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  مائده: نام                                              بینقلعه زمانی :دانشجو خانوادگی نام

  متوسط یبتن مسلح با قاب خمش يهادر ساختمان شروندهیپ یخراب يمطالعه عدد :نامهپایان عنوان

  قندي الهام دکتر – يمحمد عقوبیدکتر  :راهنما اساتید

  يشاهباز نناصرالدی مهندس – لیپوراص يباقر ثمیمهندس مر: مشاو اساتید

                         مهندسی عمران:  رشته                                             ی ارشدکارشناس ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                              مهندسی سازه :گرایش

  102 ات:صفح تعداد           10/11/96دفاع: تاریخ      فنی و مهندسی سازه :دانشکده 

  :چکیده

 از بسیاريت که در سالیان اخیر مورد توجه ها یکی از موضوعاتی اسنده در ساختمانبررسی خرابی پیشرو

 یخراب یبه بررسي حاضر در مطالعهدر این راستا ، است. متخصصین مهندسی عمران قرار گرفتهمهندسین و 

براي این منظور پتانسیل خرابی . ه استمتوسط پرداخته شد یخمش بتن مسلح با قاب يهادر ساختمان شروندهیپ

با توجه به مقررات که متوسط داراي سیستم باربرجانبی قاب خمشی  طبقه بتن مسلحِ 10پیشرونده در یک ساختمان 

مورد  UFCو آیین نامه جایگزین  بار بود، با استفاده از روش مسیردر برابر زلزله طراحی شدهملی ساختمان ایران 

(طبقه  حذف ستون در ارتفاع ساختمانموقعیت شامل  بیبه ترتارزیابی قرار گرفت. پارامترهاي متغیر مورد بررسی 

حذف ، یرونیقاب باز گوشه  ستون حذفبدون حذف ستون، حذف ستون در پالن ( تیاول و طبقه پنجم) و موقع

ساختمان بتن مسلح در  7بدین ترتیب تعداد بودند. ) یرونیقاب باز  یانیمستون حذف و  یرونیقاب باز  یانیمستون 

 پیشروندهها در برابر خرابی ظور شبیه سازي و ارزیابی ساختمانمورد ارزیابی قرار گرفتند. به من روندهابر خرابی پیشبر

مورد استفاده  اجزاء محدوداستفاده گردید. همچنین صحت روش  ABAQUSافزار از روش اجزاء محدود به کمک نرم

هی مورد ي آزمایشگاک قاب بتن مسلح که در یک مطالعههاي بتن مسلح با مدلسازي یساختمان سازير شبیهد

نسبت دهد که یممشاهده گردید. نتایج حاصل نشان  بین نتایج بق مناسبیشد و تطا ارزیابی قرار گرفت، تایید

است، ي اول حذف شدهطبقهه ستون در هایی کحالتدر  هاي قبل و پس از حذف عضو،نیروي محوري حالت تغییرات

به است، در بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب ي پنجم حذف شدهآن ستون در طبقه هایی که درنسبت به حالت

به حذف ستون در طبقات باالتر  سبتحذف ستون در طبقه اول ن نیبنابرااست. درصد بیشتر شده 42و  70میزان 

گر با توجه به نتایج از سوي دی نشان دهد.در برابر خرابی پیشرونده سازه  ییا در پاسخ نهار يتریتواند رفتار بحرانیم

 بتن مسلحی که در برابر زلزله مقاوم هستند درصورتیکه از حساسیت يهاساختمان ،توان بیان نمودحاصل شده می

د در نقرار گیرند تا بدین ترتیب بتوان مورد بررسی پیشروندهبایست در برابر خرابی باالیی برخوردار باشند، حتما می

 . هد، از مقاومت الزم برخوردار باشنددرد ساختمان را تحت تاثیر قرار میبرابر بارهاي غیرعادي که عملک

  

  :  هاواژه کلید

  ساختمان بتن مسلح، روش مسیربارجایگزین، اجزاء محدودخرابی پیشرونده، روش 
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 Error! Bookmark not)2011( همکاران و ویل ي مطالعه در استفاده مورد ستون و ریت یمقاومت مشخصات)5-3( جدول

defined.  

