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ها و ها به عنوان دیوار پیرامونی ساختماناي در ساختمانهاي آجري غیر مسلح بطور گستردهمیانقاب :چکیده

 گیرند. وجود میانقاب در یک ساختمان باعث تغییرات مقاومت،جداکننده فضاهاي داخلی مورد استفاده قرار می

 میانقاب، و قاب بین اندرکنشی نیروي وجود علتشود. بهاي ساختمان میسختی، پریود و بطور کلی عملکرد لرزه

در فرآیند تحلیل و طراحی،  معموالً یابد.می افزایش تنها قاب به نسبت قاب مرکب و سختی باربري ظرفیت

اتصاالت  و هاستون تیرها، قبیل از اي اصلی سازه اعضاي از متشکل هاییصورت قاب به صرفافوالدي  هاينساختما

  شود.ها صرفنظر میشده و از نقش میانقاب در روند تحلیل و طراحی ساختمان گرفته نظر در

نشان داده هاي نیم اسکلت هاي موجود در کشور خصوصاً ساختمانهاي قبلی در خصوص ساختمانبررسی

- هاي رفتاري موجود در آئینهاي موجود در کشور شرایط کامالً متفاوتی با فرضیات مدلاست که وضعیت میانقاب

- ي و ارائه متغیر لذا شناسایی این پارامترها .ها و تحقیقات قبلی دارد که عموماً در خارج از کشور توسعه یافته اند.نامه

  هدف این تحقیق قرار گرفته است. ،تري در برگیردامل را به صورت جامعتاثیر این عو مدل جامع رفتاري که

کرد: در بخش اول با استفاده از  بندي تقسیم کلی بخش دو به توانمی را تحقیق این در گرفته انجام مطالعات

  به بررسی پارامترهاي موثر در رفتار قاب مرکب پرداخته شده است. ABAQUSافزار نرم

شود که سعی شده است نواقص ایگزین کردن میانقاب با دستک فشاري، مدلی پیشنهاد میدر بخش دوم با ج

-هاي پیشین را تا حدي رفع کند. این مدل شامل چند پارامتر و نقطه کلیدي شامل سختی اولیه، نقطه تركمدل

  باشد.خورگی، سختی ثانویه، ظرفیت بیشینه می

  میانقاب بنایی دل چندخطی ، مقاب فوالدي ، دستک فشاري، : هاواژه کلید



  

  فهرست مطالب

  صفحه                    عنوان                                                                                              

  

 پژوهش اتیکل   

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

 2 ...................................................................................................... مطالعه ضرورت -2- 1

 3 ........................................................................................ حاضر پژوهش انجام از هدف -3- 1

 4 .............................................................................. فصول شیآرا و پژوهش انجام مراحل -4- 1

 شده انجام مطالعات بر مروري 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... نیشیپ مطالعات -1- 2

 .Error! Bookmark not defined ........................... گذشته يها زلزله در ها انقابیم یخراب -2- 2

 .Error! Bookmark not defined .............................. میانقابها خرابی از ناشی خسارات - 2-1- 2

 .Error! Bookmark not defined .................................. انقابهایم حذف از یناش یخراب - 2-2- 2

 .Error! Bookmark not defined .............. انقابهایم حضور علت به ستونها برشی شکست - 2-3- 2

 مرکب قاب رفتار 

 .Error! Bookmark not defined ................. میانقاب و قاب بین اندرکنش و مرکب قاب رفتار -1- 3

 .Error! Bookmark not defined ............................................. میانقاب در تنش توزیع -2- 3

 .Error! Bookmark not defined ..................... مرکب قابهاي گسیختگی هاي حالت مقاومت -3- 3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. قطري ترك مقاومت - 3-1- 3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... لغزشی یبرش مقاومت -3-2- 3



 ب 

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................. کنج شکست مقاومت - 3-3- 3

 .Error! Bookmark not defined .................... مرکب قابهاي يا صفحه درون سختی محاسبه -4- 3

 .Error! Bookmark not defined ........................... انقابیم يدارا يقابها کیپالست يتئور -5- 3

 .Error! Bookmark not defined ...................... مختلف کشورهاي هاي نامه نیآئ ي مقایسه -6- 3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... تحلیل روش - 6-1- 3

 .Error! Bookmark not defined ............................... طبیعی پریود براي تجربی روابط - 6-2- 3

