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 :چکیده

نظر شده و همواره فرض سختی صرفها بر روي هاي قابی تحت اثر بار جانبی، از اثر میانقابطراحی سازه در

که با توجه به  درصورتی شود.اختمان تحت بار جانبی ایجاد میدر عملکرد س یشود که با این عمل حاشیه اطمینانمی

- مشاهده می ،زلزله يتحت نیرو ییهاسازهچنین روي  هاي مختلف و مطالعات انجام شده برها درسازهتعداد میانقاب

شده است. هنگامی که داخل قابی تاکنون تصور می که تر از چیزي استبسیار مهم هاها روي سازهشود که اثر میانقاب

نظیر سختی، مقاومت و شکل پذیري و درکل مشخصات دینامیکی به طور کنیم خواص مکانیکی را با دیوار پر می

دست قاب مرکب ر تنها به خواص توان با جمع ساده خواص قاب و دیوااي که نمیکند؛ به گونهتغییر می يچشم گیر

ها از نظر پارامتر مقاومت در جهت اطمینان (این دیوارها با مقاومت اضافی که به قاب یافت. چشم پوشی از اثر میانقاب

؛ ولی این نادیده گرفتن است تحمل نیروي زلزله و درنتیجه پایداري کلی سازه تاثیر مثبتی دارند) می دهند در

 به قابسختی اضافی را انجامد. بدین شکل که میانقاب جهت اطمینان نمی اطانه و درهمیشه به یک روش محت

به طور کلی  ي زلزله را جذب می کند.هنگام زلزله آن قاب سهم بیشتري از نیرو نتیجه در ، درکندتحمیل می

نی جدا ی از قاب ساختماها را باید در تحلیل و طراحی در نظر گرفت، در غیر این صورت باید به نحوه مناسبمیانقاب

  شده ولی مهار گردند.

سازي قرار کاربرد با میانقاب بنایی، مورد مدلهاي خمشی فوالدي پراز این رو در پژوهش حاضر تعدادي از قاب

توان مدل المان از جمله می . کههاي مختلفی وجود داردبنایی روشي هاسازي میانقاببراي مدل گرفته شده است.

که خود به صورت میکرو مدل و  را سازي واقعیتک معادل، روش سه دستک و روش مدلروش دسقطري معادل، 

براي حصول سازي واقعی استفاده شده است. در ابتدا  که در این پژوهش از روش مدلنام برد  باشد،ماکرو مدل می

، در نرم ده با مصالح بناییي یک طبقه پر شنمونه آزمایشگاهی قاب فوالد مینان از درستی مدل ساخته شده، دواط

سازي عددي و سازي شده است و پس از مطابقت نتایج مدلمدل وو ماکرروش میکرو با  ABAQUSافزار 

هاي وابسته به آن با تغییرات ضخامت، و ضریب رفتار و سایر پارامترهاي مورد بررسی ساخته شده آزمایشگاهی، مدل

هاي پرشده محاسبه شده و بعد از مقایسه نتایج به دست آمده به د دهانهطول و ارتفاع دهانه، تعداد طبقات و تعدا

دهد که نتایج نشان می گیري و ارائه پیشنهاد جهت کاهش خسارات ناشی از خرابی میانقاب پرداخته شده است.نتیجه

)، ضریب اضافه Tهاي بنایی موجب تغییراتی در پارامترهاي موثر در ضریب رفتار، از جمله زمان تناوب (میانقاب

شوند که نتیجه این تغییرات منجر به کاهش مقدار ) میپذیري () و ضریب کاهش ناشی از شکلمقاومت (

  باشد.ضریب رفتار قاب فوالدي با میانقاب نسبت به قاب فوالدي خالی می
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  198.................................................................................................................................................................... پیشنهادات -6-3

  فهرست منابع و مآخذ

  1پیوست 

  2پیوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ح

 

  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  34.......................................................................................هاي مختلفمقایسه قاب خالی و قاب مرکب در زلزله :1 – 2جدول 

  40........................................................................................................................................براي رابطه مقادیر :2 – 2جدول 

  106........................................در رابطه کراوینکلر و ناسار بر حسب درصد سخت شوندگی کرنشیb و  aمقادیر  :1 – 3جدول 

  115.............................................................................................................................هامعرفی تیپ تیرها و ستون :2 – 3جدول 

  125................................................................)1999(بنت و فلنیگن،  مشخصات مصالح بنایی مدل آزمایشگاهی :1 – 4جدول 

  126..................................................)1999(بنت و فلنیگن،  مشخصات مکانیکی تیر و ستون مدل آزمایشگاهی :2 – 4جدول 