 Error! Bookmark not)2011( همکاران و ویل ي مطالعه در استفاده وردم يلگردهایم یکیمکان مشخصات)6-3( جدول

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................ ................................   وسوالموس

 و يتسـا   يمطالعـه  در مسلح بتن يها ساختمان یشروندهیپ یخراب بر یرونیب يپرکننده يوارهاید اثر یبررس) 19-2( شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................   )2011( هوآنگ

 Error! Bookmark)2011( تان و وی  يهمطالع در یبررس مورد ریت يفشار یقوس العمل عکس شینما) 20-2( شکل

not defined.  

 Error! Bookmark)2007( انیجیو یشگاهیآزما يمطالعه در مسلح بتن قاب در شروندهیپ انهدام یبررس) 21-2( شکل

not defined.  

 يمطالعـه  بـا ) 2014( همکـاران  و شـن  محـدود  اجـزاء  يطالعـه م ییجابجـا  بـار  يهـا یمنحن ياسهیمقا یبررس)22-2( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   )2007( انیجیو یشگاهیآزما



 و

)2014( همکـاران  و شـن  يمطالعـه  در یبررس مورد یِانیم ستون حذف تحت مسلح بتن قاب محدود اجزاء مدل)23-2(شکل

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

 يمطالعه در یبررس مورد FRP با شده يساز مقاوم یانیم ستون حذف تحت مسلح بتن قاب محدود اجزاء مدل)24-2( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   )2014( همکاران و شن

 Error! Bookmark not)2014( همکاران و شن ینییپا یوسط ستون ییجابجا – بار يانرژ یمنحن) 2-25( شکل

defined. 

  .Error! Bookmark not defined  .....)2014( نهمکارا و شن ینییپا وسط ستون ییجابجا – بار یمنحن) 2-26( شکل
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defined.  
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defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   یبررس مورد يها ساختمان پالن)  1-3( شکل
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 Error! Bookmark not)2011( همکاران و ویل يمطالعه در یبررس مورد قاب یهندس مشخصات)8-3( شکل

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  .........................................   مونتاژ از پس شده يمدلساز قاب یکل ينما) 11-3( شکل
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 مقدمه-1-1

هستند  هاهساز یکه مسئول طراح یمهندسان يک اصل برایبه عنوان  يبردارنان از بهرهیاطم       

عمران مطرح  یمهندس يهاطه سازهیراَ در حیکه اخ يدیاز موضوعات جد یاست. یک شه مطرح بودهیهم

ک عنصر به عنصر یه با انتقال از یاول یک خرابیباشد که به صورت گسترش یم پیشرونده یاست، خراب

 يادی. عوامل ز)1- 1(شکل  شودیف میاز آن تعر یا قسمت بزرگیکل سازه  یخراب آن، يجهیگر و در نتید

ا یاز انفجار  ین گاز ناشیاز ساخت و ساز و همچن یناش يه، خطاهایل نقلیوسا ، برخورديمانند آتش سوز

تحلیل ). 2008، 1(احمد سعد شوندیمحسوب م پیشرونده یجاد خرابیا یمنابع اصل یستیحمالت ترور

-ناگهانی یک یا چند ستون انجام میپیشرونده، براي پیش بینی عملکرد ساختمان بعد از حذف  یخراب

 ).2006، 7؛ بنگاش2005، 6؛ پاول2003، 5و گیسانر 4؛ گو2003، 3و هامبورگ 2(ویتاکر گیرد

هاي ها و روشي خرابی پیشرونده در سازهزمینه هاي معتبر درمهنادر این مطالعه در ابتدا آیین       

تحلیلی مرتبط با آنها معرفی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن یک ساختمان بتن مسلح 

شبیه  ABAQUSو با استفاده از نرم افزار المان محدود  اجزاء محدودداراي قاب خمشی متوسط به روش 

شوند و سوم تحت سناریوهاي مختلف، حذف میهاي مراي آن مطابق روشهگردد و ستونسازي می

پاسخ سازه با استفاده از تغییرات نیرویی ایجاد شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بدین ترتیب بتوان 

در برابر  یطراح يبرا یمختلف يهاروشپتانسیل وقوع خرابی پیشرونده در سازه را مورد بررسی قرار داد. 