 .Error! Bookmark not defined .......................... جانبی بار از دیوار و قاب سهم تعیین - 6-3- 3

 .Error! Bookmark not defined ................................................. پالن در نامنظمی - 6-4- 3

 .Error! Bookmark not defined ......................................... )ارتفاع( نما در ینامنظم - 6-5- 3

 .Error! Bookmark not defined ...................................... طرح نیروي کاهش ضریب - 6-6- 3

 .Error! Bookmark not defined ............................................ پرکننده دیوار سختی - 6-7- 3

 .FEMA  ........................................... Error! Bookmark not definedدستورالعمل  - 6-8- 3

 .ASCE .............................................. Error! Bookmark not definedآیین نامه    -9-6-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................... 2800 استاندارد - 6-10- 3

 .Error! Bookmark not defined ................................... میانقابها از ناشی صدمات کاهش -7- 3

 ABAQUSافزار نرم با مدلسازي 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ مقدمه -1- 4

 .Error! Bookmark not defined .............................. افزار نرم رفتاري مدلهاي از ايخالصه -2- 4

 .Error! Bookmark not defined ......................................ها سازه در یخط ریغ رفتار - 4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یخط ریغ لیتحل - 2-2- 4

 .Error! Bookmark not defined ............... زیآنال جهت ییهمگرا و یختگیگس يارهایمع - 2-3- 4



 ج 

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ افرار نرم در پراگر رگدرا مدل - 3-1- 4-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................. المان مشخصات -2-4- 4

 .Error! Bookmark not defined .......................... افزار نرم در شده ساخته يها مدل هیارا -3- 4

 .Error! Bookmark not defined ................................ شده انتخاب یشگاهیآزما مدل -3-1- 4

 .Error! Bookmark not defined .................... انقابیم يحاو قاب يوتریکامپ يمدلساز -3-2- 4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... يساز مدل زیر -4- 4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ ان ياجزا و مدل هندسه -4-1- 4

 .Error! Bookmark not defined ................................................مصالح اتیخصوص -4-2- 4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يبارگذار -4-3- 4

 .Error! Bookmark not defined ............سازه ياجزا اتصال نحوه و تماس يها المان اتیخصوص -3-1- 4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................. سازه يبند شبکه -4-4- 4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ سنجی اعتبار -5- 4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ يمدلساز صحت یابیارز -5-1- 4

 پارامترها به یسنج تیحساس 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ مقدمه -1- 5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مدل ختسا -2- 5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يقو قاب -2-1- 5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ فیضع قاب -2-2- 5

 .Error! Bookmark not defined .................................... يقو قاب کیپارامتر یبررس -2-3- 5

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مالت اصطکاك هیزاو -3-1- 5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مالت اصطکاك بیضر -3-2- 5-2



 د 

 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مالت  یچسبندگ -3-3- 5-2

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................يابعاد نسبت -3-4- 5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................. فیضع قاب کیپارامتر یبررس -2-4- 5

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مالت اصطکاك هیزاو -4-1- 5-2

 .Error! Bookmark not defined .................................فیضع قاب در مالت اصطکاك بیضر -4-2- 5-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... فیضع قاب در مالت  یچسبندگ -4-1- 5-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... فیضع قاب در يابعاد نسبت -4-2- 5-2

 يشنهادیپ مدل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ مقدمه -1- 6

 .Error! Bookmark not defined ........................................ يپیشنهاد مدل يپارامترها -2- 6

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... هیاول یسخت -2-1- 6

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یترکخوردگ نقطه -2-2- 6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ هیثانو بیش -2-3- 6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یینها مقاومت -2-4- 6

 .Error! Bookmark not defined .................... )ییهان تیظرف از بعد بیش( یینها بیش -2-5- 6

 شنهاداتیپ و يریگ جهینت

  120  ............................................................. ................................ ................................ ................................   يریگ جهینت  -1- 7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شنهاداتیپ -2- 7

 

 



 ه 

 

  ها فهرست شکل

  صفحه                                                                                                                        عنوان 

      

 .Error! Bookmark not defined ....................................... میانقاب مدلسازي براي معادل قطري قید: 1- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یمیانقاببنای مدلسازي براي زارنیک مدل:  2- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ میانقاب مدلسازي براي همکاران و مدن مدل: 3- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... مرکب قابهاي در معادل دستک موثر عرض تغییرات:  4- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... همکارانش و الدخاخنی قیدي سه مدل:  5- 2  شکل

