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 مقدمه -5-5

 بررسي وارزيابي مسئله جهاني، تجارت یدوقلو یهابرج در خصوصاً تروريستي، حمالت وقوع اخیر یدهه چند در   

1پیشرونده خرابي وقوع پتانسیل
 را هستند طراحي فازدر که ييهاسازه همچنین و یتاهمبا و موجود یهاسازه در 

 يک بروز آن در که است وضعیتي پیشروندهخرابي.استنموده مطرح جهان سراسر محققین بین در یاگسترده صورتبه

 ساختمان در اضافي یاهفروريزش و آن مجاور اعضایشكست به منجر ،یاسازه عضو يک در موضعي خرابي

 .(0212بارگذاریآمريكا،نامهيینآ)گردديم

 اين مهمترين ازجمله.شوند سازه در پیشرونده خرابي شروع يتدرنها و موضعي خرابي باعث تواننديم مختلفي عوامل   

 است ممكن اتفاقي چنین صورت در کهباشديمسازه پیراموني یهاستون به شديد برخورد يا و سازه در انفجار وقوع عوامل

 .گردد پیشرونده خرابي دچار سازه وببینید آسیب سازه در یدیباربرکل المان چند يا يک

 در کوچک حادثهيک علت به است ممكن سازه و باشدنمي متناسب آسیب يک ايجاد علت به اغلب پیشرونده خرابي   

 عامل اثر از فراتر بسیار تخريب میزانپیشرونده خرابي مكانیسم جريان در يگردعبارتبه گیرد؛ قرار پیشرونده خرابي معرض

(0،0227)بازانتووردورباشديم آن یيدآورندهپد  معمول بارهای برابر در هاسازه طراحيبرای که جاری استانداردهای.

 بارهای برابر در مقاومت برای یاسازه سیستم يک در موجوديریپذشكل و مقاومت از درجاتي از عموماً شونديم استفاده

 کوچک یهادهانه با ييهاقاب از عموماً که نیز قديمي یهاساختمان.برنديم بهرهپیشرونده تخريب از پیشگیری و شديد

یهاسبک در تغییرات اما ؛داشتند را پیشرونده خرابي برابر در الزم مقاومت و استقامت ذاتي، شكل بهگرفتنديم بهره

 یهادستگاه بهمنجر باال عملكرد با مصالح از استفاده و رايانه یلهوسبه سازه طراحي تكاملي سیر با ترکیب در معماری

 در بنابراين ؛باشنديم يرپذشكلهمچنین و بوده سبک نسبتاً هستند، بلند یهادهانه دارای که شد اییشرفتهپ ساختماني

 .(9،1371)بارنتدارند بیشتریخطرپذيری است، طراح بینيیشپ از خارج که هاييیبارگذار شرايط

 ديوار يا ستون مانندساختمان اصلي باربر اعضای از يكي تصادفي، ینشدهبینيیشپ حوادث يا انفجار اثر در وقتي عموماً   

 به ينوعبه که را یاسازه اعضای تمامتخريب اين گردد، تخريب ،شونديم تلقي ساختمان کلیدی اعضای جزو کهآن باربر

 ستون روی بر که فوقاني طبقه سقف از قسمتي ستون، انهدامبا مثال برای.سازديم متأثر ،اندبوده متكي کلیدی عضو آن

                                                
1 Progressive collapse 
2 Bazant & Verdure 
3 Burnet 
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 ممكن توالي اين و گردديم سازه یهاقسمت ساير آسیب به منجر خود ینوبهبه تخريباين ،شوديم تخريب نیز قرارگرفته

 .گردد آن از زيادی بخش يا سازه کل تخريب به منجر که کند پیدا ادامهقدرآن است

 پديده با مقابلهبرای ایيژهو تدبیر دادهرخ ما کشور در پديده اين از متعددی موارد اخیر یهاسال در اينكه علیرغم   

 سال در تهران آبادسعادت در طبقه7ساختماني فروريزش به توانيم مثالعنوانبه.استنشده انديشیده پیشرونده خرابي

نمود اشاره 1957  به مجبور ساختمان، ديوارهای روی بر يجادشدها یهاتركیمشاهده از پس ساختمان اين ساکنین.

 بازسازی، حین در ساختمان متأسفانه اما ؛شود سكونت قابل و آغاز آن نوسازیعملیات تا شدند مسكوني مجتمع ترك

 جان کارگران از شماری و يختفرور بودند آن بازسازی حال در که کارگراني روی بر آن از قسمتيو گرديد تخريب دچار

 اتفاق اين دلیلينترمهم ازجمله فني اصول و مقررات رعايت عدم و مصرفي مصالح بودن نامرغوب.دادند دست از راخود

.است شدهگزارش ناگوار



 

(1957)تهرانآبادسعادتطبقه7فروريزشساختمان:(1-1)شكل

 مسئلهاهمیت  -2-5

 انفجار گیرد، قرارتوجه مورد پیشرونده خرابي پديده گرديد باعث که حوادثي ينترمهم از گرديد، اشاره که طورهمان   

 و 1331 سال در مورا فدرال ساختمانبه تروريستي حمله ،1315 سال در پوينت رونان ساختمان 15 طبقه در گاز اتفاقي

 .باشديم 0221 سال در جهاني تجارت مرکز به حمله

 بارهایعلت به پديده اين از جلوگیری بر عمدتاً پیشرونده، خرابي برای طراحي و تحلیل رايج یهاروش بنابراين   

استهقرارگرفت توجه مورد کمتر زلزله بارهای علت به پیشرونده خرابي و است انفجار و ثقلي یرعادیغ  کهيدرحال.

