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 :چکیده

خصوص زلزله از اهشیت فراواني برخوردار بوده و از دیرباز مورد توجه ها در برابر نیروها  دینامیکي بتحلیل سازه

توان پاسخ سازه، فونداسیون و خاک را نسبت ميسازه،  – اندرکنش خاکفته است. با در نظر گرفتن محققان قرار گر

ع ا ، ارتفاسیستم سازه لساز  اتصات  تیر به ستون، نوعمد تأثیردر این پژوهش،  .کردبه تحریکا  زلزله ارزیابي 

ها  فوتد  ا  سازهها بر پاسخ لرزهن، نوع خاک، نوع فونداسیون سطحي و ضریب اطشینان طراحي فونداسیوسازه

طبقه با دو نوع قا  خششي فوتد  متوسط و ویژه واقع بر دو نوع  11و  2ساختشان ارزیابي شده است. بدین منظور 

ها از نوع اتصات  از پیش رفته برا  این ساختشان کار بهاتصات   ( در نظر گرفته شده است.IVو  IIخاک متفاو  )

طبقه، دو نوع فونداسیون سطحي )منفرد و نوار ( با سه ضریب اطشینان  2ها  برا  سازه باشد.يشده م ییدتأ

 است. هیک نوع فونداسیون سطحي )نوار ( با یک ضریب اطشینان طراحي گردید ،طبقه 11ها  مختلف و برا  سازه

فنرها   به صور غیرخطي خاک و رفتار  گردیدهاستفاده  مستقیمسازه از روش  –برا  بررسي اثر اندرکنش خاک 

لحاظ اثر  با ها  اجزاء محدودمدل ،هابه منظور ارزیابي عشلکرد این سازهوینکلر غیرخطي مدلساز  شده است. 

افزار توسط نرم گاه صلبها  بدون لحاظ اتصات  با تکیهو مدلسازه  –فونداسیون  –اندرکنش خاک و  اتصات 

OpenSees  و دینامیکي  غیرخطي استاتیکيمودال، ها  ها تحت تحلیلاین مدل .اندشدهساخته دوبعد   به صور

ها با یکدیگر مقایسه ها  آن  دور قرار گرفته و پاسخ  حوزهغیرخطي توسط هفت رکورد زلزله  زماني تاریخچه

ه و وجود خاک ساز –فونداسیون  –ک دهد که اثر اتصات  و اندرکنش خانشان مي نتایج بدست آمده. گردیده است

ها منجر به عدم لحاظ آنها  خششي فوتد  دارد و ها  غیرخطي قا و پاسخ پذیر شکلبسزایي بر  تأثیر، IVنوع 

، ماکزیشم تغییرمکان IVها  واقع بر خاک نوع با لحاظ اثر اتصات  و خاک در مدل گردد.ایجاد نتایج غیرواقعي مي

و ماکزیشم  گاه صلب افزایشتکیه دارا اتصات  و بدون لحاظ ها  به مدلماکزیشم تغییرمکان نسبي نسبت جانبي و 

، ماکزیشم تغییرمکان جانبي، ماکزیشم تغییرمکان نسبي و IIها  واقع بر خاک نوع و در مدل یابدبرش پایه کاهش مي

اظ اثر اتصات  و لح، سازه با IVطبقه واقع بر خاک نوع  2ها  خششي در قا  .یابداهش ميماکزیشم برش پایه ک

با  بدون اتصات  و مدل  کشتر  نسبت به سازه با فونداسیون نوار  و و برش پایه حد تسلیمفونداسیون منفرد، 

و ماکزیشم  پذیر شکلدهد که ها نشان ميبررسي اثر تغییر ضریب اطشینان طراحي فونداسیونگاه صلب دارد. تکیه

-در سازهیابد، اما تغییر ضریب اطشینان با افزایش ضریب اطشینان، افزایش ميون منفرد برش پایه در سازه با فونداسی

، IIها  خششي واقع بر خاک نوع . در قا گرددمنجر به تغییر جزئي پارامترها  مذکور ميها  با فونداسیون نوار  

 .دارددینامیکي ن ها و پاسخ حد تسلیمچنداني بر  تأثیرضریب اطشینان طراحي و نوع فونداسیون 

و  IIفنرها  غیرخطاي وینکلار، خااک ناوع      اتصات  تیر به ستون، ،سازه –فونداسیون  –اندرکنش خاک : هاواژه کلید

IVها  سطحي، ضریب اطشینان.، فونداسیون 



 أ 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                  شماره و عنوان مطالب

 

 کلیات پژوهشل اول: فص

 2.................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 4..........................................................................................................................................................................بیان مسأله -1-2

 5...................................................................................................................................................................اهداف پژوهش -1-3

 5...........................................................................................................................................................های پژوهشفرضیه -1-4

 6...........................................................................................................................................................نامهایانبندی پفصل -1-5

 

 مبانی نظری پژوهشفصل دوم: 

 8.................................................................................................................................................................................مقدمه -2-1

 8.............................................................................................................................سازه -هدف از تحلیل اندرکنش خاک  -2-2

 9...............................................................................................................................................................ی پژوهشپیشینه -2-3

 15........................................................................................................ایسازه پارامترهای بر سازه -خاک  اندرکنش تأثیر -2-4

 16.........................................................................................................................................................................میرایی -2-4-1

 16.....................................................................................................................................................تشعشعی میرایی -2-4-1-1

 16.......................................................................................................................................میرایی هیسترزیس خاک -2-4-1-2

 16.................................................................................................................................................................زمان تناوب -2-4-2

  16...........................................................................................................................................................سازه تغییرمکان -2-4-3

 11....................................................................................................................................سازه –اک اندرکنش دینامیکی خ -2-5

 11........................................................................................................................................................اندرکنش اینرسی -2-5-1

 11...................................................................................................................................................اندرکنش سینماتیکی -2-5-2

 19....................................................................................................................................سازه –نش خاک های اندرکمدل -2-6