 Error! Bookmark notهیترک 2003 زلزله در یساختمان یطیمح يها انقابیم بیتخر:  6- 2  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. شود می مالحظه چنانکه ساختمان، خارجی دیوار به خسارت:  7- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... .آجري دیوارهاي خرابی از ناشی راتخسا:  8- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... .دید آسیب نرم طبقۀ مساله دلیل به که الیوویو بیمارستان:  9- 2  شکل

 شامل وقابهاي میانقابدار طبقه چهار هاي قاب در طبقات نسبی مکان تغییر بیشینه مقایسه:  10-2  شکل

 !Errorالسنترو) ج  ؛ ناغان) ب  طبس؛) الف:   يرکوردها تحت خطی غیر محدوده در اول درطبقه بازشو

Bookmark not defined. 

 شامل قابهاي و میانقابدار طبقه هشت هاي قاب در طبقات سبین مکان تغییر بیشینه مقایسه:  11-2  شکل

 !Errorالسنترو) ج  ؛ ناغان) ب  طبس؛) الف:   يرکوردها تحت خطی غیر محدوده در اول طبقه در بازشو

Bookmark not defined. 

 شامل قابهاي و دار میانقاب طبقه  دوازده قابهاي رد طبقات نسبی مکان تغییر بیشینه مقایسه:  12-2  شکل

 !Errorالسنترو) ج  ؛ ناغان) ب  طبس؛) الف:   يرکوردها تحت خطی غیر محدوده در اول طبقه در بازشو

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................. .میانقاب دیوار وجود دلیل به ستون برشی شکست:  13- 2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ میانقاب از قاب جداشدگی:  1- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مرکب قاب و خالی قاب رفتار مقایسه:  2- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مرکب قاب در خرپایی کنش:  3- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ مرکب قاب در کوتاه ستون سازوکار:  4- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................مرکب قاب در تنش عیتوز نحوه:  5- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. گوشه شکست مود:  6- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ لغزشی برشی شکست مود:  7- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... قطري فشاري شکست مود:  8- 3  شکل



 و 

 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... قطري ترك شکست مود:  9- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... قاب گسیختگی مود:  10- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مرکب قاب جابجایی – نیرو نمودار:  11- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. میانقاب مرکزي هاي تنش:  12- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..........لغزشی برشی شکست براي زانویی مهاربند با قاب مدل:  13- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. معادل قطري قید:  14- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. تونناسیم مدل با یشگاهیآزما جینتا سهیمقا:  15- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. وود هینظر اساس بر یخراب يمودها:  16- 3  شکل

 Error! Bookmark notقاب داخل پرکنندهی وجود علت به جانبی بار انتقال مکانیزم در تفاوت:  17- 3  شکل

defined. 

 .FEMA ............ Error! Bookmark not defined در معادل قطري قید براي کرنش تنش منحنی:  18- 3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... رافسون وتنین روش با سهیمقا در میمستق حل:  1- 4  شکل

  .………………………………………………………………58يبارگذار کی يها گام:  2- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... مختلف يها قسمت به يبارگذار میتقس:  3- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مختلف کرنش -تنش نمودار:  4- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... مختلف يرفتارها میتسل سطوح:  5- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ آن فیتعر يپارامترها و پراگر دراگر یخط مدل:   6- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... یاصل يها تنش صفحه در K ریمقاد حدود:  7- 4  شکل

 Error! Bookmark notاتساع هیزوا فیتعر و پراگر دراگر مدل در یشدگ سخت یچگونگ:  8- 4  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... يفشار و یکشش يمحور سه شیآزما انجام نحوه:  9- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ یعموم و کیولیپرویه ،یخط يمدلها در میتسل توابع:  10- 4  شکل

Sol يها المان انواع:  11- 4  شکل i d افزار نرم در ............................................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................. ها المان در يعدد يریگ انتگرال يبرا نقاط تعداد:  12- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. ماکرو و کرویم يمدلساز:  13- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یشگاهیآزما مدل:  14- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... سفال مشخصات:  15- 4  شکل

 Error! Bookmark notقائم) ب ،یافق) الف ییبنا مصالح منشور کرنش -تنش یمنحن:  16- 4  شکل

defined. 