 يباربر ریکننده، مسدیمق يروین يهاتوان به روشیآنها م يهوجود دارد که از جمل پیشرونده یرابخ

 يباربر ریروش مس، فوق يهاان روشیاز م .اشاره نمود یروش مقاومت موضع ) وAPM( نیگزیجا
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 یطراح يطورن روش سازه یا رد. دریگیشتر مورد استفاده قرار میها بر روشیسه با سایمقا ن دریگزیجا

دسترس باشد و انهدام  در انتقال بار يبرا ینیگزیجا يرهایشود، مس یخراب دچار ک عضوی شود که اگریم

 یک ستون بدون انهدام کلی حذفبه تحمل  د قادریمعمول، سازه با ياکثر کاربردها در فتد.یاتفاق ن یکل

 باشد.

 

 )2007، 8نگنباچخرابی پیشرونده در یک ساختمان بتن مسلح (ال) 1- 1شکل (

 

   اهداف -1-2

مقررات شده مطابق  یبتن مسلح طراح یهاي خمشقاب شرونده دریپ یامکان وقوع خراب یابیارز          

در اي که ستون ا طبقهیدر پالن و ت ستون حذف شده یر موقعینظ یعوامل یبررسو ملی ساختمان ایران 

 است که در ین اهدافیمهمتر از بر خرابی پیشروندههاي بتن مسلح در برابر پاسخ ساختمانحذف شده آن 

  باشد.ینظر ممورد ن پژوهش یا

  

                                                
8 Langenbach 
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  مطالعهضرورت  -1-3

ع خرابی پیشرونده سیل وقوهاي اخیر، وقوع حمالت تروریستی، مسئله ارزیابی و بررسی پتاندر سال       

ین محققین اي در بستردهز طراحی هستند را به صورت گهایی که در فاموجود و سازه مهمهاي در سازه

کشور ما است. علیرغم اینکه در سالهاي اخیر موارد متعددي از این پدیده در  سراسر جهان مطرح نموده

براي مقابله با پدیده خرابی پیشرونده در مجموعه مقررات ملی ساختمان  ايویژهاست، تدبیر  رخ داده

کن است در برابر تهدیدات طبیعی و یا انسان ساز ها در طول عمر خود ممساختمان اندیشیده نشده است.

له و ... و نحوه تاثیر این هاي طبیعی مانند باد، زلزنش مهندسی در مورد تهدیدات پدیدهقرار گیرند. دا

ها ي ساختمانها در برابر این پدیدهااي و غیر سازهتمانها، همچنین واکنش عناصر سازهها بر ساخپدیده

هاي در ساختمانهاي متعارف و با بررسیهاي معتبر نامهروزه با به کار بردن آییناست. امگسترش یافته 

توان به براي ساختمانهاي ویژه، با هزینه معقول می خطرمفهوم توسعه یافته تحلیل  بیشتر و با استفاده از

ان ساز روز هاي طبیعی دست یافت. از سوي دیگر طی تهدیدات انسقابل اعتماد در برابر این پدیده طرحی

هاي اخیر، کشورهاي مختلف با حمالت دهشت بار و جنگهاي شهري گسترده افزون مخصوصاً در دهه

مواجه شده و در بیشتر موارد وقوع انفجار موجب تخریب ساختمان و یا تلفات زیاد گردیده است. لذا 

ساختمانها تحت اینگونه آن شدند تا تحقیقات براي تدوین ضوابط طرح  مسئولین در بسیاري از کشورها بر

- چنین مطالعاتی در جنبه ).2003؛ کراسهامر، UFC ،2009(آیین نامه  انفجارات را مورد توجه قرار دهند

سازه  یحاهاي مختلف مالحظات معماري، تمهیدات طراحی شهري و شریانهاي حیاتی و نیز طر

-ساختمان یحاطر). TM5-1300 ،1990( ها تحت عنوان کلی پدافند غیرعامل مطرح هستندساختمان

ه و باد هاي مقاوم ساختمانها در برابر زلزلمتوسط از متداولترین سیستم یبتن مسلح با قاب خمش يها

 هاي طبیعی انجام شده استهاي آنها در مقابله با پدیدهاي روي ویژگیهستند که مطالعات گسترده