  127............................................................................)1985(آموس،  مشخصات مصالح بنایی مدل آزمایشگاهی :3 – 4جدول 

  127...............................................................)1985(آموس،  مشخصات مکانیکی تیر و ستون مدل آزمایشگاهی :4 – 4جدول 

  155.........................................................................................................ضریب رفتار قاب یک طبقه و یک دهانه :1 – 5جدول 

  157..............................................مترسانتی 10ضریب رفتار قاب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب به ضخامت  :2 – 5جدول 

  157..............................................مترسانتی 15اب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب به ضخامت ضریب رفتار ق :3 – 5جدول 

  157..............................................مترسانتی 20ضریب رفتار قاب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب به ضخامت  :4 – 5جدول 

  158..............................................مترسانتی 25اب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب به ضخامت ضریب رفتار ق :5 – 5جدول 

  158..............................................مترسانتی 30ضریب رفتار قاب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب به ضخامت  :6 – 5جدول 

  159......................................................................................متر 4متر و طول دهانه  3اب با ارتفاع ضریب رفتار ق :7 – 5جدول 

  159.........................................................................متر 4متر و طول دهانه  3ضریب رفتار قاب مرکب با ارتفاع   :8 – 5جدول 

  160......................................................................................متر 5متر و طول دهانه  3ضریب رفتار قاب با ارتفاع  :9 – 5جدول 

  160.......................................................................متر 5متر و طول دهانه  3ضریب رفتار قاب مرکب با ارتفاع   :10 – 5جدول 

  161...................................................................................متر 6متر و طول دهانه  3ضریب رفتار قاب با ارتفاع  :11 – 5جدول 

  161.......................................................................متر 6نه متر و طول دها 3ضریب رفتار قاب مرکب با ارتفاع   :12 – 5جدول 

  162...................................................................................متر 3متر و طول دهانه  4ضریب رفتار قاب با ارتفاع  :13 – 5جدول 

  163.......................................................................متر 3متر و طول دهانه  4اب مرکب با ارتفاع  ضریب رفتار ق :14 – 5جدول 

  163...................................................................................متر 3متر و طول دهانه  5ضریب رفتار قاب با ارتفاع  :15 – 5جدول 



 ط

 

  164.......................................................................متر 3متر و طول دهانه  5ضریب رفتار قاب مرکب با ارتفاع   :16 – 5جدول 

  164...................................................................................متر 3متر و طول دهانه  6ضریب رفتار قاب با ارتفاع  :17 – 5جدول 

  165.......................................................................متر 3متر و طول دهانه  6ضریب رفتار قاب مرکب با ارتفاع   :18 – 5جدول 

  166..............................................................................................................دهانه 3طبقه و  3 ضریب رفتار قاب :19 – 5جدول 

  166................................................دهانه با یک دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  3ضریب رفتار قاب مرکب  :20 – 5جدول 

  167...................................................دهانه با دو دهانه پر شده با میانقاب 3ه و طبق 3ضریب رفتار قاب مرکب  :21 – 5جدول 

  168.................................................دهانه با سه دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  3ضریب رفتار قاب مرکب  :22 – 5جدول 

  168..............................................................................................................دهانه 3طبقه و  6 ضریب رفتار قاب :23 – 5جدول 

  169................................................دهانه با یک دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  6ضریب رفتار قاب مرکب  :24 – 5جدول 

  170...................................................دهانه با دو دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  6ضریب رفتار قاب مرکب  :25 – 5جدول 

  170.................................................دهانه با سه دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  6ضریب رفتار قاب مرکب  :26 – 5جدول 

  171..............................................................................................................دهانه 3طبقه و  9 ضریب رفتار قاب :27 – 5جدول 

  172................................................دهانه با یک دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  9ضریب رفتار قاب مرکب  :28 – 5جدول 

  172...................................................دهانه با دو دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  9ضریب رفتار قاب مرکب  :29 – 5جدول 

  173.................................................انقابدهانه با سه دهانه پر شده با می 3طبقه و  9ضریب رفتار قاب مرکب  :30 – 5جدول 

  174..............................................................هاي متفاوتزمان تناوب سازه قاب خالی و قاب مرکب با ضخامت :31 – 5جدول 

  175.................................................................فاوتزمان تناوب سازه قاب خالی و قاب مرکب با طول دهانه مت :32 – 5جدول 

  175..........................................................................زمان تناوب سازه قاب خالی و قاب مرکب با ارتفاع متفاوت :33 – 5جدول 

