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 Kشکل، ترکیب مهاربندهای  Kمهاربندهای  با های فوالدی سرد نورد شده در این مطالعه، رفتار غیر خطي قاب

براکت،  وضربدری  ،شکل Kشکل و براکت و در نهایت ترکیب مهاربندهای  Kشکل و ضربدری، ترکیب مهاربندهای 

از دو روش تحلیل استاتیکي غیر خطي و روش تحلیل  با استفادهخطي المان محدود،  ستفاده از روش تحلیل غیربا ا

تحلیل شده است. در گام اول، هدف از انجام  ارزیابيی نزدیک گسل  دینامیکي تاریخچه زماني تحت سه رکورد حوزه

ها  برای نمونهای  ضریب اصالح پاسخ لرزهو  پذیری ای شامل شکل پارامترهای لرزهتعیین استاتیکي غیر خطي، 

. در داده استای هم سختي و هم مقاومت جانبي را افزایش  مهاربند تسمه افزودننتایج نشان داده است که . است بوده

 ند وا نکردههای دارای براکت افزایش چنداني در ظرفیت سازه ایجاد  ای، مدل های دارای مهاربندی تسمه قیاس با مدل

 . اند پذیری سازه را ارتقا بخشیده شکل بیشتر

های گسل نزدیک )سه رکورد بم، کوبه و کوجاعلي(  نگاشت شتاب تحتها  در گام دوم به بررسي رفتار این سازه

و نیز میزان انرژی تلف  تغییر مکان جانبي نسبي نسبت برش پایه،تعیین پارامترهایي چون ، هدف. ه استپرداخته شد

 ربدریضای  تسمهمهاربند در مدل دارای  ،نتایج نشان داده است های پالستیک بوده است. شکلشده ناشي از تغییر 

ای  مهار بند تسمه افزودنها بوده است.  های پالستیک بیش از سایر مدل دو طرفه انرژی تلف شده ناشي از تغییر شکل

اد شده در سازه به بیش از نصف ایج تغییر مکان جانبي نسبي نسبت تنها در یک طرف سازه موجب شده تا میزان

توان  ای افزایش یافته است. با توجه به نتایج مي سازه با نصب مهارهای تسمه کاهش یابد. میزان برش قابل تحمل

براکت و تسمه هم در افزایش  افزودن همچنین .تواند سبب کاهش آسیب وارده به سازه شود افزودن براکت مي گفت

  نسبي موثر بوده است.جانبي تغییر مکان نسبت مقاومت جانبي و هم در کاهش 

 های سرد نورد شده سبک فوالدی، آنالیز غیر خطي، تحلیل تاریخچه زماني، ضریب رفتار. قاب :هاواژه کليد
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 مقدمه  -1-1

سال گذشته همچون  05شناسي و مهندسي زلزله در  ی زلزله های تکنیکي در زمینه پیشرفت

 ها، بهبود یافتن های عددی برای تحلیل خطي و غیرخطي سازه ی روش پیشرفت کامپیوترها، توسعه

های مجاز غیر ارتجائي در  درک و به کارگیری تغییر شکل ،1ها های زلزله کیفیت، کمیت و پردازش نگاشت

های ترد، به کارگیری  و مقاومت جهت جلوگیری از شکست 2پذیری ها، تغییر در جزئیات نیاز شکل سازه

ها شده  پایداری سازههای احتماالتي و ... سبب ارتقاء علوم مهندسي و درک پارامترهای مؤثر در  روش

اند.  های دور از گسل بوده های نزدیک گسل با زلزله که محققین شاهد اثرات متفاوت زلزله است به طوری

، عبارت نزدیک گسل توسط 4پاکویما سانفرناندو 1391ی  ، و زلزله3پارکفیلد کالیفرنیا 1311ی  بعد از زلزله

که اثرات نزدیک گسل در گذشته شناخته شده بود اما  (. با اینBolt, 2004، عنوان شد )(0551) 5بولت

های مخربي  که زلزله های مهندسي به خوبي درک نشده بود تا این اهمیت این موضوع در طراحي سازه

 1333ی  ژاپن و زلزله 8کوبه 1330ی  ، زلزله7ریج نورث 1331ی  ، زلزله6لندرز 1330ی  همچون زلزله

