ادامه قاب های مدلسازی شده تحت آنالیزهای استاتیکی غیر خطی

تفاده جهت آنالیز گیرند. رکوردهای مورد اسخطی افزایشی جهت بدست آوردن ضرایب عملکردی قرار می

-Femaد که از دستوالعمل نمی باشپالسدار تاریخچه زمانی شامل دو دسته رکورد دور از گسل و نزدیک گسل 

P695 گردند. در انتها جهت ارزیابی احتماالتی خرابی لرزه ای منحنی شکست برای هر دو دسته استخراج می

 از رکوردها رسم می شود.

 ساختار گزارش  -4-1

 شده اند: یسازمانده یرفصل به شرح ز ۵در  گزارش ینمطالب ا

 انجام آن شرح داده شده است. ینامه و چگونگ یانفصل اول لزوم انجام پا در

مفهوم ضریب رفتار به عنوان مهمترین ضریب عملکردی مورد استفاده در آیین نامه ها  دومدر فصل 

 یجرفتار و نتا یبضر ینهعات صورت گرفته در زماز مطال یا یخچهبه ارائه تارتوضیح داده شده است. همچنین، 

 رابطه پرداخته شده است. یندر ا یراخ یقاتبدست آمده از تحق

مطالب ارائه شده در فصل  یحاضر بر مبنا یقدر تحق یافتهانجام  یفصل سوم به ارائه مطالعات عدد در

حاضر ارائه شده است. در ادامه، به  یقاز روش مورد استفاده در تحق یدوم پرداخته شده است. در ابتدا شرح

انتخاب  یدر رابطه با چگونگ یزفصل ن یانتها درشده است. پرداخته  تحقیق یندر ا مطالعهمورد  یمدلها یمعرف

 لرزه ها بحث شده است.  ینزم

پرداخته خواهد شد. در  سومارائه شده در فصل  یمدل ها یزحاصل از آنال یجبه ارائه نتافصل چهارم  در

 یشیافزا ینامیکید یزآنال یجنتا یارائه شده است. در ادامه به بررس یرخطیغ یکیاستات یزحاصل از آنال یجدا نتاابت
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 یعملکرد یبضرا یرشده است. سپس، مقاد ائهار یخط ینامیکید یزحاصل از آنال یجنتا ینپرداخته شده و همچن

 یمنحن یز،قرار گرفته است. در انتها ن یسهگسل ارائه شده و مورد مقا یکهر دو دسته رکورد دور و نزد یبرا

 است. یدهسازه ها ارائه گرد یبرا یسه سطح عملکرد یبرا یشکنندگ یها

پرداخته شده است و   فصل چهارم حاصل از یجنتا یو بررس یبه جمع بند پنجمدر فصل  نهایتاً

 ه است.ارائه شد ی،در جهت انجام مطالعات آتی یشنهاداتپ
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            فصل دوم

 ادبیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-2

 ینامه ها یینبه صورت گسترده توسط آاز قبیل ضریب رفتار و ضریب اضافه مقاومت  یعملکرد یبضرا

 یمورد استفاده قرار م یلرزه ا یسازه ها جهت به دست آوردن عملکرد مناسب تحت بارها یطراح یزلزله برا

به عملکرد مورد انتظار  یدنو رس سازه ها یلرزه ا یازهایدر بدست آوردن ن یبضرا ینا یقمحاسبه دق .یرندگ

 ارائه شد از میان ضرایب عملکردی که در آیین نامه ها اولین ضریب دارد. یقابل مالحظه ا یتاهم ،از سازه ها
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سترده در آیین نامه های مدرن ضریب رفتار است که امروزه نیز به صورت گ و مورد استفاده قرار گرفت، 

طراحی سازه ها در برابر زلزله مورد استفاده قرار می گیرد. در این فصل، به ارائه تاریخچه ای از مطالعات صورت 

 گرفته در زمینه ضریب رفتار و نتایج بدست آمده از تحقیقات اخیر در این رابطه پرداخته شده است.