 19.......................................................................................................................................میراگر -فنر  –سیستم جرم  -2-6-1

 22............................................................................................................................................................مدل تیر برشی -2-6-2

 22.....................................................................................................................................................نهایتیمدل نیمه ب -2-6-3

 21.......................................................................................................................................................مدل المان محدود -2-6-4

 21.........................................................................................................................دل ترکیبی نیم فضا و المان محدودم -2-6-5

 22.......................................................................................................................سازه –حلیل اندرکنش خاک های تروش -2-1



 ب 

 22..............................................................................................................................................................روش مستقیم -2-1-1

 24..............................................................................................................................................................روش زیرسازه -2-1-2

 25.................................................................................................................................................های حل مختلطروش -2-1-3

 26..................................................................................................................................................های پیوندیروش -2-1-3-1

 OpenSees.................................................................................................28افزار های رفتاری مصالح خاک در نرممدل -2-8

 28................................................................................................................................................مصالح االستیک خطی -2-8-1

 28.....................................................................................................................................مصالح االستوپالستیک کامل -2-8-2

 29..............................................................................................................................مصالح گپ االستوپالستیک کامل -2-8-3

 29..........................................................................................................................................................ایمصالح چرخه -2-8-4

 QzSimple1.................................................................................................................................................29مصالح  -2-8-5

 PySimple1..................................................................................................................................................33مصالح  -2-8-6

 TzSimple1..................................................................................................................................................33مصالح  -2-8-1

 34........................................................................................................(BNWFمدل تیر بر روی بستر غیرخطی وینکلر ) -2-9

 BNWF..........................................................................................................................................31پارامترهای مدل  -2-9-1

 31.....................................................................................................................ظرفیت باربری نهایی )قائم و جانبی( -2-9-1-1

 31................................................................................................................................سختی قائم، جانبی و دورانی  -2-9-1-2

 38..............................................................................................................................................(Tpظرفیت کششی ) -2-9-1-3

 38................................................................................................................................................................نوع خاک -2-9-1-4

 38.......................................................................................................................................(Reنسبت طول انتهایی ) -2-9-1-5

 38......................................................................................................................................(Rkنسبت شدت سختی ) -2-9-1-6

 le / L))..........................................................................................................................................42ی فنرها فاصله -2-9-1-1

 41.......................................................................................................................................(Crی ارتجاعی ) محدوده-2-9-1-8

 41......................................................................................................................................(kpسختی پس از تسلیم ) -2-9-1-9

 41.......................................................................................................................................(kunlسختی باربرداری ) -2-9-1-12

 42.............................................................سازه –ای برای در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک های لرزهنامهرویکرد آیین -2-12

 42.................................................................................برای لحاظ اثر اندرکنش خاک ـ سازه 2822استاندارد کلیات  -2-12-1

 42.................................................................برای لحاظ اثر اندرکنش خاک ـ سازه ASCE7-10ی نامهآیینکلیات  -2-12-2

 43..................................................................برای لحاظ اثرات اندرکنش خاک و سازه NEHRPی نامهکلیات آیین -2-12-3

 43...........................................................برای لحاظ اثرات اندرکنش خاک و سازه FEMA-440ی نامهکلیات آیین -2-12-4

 

 



 ج 

 روش تحقیقفصل سوم: 

 46...............................................................................................................................................................................مقدمه -3-1

 46..........................................................................................................................................های مورد بررسیمعرفی سازه -3-2

 48............................................................................................................................................................مشخصات مصالح -3-3

 48..........................................................................................................................................ایمشخصات مصالح سازه -3-3-1

 48..........................................................................................................................................................مشخصات خاک -3-3-2

 51.......................................................................................................جزئیات بارگذاری...................................................... -3-4

 51.............................................................................................................................................................بارگذاری ثقلی -3-4-1

 51..................................................................................................................ای جانبی............................................باره -3-4-2

 51..........................................................................................................................................ی ضریب زلزلهمحاسبه -3-4-2-1

 52.................................................................................................................................................................هاطراحی سازه -3-5

 53..............................................................................................................................................................طراحی اتصاالت -3-6

 56 ............................................................................................................................اتصاالت گیردار از پیش تأیید شده -3-6-1

 62........................................................................................................................................................هاطراحی فونداسیون -3-1

ای( با استفاده از نتایج آزمایش )دانه IIهای منفرد و نواری واقع بر خاک نوع ی ظرفیت باربری فونداسیونمحاسبه -3-1-1

SPT...........................................................................................................................................................................................61 

 62.........با استفاده از روابط میرهوف IVهای منفرد و نواری واقع بر خاک نوع ی ظرفیت باربری فونداسیونمحاسبه -3-1-2

 OpenSees....................................................................................................................................64افزار مدلسازی با نرم -3-8

 OpenSees............................................................................................................................65فرضیات مدلسازی در  -3-8-1

 65......................................................................................................................................هامدلسازی تیرها و ستون -3-8-1-1

 66..........................................................................................................هامدلسازی اتصاالت خمشی تیرها و ستون -3-8-1-2

 68.............................................................................های سطحی و فنرهای غیرخطی وینکلرمدلسازی فونداسیون -3-8-1-3

 12.........................................................................................................................................سایر فرضیات مدلسازی -3-8-1-4

 12....................................................................................................................................................هاتصویر شماتیک مدل -3-9

 12.................................................................................................................................................................تحلیل مودال -3-12

 18................................................................................................................................................................صحت سنجی -3-11

 

 نتایج تحقیقفصل چهارم: 

 81...............................................................................................................................................................................مقدمه -4-1

 81.................................................................................................................................تحلیل استاتیکی افزایشی غیرخطی -4-2

 82.........................................................................................ی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطیی ارزیابی و مقایسهنحوه -4-3



 د 

 82...........................................................................................................................................تأثیر تغییر نوع فونداسیون -4-3-1

 85..........................................................................................................................................تأثیر تغییر ضریب اطمینان -4-3-2