 و جانبي نیروهای توانديم زلزله که است آناز حاکي گذشته هایلرزهینزم در زلزله هایيخراب به مربوط یهاگزارش
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و (0225و1337وهمكاران،1کارلي)گوشهگردد یهاستون معموالًهاگاهیهتك حذف باعث و کند ايجاد شديدی واژگوني

 یاسازه باربر عضو چند يا يک حذف باعث و دهد قرار ازحدیشببارهای تحت را سازه اعضای است ممكن نیروها اين اثر

 همچنین.شود سازه کل در پیشرونده خرابي گسترش و سیستم در یاسازه اعضای ديگرشكست به منجر متعاقباً که گردد

انفجار یسوزآتش متفاوت، طبقاتي تراز با مجاور یهاساختمانبرخورد به باعثتوانديم زلزله حین در گاز انشعابات و

گردد. پیشرونده خرابي پديده آن دنبال به و موضعي انهدام آمدن وجود

دهديم نشان 1331 سال در ژاپن کوبه لرزهینزم در را ساختمان يک پیشرونده خرابي (0-1شكل)     یزن (9-1)شكل.

 .دهديم نشان را1333 سال در تايوان زلزله اثر تحت ساختمان چند پیشرونده يخراب

 آباداسالم در 0221سال زلزله اثر تحت طبقه ده ساختمان يک در پیشرونده خرابي دهنده نشان(4-1)شكل همچنین   

 و يافته گسترش پیشروندهصورت بهگسیختگي سازه، ضعف بهعلت ولي بود، ساز مهندسي ساختمان اين ظاهراً.باشديم

است.شده يرانو يطورکل به ساختمان

(1331)ژاپن کوبه زلزله اثر در ساختمانپیشروندهخرابي(:0-1)شكل

(1333)تايوان زلزله در ساختمانپیشروندهخرابي:(9-1)شكل



 

 

                                                
1 Curley et al. 
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(0221)نپاکستا زلزله اثر در ساختمانپیشروندهخرابي(:4-1كل)ش

 ضرورت انجام تحقیق -9-5  

يدرطراحيدبایزحوادثنيامابرخشونديميمرده،زنده،بادوزلزلهطراحنظیرعادیبارهایبرایهامعموالًساختمان

صورتبهرایشروندهپيخراب.منظورشوندیرند،حوادثقرارگينممكناستدرمعرضاعلتيهربهکهمهمهایساختمان

-يميفتعرانجامد،يازآنميقسمتبزرگياتمامسازهيکهسرانجامبهخرابيگرازعضویبهعضودیهاوليگسترشخراب

انگلستانينتدررونانپويبرجيزشپسازفروریالدیمذکوردرابتداتوجهپژوهشگرانرادردهههفتادميدهپد.کنند

ينبهاینومحققیقاتيتحقمراکزتوجهيشمنجربهافزایويوركدرشهرن0221سپتامبريازدهمحادثه.بهخودجلبکرد

 درمحدودییقاتتحق.هستیراخیانمعتبردرساليکهشاهدآنچاپمقاالتمتعدددرمجالتعلميدموضوعگرد

يهایمهمکهممكناستدرمعرضخرابسازه.استيرفتهصورتپذیلشپتانسکاهمنظور بهارائهراهكارهایمؤثرینهزم

برایانتقاليگزينجایرهایروند،مسینازاجزایآنازبيکشودکهاگرهرطراحيیاگونه بهيدرندبایقراربگیشروندهپ

اعضایباربراطرافعضومحذوفبدونوقوعفرور باشندو جهتتحملياضافیتظرفي،کليزشبارازآنعضوموجود

.باشندآنراداشتهیروین

بارهایبرابردرمقاومهایساختمانطراحيياوهابهسازیسازهیروشکنترلارتعاشاتسازهشیوهجديدیبراامروزه

ومكانتغییرکاهشباعثساختماندرمناسبيتجهیزاتووسايلتعبیهباروشايندر.هستزلزلهازجملهدينامیكي

نامراایرژیبهسازهياجداسازلرزهانجاذبوسايلافزودنتوانجملهميآنازکهشوندميسازهدينامیكيپاسخبهبود

برد بهآسیبیجهدرنتوشودميتلفشده واردانرژیازبزرگيقسمتسازه،درانرژیاتالفهایدستگاهیریکارگبهبا.