  176..................................................................................هاي متفاوتقات و دهانهزمان تناوب سازه با تعداد طب :34 – 5جدول 

  

  



 ي

 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

  

  4......................................................................................ترکیه  2003: تخریب میانقاب محیطی در زلزله 1 – 1شکل 

  5.... ...........................................: خسارت به دیوار داخلی ساختمان در زلزله لس آنجلس آمریکا .............2 – 1شکل 

    6....................................................................................................... : خسارت ناشی از خرابی دیوار آجري3 – 1شکل 

   7...............................................: نمونه عملکرد مرکب قاب و میانقاب در زلزله رودبار و منجیل  ..............4 – 1شکل 

  8................................ ............................................عملکرد قاب مهاربندي و میانقاب در زلزله بم  : نمونه5 – 1شکل 

    9 ............................................: خرابی داخل و خارج از صفحه میانقاب در زلزله اهر، ورزقان و هریس ....6 – 1شکل 

  16...............................................................................................................: اجراي رج آخر میانقاب آجري 1 – 2شکل 

  16..............................................................................................................اجراي رج آخر میانقاب سفالی : 2 – 2شکل 

  22..................................................................................: نحوه جدا شدن قاب از میانقاب تحت بار جانبی 3 – 2شکل 

  23.....................................................اثر طول تماس بین میانقاب و ستون در تعیین نیروي برشی ستون: 4 – 2شکل 

  23....................................................................................................قاب بدون میانقاب با عملکرد خمشی: 5 – 2شکل 

  24.......................................................................تغییرشکل یافته قاب بدون میانقاب تحت نیروي جانبی: 6 – 2شکل 

  24...........................................................خوردترك می Aدیوار تحت اثر بارجانبی خمیده شده، در نقطه : 7 – 2شکل 

  25................................................................مقاومت در مقابل نیروهاي جانبی توسط کنش خرپایی قاب: 8 – 2شکل 

  26...................................................................................................................جابجاي قاب مرکب –نیرو : 9 – 2شکل 

  27.......................................................................................................هاي کششیترك مرزي در گوشه: 10 – 2شکل 

  27..........................................................دهندهاي مرزي سختی قاب مرکب را اندکی کاهش میترك: 11 – 2شکل 

  29........................................................................................................یانقابها در مرکز موضعیت تنش: 12 – 2شکل 

  32...........................................................................................................................شکست برشی ستون: 13 – 2شکل 

  33............................................................................................................................شکست ستون کوتاه: 14 – 2شکل 

  35....................................تواند موجب کاهش سختی و مقاومت شودوجود درز بین قاب و میانقاب می: 15 – 2شکل 



 ك

 

  36............................................................مقایسه خواص قاب مرکب با مجموع خواص قاب و میانقاب: 16 – 2شکل 

  44................................................................................................ایجاد طبقه نرم و ضعیف در ساختمان: 17 – 2شکل 

هاي شامل بازشو در دار و قابهاي چهارطبقه میانقابمقداربیشینه تغییرمکان نسبی طبقات در قاب: 18 – 2شکل 

  46..............................................طبقه اول در محدوده غیرخطی تحت رکوردهاي: الف) طبس؛ ب) ناغان؛ ج) السنترو 

هاي شامل بازشو در هاي هشت طبقه میانقابدار و قابمقداربیشینه تغییرمکان نسبی طبقات در قاب: 19 – 2شکل 

  47...............................................طبقه اول در محدوده غیرخطی تحت رکوردهاي: الف) طبس؛ ب) ناغان؛ ج) السنترو

هاي شامل بازشو در هاي دوازده طبقه میانقابدار و قاببقات در قابمقداربیشینه تغییرمکان نسبی ط: 20 – 2شکل 

  48...............................................طبقه اول در محدوده غیرخطی تحت رکوردهاي: الف) طبس؛ ب) ناغان؛ ج) السنترو

  51............................................................................................................اثر برهم کنش قاب و میانقاب: 21 – 2شکل 

  52..................................................................................نحوه توزیع مناسب و نامناسب دیوارها در پالن: 22 – 2شکل 

  53..................................خارج از صفحه به علت عدم اتصال مناسبگسیختگی دیوار در مقابل نیروي : 23 – 2شکل 

  54......................دهندهایی که کل ارتفاع طبقه را پوشش نمیایجاد ستون کوتاه در اثر وجود میانقاب: 24 – 2شکل 

  55...................................................................................................سازي واقعی دیوار مصالح بناییمدل: 25 – 2شکل 