 تاریخچه و سیر تکامل ضریب رفتار -2-2

ای نامه لرزه، مأمور تدوین آیینSEAOC ،ای از انجمن مهندسین سازه کالیفرنیاکمیته 19۵7سال در 

را  SEAOCمقررات طراحی در برابر نیروی جانبی توصیه شده توسط  19۵9در سال  کهبرای کالیفرنیا شدند 

ود و برای اولین بار در ای در زمینه مهندسی زلزله بمنتشر ساختند. این مقررات حاوی آخرین اطالعات حرفه

بود. رابطه برش پایه  ای را به طور مشخص در نظر گرفته محاسبۀ حداقل برش پایه طراحی، نوع سیستم سازه

  (ATC-19،199۵ .)توصیه شده در این آیین نامه به صورت زیر بود

(2-1)                                                                           V=KCW 

این  .باشد )شکل اولیه ضریب رفتار(ای میضریبی است که وابسته به نوع سیستم سازه Kکه در آن 

با لحاظ  UBCای مقررات لرزه 1961نامه صرفاً برای منطقۀ کالیفرنیا توصیه شده بود، از این رو در سال آیین

 (ATC-19،199۵ .)رش پایه توصیه نمود، رابطه زیر را برای ب Zخیزی منطقه، نمودن ضریب لرزه

(2-2)                                                                V=ZKCW                  

گذاری کرد و را در مهندسی زلزله در ایاالت متحده پایه چارچوبی،  ATC-3-06نشریه  1978در سال 

 ای قرار داد:های لرزهنامهمفاهیم جدیدی را به شرح زیر در پیش روی آیین

 بندی ساختمانها از لحاظ کاربریطبقه -1

 آمریکا خیزیهای ملی خطر لرزهنقشه -2

 Kبه جای ضریب  Rبکارگیری ضریب رفتار  -3
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 مکان جانبی نسبی ساختمان محدود کردن تغییر -4

 ارائه ابزارهایی برای تحلیل دینامیکی خطی -۵

 طراحی براساس روش مقاومت نهایی به جای روش تنش مجاز -6

ATC-3-06  که:در مورد ضریب رفتار یادآور شده است  

و  الف( هدف از استفادۀ ضریب رفتار، کاهش در مقادیر نیروهای طراحی بوده که براساس ارزیابی خطر

 شود.رفتار غیرخطی سازه توصیه می

ب( هدف از توسعه ضریب رفتار این بوده است که با استفاده از علم دینامیک سازه مدرن در فرآیند 

شدند، به سطوح طراحی، بتوان حرکات شدید قابل انتظار زمین را که به شکل طیفهای پاسخ ارتجاعی ارائه می

 تری کاهش داد. پایین

در مخرج  Rیک ضریب کاهش پاسخ باشد، تصمیم گرفته شد که  Rبا آگاهی از این موضوع که قرار بود 

های پیشین بکار رفته بود نامهکه در آیین Kبا ضریب  Rرابطه برش پایه قرار گیرد. در نتیجه ضریب رفتار 

 (ATC-19،199۵ ) نسبت معکوس پیدا کرد. در نتیجه رابطه برش پایه به صورت زیر ارائه گردید:

 برای آنها محاسبه نشده است: Tهایی که زمان تناوب سازه

(3-2)                                                      a2.5A
V W

R
 

 برای آنها محاسبه شده است: Tهایی که زمان تناوب سازه

(4-2)                                                    v

0.7

1.2A S
V W

RT
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تنها براساس تجارب محدود و قضاوت مهندسی استوار بود و  Rمقادیر اولیه پیشنهاد شده برای ضرایب 

روندی تحلیلی یا عددی جهت محاسبه ضریب رفتار ساختمان ها که نمادی از یک واقعیت فیزیکی  در ابتدا

 (ATC-19،199۵ .)باشد ارائه نشده بود

های اخیر کوشش هایی جهت بدست آوردن دقیق تر مقدار تحلیلی این ضریب صورت گرفته در دهه

 است. اولین تالشهایی که پیرامون ابداع روش محاسبه ضریب رفتار به عمل آمده مربوط به کارهای نیومارک

یف غیرخطی با منتشر کرد، روشی جهت ساختن ط 1982باشد. وی همراه با هال در مقاله ای که در سال می

های یک درجه های یک درجه آزادی ارائه نمود. هرچند این روش برای سازهاستفاده از طیف خطی برای سازه

)نیومارک آمد.آزادی تدوین شده بود، اما گام بزرگی در راستای محاسبه ضریب رفتار ساختمان ها به حساب می