)AISC/ANSI ،2005 .(یم یزلزله طراح يروهاین برابر در يشهر يهانکه عموم سازهیحال با توجه به ا -

شرونده به طور جامع مورد یپ یده خرابینکه ضوابط الزم در ارتباط با پدیز با توجه به این یگردند و از طرف

  رد.ینه انجام پذین زمیالزم در ا يهایقات و بررسیقرار نگرفته است، الزم است که تحق یبررس
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 ساختار مطالعه   -1-4

نامه ات، اهداف، ضرورت و ساختار پایان. در فصل اول کلیشودارائه می فصل اضر در قالب پنجنامه حپایان

ده رین تحقیقات انجام شتگردد و مهمدوم مبانی نظري مطالعه تشریح می است. در فصلارائه شده

روش انجام گیرد. در فصل سوم نتایج آنها مورد ارزیابی قرار میشود و پیرامون موضوع تحقیق ارائه می

ر فصل چهارم نتایج حاصل تفسیر گردد. دصحت سنجی روش شبیه سازي تشریح میمطالعه معرفی و 

- ی به منظور مطالعات آتی ارائه میشود و پیشنهاداتبندي میفصل پنجم نتایج حاصل جمعشود. در می

 گردد. 
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  و مرور مطالعاتیمبانی 
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  همقدم -2-1

 هاساختمان بر آن اثر ولی باشدمی یافته توسعه کشورهاي در نادر اتفاق یک پیشرونده خرابی چه اگر

 از اعم ساختمان طرح مختلف پارامترهاي به توجه است. بدون هزینهپر بسیار خطرناك و مخرب، بسیار

 1993 سال کرد. در جلوگیري پیشرونده خرابی از پدیده تواننمی ... و پذیريشکل مناسب، پایداري

فوت  به منجر که )1-2مورا (شکل  آلفرد ساختمان در پیشرونده خرابی طول در هاآسیب متوالی پیشرفت

یا  و طرح در پیشرونده خرابی بازدارنده اقدامات به توجه بدون که داشت آن بر را نتیجه شد، نفر 168

 یبهمنداشت ( را سازه حیاتی هايالمان فحذ از پس سازه مناسب واکنش انتظار تواننمی سازه، بهسازي

  .)1395و همکاران،  این

  

  9مورا آلفرد ساختمان در پیشرونده خرابی) 1-2شکل (

کارهاي  نیب یبراي جاي خال یکنند که پلیتالش م پیشرونده یرابخدر موضوع  نیي محققهمه

هاي تهیکم تیر صنعت و در نهامدل عددي براي استفاده د یو هم پوشان نیشیپ قاتیانجام شده در تحق

اي شده بر اساس ضوابط لرزه یي طراح، سازهایدن ریاخ هايزلزله چه دراگر. ل سازي فراهم کنندآدهیا

                                                
9 http://www.newson6.com 
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ها و خسارات شده در سازه جادیا یهاي خرابدامنه اما، اندافراد، مناسب عمل کرده یمنیموجود، در حفظ ا

هاي سازهاست که  مشخص یخوب است. امروزه به ز انتظار بودهگسترده و خارج ا اریاقتصادي وارده، بس

. با شد خواهندی نیمتحمل خسارات سنگ دیهاي شدرابر زلزلهضوابط، در ب نیشده بر اساس ا یطراح

ها دارد، در این فصل در سازه پیشروندهتوجه به توضیحات ارائه شده و اهمیتی که بررسی پتانسیل خرابی 

 وط به آن ارائه خواهد شد. مبانی و کلیات مرب

 

  از دیدگاه آیین نامه هاي مختلف  پیشروندهخرابی - 2-2

 پیشروندهها و استانداردهاي بین المللی و داخلی، تعاریف و ضوابط مختلفی براي خرابی نامهدر آیین

  است که در این مطالعه به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد. ه شدهارائ

  )DODرتمان دفاعی آمریکا (آیین نامه دپا- 1- 2-2

شوند. هنگامی که به سطح بندي میها بر اساس سطوح محافظتی طبقهاننامه ساختمدر این آیین

گردد، در هاي تعریف شده اطمینان حاصل میاست از امنیت سازه بر اساس گروه پایینی از محافظت نیاز