  65..........................................................................مدل دستک معادل براي پانل پرکننده مصالح بنایی: 26 – 2شکل 

  65.........................................................................اومتکرنش ب ) پوش مق –هاي الف) تنش منحنی: 27 – 2شکل 

؛ ب) مدل هیسترتیک با سختی و مقاومت نزولی ؛ ج ) مدل با لغزش  wen- Boucمدل هیسترتیک : 28 – 2شکل 

  IDARC 4.0.....................................................................................................................68قفل ؛ د) مدل مجموع در 

  71...................................................................................................................تاثیرات پارامترهاي لغزش: 29 – 2شکل 

  77.......................................................................................پذیري ثابتلطیف خطی و غیرخطی با شک: 30 – 2شکل 

  93................................................................................................آل کلی سازهمنحنی پاسخ واقعی و ایده: 1 – 3شکل 

  101....................................................................................مدل ساده شده با ظرفیت باز توزیع پالستیک: 2 – 3شکل 

  101..........................................................................................................................روش نیومارك معادل: 3 – 3شکل 

  102...................................................................ب ) تعادل روش انرژي پذیريالف) تئوري ضریب شکل: 4 – 3شکل 

  105..........................................................ضریب کاهش مقاومت بدست آمده در تحقیق نیومارك وهال: 5 – 3شکل 

  106...................................................ضریب کاهش مقاومت به دست آمده در تحقیق ناسار و کراوینکلر: 6 – 3شکل 



 ل

 

  108..............................هاي مختلفضریب کاهش مقاومت به دست آمده در تحقیق میراندا براي خاك: 7 – 3شکل 

  108...............................................اثر بزرگی زلزله در ضریب کاهش مقاومت بدست آمده توسط میراندا: 8 – 3شکل 

  109.................................اثر فاصله کانونی زلزله در ضریب کاهش مقاومت به دست آمده توسط میراندا: 9 – 3شکل 

  113............ی شده جهت بررسی تأثیرات ضخامت دیوار میانقاب بر ضریب رفتارقاب یک طبقه طراح: 10 – 3شکل 

هاي یک طبقه طراحی شده جهت بررسی تأثیرات افزایش طول دهانه دیوار میانقاب بر ضریب قاب: 11 – 3شکل 

  113............................................................................................................................................................................رفتار

هاي یک طبقه طراحی شده جهت بررسی تأثیرات افزایش طول دهانه دیوار میانقاب بر ضریب قاب: 12 – 3شکل 

  113............................................................................................................................................................................رفتار

  114....................................................هاي پر شده با میانقاب بناییقاب سه طبقه و سه دهانه با دهانه: 13 – 3شکل 

  115.................................................هاي پر شده با میانقاب بناییشش طبقه و سه دهانه با دهانهقاب : 14 – 3شکل 

  115......................................................هاي پر شده با میانقاب بناییقاب نه طبقه و سه دهانه با دهانه: 15 – 3شکل 

  119..............................هاآل سازي منحنی پاسخ کلی سازههاي معمول براي ایدهاي از تعریفهنمونه: 16 – 3شکل 

  119........................................................................................................دو خطی کردن منحنی ظرفیت: 17 – 3شکل 

  122...............................................................................................................زي کلی مصالح بناییسامدل: 1 – 4شکل 

  123................................................................................................................سازي ریز مصالح بناییمدل: 2 – 4شکل 

  124...................................)1999مدل آزمایشگاهی قاب فوالدي حاوي میانقاب بنایی (بنت و فلنیگن، : 3 – 4شکل 

  125........................................................................................کرنش منشور مصالح بنایی –منحنی تنش : 4 – 4شکل 

  Dawe & Seah (1989)...........................126قاب فوالدي حاوي میانقاب بنایی   مدل آزمایشگاهی: 5 – 4شکل 

  Abaqus................................128سازي ریز مدل آزمایشگاهی در مدل - مدل آزمایشگاهی ب  - الف : 6 – 4شکل 

سازي و مدل Flanagan & Bennettتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –نمودار برش پایه  مقایسه: 7 – 4شکل 

  Abaqus.............................................................................................................................................130در  عددي ریز

  Abaqus..................................................131ریز مدل آزمایشگاهی با بلوك معادل توپر در  سازيمدل: 8 – 4شکل 

تغییرمکان مدل عددي توپر معادل، مدل عددي بلوك توخالی و مدل آزمایشگاهی  –نمودار برش پایه : 9 – 4شکل 

Flanagan & Bennett..........................................................................................................................................132  

  132.......................................................عددي ریز سازيمدل - ب   Amosمدل آزمایشگاهی  -الف : 10 – 4شکل 