 (1982و هال، 

قان در آمریکا و اروپا به طور جداگانه به تحقیق در مورد ضریب میالدی دو گروه از محق 8۰از اواخر دهه 

رفتار، یافتن عوامل مؤثر بر آن و روشهای محاسبۀ آن پرداختند. دو تن از شاخص ترین آنها پروفسور فریمن 

و پرفسور یوانگ از اعضای برجسته انجمن  (199۰)فریمن، آوری کاربردی آمریکااز محققان ارشد شورای فن

ابداع  Rبودندکه هریک روشی را در جهت محاسبه ضریب رفتار ( 1991)یوانگ، ن ساختمان آمریکا مهندسی

 نمودند.

 ضریب رفتار تعریف مفاهیممبانی و  -3-2

مهمترین . در سال های گذشته، روش های مختلفی جهت بدست آوردن ضرایب عملکردی ارائه شده است

روشهایی را که در مقاالت و منابع این ضرایب که از ابتدا مورد توجه محقیق بوده است، ضریب رفتار است. 

 توان به دو گروه تقسیم کرد:موجود جهت محاسبه ضریب رفتار وجود دارد را می

 روشهای محققان آمریکایی -1
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 روشهای محققان اروپایی -2

تر تری برخوردار بوده و در عین حال کاربردیاز مبانی و تئوری ساده روش های محققان آمریکایی عموماً

ای بود . در حالیکه روش محققان اروپایی دارای مبانی و تئوری پیچیده(199۰)فریمن، ،(1991یوانگ،)هستند

)نیومارک  و استفاده از آنها در عمل برای قاب های واقعی ساختمانی مشکل و در بعضی موارد غیرعملی است

توان روش های محققان در واقع می ( .1972(، )کومو و النی، 1983(، )گیوفره وهمکاران، 1973و هال، 

آمریکایی را روش کاربردی و روش های محققان اروپایی را روش تحلیلی نامید. روش های هر دو گروه در ذیل 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 روش های محققان آمریکایی )روش های کاربردی( -4-2

ر این گروه، دو روش شاخص تر از بقیه بوده و دیگر روش ها عمدتاً شبیه به این دو روش و احیاناً دارای د

پذیری مشهور است دست آورد پروفسور یوانگ کمی اختالف هستند. یکی از روش ها که به روش ضریب شکل

تحقیقات پروفسور فریمن  و روش دوم نیز که به روش طیف ظرفیت معروف است نتایج( 1991یوانگ،) باشدمی

 .(199۰،فریمن) باشدمی

 (1991یوانگ،)پذیریضریب شکل روش -1-4-2

شود رفتار واقعی غیرخطی یک سازه معموالً با یک رابطه دو خطی دیده می 1-2همانطور که در شکل 

 yو تغییر مکان حد جاری شدن با  yVدر این مدل دو خطی، نیروی حد جاری شدن سازه با  شود.مدل می

نشان داده شده است. در صورت فرض رفتار خطی سازه در هنگام زلزله، ماکزیمم برش پایه در سازه برابر 
eV 

یابد. حداکثر جابجایی سازه قبل از کاهش می yVخواهد بود. این نیرو به دلیل رفتار غیرخطی سازه به نیروی 

خرابی نیز 
max باشد.می 
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 رفتار غیرخطی سازه(: 1-2شکل) 

 

 آید. ( بدست می۵-2پذیری از رابطه )ضریب شکل 1-2در نتیجه با توجه به شکل  

(۵-2)                                                                         max

y


 


  

پذیری و رفتار غیرخطی سازه نیروی خطی به دلیل شکل
eV تواند به نیروی میyV کاهش یابد. بنابراین 

 ( تعریف نمود. 6-2پذیری را مطابق رابطه )توان ضریب کاهش نیرو در اثر شکلمی 

(6-2)                                                  e

y

V
R

V
  

باشد و به معنای شروع تسلیم شدن سازه متناظر با نیروی خرابی سازه می yVالزم به یادآوری است که 

 شود.درصد نیز برای محاسبه ضریب کاهش نیرو در رفتار خطی استفاده می ۵نیست. معموالً یک میرایی لزج 
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ایۀ اولین جاری شدن ، به برش پyVهمچنین نسبت برش پایه ایجاد مکانیزم و خرابی واقعی در سازه، 