 81.............................................................................................................................تغییر نوع سیستم باربر جانبی تأثیر -4-3-3

  81.......................................................................................طبقه 5های تأثیر تغییر نوع سیستم باربر جانبی در سازه -4-3-3-1

 81....................................................................................طبقه 12های تأثیر تغییر نوع سیستم باربر جانبی در سازه -4-3-3-2

 92.................................................................................................................ی زمانی غیرخطیتحلیل دینامیکی تاریخچه -4-4

 92...............................................................................................................................................هانگاشتانتخاب شتاب -4-4-1

 91.....................................................................................................................................هانگاشتمقیاس کردن شتاب -4-4-2

 NERA............................................................................................92بررسی اثر ساختگاه بر امواج زلزله در نرم افزار  -4-4-3

 99.........................................................................................ی نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطیی ارزیابی و مقایسهنحوه -4-5

 99...............................................................................................................................................مختلفاثر مدلسازی اجزاء  -4-6

 99............................................................................................................................ی تغییرمکان جانبی طبقاتمقایسه -4-6-1

 99......................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-6-1-1

 122........................................................................................................................طبقه با قاب خمشی ویژه 5مدل  -4-6-1-2

 123......................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 12مدل  -4-6-1-3

 121..........................................................................................................................ی تغییرمکان نسبی طبقاتمقایسه -4-6-2

 121....................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-6-2-1

 112........................................................................................................................طبقه با قاب خمشی ویژه 5مدل  -4-6-2-2

 111......................................................................................................بقه با قاب خمشی متوسط و ویژهط 12مدل  -4-6-2-3

 112......................................................................................................................................ی برش پایه طبقاتمقایسه -4-6-3

 112....................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-6-3-1

 118........................................................................................................................طبقه با قاب خمشی ویژه 5مدل  -4-6-3-2

  121......................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 12مدل  -4-6-3-3

 121.....................................................................................................................................ایتأثیر نوع خاک بر رفتار سازه -4-1

 122.............................................................................................................تأثیر نوع خاک بر تغییرمکان جانبی طبقات -4-1-1

 122....................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-1-1-1

 123........................................................................................................................قاب خمشی ویژه طبقه با 5مدل  -4-1-1-2

 123......................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 12مدل  -4-1-1-3

 126..............................................................................................................تأثیر نوع خاک بر تغییرمکان نسبی طبقات -4-1-2

 126....................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-1-2-1

 121........................................................................................................................طبقه با قاب خمشی ویژه 5مدل  -4-1-2-2



 ه 

 121......................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 12مدل  -4-1-2-3

 132.........................................................................................................................تأثیر نوع خاک بر برش پایه طبقات -4-1-3

 132....................................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط 5مدل  -4-1-3-1

 131........................................................................................................................طبقه با قاب خمشی ویژه 5مدل  -4-1-3-2

 131......................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 12مدل  -4-1-3-3

 131...................................................................................................طبقه 5های نوع فونداسیون بر رفتار سازهتغییر تأثیر  -4-8

 134............................................................................................تأثیر تغییر نوع فونداسیون بر تغییرمکان نسبی طبقات -4-8-1

 134........................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 5مدل  -4-8-1-1

  135.......................................................................................................پایه طبقات تأثیر تغییر نوع فونداسیون بر برش -4-8-2

 135........................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 5مدل  -4-8-2-1

 135...............................................................طبقه 5های ها بر رفتار سازهتأثیر تغییر ضریب اطمینان طراحی فونداسیون -4-9

 135...........................................................................................تأثیر تغییر ضریب اطمینان بر تغییرمکان نسبی طبقات -4-9-1

 135........................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 5مدل  -4-9-1-1

 142......................................................................................................تأثیر تغییر ضریب اطمینان بر برش پایه طبقات -4-9-2

 142........................................................................................................طبقه با قاب خمشی متوسط و ویژه 5مدل  -4-9-2-1

 144................................................................................................................های خمشی فوالدیتأثیر تغییر ارتفاع قاب -4-12

 

 گیری و پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه

 148.............................................................................................................................................................................مقدمه -5-1

 148...............................................................................................................................................................................نتایج -5-2

 148............................................................................................................................................................تحلیل مودال -5-2-1

 149.........................................................................................................................یرخطی افزایشیتحلیل استاتیکی غ -5-2-2

 149..........................................................................................................ی زمانی غیرخطیتحلیل دینامیکی تاریخچه -5-2-3

 151.....................................................................................................................................................................پیشنهادات -5-3

 152...............................................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 



 و 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                                شماره و عنوان جدول

 

 BNWF......................................................................................................................................31: پارامترهای مدل 1-2ول جد

 ATC-40.....................................................................................39ی نامهروابط ارائه شده توسط گازتاس و آیین -2-2جدول 

 48............................................................................................................................: پارامترهای خاک زیر فونداسیون1-3جدول 

 49.........................................................................مختلف...............................های ها و سنگ: وزن مخصوص خاک2-3جدول 

 52.................................................................................مختلف......................................... یها: ضریب پواسون خاک3-3جدول 

 51.........................................................................................................های چسبنده...................: مقاومت مؤثر خاک4-3جدول 

 54.............................................................................................................طبقه 5های ای ساختمان: مشخصات سازه5-3جدول 

 55...........................................................................................................طبقه 12های ای ساختمان: مشخصات سازه6-3جدول 

 59............................................................................................................طبقه 5های ساختمان : مشخصات اتصاالت1-3جدول 

 59...............................................................................................طبقه 12های ساختمان BFP: مشخصات اتصاالت 8-3جدول 

 62.............................................................................................طبقه 12های ساختمان WFP: مشخصات اتصاالت 9-3جدول 

 63.............................................................................طبقه 5های های منفرد ساختمان: ابعاد و ضخامت فونداسیون12-3جدول 

 64............................................................................طبقه 5های های نواری ساختمان: ابعاد و ضخامت فونداسیون11-3جدول 