 م

 

  Amos...................................................................133مشابه کار  Sandra Soonنمونه آزمایشگاهی : 11 – 4شکل 

  133.....................و مدل عددي ریز Amosتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –مقایسه نمودار برش پایه : 12 – 4شکل 

  135.....................................ر ناشی از کاهش سختیافزایش گام تغییرمکان مرتبط با یک گام تغییر با: 13 – 4شکل 

  135......................................................................................................نیروهاي برخورد در سطح تماس: 14 – 4شکل 

  136........................................................................هابین بلوك هاي تماسبراي المان  نمودار: 15 – 4شکل 

  137...............................................هاي تماسنمودار چگونگی اعمال مقاومت برشی مالت براي المان: 16 – 4شکل 

  137...............................................................................................عملکرد ضریب نرمال پنالتی در مدل: 17 – 4شکل 

  138.............................................................................................عملکرد ضریب مماسی پنالتی در مدل: 18 – 4شکل 

  139.....................................................................................................هاها و اجزاي آنازهبندي سشبکه: 19 – 4شکل 

  140...........................................................................هاي عددي ریز ساخته شدهوضعیت تنش در مدل: 20 – 4شکل 

  141..................................................ههاي عددي ریز ساخته شدهاي ایجاد شده در مدلوضعیت ترك: 21 – 4کل ش

  142............................آزمایشگاهی ب) مدل Abaqusسازي درشت مدل آزمایشگاهی در مدل -الف : 22 – 4شکل 

  142............................آزمایشگاهی ب) مدل Abaqusمدل آزمایشگاهی در  سازي درشتمدل -الف : 23 – 4شکل 

  143....................سازي عددي درشتو مدلتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –مقایسه نمودار برش پایه : 24 – 4شکل 

  144....................ددي درشتسازي عو مدلتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –مقایسه نمودار برش پایه : 25 – 4شکل 

  144.....................................................................................................هاها و اجزاي آنبندي سازهشبکه: 26 – 4شکل 

  145.....................................................................هاي عددي درشت ساخته شدهوضعیت تنش در مدل: 27 – 4شکل 

  146............................................دههاي عددي درشت ساخته شهاي ایجاد شده در مدلوضعیت ترك: 28 – 4شکل 

  146........................................هاي عددي درشتهاي اصلی (کششی و فشاري) در مدلوضعیت تنش: 29 – 4شکل 

  Amos..........................147هاي عددي درشت هاي اصلی (کششی و فشاري) در مدلوضعیت تنش: 30 – 4شکل 

  147........................هاي عدديسازيو مدلتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –مقایسه نمودار برش پایه : 31 – 4شکل 

  148........................هاي عدديسازيو مدلتغییرمکان مدل آزمایشگاهی  –پایه  مقایسه نمودار برش: 32 – 4شکل 

  151.................................................................................................................قاب یک طبقه، یک دهانه : 1 – 5شکل 

  151..................................................... برش پایه براي قاب یک طبقه و یک دهانه - ننمودار تغییرمکا: 2 – 5شکل 

  152............................برش پایه براي قاب یک طبقه و یک دهانه –دو خطی کردن نمودار تغییرمکان : 3 – 5شکل 



 ن

 

  152.............................یه براي قاب یک طبقه و یک دهانهبرش پا - دو خطی کردن نمودار تغییرمکان: 4 – 5شکل 

  153.....................................................................................تحلیل فرکانسی قاب یک طبقه و یک دهانه: 5 – 5شکل 

  156..................................هاي متفاوته ضخامتقاب مرکب یک طبقه و یک دهانه با میانقاب بنایی ب: 6 – 5شکل 

  156.........................هاي متفاوتنتایج تحلیل بار افزون قاب خالی و قاب مرکب با میانقاب به ضخامت: 7 – 5شکل 

  159.............................................................................................متر 4متر و طول دهانه  3قاب با ارتفاع : 8 – 5شکل 

  160.......................................................................................متر 5متر و طول دهانه  3قاب با ارتفاع : 9 – 5شکل 

  161...........................................................................................متر 6متر و طول دهانه  3قاب با ارتفاع : 10 – 5شکل 

  162...........................................................................................متر 3متر و طول دهانه  4قاب با ارتفاع : 11 – 5شکل 

  163...........................................................................................متر 3متر و طول دهانه  5قاب با ارتفاع : 12 – 5شکل 

  164...........................................................................................متر 3متر و طول دهانه  6قاب با ارتفاع : 13 – 5شکل 