در سازه 
sV شود.( تعریف می2-7شود و طبق رابطه )، اضافه مقاومت یا مقاومت افزون نامیده می 

(7-2)                              y

s

s

V
R

V
 

های طراحی نیروی نامهبرای طراحی در حد تنش مجاز، آیین
sV  را به نیروی

wV دهند. این کاهش می

 گیرد.شود، صورت می( تعریف می8-2کاهش توسط ضریب تنش مجاز که طبق رابطه )

(8-2)                              s

w

V
Y

V
 

سازه که برای تبدیل نیروی خطی اعمالی به سازه به نیروی با توجه به مفاهیم روابط فوق، ضریب رفتار 

 شود:رود به ترتیب زیر محاسبه میطراحی به کار می

(9-2)                                               ye e
s

s y s

VV V
R R R

V V V
      

(1۰-2)                                          
w

ye e s
s

w y s

VV V V
R R R Y

V V V V
        

( ضریب رفتار با 1۰-2( ضریب رفتار با دستورالعمل طراحی به روش مقاومت نهایی و رابطه )9-2رابطه )

 باشد. دستورالعمل طراحی به روش تنش مجاز می

نمایی تغییر مکان که  به صورت نسبت همچنین ضریب بزرگ
max  به

s  یا
w  تعریف می گردد، از

 روابط زیر قابل محاسبه است. 

(11-2)                                                    ymax max
d s

s y s

C R
 

   
  

 

(12-2                                               )ymax max s
d s

w y s w

C R Y
  

     
   

  

-2بزرگنمایی تغییر مکان با دستورالعمل طراحی به روش مقاومت نهایی و رابطۀ  )( ضریب 11-2رابطه )

 باشد. ( ضریب بزرگنمایی تغییر مکان با دستورالعمل طراحی به روش تنش مجاز می12
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 (1990یمن،)فرروش طیف ظرفیت -2-4-2

بندی پارامترهای زیادی در فرمول ،بندی گرددمحاسبه و فرمول Rاگر بخواهیم با یک روش تحلیلی مقدار 

 آن شرکت داشته و رابطه آن به صورت زیر خواهد بود: 

(13-2)                                        
A B NR R R ...R   

که 
iR ،ها هریک پارامترهایی مانند آرایش قاب ها، سیستم ساختمانی، ترکیب بارها، درجه نامعینی

مشخصات میرایی، مشخصات رفتار غیرخطی سازه، ویژگی مصالح، نسبت ابعاد ساختمان، مکانیزم فروریزش 

ه به سختی چنان زیاد است ک Rکنند. وسعت عوامل مؤثر در تعیین مقدار و... را در رابطه فوق لحاظ می

توان دو ساختمان یافت که ضریب رفتار یکسانی داشته باشند. به عبارت دیگر هر ساختمان مشخصات و می

های منحصر به فرد خود را دارد، لذا به جای آن که تمامی عوامل مؤثر فوق در رابطه محاسبه ضریب ویژگی

 تری دارند در نظر گرفته شود. اسیرسد تنها جمالتی که نقش اسرفتار وارد گردند مفیدتر به نظر می

( را به ظرفیت طراحی )مقدار bاگر نسبت ظرفیت نهایی سازه )مقدار  2-2درمنحنی طیف ظرفیت شکل 

aتوان به ضریب ظرفیت افزایش یافته )اضافه مقاومت( دست یافت که آن را (،  محاسبه کنیم میcR 

 نامیم.می
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 منحنی طیف ظرفیت(: 2-2شکل) 

𝑍𝑐 درصد به هنگام زلزله در محدوده  ۵کند که با میرایی طیف نیروی وارده بر سازه را مشخص می

های متوسط و شدید رود سازه به هنگام وقوع زلزلهماند. اما همانگونه که گفته شد انتظار نمیارتجاعی باقی می

حد ارتجاعی خود، سختی آن کاهش  االستیک باقی بماند بلکه به هنگام وقوع زلزله هر سازه با فراتر رفتن از

های هیسترزیس در می آید. این عملکرد را جابجایی آن غیرخطی و به شکل حلقه -یابد و رابطه نیرومی

تر )ناشی از کاهش سختی( و میرایی بزرگتر )ناشی از جذب و دفع ای با پریود طوالنیتوان با ارتعاشات سازهمی