 (.  Galal & Ghobarah, 2006تایوان به وقوع پیوست ) 9چي چي

ها در  تر تحلیل یک درجه آزادی سازه های گذشته تحلیل استاتیکي و به صورت بنیادی در طول دهه

های مهندسي قرار گرفته  ها و ارائه نمودارهایي به عنوان طیف پاسخ مبنای بسیاری از طراحي برابر زلزله

ر این روش موجود بوده است، ولي با مطالعات هایي که د رغم کاستي علي (.Phan et al., 2007است )

ها مورد استفاده  های مختلف به عنوان روشي مناسب در طراحي های مختلف و خاک فراوان بر روی زلزله

                                                
1Ground Motions Records 
2Ductility Demands 
31966 Parkfield, California 
4
1971 Pacoima, San Fernando 

5Bolt, 2004 
61992 Landers, California 
71994 Northridge 
81995 Kobe, Japan 
91999 Chi-Chi, Taiwan 
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های حوزه نزدیک شناخته شده نبود  ها تا زماني که خصوصیات زلزله قرار گرفته است. استفاده از این روش

 . توانست محبوبیت خود را حفظ کند

 های نزدیک گسل خصوصيات حرکات نيرومند زمين در زلزله -1-2

باشند. این تفاوت به دلیل  های حوزه دور مي های حوزه نزدیک متفاوت از زلزله به طور کلي زلزله

 شود. ها اشاره مي باشد که در زیر به آن های حوزه نزدیک مي حضور پارامترهای مهمي در زلزله

 

 1ر گسلپذیری انتشا جهت -1-2-1

تواند در یکي  گیری سایت نسبت به گسل مي اثر نحوه انتشار زلزله با توجه به هندسه و نزدیکي قرار

 از انواع زیر باشد.

 :   2رونده پذیری پیش گیری در جهت انتشار گسل و یا جهت قرار -الف

ایت روی گسیختگي گسل و جهت لغزش گسل به طرف س افتد که پیش این پدیده زماني اتفاق مي

روی گسل انباشته شده و پس از  شود انرژی زیادی در ابتدای ناحیه پیش مورد نظر باشد و باعث مي

رسیدن به سایت مورد نظر، تمام این انرژی به این سایت انتقال یابد. انرژی انتقال داده شده خود را به 

دهد. از خصوصیات  شان ميصورت یک  پالس شدید حرکتي در ابتدای رکورد زلزله در ایستگاه مورد نظر ن

 ,Stewart et alکوتاه را بیان نمود ) 5متوسط تا باال، بازه زماني 4زیاد، پریود 3توان دامنه این پالس مي

2001 .) 

  :6رونده پذیری پس قرارگیری در خالف جهت انتشار گسل و یا جهت -ب

که در جهت مخالف  اینوقتي که سایت مورد نظر بسیار نزدیک به محل شروع گسیختگي باشد و یا 

انتشار گسیختگي قرار بگیرد، با گذشت زمان گسیختگي و منبع تولید سرعت موج برشي هر دو از سایت 

رونده را به وجود آورده که خصوصیت این  پذیری پس شوند، این شرایط پدیده جهت مورد نظر دور مي

                                                
1
Directivity of  Fault Rupture 

2Forward Directivity 
3Amplitude 
4Period 
5Duration 
6Backward Directivity 
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این رکوردها دارای  (.Stewart et al, 2001باشد  ) های کوتاه و بازه زماني زیاد مي ای دامنه حرکت لرزه

است و انرژی زلزله مانند حالت  های سرعت شدید نبوده و انرژی زلزله نیز در طول زلزله پخش شده  پالس

. همچنین ماکزیمم مقدار شتاب، سرعت و شود نميرونده در ابتدای پالس جمع  پذیری پیش جهت

باشد  رونده مي پذیری پیش ظر در رکوردهای با اثر جهتجابجایي در این رکوردها کمتر از مقادیر متنا

(Alavi & Krawinkler, 2001). 