  165......................................................................................................................دهانه 3طبقه و  3قاب : 14 – 5شکل 

  166...................................................................دهانه با یک دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  3قاب : 15 – 5شکل 

  167.....................................................................دهانه با دو دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  3قاب : 16 – 5شکل 

  167....................................................................دهانه با سه دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  3قاب : 17 – 5شکل 

  168.....................................................................................................................دهانه 3طبقه و  6قاب : 18 – 5شکل 

  169...................................................................میانقابدهانه با یک دهانه پر شده با  3طبقه و  6قاب : 19 – 5شکل 

  169.....................................................................دهانه با دو دهانه پر شده با میانقاب 3طبقه و  6قاب : 20 – 5شکل 

  170....................................................................ه پر شده با میانقابدهانه با سه دهان 3طبقه و  6قاب : 21 – 5شکل 
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   مقدمه -1- 1

ترین بالیاي طبیعی است که بشر در طول دوران حیات خود با آن زلزله به عنوان یکی از مخرب

اجه بوده است. نگاهی به آمار و ارقام تلفات و خسارات ایجاد شده ناشی از بالیاي طبیعی سهم عمده مو

خیزي در این میان نگاهی به سوابق لرزه سازد.ها و تلفات جانی نمایان میاین اثر مخرب را در کل خرابی

ب قرار داشته و در سازد که اکثر مناطق همواره در معرض خطر ناشی از زلزله مخرکشور مشخص می

هاي هاي اخیر زلزلهدر سال قابل جبرانی را به بار آورده است.نتیجه تلفات و خسارات سنگین و غیر 

باشند. از این رو امروزه بررسی رفتار اهد این مدعا میـ) ش1382( ) و بم1369( )، منجیل1357( طبس

ات مالی جبران ناپذیر، به مسئله بسیار هاي مختلف تحت بار زلزله به منظور کاهش تلفات و خسارسازه

 مهم در طراحی سازه تبدیل شده است.

ها همواره در هنگام وقوع به دنبال نقاط ضعف ساختمان هستند؛ به عبارتی اثر آنها بر روي زلزله

این نقاط ضعف معموال در اثر تغییرات سریع در سختی، مقاومت  ساز شود.تواند مشکلها میاین قسمت

 شود.تر میآیند و اثرات این نقاط ضعف با توزیع نادرست، برجسته و نمایانپذیري به وجود مییا شکل

ها تاثیر دهد که میانقابسختی باربري جانبی نشان می ا وهمطالعات انجام گرفته در زمینه رفتار میانقاب

ها را به عنوان قابول میانپر دارند و از طرفی به طور معمهاي میانبسزایی روي شکل خرابی قاب

کشور ما به دالیل  شود.اي درنظر گرفته و از آنها درتحلیل و طراحی چشم پوشی میسازهاعضاي غیر

هاي گوناگون ساختمان مختلف از جمله آب و هوا، بومی بودن مصالح ساخت و ساز و... داري سبک

شود.حسوب میها مها با قاب مرکب نیز یک نوع از این ساختمانسازي است. ساختمان



 
 

گردد، بلکه براي تقسیمها نه تنها براي محافظت ساختمان از شرایط جوي استفاده مینوع میانقاباین 

گیرد. در حال حاضر به بندي فضاها جهت برطرف نمودن نیازهاي معماري نیز مورد استفاده قرارمی

ژه و همچنین توسعه تدریجی سبب توسعه سریع علم تحلیل سازه با تولید و ارائه نرم افزارهایی وی

و  1اي نظیر توسعه مفهوم طراحی بر اساس عملکرد توسط پاوالينو در زمینه طراحی لرزه هاينظریه

ضرورت در نظر گرفتن دیوار میانقاب در مراحل تحلیل  .)1992پاوالي و پرستیلی، (معرفی شد 2پریستلی

ا نادیده گرفتن آن سبب مخدوش شدن یشتري نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرطراحی اهمیت ب و

  شود.هاي طراحی میبرخی فرضیات طراح و نیز روش

  هاي گذشتهها در زلزلهسوابق خرابی میانقاب  – 2 – 1

دیوار  اي نظیرهاي غیرسازههاي زیادي به المانها دیده شده که خسارتدر بسیاري از زلزله

تاسیسات و  تجهیزات و وسایل مستقر در ساختمان... ها و بريکاري، در و پنجره، گچجداکننده، نازك

بینند و باعث آسیب هاي هستند که در زلزله آسیب میها نیز بخشمیانقاب شود.وارد می مکانیکی و برقی