ت. بنابراین برای آنکه این عملکرد غیرخطی سازه تخمین زده شود انرژی به شکل هیستریک( مشابه دانس

تر شده و توان فرض نمود که به هنگام وقوع زلزله و ورود سازه به ناحیه غیرارتجاعی پریود آن طوالنیمی

 . یابدای مطابق شکل کاهش میتر شدن پریود و افزایش میرایی نیاز لرزهیابد. با طوالنیمیرایی آن افزایش می
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 طیف نیروی وارده به سازه(: 3-2شکل) 

cنسبت 

d
 شود که در حقیقت بیانی از شکل پذیری سازه می باشد. نامیده می dR، 3-2در شکل  

 :(199۰)فریمن،آیدضریب رفتار از رابطه زیر بدست می dRو  cRاکنون با در دست داشتن دو مقدار 

(14-2)                                                       
c

c d

d

b
R

a

R R R

c
R

d











  



 

 روش های محققان اروپایی )روش های تحلیلی( -3-4-2

محققین آمریکایی به تحقیق راجع به روشهای برآورد ضریب رفتار ساختمان محققین اروپایی همگام با 

شکل  یبمطالعه از روش ضر یندر ا یزداشته و ن یلیروش ها جنبه تحل ینکه ا یناند. با توجه به اپرداخته

آن ها  یاتجزئ یاناز ب وروش ها فقط نامبرده شده  یناستفاده شده است، در جهت اختصار ا یوانگ یریپذ

به صورت کلی در تعریف محققان اروپایی از ضریب رفتار برای سازه های فوالدی تنها گردیده و صرف نظر 

 نشان داده می شود که برابر است با : qبا  محققان اروپایی تتحقیقاادامه ارائه شده است. ضریب رفتار در 

𝑞 = 𝑞0. 𝛼𝑢/𝛼1                                                                                    (1۵-2    )  
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نشان دهنده مقاومت سازه در اثر گسترش مکانیزم  𝛼𝑢مقدار پایه برای ضریب رفتار،  𝑞0که در این رابطه، 

خواننده محترم جهت آشنایی بیشتر با روش های نیروی متناظر با اولین تسلیم در سازه است.  𝛼1فروریزش و 

اروپایی می تواند به مراجع مربوطه مراجعه نماید. روش های محققان اروپایی به سه گروه تقسیم می محققان 

 شوند:

 (1973)نیومارک و هال،  پذیری روشهای متکی بر تئوری ضریب شکل -1

(، )گیوفره وهمکاران، 198۵)بالیو،  روشهای متکی بر پاسخ غیرخطی سیستمهای یک درجه آزادی -2

 (1992نکلر وهمکاران، (، )کراوی1983

 (198۰(، )کاتو و آکیاما، 1972)کومو و النی،  روشهای انرژی -3

 تحقیقات اخیر -5-2

های مختلف با در نظر گرفتن پارامترهای محققان به ارائه روش مطالعات مورد بحث در بخش قبل، در ادامه

، زمان  یریاز شکل پذ یاثرات ناش (1992) نصار وهمکاراندر روش  بیشتر در محاسبه ضریب رفتار پرداختند.

رفتار وارد شده  بیشکل مصالح در محاسبه ضر رییتغ-کرنش در مدل بار یسازه و سخت شوندگ یتناوب اصل

 .(1992،و همکاران )نصار اند

مکان  رییتغ ممیبه سه عامل مهم : ماکز در ضریب رفتار راموثر  یاصل یپارامترها( 1994) میراندا و برتو

مشخصات خاک  نیو همچن یسازه ا ستمیس ی، زمان تناوب اصل  یریبا توجه به شکل پذ ستمیقابل تحمل س

رفتار با توجه به نوع  بیضر یمختلف برا یعدد ریمقاد فیراستا به تعر نیکرده و در ا یندب میمنطقه تقس

 .(1994و برتو، یراندا)مسازه پرداختند ودیخاک و پر
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از جمله مشخصات  یادیداده و عوامل ز شیرفتار را افزا بیبر ضر لیدخ یدامنه پارامترها( 2۰۰۵) فجفر

 بیشکل مصالح ، زمان تناوب سازه و ضر رتغیی –، مدل بار  ستمیس ییرایزلزله ، مشخصات خاک منطقه ، م