 64..........................................................................هطبق 12های های نواری ساختمان: ابعاد و ضخامت فونداسیون12-3جدول 

 61...........................................................طبقه 5های : دوران و لنگر تسلیم و نهایی هر یک از اتصاالت ساختمان13-3جدول 

 61.........................................................طبقه 12های از اتصاالت ساختمان دوران و لنگر تسلیم و نهایی هر یک: 14-3جدول 

 13...........................................................................ون منفردبا فونداسی طبقه 5های نتایج تحلیل مودال ساختمان: 15-3جدول 

 14..........................................................................با فونداسیون نواری طبقه 5های ل مودال ساختماننتایج تحلی: 16-3جدول 

 15........................................................................با فونداسیون نواری طبقه 12های نتایج تحلیل مودال ساختمان: 11-3جدول 

طبقه با بستر صلب و با اتصال و بدون اتصال در  5های : نتایج تحلیل مودال دو مود اول و جابجایی بام در مدل18-3جدول 

 Sap2000.....................................................................................................................................18و  OpenSeesافزارهای نرم

طبقه با بستر صلب و با اتصال و بدون اتصال  12های : نتایج تحلیل مودال دو مود اول و جابجایی بام در مدل19-3جدول 

 Sap2000................................................................................................................................19و  OpenSeesافزارهای در نرم

 91.....................................................................................................................................هانگاشت: مشخصات شتاب1-4جدول 

 93....................................................طبقه 5های ها در مدلنگاشتشتابضریب مقیاس بدست آمده برای اصالح : 2-4جدول 

 94..................................................طبقه 12های ها در مدلنگاشتضریب مقیاس بدست آمده برای اصالح شتاب: 3-4جدول 

 



 ز 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                                شماره و عنوان شکل

 
 9..........................................................................................................سازه –: هدف اصلی از تحلیل اندرکنش خاک 1-2شکل 

 18...........................................................................................................................................................: اثرات اینرسی2-2شکل 

 19.......................................................................................................ای سادههای اصلی یک سیستم سازه: مشخصه3-2شکل 

 19.................................................................................................................: اثر اندرکنش در مدلسازی نوسانگر ساده4-2شکل 

 22.........................................................................................خاک با استفاده از مدل تیر برشی : مدل تحلیلی سیستم5-2شکل 

 23..............................................سازه با استفاده از روش مستقیم –: مدل اجزاء محدود برای تحلیل اندرکنش خاک 6-2شکل 

 24.............................................................................................انس خاک:  پاسخ نیم فضای االستیک برای تابع امپد1-2شکل 

 25......................................................................................................: مدل فرض شده برای تحلیل به روش زیرسازه8-2شکل 

 28...........................................................................................................................................................پیوندی : روش9-2ل شک

 29........................................................................................................................: مصالح گپ االستوپالستیک کامل12-2شکل 

 32................................................................های سطحیهای مختلف مصالح به منظور مدلسازی فونداسیون: مدل11-2شکل 

 31.....................................................با طول صفرTzSimple1 ،PySimple1،  QzSimple1های مصالح : مدل12-2شکل 

 TzSimple1.................................................................34و  QzSimple1 ،PySimple1ای مصالح: پاسخ چرخه13-2شکل 

 36........................................................................شمع –ازی خاک ها در مدلس: نمایش شماتیک فنرها و امتداد آن14-2شکل 

 36......................................................................................های سطحیبرای فونداسیون BNWF: طرح کلی مدل 15-2شکل 

 39....................................................................ده در برابر نسبت عرض به طول فونداسیون: طول انتهایی نرمال ش16-2شکل 

 42................................................(، به صورت تابعی از نسبت عرض به طول فونداسیونRk: نسبت شدت سختی )11-2شکل 

 41.............................................................................................نرها در تقاضای نشست نرمال شدهی ف: تأثیر فاصله18-2شکل 

 42.........................................................................تغییرمکان یک فنر –( در رفتار بار kunl: تأثیر سختی باربرداری )19-2شکل 

 41.....................................................................................................................................................ها: پالن ساختمان1-3شکل 

 41.....................................................................................................................................................ها: نمای ساختمان2-3شکل 

 IV..............................................................................................53  و II: ضریب بازتاب ساختمان واقع بر خاک نوع 3-3شکل 

 56..................................................................................................................ی آزاد تیرهای باربر جانبی: نمودار پیکره4-3شکل 

 58......................................................................(BFPهای روسری و زیرسری ): اتصال گیردار پیچی به کمک ورق5-3شکل 

 58...................................................................(WFPهای روسری و زیرسری ): اتصال گیردار جوشی به کمک ورق6-3شکل 

 66......................................................................................................................ها: مدل رفتاری مصالح تیرها و ستون1-3شکل 

 69................................................................................................................ی توزیع ظرفیت قائم در بین فنرها: نحوه8-3شکل 

 69.........................................................................................................ها و فنرهاها، المانگذاری گرههی شماروه: نح9-3شکل 



 ح 

 12..........................................................................................طبقه با بستر صلب 12و 5های : تصویر شماتیک قاب12-3شکل 

 II............................11و  IVطبقه با فونداسیون منفرد و نواری و واقع بر خاک نوع  5های : تصویر شماتیک قاب11-3شکل 

 II..........................11و  IVطبقه با فونداسیون منفرد و نواری و واقع بر خاک نوع  12های : تصویر شماتیک قاب12-3شکل 

طبقه با لحاظ اثر خاک و اتصال با فونداسیون منفرد و ضریب  5های خمشی : زمان تناوب مود اول و دوم قاب13-3شکل 

 16............................................................................................................هاهای خمشی بدون لحاظ آنو قاب 4و  3، 2اطمینان 

طبقه با لحاظ اثر خاک و اتصال با فونداسیون نواری و ضریب  5های خمشی : زمان تناوب مود اول و دوم قاب14-3شکل 