شود در هنگام ها در سختی قاب در نظر گرفته نمیشوند چون اغلب اثر افزایشی آنها میدیدن قاب

ه هاي غیرمسلح بگیرند و در نتیجه میانقابروي بیشتر از مقدار طراحی میها نیوقوع زلزله، این قاب

قطري فشاري یا  ). تخریب این دیوارها به صورت شکست المان1 – 1بینند (شکل شدت آسیب می

رساند. اما باید توجه داشت که لغزشی افقی پانل خواهد بود که با ایجاد شوك به قاب خمشی آسیب می

اتالف انرژي در یک قاب توأم با میانقاب بسیار بیشتر از یک قاب خالی است.  مقاومت و ظرفیت

علت افزایش سختی، پایداري درمقابل ه بنابراین در یک قاب حاوي دیوار داخلی علیرغم افزایش نیروها ب

   .)1377 ،ناطقی الهی و معتمدي ؛1373 ،ناطقی الهی زاده وحسین( زلزله بیشتر است

  

 

                                                
1 - Paulay 
2 - Priestly 



 

 
 

  

  )1386 (محمد زاده،ترکیه 2003تخریب میانقاب محیطی ساختمانی در زلزله  : 1 – 1شکل 

ساخته یا هاي پیشهایی از نما از قبیل سنگ نما، قسمتانداز بام و قسمتهمچنین فرو ریختن دست

توانند عالوه بر خسارات مالی، جان افراد را ها، میویژه شکسته شدن شیشهه زینتی نما، در و پنجره و ب

هاي ها خساراتی هستند که حتی در زلزلهکاري و گاهی شکسته شدن کاشیر اندازند. خرابی نازكبه خط

آورند دهند. ولی این خسارات به آسانی قابل تعمیر بوده و خسارات جانی به بار نمیخفیف رخ می

 ). 2 – 1شکل (



 

 
 

 

  )1386 اده،(محمد ز آنجلس)خسارت به دیوار خارجی ساختمان ( زلزله لس : 2 – 1شکل 



 

 
 

  

  )1386 (محمد زاده،خسارت ناشی از خرابی دیوار آجري : 3 – 1شکل 

  

  هاي ایرانها در زلزلهمروري بر عملکرد میانقاب – 3 – 1

هاي مختلف ساختمانی، مناطق زلزله زده است. در این بهترین آزمایشگاه براي بررسی سیستم

رزه قرار گرفته که با مطالعه اثرات ناشی از زلزله هاي مختلفی عمالً تحت اثر زمین لمناطق، ساختمان

 31منجیل  –توان به نتایج سودمند و آموزنده دست یافت. در زلزله رودبار ها میروي این ساختمان

هاي فوالدي با مهاربندي هاي فوالدي شهر منجیل و رودبار اسکلتگروهی از ساختمان 1369خردادماه 

اند و از نظر کیفیت اجرایی این بنایی یا ترکیب این دو سیستم بودهلحهاي داراي میانقاب مصایا قاب

اند. در شکل زیر مالحظه ها نداشتند، ولی رفتار متفاوتی نشان دادهها تفاوتی با دیگر ساختمانساختمان

چنان پابرجا است، در حالی که برخی از شود که ساختمان با عملکرد مشترك قاب و میانقاب هممی

  اند.بدون میانقاب فرو ریخته هاي مشابهنساختما



 

 
 

هاي ساخت و ساز در بیشتر کشورها، دیوارهاي آجري به عنوان میانقاب در با توجه به الگو

باشد، ها بر اساس بارهاي زلزله نمیروند. با توجه به اینکه عموماً طراحی میانقابها به کار میساختمان

ها شود که باعث خرابی و یا واژگونی آنها وارد میاي به آنهلرزه خسارات عمد به هنگام وقوع زمین

با تواند باعث از بین رفتن تأسیسات داخل ساختمان شود و یا ها میشود. خرابی ناشی از میانقابمی

خطري جدي براي عابرین که درخیابان در حال عبور و مرور پرتاب میانقاب به طرف خیابان منجر به 

   شود.هستند، می

  

  

  )1391 ،(محمدعلینمونه عملکرد مرکب قاب و میانقاب در زلزله رودبار و منجیل : 4 – 1شکل 



 

 
 

 هاي مهاربندي شده داراي میانقاب مشاهده شد.موارد متعددي از ساختمان 1382دي  5در زلزله بم 

به پایداري و  مهاربندها اوالًاند: اند، دو اثر مهم داشتهدیوارهایی که مهاربندي را در خود جاي داده

ند. در مهاربند بدون دیوار ااضالع مهاربندي رفتار بهتري داشته ثانیاً اند وایستایی دیوارها کمک کرده