- می ها، رویکرد مسیر جایگزین نیز تعیینوهحافظتی عالوه بر اطمینان بر گرحالی که براي سطوح باالي م

ها ) با عنوان طراحی ساختمانUFC10گردد. از سوي دیگر در سندي که وزارت دفاع آمریکا در قالب (

در ساخت و  پیشروندهي خرابی منتشر کرد، مقرراتی در زمینه پیشروندهجهت مقاومت در برابر خرابی 

نمود. به  هاي مهم ارائههاي نظامی و نوسازيبیل ساختمانان دفاعی آمریکا از قسازهاي جدید دپارتم

 پیشرونده یخرابطبقه یا بیشتر نیاز به در نظر گرفتن  3هاي دپارتمان با صورت خاص تمام ساختمان

هاي مذکور را جهت ریکا چگونگی طراحی و آنالیز سازهدارند. همچنین دستورالعمل دپارتمان دفاعی آم

هاي مستقیم و غیر دهد. در این آیین نامه ترکیب روشتوضیح می پیشرونده یخرابمقاومت در برابر 

شود. طراحی غیر ، استفاده میمستقیم طراحی که وابسته به سطح مورد نظر ایمنی براي تجهیزات است

   شود.وح ایمنی عادي و باال استفاده میمستقیم براي سط

                                                
10 Unified facilities criteria 
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  )GSAراهنماي مدیریت خدمات عمومی آمریکا (- 2- 2-2

 پیشروندهی خراباهنماي مدیریت خدمات عمومی آمریکا تحت عنوان راهنماي طراحی و آنالیز ر

ي هاریزي و ساخت و ساز ساختمانرنامهدر طراحی، ب پیشروندهبراي اطمینان از اینکه پتانسیل خرابی 

این گیري شود، ارائه شده و جهتهاي نوسازي در نظر گرفته میجدید اداري فدرال و عمده پروژه

 GSAباشد. بر اساس راهنماي موضعی میخرابی شروع مل براي جلوگیري از خرابی کلی پس از دستورالع

شود. روش اصلی ) تکمیل میAPMبه وسیله انجام دادن روش مسیر جایگزین ( پیشروندهی خرابآنالیز 

تاه یا متوسط با هاي خطی کواستاتیکی و االستیک خطی است. روشآنالیز در این راهنماي طراحی، روش 

استفاده از  GSAشوند. راهنماي اي معمولی استفاده مییا کمتر و پیکربندي سازه 10بقات تعداد ط

کند. این راهنما جزئیات توصیه می 10ي با طبقات بیشتر از هاخطی را براي ساختمانهاي غیرروش

 پیشروندهی خرابعیارهاي پذیرش ، بارهاي مورد استفاده در تحلیل و مپیشروندهی خرابهاي تحلیل روش

، در طراحی پیشروندهی خرابیک راهنماي مفید براي کاهش پتانسیل  GSAدهد. راهنماي را ارائه می

هاي در ساختمان پیشروندهباشد و به همان صورت براي تخمین پتانسیل خرابی هاي جدید میساختمان

  ).2003، کایآمر یمات عمومخد تیریمد يراهنماگیرد (موجود مورد استفاده قرار می

  استاندارد بریتانیا- 3- 2-2

را به صورت صریح در استانداردهاي خود مورد  پیشروندهی خرابانگلستان اولین کشوري بود که 

ه این دولت میالدي مورد توج 8619در سال  11. این امر با فروریزش آپارتمان رونان پوینتتوجه قرار داد

 کند :را پیشنهاد می پیشروندهی خرابتانیا سه روش طراحی در برابر هاي برینامهقرار گرفت. آیین

  12روش نیروي کالفی- 1- 3- 2-2

در این روش نیروي کششی به وجود آمده به علت حذف ناگهانی ستون باید توسط سیستم کف 

و  هاي دیگر انتقال پیدا کند. این به دلیل عدم توانایی تیرهادیده به قسمتختمان از قسمت آسیبسا

هاي طولی و مل : کالفکالف شا 3باشد. لذا با استفاده از ها میي انتقال بار به دیگر قسمتاتصاالتشان برا