.رسدميحداقلبهاصليسازه

صورتگرفتهیراگرهامبههایمجهزدرسازهیشروندهپيخرابيدرخصوصبررسمحدودیمطالعاتیراخهایدرسال

درهادستگاهيناستفادهازایرتأثيوقراردادنآندرسازهبهبررسیراگرهانمونهازميکمطالعاتباانتخابيندرا.است
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یشروندهپيکاهشخرابمنظوربههایستمسينايطراحرایبيمشخصطراحيروشواندپرداختهیشروندهپيکاهشخراب

نگرد استيدهارائه ا. طراحيسعنامهيانپايندر سيکيبر از غهاییستمنمونه منظوربهیرفعالکنترل یرتأثبررسي

 حل راهيک ،هاسازه در پیشرونده خرابي پتانسیل ارزيابي در.باشديمیشروندهپيدربرابرخرابهااستفادهازاينسیستم

 بعد سازهتحلیل و خرابي سناريوی يک عنوانبه سازه بقیه ماندن باقي ستونو يکآني رفتن بین از گرفتن نظر در متعارف

 و شده گسیخته عضو حذفاز پس.دارد قرار ثقلي بار معرض در فقط که است ایديده یبآس سازه در بار گذرای فاز از

 و نیروها توزيع باز طي يا و گردد مهار آن از ناحیهيک در خرابي است ممكن سازه، هایيژگيو به بسته آزاد، ارتعاش شروع

.(1،0226مدامحشود)منجر سازه کلي انهدام به يتاًنها حتي و سرايتديگر نقاط به پیشرونده صورت به خمیری مفاصل

 های پژوهشسؤال -4-5

شود؟چگونهطراحيميجلوگیریازخرابيپیشروندهمنظوربهرفعالیغکنترلسیستم-

توانخرابيپیشروندهرادرسازهاصليکاهشوياحذفنمود؟درچهصورتيمي-

برایکنترلخرابيپیشروندهچیست؟رفعالیغمزيتاستفادهازسیستمکنترل-

 های پژوهشفرضیه -1-5

مجهزبهسیستمکنترلغیرفعال-    قدرتجذبخرابيرفعالیغسیستمکنترلشودکهيطراحیاگونهبهديباسازه

برایانتقالبارازآنعضوموجودباشندنيگزيجارهاییروند،مسنیازبآنازاجزایکياگرهرموضعيراداشتهباشدتا

آنراداشتهباشند.روییجهتتحملنياضافتیظرف،يکلزشيواعضایباربراطرافعضومحذوفبدونوقوعفرور

متمرکزشوند،خرابيپیشروندهدرسازهرفعالیغهایغیرارتجاعيبررویسیستمکنترلتغییرشكلکهيدرصورت-

 کاهشوياحذفخواهدشد.شدتبهاصلي

 نامه انیپاساختار  -6-5

 در پیشرونده خرابي پديده به مربوط مباني دوم، فصل در.گرددمي بیانمطالعه هدف وضرورت کلیات، اول، فصل در

 پیرامون دنیا روز هاینامهيینمقرراتآ و ضوابطنیزو شد خواهد معرفي آن انواع نیز وآورنده وجود به عوامل و سازه

 خرابي یینهزمدر که مطالعاتي از تعدادی به وگیرنديم مقايسهقرار مورد و ارائه پیشرونده خرابي برابر در هاسازه طراحي

گیرنديم قرار يبررس مورد هاآن نتايج و شد خواهد اشاره ،شدهانجامهاسازه در پیشرونده فصل. معرفيانواعسومدر

هایصحتسنجيوبررسيمدلبهآنالیزعددیشاملچهارمها،درفصلهایکنترلسازهونحوهعملكردآنسیستم

گیریونتیجهپنجمدرنهايتدرفصل.شودتحتاثرخرابيپیشروندهوزلزلهبههمراهمیراگرويسكوزانجامميمختلف

                                                
1 Mohamed 
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Abstract: 

Progressive collapse in structures defined as the extension of primary collapse of element 

to another element which finally causes destruction of structures or its main part. Todays, 

structural vibration control method is a new approach for rehabilitation or design of 

resistant structures against dynamic loads such as earthquake. Recently, a few studies have 

been conducted to investigate the progressive collapse of structures equipped with damper. 

The main objective of this study is assessment the effect of adding viscous damper in 

structures to improving the behavior of structures against progressive collapse and also the 

effect of earthquake on progressive collapse. In the present study 6 and 15 stories steel 

structures with special moment resisting frame system have been selected and by using 

nonlinear dynamic method, progressive collapse and earthquake effects on it have been 

investigated. To assess performance of structure under earthquake after occurrence of 

progressive collapse, the Tabas, Manjil and Bam earthquakes have been used. The results 

of this study show that adding viscous damper can prevent from progressive collapse and 

also can be effective in controlling the vertical and horizontal vibrations of structures 

against earthquake loads after progressive collapse. Also it has been found that increasing 

damping of viscous damper until a specified amount can improve the structure 

performance level.       
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