 .ABAQUS ......... Error! Bookmark not defined افزار نرم در ییبنا مصالح با شده پر قاب مدل:   17- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. تماس سطح در برخورد يروهاین:  18- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... آجرها نیب تماس يها المان يبرا τ-σ نمو:  19- 4  شکل



 ز 

 

 Error! Bookmark notتماس يها المان يبرا مالت یبرش مقاومت اعمال ینگچگو نمودار:  20- 4  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... مدل در یپنالت نرمال بیضر عملکرد:  21- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یلتپنا یمماس بیضر عملکرد:  22- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ ان ياجزا و سازه يبند شبکه:  23- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مکان رییتغ – هیپا برش نمودار:  24- 4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................. انقابیم در شده جادیا يها ترك:  25- 4  شکل

 Error! Bookmark notانقابیم در شده جادیا يها ترك يافزار نرم و یواقع رفتار سهیمقا:  26- 4  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... انقابیم در تنش تیوضع:  27- 4  شکل

 .ABAQUS .......................................................... Error! Bookmark not defined در هدف مورد مدل:   1- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... مرکب قاب و یخال قاب یبررس:  2- 5  شکل

 .ABAQUS ....................................................................... Error! Bookmark not defined در یخال قاب:  3- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مالت اصطکاك هیزاو یبررس:  4- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مالت اصطکاك بیضر یبررس:  5- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... آجرها نیب مالت میقا یچسبندگ یبررس:  6- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... آجرها نیب مالت میقا یچسبندگ حذف با انقابیم رفتار:  7- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined .)يکنار مالت( ستونها و آجرها انیم مالت یچسبندگ یبررس:  8- 5  شکل

 Error! Bookmark)يکنار مالت( ستونها و آجرها انیم تمال یچسبندگ حذف با انقابیم رفتار:  9- 5  شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... )ییباال مالت( ریت و آجرها انیم مالت یچسبندگ یبررس:  10- 5  شکل

 Error! Bookmark)ییباال مالت( ریت و آجرها انیم مالت یچسبندگ حذف اب انقابیم رفتار:  11- 5  شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................................انقابیم دهانه به ارتفاع نسبت یبررس:  12- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined شده زینرماال حالت در انقابیم ارتفاع به هدهان نسبت یبررس:  13- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined شده زینرماال حالت در انقابیم ارتفاع به دهانه نسبت یبررس:  14- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... فیضع و يقو انقابیم تیظرف سهیمقا:  15- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................مالت اصطکاك هیزاو یبررس:  16- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مالت اصطکاك هیزاو یبررس:  17- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................فیضع قاب در مالت اصطکاك بیضر یبررس:  18- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................فیضع قاب در مالت اصطکاك بیضر یبررس:  19- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................فیضع قاب در مالت اصطکاك بیضر یبررس:  20- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................فیضع قاب در مالت اصطکاك بیضر یبررس:  21- 5  شکل



 ح 

 

 .Error! Bookmark not defined ...... فیضع قاب در ها آجر نیب میقا مالت یچسبندگ یبررس:  22- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............... فیضع قاب در ستونها و انقابیم یچسبندگ یبررس:  23- 5  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... فیضع قاب در ریت و انقابیم یچسبندگ یبررس:  24- 5  شکل

 Error! Bookmark notدو يابعاد نسبت با فیضع قاب در دهانه به ارتفاع نسبت یبررس:  25- 5  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notدو يابعاد نسبت با فیضع قاب در دهانه به اعارتف نسبت یبررس:  26- 5  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... يشنهادیپ مدل:  1-6  شکل

 ABAQUSError! Bookmark not افزار منر در معادل دستک روش به مرکب قاب يمدلساز نحوه:  2-6  شکل

defined. 

 ……………………………………………………106  شکل جدا انقابیم و یخال قاب:  3-6  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...............................................................المانها یسخت کردن ارز هم:  4-6  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ مختلف يها دگاهید به توجه با یسخت سهیمقا:  5-6  شکل

 !Error)يقو قاب( مختلف دهانه به ارتفاع نسبت در يشنهادیپ روش با هیاول یسخت سهیمقا:  6-6  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined )يقو قاب( LH 1/2 در يشنهادیپ روش با هیاول یسخت سهیمقا:  7-6  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....... )يقو قاب( F2 در يشنهادیپ روش با هیاول یسخت سهیمقا:  8-6  شکل

 .Error! Bookmark not defined ... )يقو قاب( LH 2 در يشنهادیپ روش با هیاول یسخت سهیمقا:  9-6  شکل