                                                
11 Ronan Poin 
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ها در جهت قائم ها) در کف ساختمان و ستون(ستون هاي قائمپیرامونی و کالف هايکالفعرضی، 

 کنند. پذیري براي ساختمان ایجاد میشکلپیوستگی و نامعینی و 

  روش مسیر جایگزین - 2- 3- 2-2

و  ردیگیقرار م لیسازه مورد تحل شود،یاز سازه حذف م یعضو بحران کی نیگزیجا ریدر روش مس

سالم رفتار  يوسازه وبیمع يسازه پاسخ يسهیشود. با مقایحاصل م وبیمع يپاسخ سازه تیدر نها

  .ردیگیقرار م یابیسازه مورد ارز يداریو پا یخراب

   13مت موضعیروش مقاو-3- 3- 2-2

ر به پل زدن در هنگام حذف اي که ساختمان قادهاي سازهدارد تا هر یک از المانالزم می این روش

باشد، به عنوان المان کلیدي یا المان محافظت شده طراحی شود، به شکلی که قادر به تحمل بار آن نمی

سال است که  30ا حدود روش ترکیبی ر) باشد. بریتانیا این Psi5 کیلو نیوتن بر متر مربع ( 34استاتیکی 

  کند. استفاده می

  مؤسسه استانداردها و تکنولوژي هاي آمریکا- 4- 3- 2-2

ر شد، که ) منتشNIST14توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوري ( 2007این راهنما فوریه سال 

در آن مروري  ها است.در ساختمان پیشروندهها براي کاهش پتانسیل خرابی تحت عنوان بهترین تمرین

سازي سازه و مرور نقصعضی راهنماهاي عمومی براي بیاست، ب شده پیشروندهبه رویکرد کاهش خرابی 

یریت فنی و وزارت دفاع ارائه مانند مدارك مد پیشروندهاستانداردهاي موجود براي طراحی در برابر خرابی 

  است. شده

  استانداردهاي اروپا- 5- 3- 2-2

امل باشند، ولی شنمی پیشروندهی داراي استاندارد مشخص براي خرابی هاي اروپاینامهآیین

سوزي، انفجار و ضربه می به صورت تصادفی هستند مانند آتش هایی کهاستانداردهایی در مورد پدیده

  باشند.

  

                                                
13 Enhance Local Resistant 
14 National Institute of Standards and Technology 
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  ساختمان  یمقررات مل 21مبحث -6- 3- 2-2

 پیشروندهی خراببرابر انفجار و یا هاي مقاوم در هاي طراحی سازهدر کشور ایران تدوین دستورالعمل

در چند سال اخیر پس از مورد توجه قرار گرفتن مسئله پدافند غیر عامل و اهمیت روزافزون آن در 

مقررات ملی ساختمان تحت  21هاي انجام گرفته تدوین مبحث کار قرار گرفته است. نتیجه تالش دستور

-  شدهاختصاص داده  پیشروندهی خرابجموعه مقررات به است. فصلی از این م پدافند غیرعامل بودهعنوان 

است. دستورالعمل  تدوین شده UFCمیالدي دستورالعمل  2005است. این فصل بر مبناي نگارش سال 

ر تهدیدهاي نظامی یا هاي عمومی در برابی مناسب در زمینه ارتقاي ساختمانتدوین شده مرجع

 باشد.تروریستی می

   پیشروندهمواردي از خرابی  -2-3

ي رخ داده در ساختمان و دالیل ایجاد خرابی در آنها پیشروندههاي ترین خرابیدر این بخش مهم

  تشریح خواهد شد. 

  در شهر لندن 15ساختمان رونان پوینت- 1- 2-3

ود که در شهر ساخته بی صفحه تخت پیشدومین سازه از ششمین سازه بتن پوینت ساختمان رونان

 64طبقه،  22بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شد. این ساختمان،  1986تا  1966هاي لندن بین سال

واقع در  18که در طبقه  6در واحد آپارتمانی شماره  1968واحد آپارتمانی بود. در سال  100ارتفاع و  متر

دیوار خارجی این طبقه را که گوشه غربی ساختمان بود، گاز آشپزخانه منفجر شد. نیروي انفجاري پانل 

شروع به تخریب  22تا  19هاي طبقات بود، از بین برد و در نتیجه، کف گاه زیرین دیوارهاي باالي آنتکیه