 11............................................................................................................هاهای خمشی بدون لحاظ آنو قاب 4و  3، 2اطمینان 

طبقه با لحاظ اثر خاک و اتصال با فونداسیون نواری و ضریب  12های خمشی : زمان تناوب مود اول و دوم قاب15-3شکل 

 18........................................................................................................................هاهای خمشی بدون لحاظ آنو قاب 3اطمینان 

 II....................................83و  IVطبقه واقع بر خاک نوع  5های خمشی متوسط تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 1-4شکل 

 II.............................84و  IVنوع  طبقه واقع بر خاک 5های خمشی ویژه تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 2-4شکل 

طبقه با ضرایب اطمینان مختلف واقع بر خاک نوع  5های خمشی متوسط تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 3-4شکل 

IV  وII.......................................................................................................................................................................................85 

طبقه با ضرایب اطمینان مختلف واقع بر خاک نوع  5های خمشی ویژه تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 4-4شکل 

IV  وII.......................................................................................................................................................................................86 

و  IVگاه صلب واقع بر خاک نوع طبقه با فونداسیون منفرد و تکیه 5های تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 5-4شکل 

II.................................................................................................................................................................................................88 

و  IVگاه صلب واقع بر خاک نوع یهطبقه با فونداسیون نواری و تک 5های تغییرمکان بام قاب –: منحنی برش پایه 6-4شکل

II.................................................................................................................................................................................................89 

 IVگاه صلب واقع بر خاک نوع طبقه با فونداسیون نواری و تکیه 12های غییرمکان بام قابت –: منحنی برش پایه 1-4شکل

 II.............................................................................................................................................................................................92و 

 IV.........................................95در مدل واقع بر خاک نوع  Loma Prietaی : پاسخ اثر ساختگاه بر جابجایی زلزله8-4شکل 

 II...........................................96در مدل واقع بر خاک نوع  Loma Prietaی : پاسخ اثر ساختگاه بر جابجایی زلزله9-4شکل 

 IV.......................91در مدل واقع بر خاک نوع  Whittier Narrows-01ی: پاسخ اثر ساختگاه بر جابجایی زلزله12-4شکل 

 II.......................98در مدل واقع بر خاک نوع  Whittier Narrows-01ی : پاسخ اثر ساختگاه بر جابجایی زلزله11-4شکل 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر خاک  5: نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 12-4 شکل

 II.............................................................................................................................................................................121و  IVنوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر خاک  5: نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 13-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................122و  IVنوع 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر خاک نوع  5: نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه 14-4شکل 

IV  وII....................................................................................................................................................................................124 



 ط 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر خاک نوع  5: نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه 15-4شکل 

IV  وII....................................................................................................................................................................................125 

با فونداسیون نواری واقع بر  طبقه 12: نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 16-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................126و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر خاک  12رابر ارتفاع قاب خمشی ویژه : نمودار تغییرمکان جانبی ماکزیمم در ب11-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................126و  IVنوع 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر  5: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 18-4 شکل

 II....................................................................................................................................................................128و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر  5: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 19-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................129و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر  5: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه 22-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................113و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر  5: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه 21-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................114و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع  12: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط 22-4شکل 

 II................................................................................................................................................................115و  IVبر خاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر  12ه : نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژ23-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................115و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر  5طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط ی ماکزیمم : نمودار برش پایه24-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................116و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر  5ی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط : نمودار برش پایه25-4ل شک

 II....................................................................................................................................................................111و  IVخاک نوع 

طبقه با فونداسیون منفرد واقع بر خاک  5ی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه : نمودار برش پایه26-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................119و  IVنوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر خاک  5ی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه : نمودار برش پایه21-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................122و  IVنوع 

طبقه با فونداسیون نواری واقع بر  12ی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی متوسط : نمودار برش پایه28-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................122و  IVخاک نوع 

ر خاک طبقه با فونداسیون نواری واقع ب 12ی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب خمشی ویژه : نمودار برش پایه29-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................122و  IVنوع 



 ي 

طبقه با فونداسیون  5م طبقات قاب خمشی متوسط تغییر نوع خاک بر تغییرمکان جانبی ماکزیم : نمودار تأثیر32-4شکل 

 124..................................................................................................................................................گاه صلبمنفرد، نواری و تکیه

طبقه با فونداسیون منفرد،  5بر تغییرمکان جانبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  تغییر نوع خاک : نمودار تأثیر31-4شکل 

 125.............................................................................................................................................................گاه صلبنواری و تکیه

طبقه با فونداسیون  12تغییر نوع خاک بر تغییرمکان جانبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر32-4شکل 

 126........................................................................................................................گاه صلب..........................منفرد، نواری و تکیه

طبقه با فونداسیون  12تغییر نوع خاک بر تغییرمکان جانبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  : نمودار تأثیر33-4شکل 

 126..................................................................................................................................................گاه صلبمنفرد، نواری و تکیه

طبقه با فونداسیون  5تغییر نوع خاک بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر34-4شکل 

  128..................................................................................................................................................گاه صلبمنفرد، نواری و تکیه

طبقه با فونداسیون منفرد،  5تغییر نوع خاک بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  : نمودار تأثیر35-4شکل 

 129.............................................................................................................................................................گاه صلبنواری و تکیه

طبقه با فونداسیون  12تغییر نوع خاک بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر36-4شکل 

 132..................................................................................................................................................گاه صلبمنفرد، نواری و تکیه

طبقه با فونداسیون  12تغییر نوع خاک بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  : نمودار تأثیر31-4شکل 

 132..................................................................................................................................................گاه صلبو تکیه منفرد، نواری

داسیون منفرد، طبقه با فون 5تغییر نوع خاک بر برش پایه ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر38-4شکل 

 132.............................................................................................................................................................گاه صلبنواری و تکیه