 .LH 1/2 ...................... Error! Bookmark not defined مدل در یخوردگ ترك نقطه به یابیدست:  10-6  شکل

 .F2 ............................. Error! Bookmark not defined مدل در یخوردگ ترك نقطه به یابیدست:  11-6  شکل

 .LH 2 ............................. Error! Bookmark not defined مدل در یترکخوردگ نقطه به یابیدست:  12-6  شکل

 F2Error! Bookmark not يبرا یینها تیظرف يبرا یقبل شده شنهادیپ يمدلها سهیمقا:  13-6  شکل

defined. 

 LH 2Error! Bookmark not يبرا یینها تیظرف يبرا یقبل شده شنهادیپ يمدلها سهیمقا:  14-6  شکل

defined. 

 LH 1/2Error! Bookmark not يبرا یینها تیظرف يبرا یقبل شده شنهادیپ يمدلها سهیمقا:  15-6  شکل

defined. 

  

  



 ط 

 

  فهرست جداول

  فحهص                          عنوان                                                                                         

  

 .Error! Bookmark not defined ................................. )2014(دایاسکاف روش در k2 و k1 ریمقاد:  1-3  جدول

 بر نگرشی ملی همایش چهارمین تابشپور، ( انقابیم به مربوط مباحث در ها نامه نیآئ سهیمقا:  2-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ ).2800 استاندارد  زلزله برابر در ساختمانها طراحی نامه نیآئ

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... تهیسیپالست نرخ يپارامترها:  1-4  جدول

 .Error! Bookmark not defined ........... یکل مختصات دستگاه در آنها نوع و اه تنش ينامگذار:  2-4  جدول

 !Error)1999، بانت ;1999فالناگان،( یشگاهیآزما مدل در شده استفاده مصالح اتیخصوص:  3-4  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... ییبنا مصالح مشخصات:  1-5  جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. مالت مشخصات:  2-5  جدول

)kgcm ( هیاول یسخت:  1- 6  جدول /  مختلف يها دهانه به ارتفاع نسبت در يشنهادیپ مدل از آمده دست به 2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................ يقو قاب در

)kgcm ( هیاول یسخت:  2-6  جدول /  مختلف يها دهانه به ارتفاع نسبت در يشنهادیپ مدل از آمده دست به 2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ فیضع قاب در

)kg یخوردگ ترك يروین:  3-6  جدول  Error! Bookmark notيقو قاب در دهانه به ارتفاع ينسبتها در (

defined. 

 !cm20Error انقابیم ضخامت و مختلف دهانه به ارتفاع نسبت يبرا موثر عرض مقدار:  4-6  جدول

Bookmark not defined. 

 .S .............................................................................................. Error! Bookmark not defined ریمقاد:  5-6  جدول

 قاب در انقابیم مختلف دهانه به ارتفاع نسبت و ضخامت يبرا یینها تیظرف ریمقاد سهیمقا:  6-6  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................................... يقو

 قاب در انقابیم مختلف دهانه به ارتفاع نسبت و ضخامت يبرا یینها تیظرف ریمقاد سهیمقا:  7-6  جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................................... فیضع

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                  : 1 فصل

  پژوهش کلیات



2 
 

 مقدمھ -1-1

و  ها ساختمان پیرامونی دیواربه عنوان  ها ساختماندر  اي گسترده طور به 1مسلحغیر آجري هاي میانقاب

مقاومت،  تغییراتساختمان باعث  یکدر  میانقاب. وجود گیرند میمورد استفاده قرار  داخلی فضاهايکننده جدا

 و قاب بین اندرکنشی نیروي وجود علت. به شود میساختمان  اي لرزهعملکرد  کلی طور بهو  پریود، سختی

و  تحلیل فرآینددر  معموالً .یابد می افزایش تنها قاب به نسبت مرکب قاب سختیو  باربري ظرفیت ،میانقاب

 و ها ستون ،تیرها یلقب از اي سازه اصلی اعضاي از متشکل هایی قاب صورت به صرفاً فوالدي هاي ساختمان، طراحی

    .شود می نظر صرف ها ساختمان طراحیو  تحلیلدر روند  میانقابشده و از نقش  گرفته نظر در اتصاالت

 هاي قاب طراحی و تحلیل مختلف مراحل در ها میانقاب نقش دادن دخالت شده، ذکر مطالب به توجه با