 .(2۰۰۵)فجفر، رفتار را در نظر گرفته است بیدر محاسبه ضر یریشکل پذ

را براساس سازه  یرفتار سازه چند درجه آزاد بیضر دیکه در باال اشاره گرد یالزم به ذکر است مطالعات

به  یرفتار سازه چند درجه آزاد بیجهت محاسبه ضر یگرید یمحاسبه کرده اند. روش ها یآزاد کدرجهی

 یشاخص خراب کیبراساس  یکه در آن ها حد خراب است دهیارائه گرد یگریتر توسط محققان د قیصورت دق

)النشای و  است دهیانتخاب گرد کیچرخش مفصل پالست زانیم ایطبقات و  نیب ینسب ییابه جامانند ج

 .(  2۰۰3،)گرسی و دوبینا ، (2۰۰2،، ) اموافی و النشای ( 1999(، )کاپوس،1996برودریک،

 یقاب فوالد یها ستمیسدر و اضافه مقاومت  یریبه اثرات شکل پذ یقیتحق در (2۰1۰) ذریو  یمحمود

 یمهاربند یقابها با توجه به پارامتر تعداد دهانه ها نیرفتار ا بیضرو متداول پرداخته  یشده همگرا یمهاربند

 . ( 2۰1۰،ذریو  یمحمود)مورد ارزیابی قرار دادند را، با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی، شده

 .ضریب رفتار استفاده نموده اندبرخی دیگر از محققان از روش آنالیز دینامیکی غیرخطی جهت محاسبه 

از آنالیز دینامیکی غیرخطی جهت محاسبه ضریب رفتار قاب خمشی فوالدی  ( 2۰۰7) کاراواسیلیس وهمکاران

 (2۰14) عزت شعار فنایی و .(2۰۰7)کاراواسیلیس وهمکاران، برای سطوح عملکردی مختلف استفاده کردند

)فنایی وعزت  به محاسبه ضریب رفتار مهاربند دروازه ای از طریق انجام آنالیز دینامیکی افزایشی پرداختند

غیر خطی جهت محاسبه ضریب رفتار  از آنالیز دینامیکی خطی و (2۰۰9) شکرگزار. عسگریان و (2۰14شعار،

BRBF (2۰۰9،ارزشکرگ)عسگریان و  استفاده کردند.  

ات گسترده پیرامون تاثیر رکوردهای زلزله بر روی ضریب رفتار سازه ها، تعداد با وجود انجام تحقیق

 محدودی تحقیق در رابطه با ارزیابی تفاوت ضریب رفتار با در نظر گرفتن رکوردهای دور و نزدیک گسل پالسدار 
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Abstract 

Performance coefficients are widely used by seismic design codes to design structures to 

achieve performance objectives at different seismic risk levels. The precise values of these 

coefficients have significant importance in order to achieve pre-specified performance goals. 

However, the current codes use the same performance coefficients to design structures against 

near- and far-fault records. In the present study, two approaches have been used to calculate 

and evaluate the performance coefficients values of the special concentrically braced frame 

structure under near- and far-fault records: 1) calculating the performance coefficients of 

designed structures based on the code, Young method and using linear and nonlinear analyses, 

2) assessment of passing probability of designed structures from the determined performance 

levels in the regulation by development of fragility curves. For this purpose, 1-, 5-, 10- and 15-

story special concentrically braced frame structures designed on soil with moderate shear 

velocity in the region with high seismic risk (Iran) have been evaluated. Nonlinear static, linear 

dynamic and incremental nonlinear dynamic analyses under the influence of two sets of near- 

and far-fault records extracted from FEMA-P695 have been used in order to calculate the 

performance coefficients. Then, using the results derived from the Young method, the values 

of performance coefficients have been obtained for two sets of earthquake records. Also, the 

fragility curves are extracted using a probabilistic assessment of the results derived from 

incremental dynamic analysis. The results show that the mean behavior factor obtained for the 

near- fault records is 35 % less than the far- fault records. Also, the behavior factor obtained 

by the Young method cannot calculate the real need for the special concentrically braced frame 

structure to reach the desired performance level in the code. 

Keywords: Performance coefficients, behavior factor, special concentrically braced frame, 

far- and near-fault earthquakes, incremental nonlinear dynamic analysis. 

 

 

 