طبقه با فونداسیون منفرد، نواری  5ت قاب خمشی ویژه تغییر نوع خاک بر برش پایه ماکزیمم طبقا : نمودار تأثیر39-4شکل 

 133.............................................................................................................................گاه صلب...........................................و تکیه

طبقه با فونداسیون منفرد،  12تغییر نوع خاک بر برش پایه ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  ر: نمودار تأثی42-4شکل 

 134.............................................................................................................................................................گاه صلبنواری و تکیه

طبقه با فونداسیون منفرد، نواری  12تغییر نوع خاک بر برش پایه ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  : نمودار تأثیر41-4شکل 

 134........................................................................................................................................................................گاه صلبو تکیه

طبقه واقع بر  5تغییر نوع فونداسیون بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر42-4شکل 

 II....................................................................................................................................................................136و  IVخاک نوع 

طبقه واقع بر خاک  5تغییر نوع فونداسیون بر تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه  : نمودار تأثیر43-4شکل 

 II.............................................................................................................................................................................131و  IVنوع 

طبقه واقع بر خاک نوع  5تغییر نوع فونداسیون بر برش پایه ماکزیمم طبقات قاب خمشی متوسط  : نمودار تأثیر44-4شکل 

IV  وII....................................................................................................................................................................................138 



 ك 

 IVاقع بر خاک نوع طبقه و 5: نمودار تأثیر تغییر نوع فونداسیون بر برش پایه ماکزیمم طبقات قاب خمشی ویژه 45-4شکل 

 II...........................................................................................................................................................................................139و 

طبقه با ضرایب اطمینان  5های خمشی متوسط ات در برابر ارتفاع قاب: نمودار تغییرمکان نسبی ماکزیمم طبق46-4شکل 

 II...........................................................................................................................................142و  IVمختلف واقع بر خاک نوع 

طبقه با ضرایب اطمینان  5های خمشی ویژه مکان نسبی ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب: نمودار تغییر41-4شکل 

 II...........................................................................................................................................141و  IVمختلف واقع بر خاک نوع 

طبقه با ضرایب اطمینان مختلف  5های خمشی متوسط : نمودار برش پایه ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب48-4ل شک

 II........................................................................................................................................................142و  IVواقع بر خاک نوع 

طبقه با ضرایب اطمینان مختلف واقع  5های خمشی ویژه : نمودار برش پایه ماکزیمم طبقات در برابر ارتفاع قاب49-4شکل 

 II................................................................................................................................................................143و  IVبر خاک نوع 

و  IVهای واقع بر خاک نوع های خمشی فوالدی بر ماکزیمم تغییرمکان جانبی مدل: نمودار تأثیر ارتفاع قاب52-4شکل 

II..............................................................................................................................................................................................144 

و  IVهای واقع بر خاک نوع های خمشی فوالدی بر ماکزیمم تغییرمکان نسبی مدل: نمودار تأثیر ارتفاع قاب51-4شکل 

II..............................................................................................................................................................................................145 

و  IVهای واقع بر خاک نوع های خمشی فوالدی بر ماکزیمم برش پایه مدل: نمودار تأثیر ارتفاع قاب52-4شکل 

II..............................................................................................................................................................................................146 

 

 
 



 

 

 :اولفصل 

 کلیات پژوهش



2 

 مقدمه -5-5

فرض بر این است که حرکت اعشال شده به پا  سازه، هشان  هاازهتحلیل سدر حالت کالسیک 

ا  ارتعاشا  سازه تأثیراست. اصطالح میدان آزاد بیانگر حرکاتي است که تحت  زمین 1حرکت میدان آزاد

در صورتي گیرند، یعني حرکت زمین در تراز فونداسیون، یا پراکندگي امواج در اطراف فونداسیون قرار نشي

ها  ساخته شده بر سنگ بستر یا زمین سخت ا  موجود نباشد. این فرض در مورد سازهزههیچ ساکه 

متفاو   کامالصحیح است. در حالتي که سازه بر رو  یک تیه خاک نرم، قرار گرفته باشد، پاسخي 

خاک زیرسازه، حرکت    انتشار امواج و  فونداسیون و نحوهخواهد داشت. از یک طرف بسته به هندسه

ثر از پاسخ زمین بوده و لذا حرکت پا  سازه با حرکت میدان آزاد متفاو  خواهد بود. از ونداسیون متأف

این روند که در آن پاسخ خاک  شود.طرف دیگر، پاسخ دینامیکي سازه باعث تغییرشکل خاک زیرسازه مي

گیرد، اندرکنش مي  خاک قرار حرکت تیه تأثیرحرکت سازه و پاسخ سازه، تحت  تأثیرزیرسازه، تحت 

پذیر  خاک(، به   دوراني )ناشي از انعطافلفهدر این حالت یک مؤ شود.نامیده مي 5خاک ا سازه

  مؤلفهگردد. وجود این ا  ميها  افقي و قائم فونداسیون اضافه شده و باعث ایجاد حرکت گهوارهحرکت

ن زلزله قسشتي از موج وارد شده به ساختشان تواند مهم باشد. در حیها  بلند ميدوراني، برا  پاسخ سازه

گردد که این امر، تفاو  اصلي روش کالسیک با روش پس از بازتا  از سازه مجددا به خاک برمي

تواند وارد سازه است. در روش کالسیک با فرض صلب بودن خاک، دیگر موجي نشي –اندرکنش خاک 

پذیر شود. اما در حالت سازه با پا  شکلاد نشيخاک شود چرا که تنش و تغییرشکلي در محیط صلب ایج

تواند با انتقال به خاک زیرسازه، بر اثر میرایي تشعشعي حاصل از انتشار قسشتي از انرژ  ارتعاشي سازه مي

موج و میرایي هیسترزیس مصالح خاک تلف شود. یعني با در نظر گرفتن اندرکنش، امواج متشعشع از 

شود و در واقع انرژ  در زتا ، باعث ایجاد تنش و تغییرشکل در خاک ميها  مختلف باسازه در سیکل

ا  وجود نداشته بلکه با انتقال انرژ  از سازه به خاک مواجه افتد و سیکل بستهداخل سازه به دام نشي

 خواهیم بود. 