 اهمیتبر  تاکیدضمن  جدید ساختمانی ضوابط و ها نامه آئین لذا ؛رسد می نظر به ضروري پیش از بیش ساختمانی

 .اند نمودهمنظور ارائه  بدین هایی توصیهو  ها مدل، طراحیو  تحلیلروند در  ها میانقاب نظرگیريدر 

  مطالعھ ضرورت -1-2

 قرار شدید ي زلزله از ناشی بار تحت سازه وقتی ،شوند محسوب اي غیرسازه اگر حتی پرکننده هاي پانل

 مضر یا و مفید سازه عملکرد براي تواند می اندرکنش این .دارند خود محیطی قاب با اندرکنش به لتمای ،گیرد می

 بقا ذاتی نرمی از همزمان طور به اما ،برند می باال بسیار را سازه مقاومت و سختی ها میانقاب که است واضح .باشد

  .کاهند می

 که کند می زیاد چنان را دهانه آن سختی ها هانهد بقیه ماندن خالی و دهانه چند یا یک در میانقاب وجود

 تمرکز نیروي این فوالدي هاي قاب در .شوند می اثر بی ها دهانه بقیه و شده دهانه آن جذب زلزله نیروي ي عمده

 .نماید می دچار فشار محل اتصال در را ستون و شده قاب برابر در میانقاب شدید العمل عکس موجب یافته

 این در .اند یافته ادامه سازه ارتفاع از قسمتی تا که بوده کوتاه دیوارهاي ،نامناسب هاي تحال از دیگر یکی

 ارتفاع ستون و نموده عمل دیوار با یکپارچه طور به تقریباً، است دیوار مجاور که ستون از قسمتی صورت

 نیروهاي ستون متحمل ،ختیس افزایش این تناسب به .یابد می افزایش بسیار ستون سختی نتیجه در و یافته کاهش

 ستون ي پدیده میانقاب داراي هاي سازه خرابی مهم دالیل از یکی که است داده نشان تجربه .شود می شدیدتري

 .است کوتاه

                                                
1 Unreinforced Masonry Infill Wall 
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از  برخیدر  لذا ؛شودها مشخص میدر نظرگرفتن اثر میانقاب بر رفتار سازه ،با توجه به موارد ذکر شده

 UBC ،EURO هاي نامه آئینو  FEMA هاي گزارش نظیر جهانیمعتبر  هاياستاندارد پیشو  ها نامه آیین

CODE، NEHRP و ASCE  هاي سازه اي لرزهعملکرد  بررسیو  طراحیمرحله در  ها میانقابمنظور نمودن اثر 

  شده است. توصیه ها آنبا در نظر گرفتن ضوابط و مقررات خاص  ساختمانی

 ،شده استارائه  هاسازي میانقاببراي شبیه ها نامه آیینو  نهاي پیشیرفتاري که در پژوهش هاي مدل 

بعضاً  ها مدل. این باشند می شده،معرفیسختی و ظرفیت نهایی  معادل با یک دستک استفاده ازنی بر تمبعموماً  

  :شود میاشاره  ها آنخالصه در زیر به  صورت بهکه  هایی در مدل هستندسازيداراي نواقص یا ساده

 بودن در تخمین رفتار کلی سازه کارانه محافظه

 موضعی هاي در تخمین خرابی بودن کارانه غیرمحافظه - 

 گیري اثر بار ثقلی در مدل رفتاري میانقابنظر عدم در - 

 و ستون عدم اعمال اثرات گیرداري تیر - 

 اثر اتصال بین قاب و میانقابنامشخص بودن  - 

 نقاباثر ترتیب غیرخطی شدن قاب و میا عدم در نظرگیري - 

 هامیانقاب و مسلح بتن هايقاب اندرکنشی رفتار بر گفتهپیش لعوام تاثیر است آن بر سعی پژوهش این در

  .شود ارائه موجود هايمدل اصالح براي پیشنهادهایی امکان حد در و بررسی

  حاضر پژوھش انجام از دفھ -1-3

  :کرد بیان قسمت دو در توان می را تحقیق این از هدف ،کلی طور به

  داخل صفحه نیروهايتحت اثر  فوالديدر قاب  غیرمسلح آجري میانقابرفتار  رسیبر - 

  ه مدل رفتاري براي قاب مرکب بر اساس مود خرابی حاکمئارا - 

مصالح،  خصوصیات همچنین گیرداريو  هندسی شرایطنظر به  قبلیدر روابط ارائه شده توسط پژوهشگران 