از طبقات  پیشروندهوارد آمد، که سبب تخریب  18طبقه باال بر روي کف طبقه  4کردند. آوار  پیشرونده

 ). 2-2نفر زخمی شدند (شکل  17نفر کشته و  4تا سطح زمین شد. در این حادثه  17

علت اصلی فروریزش سازه فقدان نامعینی کافی دانسته شد. این سازه داراي مکانیزم شکست امن 

است. ارزیابی  باربر از بین رفته، وجود نداشته نبود و مسیر دیگري براي توزیع نیروهاي حاصل از دیوار

که بادهاي مشخص کرد هاي جالب توجه طراحی را نشان داد و پوینت، دیگر جنبه فروریزش برج رونان

                                                
15 Ronan Point 
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 570حدود  شود. این سازه براي فشار بادي در پیشروندهتواند موجب تخریب قوي و اثرات آتش هم می

کند که ساختمان بریتانیا توصیه میاست. در طراحی این سازه استاندارد فعلی  کیلو پاسکال طراحی شده

 ). 16FEMA ،2002مقاومت کند (سازه درصد بار مرده  5/1 د بابار بار باید براي طراحی در براب

 

  

 17) 1968تصاویري از خرابی ساختمان رونان پوینت () 2-2شکل (

  

  کارگاه تولیدي در کشور بنگالدش- 2- 2-3

باشد اي مین جان خود را از دست دادند حادثهکی از حوادث دلخراشی که در آن تعداد زیادي انسای   

ی ارائه شده پس هاي محل). گزارش3- 2الدش اتفاق افتاد (شکل طبقه در بنگ 8در یک کارگاه تولیدي که 

دهد که از جمله مهمترین دالیل فروریزش ساختمان عبارتند از ایجاد طبقات اضافی در از حادثه نشان می

آالت ساختمان و تغییر کاربري از مسکونی به تجاري بدون اخذ مجوزهاي قانونی، استفاده از ماشین 

                                                
2 Federal Emergency Management Agency 
17 http://devastatingdisasters.com/ronan-point-1968/ 
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(کافی  شده بودهاي ساختمان ستون برق که باعث فشار مضاعفی برو ژنراتورهاي  سازي نگین پوشاكس

  ).2013، 18؛ پایگاه اخباري جغرافیاي ملی1392سیاه اسطلخی، 

  

 )1 2013،  یمل يایجغراف ياخبار گاهیپادر کارگاه تولیدي بنگالدش ( پیشروندهخرابی  )3- 2شکل (

 

  19ساختمان آمبینس پالزا- 3- 2-3

و  20طبقه بود که در حین ساخت خراب شد که در کانکتیک 16زا ساختمان آپارتمانی آمبینس پال

تن پیش تنیده ساخته هاي آن از ب). این سازه دو بال داشت که دال4- 2واقع شده بود (شکل  21بریجپورت

تون س هاي پایین و نصبام کفتوانستند به محل نهایی خود قبل از اتمهاي کف باال را نمیشده بود. دال

بایست در ترازهاي وسط به صورت موقتی کار گذاشته شوند. که در گروه ها میها نصب کنند. بنابراین دال

 23هاي ستون قرار داده شوند. دالیل خرابی که در هاي جوش داده شده به بالروي ورقهاي سه تایی 

اصی نرسید. هرچند به در حین ساخت به وقوع پیوست، مورد بحث بود و به نتیجه خ 1987آوریل سال 

ها در تکایی در حال ساخت داللبه اخرابی هاي باالبر یا به دلیل لیل کافی نبودن مقاومت یکی از جکد

ها خرابی بال را شروع کرد که دال خرابیمحلی در باالي بال غربی اتفاق افتاد.  خرابیهاي موقتی محل

  ).1992، 22رابی کل سازه گردید (کوکوکمی بعد هم همراه با خرابی بال شرقی شد که موجب خ

  

                                                
18 news.nationalgeographic.com 
19 Ambiance Plaza 
20 Connectic 
21 Bridgeport 
22 Cocu 
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 23نمایی از خرابی ساختمان آمبینس پالزا) 4-2کل (ش