 سازه به ششار –ا ، پارامتر مهشي در تحلیل اندرکنش خاک اثر وضعیت خاک محل بر حرکت لرزه

دهد. گسیختگي گسل باعث آزاد   حرکت زمین را تغییر ميرود. وجود خاک، محتوا  فرکانسي دامنهمي

شود که در نهایت منجر به یک حرکت با شدن انرژ  در محیط سنگي بسیار سخت با فرکانس بات مي

تر به سنگ نرم ها  خاک که نسبتگردد. این حرکت با فرکانس بات هنگام عبور از تیهفرکانس بات مي

ها  خاک هشانند سیستم یک درجه شود. چرا که تیهباشد، فیلتر ميبوده و دارا  فرکانس پایین مي

                                                
1 Free-Field motion 
2 Soil-Structure Interaction (SSI) 
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-ها نشيها  دیگر باعث تحریک چنداني در آنفرکانسو آزاد  به فرکانس طبیعي خودشان حساس بوده 

کنند. این روند از هر تیه ا منتقل نشيها  بات رها  پایین را عبور داده و فرکانسشود. در نتیجه فرکانس

ها  ها  بات  حرکت زمین فیلتر شده و فرکانس  دیگر ادامه پیدا کرده و در نهایت فرکانسبه تیه

دهد، انعکاس موج و رسد. اثر سازه در پاسخ محل به دو صور  خود را نشان ميتر زلزله به سازه ميپایین

 گردد:مي انکسار موج، که به شرح ذیل بیان

رسد، انعکاس موج: هنگامي که موج از یک محیط نرم به محیط صلب )فونداسیون ساختشان( مي

 شود.منعکس مي

کند. به رسد، انکسار پیدا ميانکسار موج: هنگامي که موج از یک محیط نرم به محیط نرم دیگر مي

زدیک هم باشد، عشده موج وارد عنوان مثال اگر مشخصا  دینامیکي خاک و سازه یکسان باشد یا خیلي ن

  شود.سازه شده و باعث به ارتعاش درآمدن سازه مي

ها  طبیعي محل باشد، خاک زیر فونداسیون باعث اگر محتوا  فرکانسي ورود ، نزدیک به فرکانس

  فرکانسي سازه با خاک زیر فونداسیون یکي باشد شود و در صورتي که محدودهتشدید امواج زلزله مي

شود شوند یک بار دیگر توسط خود سازه تشدید ميلي نزدیک به هم باشد، امواجي که وارد سازه ميیا خی

  تشدید مضاعف سبب بروز شود. پدیده  تشدید مضاعف گفته ميکه به این فعل و انفعال پدیده

 شود.خسار  جد  در سازه مي

نشان  1332و کوبه  1331ورثریج ، ن1392  مکزیکوسیتي ها  گذشته مانند زلزله  زلزلهتجربه 

سازه باید با دقت بسیار زیاد  مورد بررسي قرار  –دهد که برا  طراحي ایشن، اثرا  اندرکنش خاک مي

  اخیر نظر محققین بسیار  را به خود سازه در چند دهه –  اندرکنش خاک مسألهگیرد. بدین ترتیب 

، (FEMA2005)الشللي هشچون ها  بینهنامجلب نشوده و منجر به تدوین مقرراتي در آیین

(ASCE2007)  و(NEHRP2012) .ها  سازه در تحلیل خسار  سازه –اثر اندرکنش خاک  گردیده است

 تأثیرها  جانبي سازه، ساخته شده بر رو  خاک نرم بسیار مهم است و به دلیل افزایش تغییرمکان

مترها  مهم در طراحي بر اساس عشلکرد به ششار ها  حساس دارد و یکي از پاراسزایي در عشلکرد سازهب

عامل تغییر حرکت آزاد  به صور توان سازه را مي –اندرکنش خاک  .(1991)رضائي تبریز ، رود مي

زمین توسط سازه و خاک اطراف فونداسیون دانست که در مقایسه با حالتي که فونداسیون صلب فرض 

 باشد:شود، دارا  اثرا  زیر ميمي

 دهد.ها  سازه را تغییر ميودها و فرکانسشکل م  -1
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 5و میرایي داخلي یا مصالح 1قسشت اعظم انرژ  ارتعاشي، توسط میرایي هندسي یا تشعشعي  -5

 گردد.مربوط به خاک اطراف فونداسیون، زائل مي

گاه   اندرکنش بر رو  واکنش سازه مشکن است در مقایسه با واکنش سازه واقع بر تکیهپدیده تأثیر

باشد. موارد اشاره  1یا افزاینده و تقویت کننده 9کاهنده به صور ب، بسته به خصوصیا  سازه و خاک، صل

شده در فوق نشانگر این واقعیت است که بررسي و تعیین رفتار سازه در مقابل زلزله با صرفنظر نشودن از 

العه و تحقیق در این سازه، کار  بي نتیجه است. لذا در چند سال اخیر مط –  اندرکنش خاک پدیده

 گیر  نیز حاصل شده است.مورد بسیار گسترش پیدا کرده و نتایج چشم

 

 بیان مسأله -5-2

ا  سازه در واقعیت تابعي از پارامترها  مختلفي چون نوع منبع ارتعاش، اثرا  مسیر ارتعاش لرزه

نداسیون، اندرکنش فو –آن، اندرکنش خاک ها  بند عبور امواج از داخل خاک، نوع خاک و تیه

هایي که تحت بارها  باشد. تحلیل دینامیکي سازها  ميسازه و مشخصا  سیستم سازه –فونداسیون 

باشد و در دینامیک سازه خود قرار دارند، یکي از وظایف اصلي مهندسین سازه مي   زلزله در پا بالقوه