   :1پذیری خنثي قرار گیری در خارج از اثر امتداد گسل و یا جهت -ج

  دهد که سایت مورد نظر خارج از ناحیه انتشار گسل قرار گیرد، به طوری این شرایط زماني رخ مي

 .(Stewart et al., 2001) سمت سایت بوده و نه از آن دور شود که گسیختگي و حرکت گسل نه به

 

 0اثر حرکت پرتابی زمين -1-2-2

و تایوان  1333های ترکیه  های حوزه نزدیک )از جمله زلزله با مشاهده رکوردهای تغییر مکان زلزله

به صورت غیر  ها مشاهده نمود. این تغییر مکان توان در این زلزله ( تغییر مکاني دائمي را مي1333

باشد که عامل به وجود آورنده آن لغزش زمین در امتداد گسل است. این  ناپذیر مي ارتجاعي بوده و برگشت

شود و پدیده حرکت پرتابي  ناپذیر ثبت مي های نزدیک گسل به صورت دائمي و برگشت لغزش در ایستگاه

شود. این اثر  های زماني مجزا ایجاد مي هزمین را به وجود آورده که با لغزش زمین در امتداد گسل در باز

های  شود. به همین دلیل در زلزله باشند مشاهده مي در رکوردهایي که در جهت موازی با جهت گسل مي

لغز حرکت پرتابي زمین در رکورد موازی با گسل ثبت شده و با اثر جهت انتشار گسل که در جهت   امتداد

ها به  توان این دو پارامتر را در این نوع گسل شود و مي یب نميشود، ترک عمود بر امتداد گسل ثبت مي

ها جهت  لغز )در این گسل های شیب طور جداگانه مورد بررسي قرار داد. این در حالي است که در گسل

باشد( که اثر جهت انتشار  گسل عمود بر صفحه بوده و جهت لغزش عمود در جهت نشان داده شده مي

شود  باشد، اثر پرتابي زمین نیز در جهت عمود بر جهت گسل ثبت مي سل ميگسل در جهت عمود بر گ

 Stewart et) باشد( )البته جهت اثر پدیده انتشار گسل عمود بر جهت اثر پدیده حرکت پرتابي زمین مي

                                                
1Neutral Directivity 
2Fling Effect      
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al., 2001). طور که در این شکل  است. همان ( رسم شده1-1)  این مطالب به طور شماتیک در شکل

د اثر جهت انتشار گسل و اثر حرکت پرتابي زمین در گسل امتداد لغز در دو جهت  مشاهده مي شو

شوند و هیچ های افقي مشاهده مي شود )در مکانیزم امتداد لغز این دو اثر در مؤلفه متفاوت مشاهده مي

ده در شرایط لغز نیز دو پدیده ذکر ش باشد.(، در مکانیزم شیب های قائم نمي اثری از این پارامترها در مولفه

شود.  باشند ولي در رکورد افقي عمود بر امتداد گسل اثر این دو پدیده با هم مشاهده مي عمود بر هم مي

شود )دلیل این امر مایل  همچنین در این مکانیزم اثر این دو پارامتر در مؤلفه قائم زلزله نیز مشاهده مي

 .(Somerville, 2002باشد( ) بودن گسل در این مکانیزم مي

 

 

 
 

 رونده و اثر پرتابي زمین در دو نوع گسل امتداد لغز و شیب لغز : اثر جهت پذیری پیش1-1شکل 

 

 های قائم زلزله در مؤلفه اثرات نزدیک گسل -1-2-3

افقي  است. چنانچه جابجایي گسل صرفاً Sو امواج برشي  Pی امواج  لرزش قائم زمین به واسطه

قائم باشد  باشند و چنانچه جابجایي گسل صرفاً وع امواج برشي افقي ميامواج برشي ایجاد شده از ن ،باشد

باشد. از آنجایي که جابجایي گسل ترکیبي از جابجایي افقي و  امواج ایجاد شده از نوع موج برشي قائم مي

لذا امواج برشي افقي و عمودی همواره وجود دارند. تحقیقات نشان داده که غالب ارتعاش قائم  ،قائم است

، بسیار نزدیک به گسل باشد و گسل نیز از نوع نگاری مگر آنکه ایستگاه لرزه ،است Pزمین متعلق به امواج 

لفه با ؤدر این صورت غالب ارتعاش قائم متعلق به موج برشي قائم است. این م نرمال و یا معکوس باشد،
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 ،)عبداهلل زادهیابد  هش ميی افقي زلزله کا لفهؤدور شدن از منبع زلزله با سرعت بیشتری نسبت به م

1000).  