 .کند نمیعمل  اطمیناندر جهت  همیشهاست و  خرابی مودهاياز  میانگینیگفت  توان میارائه شده که  روابطی

 هاي بررسی. مدل رفتاري یکبوده است تا ارائه  ها میانقاب نهایی ظرفیت تعیینتمرکز در  بیشترینضمن آنکه 

 وضعیتاسکلت نشان داده است که  نیم هاي ساختمانخصوصاً ، موجود در کشور هاي ساختمانقبلی در خصوص 
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 تحقیقاتو  ها نامه آیینرفتاري موجود در  هاي مدل فرضیاتکامالً متفاوتی با  شرایطموجود در کشور  يها میانقاب

به وجود بار ثقلی روي  توان میموجود  هاي تفاوت. از نمونه اند یافتهماً در خارج از کشور توسعه قبلی دارد که عمو

در باربري ثقلی  ها میانقابموجود عدم مشارکت  هاي مدلشده در  پذیرفته فرضیاتاز  یکیاشاره کرد.  ها میانقاب

تحمل  ها میانقاببخش بزرگی از بار ثقلی توسط  ضعیف هاي قاببا  هايساختماندر حالی است که در  ایناست 

  . بررسی شودو اندرکنش آن با قاب  ها میانقاببر مدل رفتاري  بایدبار ثقلی  اینو اثر  شود می

از رفتار  پارامتریکجامع و به صورت  اي رابطهخواهد شد  سعیپژوهش  اینر فوق د توضیحاتبا توجه به 

نقاط مختلف منحنی  تعیینمودهاي خرابی به صورت مجزا باشد و نحوه  تمامیارائه شود که شامل  میانقاب

ر آن ب تأثیرخرابی و مفصل شدن اعضاء قاب و  ،خوردگی ترك، نقطه میانقابقاب از  جدایش رفتاري شامل نقطه

  .معرفی شود میانقاب نهایی ظرفیت نهایتاًو  میانقابپاسخ 

 فصول آرایش و پژوھش انجام مراحل -1-4

  .شده است ارائه فصل 7 در حاضر نامه پایان مطالب

  است. ارائه شدهفوالدي  هايدر قاب میانقابرفتار  بررسی هاي ضرورتمقدمه، کلیات و  ،اول فصل در

 براي شده ارائه هاي مدل و مرکب هاي قاب رفتار خصوص در ینمحقق تحقیقات بر مروري ،دوم فصل در

  .است شده ارائه اجمالی طور به بنایی مصالح هاي میانقاب سازي مدل

 و میانقاب در تنش توزیع ،میانقاب و قاب بین اندرکنش و مرکب قاب داخل صفحه رفتار، سوم فصل در

  .است شده تشریح مرکب قاب داخل صفحه شکست هاي حالت

پرداخته شده و به صورت  )ABAQUS( استفاده مورد افزار نرم معرفی به خالصه طور به چهارم فصل در

 نتایج و آزمایشگاهی نتایج بین مقایسه فصل این انتهاي در. شودمعرفی میافزار  نرم رفتاري هاي مدل رمختص

   .دگیر می صورت نتایج مدل عددي اعتبارسنجی جهت افزار نرم سازي مدل از حاصل

 استاتیکی تحلیل رویکرد با صفحه داخل نیروهايتحت اثر قاب مرکب  بعدي سهمدل  پنجمدر فصل 

 تغییر ابعادمالت،  اصطکاك ي زاویهچسبندگی و نظیر  پارامترهاییو  گیرد میقرار  تحلیلمورد  فزاینده غیرخطی

  . اند شده سنجی حساسیتو... 
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به  و نتایج آزمایشگاهی موجود یک انجام شده در فصل پنجمپارامتر هاي بررسیدر فصل ششم با توجه به 

این مدل شامل شیب اولیه، نقطه  ارائه روابطی براي تشریح مدل رفتاري قاب مرکب پرداخته شده است.

  شیب ثانویه، ظرفیت نهایی و شیب افت پس از بیشینه ظرفیت است. ، خوردگی ترك

  . تاس پیشنهادات ارائه و گیري نتیجه شامل هفتم فصل
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the present models. 
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