میکي مثل زلزله قرار دارد، از اهم مسائل ها  سازه که تحت اثر بارها  دیناها و تغییرمکانتعیین تنش

است. بنابراین درک و شناخت رفتار صحیح و لحاظ پارامترها  مناسب در روابط تحلیلي و ریاضي جهت 

ها، تخشین صحیح ا  سازهترین مراحل طراحي لرزهیکي از مهم باشد.تحلیل و طراحي بسیار مهم مي

-سازه در سازه –فونداسیون  –لحاظ اثر اندرکنش خاک با باشد. حرکت زمین در محل ساخت سازه مي

تواند شود که ميمنجر به پاسخي از سازه ميیرخطي زمین رفتار غها  واقع بر خاک نرم یا نسبتا نرم، 

شواهد متفاو  از پاسخ یک سازه با پا  صلب و فقط تحت اثر حرکت میدان آزاد زمین باشد.  کامال

تواند باعث تخشین کردن از اثرا  اندرکنش خاک و سازه ميدهد که صرفنظر گذشته نشان مي

  ها شود.ها گردیده و سبب فروریزش آنا  ساختشانکارانه از تقاضا  لرزهغیرمحافظه

سازه انجام یافته است که در  -فونداسیون  –تاکنون تحقیقا  بسیار  در خصوص اندرکنش خاک 

ي و بسیار ساده مدلساز  شده و از برخي جزئیا  ها  خطمدل به صور این تحقیقا  اغلب، سازه 

ها صرفنظر شده است. در برخي دیگر از تحقیقا  تنها از یک نوع خاک برا  لحاظ گذار بر رفتار آنتأثیر

ها صرفنظر شده است. اغلب تحقیقا  اندرکنش استفاده شده و از اثر تغییر نوع پروفیل خاک و جنس تیه

                                                
1 Geometrical or radiation damping 
2 Internal or material damping 
3 Attenuation 
4 Amplification 
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ا  مي باشد و به تعداد طبقا  و ارتفاع سازه توجه نشده است. سازه تنها در خصوص یک سیستم خاص

سازه استفاده شده است  -فونداسیون  –  مدلساز  برا  لحاظ اندرکنش خاک عالوه بر این از یک شیوه

بنابراین در این پژوهش، تغییر  و تحقیقي بر اثر تفاو  در مدلساز  بر نتایج بدست آمده انجام نشده است.

یستم باربر جانبي، تغییر ارتفاع قا  خششي فوتد ، مدلساز  اتصات  تیر به ستون، تغییر نوع نوع س

 خاک، تغییر نوع فونداسیون و ضریب اطشینان طراحي مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 اهداف پژوهش -5-9

و   اتصات ،سازه، نوع خاک –فونداسیون  –بررسي اثر اندرکنش خاک  پژوهش  این هدف عشده

گذار بر عشلکرد تأثیرباشد که از جشله عوامل مهم و ها  خششي فوتد  ميبر رفتار قا  نوع فونداسیون

 شود: به صور  زیر شرح داده ميکلي بدین منظور اهداف ها تحت اثر زلزله است. آن

 .هاا  سازهسازه بر رفتار لرزه –فونداسیون  –بررسي اثر اندرکنش خاک   -1

 .هاا  سازهع خاک بر رفتار لرزهبررسي تأثیر نو  -5

 ها  مختلف.در حالت هاا  سازهبررسي تأثیر مدلساز  اتصات  بر رفتار لرزه  -9

بررسي تأثیر تغییر نوع سیستم باربر جانبي )قا  خششي متوسط و ویژه( در دو ارتفاع کوتاه و   -1

 متوسط.

اطشینان فرض شده در بررسي نوع فونداسیون سطحي و ابعاد مختلف فونداسیون یا ضریب   -2

  ها.ا  سازهو رفتار لرزه حد تسلیمها بر طراحي فونداسیون

 

 پژوهش هایفرضیه -5-4

-  یک مدل مناسب ميسازه ارائه –  اندرکنش خاک ترین مسائل در تحلیل پدیدهاز جشله مهم

مختلفي با دقت و ها  در زمان وقوع زلزله روشسازه  –  اندرکنش خاک باشد. به منظور بررسي پدیده

 مدل تحلیلي مناسب مطرح شده است.    جهت ارائهپیچیدگي متفاو

ها  خششي فوتد  متوسط و ویژه با در نظر داشتن پارامترها  مختلف ، رفتار قا پژوهشدر این 

. بدین منظور دو خواهد گرفتسازه مورد بررسي قرار  –فونداسیون  –  لحاظ اندرکنش خاک در نحوه

. خواهد شدها  مختلف و با فرضیا  متفاو  مدلساز  ن با ارتفاع کوتاه و متوسط در حالتساختشا

ا  این دو ساختشان یک بار قا  خششي فوتد  ویژه و یک بار قا  خششي فوتد  متوسط سیستم سازه

  5911  ایران )استاندارد   زلزلهنامهشود. طراحي این دو ساختشان بر اساس آییندر نظر گرفته مي
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different soil types (II and IV) have been considered. Prequalified connections used for these 

buildings. The footing and strip shallow foundations have been designed for five stories buildings 

with safety factors of 2, 3 and 4 and strip shallow foundations have been designed for 10 stories 

buildings with safety factor of 3. Direct method has been selected for the investigation of soil-

foundation-structure effects and the nonlinear behavior of soil is modeled using nonlinear Winkler 

springs. Several 2D finite element models are developed using OpenSees software considering 

connections, soil-foundation-structure interaction (SFSI) and also without considering these 

parameters. The modal, nonlinear static pushover and nonlinear dynamic time history analyses are 
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conditions. It is also observed that the structural ductility, maximum base shear are increased with 

enhancing the safety factor at models with footing foundations, but changing safety factor at 

models with strip foundations leads to very small difference at above parameters. The safety factor 

and foundation types have not any effect on yield resistance and seismic responses of structures 

that located on soil type II.  
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