 

 ی نزدیک گسل ی مؤثر بر پاسخ سازه در محدوده مؤلفه -1-3

های بزرگ سرعت با پریود بلند تحت  های دینامیکي تحت پالس های نزدیک گسل پاسخ در زلزله 

 ین مؤلفه درا. (Galal & Ghobarah, 2006)د ده رخ مي ی افقي عمود بر امتداد لغزش گسل لفهؤم

 ,.In-Kil Choi et al)تواند دیده شود  لغز هم مي های شیب باشد اما در گسل های امتداد لغز مي گسل

باشد  رونده تعیین کننده مي پذیری پیش ی افقي عمود بر گسل در حالت جهت در واقع اثر مؤلفه (.2005

 .(1000 ،)عبداهلل زاده

 

 گسل مقایسه رکوردهای حوزه نزدیک و حوزه دور -1-9

های حوزه نزدیک را با زلزله حوزه دور نشان  ( تاریخچه زماني سرعت و جابجایي زلزله0-1کل )ش

رونده، زلزله کوجاعلي  پذیری پیش ( برای نشان دادن اثر جهت1دهد. زلزله نورتریج )رکورد رینالدی مي

( به عنوان 0تفت ( برای نشان دادن اثر حرکت پرتابي زمین و رکورد زلزله تفت )رکورد0)رکورد ساکارایا

های حرکتي بزرگ در  شود پالس طور که مشاهده مي اند. همان ی دور انتخاب شده ی حوزه نماینده زلزله

شود و همچنین تغییر مکان  های حوزه نزدیک به خوبي مشاهده مي ابتدای تاریخچه زماني سرعت زلزله

دهنده اثر حرکت  نشان SKRکان زلزله ی زماني تغییرم االستیک( در تاریخچه مکان غیر استاتیکي )تغییر

 (.Kalkan & Kunnath, 2006باشد ) پرتابي زمین مي

 

                                                
1Rinaldi record of 1994 Northridge 
2Sakarya-SKR record of 1999 Kocaeli 
3Taft record of 1952 Kern Country 
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 های حوزه نزدیک با زلزله حوزه دور  رکوردهای تاریخچه زماني سرعت و جابجایي زلزلهمقایسه : 0-1شکل 

 

این نتیجه  توان به های حوزه نزدیک، مي های بیشتر انجام شده بر روی طیف پاسخ زلزله با بررسي

 0تر از تحلیل توسط طیف پاسخ بهتر و کامل 1ها توسط تاریخچه زماني زلزله رسید که تحلیل سازه

 های حوزه نزدیک در بازه زماني توان در این دانست که تاریخچه زماني زلزله باشد. دلیل این امر را مي مي

با توزیع خاصي از انرژی در طول زمان  ها دهد. این زلزله های حوزه دور رخ مي تری نسبت به زلزله کوتاه

های شدیدی به سازه اعمال  که اغلب انرژی در همان لحظات اول از طریق پالس  اعمال خود بوده به طوری

تواند این توزیع انرژی و انتقال آن به سازه را نشان دهد. همچنین ممکن است  شود که طیف پاسخ نمي مي

آید به خوبي نشان  را که در طیف پاسخ به وجود مي 0پدیده تشدیدی ها نتواند بازه زماني کم این زلزله

تواند اطمینان بیشتری  باشد ولي مي دهد. بدین ترتیب استفاده از خود تاریخچه زماني اگرچه دشوارتر مي

 .(Stewart et al., 2001) اند ها به طور دقیق اعمال شده دهد که تمامي پارامترهای این گونه زلزله

 

 

                                                
1Time History Analysis (THA) 
2Response Spectrum Analysis (RSA) 
3Resonance 



8 

 

  1عرفی سيستم قاب فوالدی سبکم -1-5

های صنعتي  نوعي از ساختمان (LSF) های سبک فوالدی ساخته با سیستم سازه های پیش ساختمان

ای  ی ساخت و همچنین سهولت اجرا و سبکي به طور گسترده هستند که به دلیل نظارت دقیق در مرحله