بندها به صورت شکست هاي این مهاراغلب خسارت ،که مهاربندها براي کشش طرح شده بودند بنایی

تر از ناحیه اتصال دچار شکستگی و اند کمبوده . لیکن مهاربندهایی که داخل میانقابدر اتصال بود

  .)1391 (محمدعلی، ) 5 – 1اند(شکل کمانش خارج از صفحه شده

  

  )1391 ،(محمدعلی نمونه عملکرد قاب مهاربندي و میانقاب در زلزله بم : 5 – 1شکل 

 21)، در زلزله اهر، ورزقان و هریس 1391به گزارش جمعیت کاهش خطرات زلزله در ایران (

ریب به قکه منجر به فوت بسیاري از هموطنان عزیزمان گردید، اکثراً در مناطق روستایی که  1391مرداد 

رخ داده است. اما متاًسفانه در این زلزله که  ،باشدهاي مقاوم در برابر زلزله میها فاقد سیستماتفاق خانه



 

 
 

هاي موجود طراحی و اجرا هنامهایی که ظاهراً با آیینحتی کمتر از زلزله طراحی است، بسیاري از سازه

هاي بلوك سیمانی ها در میانقاباي شده است. عمده خرابیهاي قابل مالحظهاند نیز دچار خرابیشده

باشد. با توجه ها از اسکلت سازه میعلت اصلی این موضوع عدم جداسازي میانقاب ها رخ داده است؛آن

لذا با اعمال  .شودها در مدل سازي اعمال نمیهاي رایج اثر میانقاببه اینکه  در طراحی ساختمان

نیز به  هاگردد. در ساختمانها میها باعث خرابی و فرو ریزش آننیروهاي زلزله و انتقال آنها به میانقاب

ویژه در طبقات پایین که نیروي زلزله بیشتر است، این نیروها به میانقاب منتقل و با عنایت به اینکه 

اي هاي گستردهاند؛ در داخل و خارج صفحه قاب دچار خرابین نیروها طراحی نشدهها براي ایمیانقاب

  . )3جمعیت کاهش خطرات زلزله در ایران( )6 – 1اند (شکل شده

 

جمعیت کاهش خطرات زلزله در ( در زلزله اهر، هریس و ورزقان خرابی داخل و خارج صفحه میانقاب : 6 – 1شکل 

  )ایران

  و اهداف پژوهش هتعریف مسئل – 4 – 1
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Abstract: 
     In the design of frame structures under lateral load, effect of infills on stiffness was ignored and always 

assumed that with this act safety margin under lateral load caused in the performance of buildings. 

According to the previous studies had done on these structures and number of infills in different strucrures 

under earthquake force showed that the effect of infills on structure is more important than what was 

previously imagined. When we fill the frame with wall, mechanical properties such as stiffness, strength and 

ductility and totally dynamic characteristics significantly change So that it cannot achieve with a simple sum 

of properties of the frame and the wall to the properties of the composite frame. Ignorance of the effect of 

infills in terms of strength parameters in order to achieve inssurence (The walls with additional resistance is 

giving to the frame, have a positive impact on withstanding earthquake forces and general stability structure .

)This ignorance was not always led to a catious method and insuurence orientation. In this way, additional 

stiffness imposed to the frame, consequently during the earthquake that frame absorbed greater share of 

earthquake force. In general, infills in the analysis and design must be considered ,otherwise it must be 

separated from structural frame in appropriately but they have been restrained. 

    Therefore, in this study a number of common steel moment frames with masonry Infill, has been 

modeling. There are different methods for modeling masonry infills, including equivalent diagonal strut, 

Compression Strut, Three-Strut Model and actual modeling technique that is the model for micro and macro 

models, noted that in this study the realistic modeling method was used. First, To ensure the accuracy of the 

built model , two laboratory samples filled one story steel frame with masonry materials, in  ABAQUS 

software has been modeled in micro and macro method and then match the results of numerical modeling 

and laboratory, the investigated models was built , behavior factor and other dependent parameters on it 

with changes in the thickness, length and the  span height, number of story and number of  filled span was 

calculated And after comparing obtained results,final,y in order to reduce the damages due to the destruction 

of infill,conclusions and suggestion was presented. The results showed that the masonry Infill changed the 

influencing parameters in the behavior factor, including the period (T), additional coefficient of resistance 

( ) and the reduction factor due to plasticity ( ).the result of these changes led to the reduction of 

behavior factor of steel frame with infill relative to an empty steel frame.  
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