ساخته  0ا مقاطع فوالدی سرد نورد شدهکه از اعضا ب LSFاست. سیستم   مورد توجه مهندسین قرار گرفته

اما به دلیل اقتصادی نبودن کاربرد . (Winter, 1995در صنعت ساختمان وارد شد ) 1311شود از سال  مي

میالدی به دالیل متعددی از جمله افزایش قیمت مصالح معمول و  1335محدودی یافت. از سال 

یطي و نیاز به تولید سریع و انبوه مسکن، مح همچنین محدود بودن منابع تهیه آن، مشکالت زیست

که  ای پیدا کرده است، به طوری ی قاب سبک فوالدی کاربرد گسترده ساخته استفاده از سیستم پیش

های  امروزه این سیستم در آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر در احداث ساختمان

های اخیر بسیاری از  در سال. (Yu, 2007ای دارد ) کاربرد گسترده مرتبه تجاری و مسکوني کوتاه و میان

های فوالدی با  سازی و ساخت سازه های نوین ساختمان گیری از شیوه ی جهان با بهره کشورهای پیشرفته

گیری از تکنولوژی جدید برای توسعه  اند از روش طراحي و تولید مکانیزه با بهره مقاطع سرد شده توانسته

مند شوند. هرچند که مقاطع فوالدی سردنورد شده در  سازی استفاده کرده و از مزایای آن بهره و انبوه

ها،  های انبار، ظروف حبوبات، متعلقات بزرگراه ی ماشین، خطوط راه آهن، انواع تجهیزات، قفسه بدنه

است، اما پژوهش  های انتقال نیرو، تجهیزات زهکشي و ساخت پل مورد استفاده های انتقال نیرو، دکل برج

های غیر از ساختمان، اثرات  باشد. برای سایر سازه محدود به کاربرد آنها در ساختمان مي احاضر اساس

دهد استفاده از  ها نشان مي دینامیکي، خستگي و خوردگي باید مورد توجه قرار گیرند. نتایج بررسي

کند، منجر به کاهش حدود  برابر ميکه سرعت اجرا را حداقل دو   سیستم سبک فوالدی، عالوه بر این

 ;Macdonald, 2008)شوند های فوالدی گرم نورد مي چهل درصدی در فوالد مصرفي، نسبت به سازه

Miranda, 2010). های  ای ساختمان ای و غیر سازه های سازه فوالد سرد نورد شده در ساخت المان

سبت به سایر مصالح ساختماني از قبیل مزایای متعددی ن و باشد مسکوني و صنعتي مورد استفاده مي

 توان به  ی فوالد سرد نورد شده، به طور کلي مي چوب، بتن و فوالد گرم نورد شده دارند. از مزایای برجسته

                                                
1Light Steel Frame 
2Cold-Formed Steel 
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Abstract: 

In the present study, the nonlinear behavior of cold formed steel frames with K-shaped 

braces, the combination of K-shaped braces and X-braces, the combination of K-shaped 

braces and brackets and the combination of K-shaped braces, X-braces and bracket are 

evaluated using non-linear finite element analysis using two methods of nonlinear static 

analysis and dynamic time history analysis under three near-fault records. In the first step, 

the purpose of the non-linear static analysis has been to determine the seismic parameters 

including ductility and the seismic response modification factor for the samples. The 

results show that adding belt brace increased stiffness and lateral strength. In comparison 

with models with belt brace, models having bracket did not increase significantly the 

structural capacity and has further enhanced ductility. In the second step, the behavior of 

these structures is studied under near-fault records (three-records including the Bam, the 

Kobe and the Kocaeli earthquakes). The purpose was to determine the parameters such as 

base shear, the drift ratio and energy dissipation due to plastic deformation. Results have 

shown that, in models with two-way X-brace belt, the energy dissipation caused by plastic 

deformation has been more than other models. Adding belt brace only on one side of the 

structure made the amount of lateral displacement of the structure to be reduced by more 

than half. The base shear tolerated by structures has been increased using belt braces. 

According to the results it can be said that adding bracket can reduce the damage of 

structures. Also adding bracket and belt has been effective in increasing lateral resistance 

and also in decreasing the relative lateral displacement. 

Keywords: Cold formed steel frames, Non-linear analysis, Time history analysis, The 
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