  24ساختمان فدرال آمریکا-4- 2-3

در شهر  1976تا  1970طبقه و یک سازه اداري دولتی بوده که در سال  9این ساختمان داراي 

و از بتن مسلح ساخته شده بود  اي از نوع قاب خمشی معمولیساخته شده بود، سیستم سازه 25اوکالهاما

ها از طبقه سوم تا طبقه بام بر روي یک متر بود. این ستون 5/30متر در  67). ابعاد ساختمان 5- 2(شکل 

  هاي طبقه سوم بود.ار داشتند. تکیه شاهتیر نیز ستونشاهتیر قر

  

 )2009، 26ساختمان آلفرد پی مورا پس از خرابی (پاچو میس) 5-2شکل (

                                                
23 http://www.djc.com/news/co/11155170.html 
24 A.P .Murrah 
25 Oklahoma 
26 Pachoumis 
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- متري از ساختمان قرار داشت، ستون 90/40نفجار بمب در داخل یک کامیون که در فاصله بر اثر ا 

ها، شاهتیر بین رفتند و بر اثر حذف این ستونهاي طبقه سوم دچار کمانش موضعی شده و بر اثر آن از 

تا عرض هاي باالي آن تا طبقه بام تخریب شدند. فروریزش ن رفت. با حذف شاهتیر تمامی ستوننیز از بی

  .)2009، سی(پاچوممتري از ساختمان را خراب کرد  30/21

  27هاي تجارت جهانیبرج- 5- 2-3

هاي فروریزش کامل گردید ساختمان برج هاي اخیر دچارهایی که در سالترین سازهاز معروف

 23خ ها در تاری). ساختمان این برج6-2باشد (شکل ر شهر نیویورك در کشور آمریکا میتجارت جهانی د

اي طبقه از نوع سیستم قاب لوله 110 تکمیل گردیده و سیستم ساختمانی این برج 1970سپتامبر سال 

دهند شند که تشکیل یک دیوار صلب را میباکم می ها با فاصلهباشد که داراي ستونبا هسته مرکزي می

 واپیما و تخریب چندینخورد اولین هساعت بعد از بر 2که به علت استفاده از چنین سیستمی به مدت 

سوزي بسیار گسترده د از برخورد دومین هواپیما و آتشستون در برابر خرابی مقاومت کرد و نهایتاً بع

و  28ناشی از بنزین هواپیما، فوالد مقاومت خود را از دست داده و دچار خرابی پیشرونده گردید (دنک

  ).2007، 29بازانت

  
  30یانتجارت جه يهابرج خرابی ) 6-2شکل (

                                                
27 World Tradecente 
28 Zdenek 
29 Bazant 
30 https://www.youtube.com/watch?v=nh28XcnpzX4 
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  31ساختمان بانک اعتماد - 6- 2-3

است. سازه  را تجربه کرده پیشروندهاست که خرابی هایی ان بانک اعتماد یک نمونه از سازهساختم

اي آن شامل قاب فوالدي بود. سیستم سازه ویورك ساخته شدهدر شهر نی 1970فوالدي آن در سال 

اند، می ها جوش داده شدهر دو جهت به ستونصورت خمشی در ه معمولی به همراه شاهتیرهایی که به

). 7-2هاي ناشی از خرابی قسمت شمالی برج جهانی شد (شکل باشند. سازه آن متحمل ضربه نخاله

ورد کرد. خسارت شامل به ساختمان این بانک برخ 23هاي دیوار بیرونی برج شمالی در طبقه قسمت

منهدم  9و  18شد و یک ستون بین طبقات می 9و  23هاي هاي کف، تیرهاي لبه بین کفخرابی سیستم

صورت مستقیم به خاطر گاه عمودي، هیچ آسیبی اضافه بر آنچه که به شد. با وجود حذف یک تکیه

(دنک و بازانت، هاي برج تجارت جهانی به وجود آمده بود در این ساختمان به وجود نیامد ریختن نخاله

2007.(  

  

  

  32)2001در ساختمان بانک اعتماد ( شروندهپیایجاد خرابی ) 7-2شکل (

  

                                                
31 Banker Trast Building 
32 http://thisculturalchristian.blogspot.com 
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  33زیرا -يها يساختمان ادار - 7- 2-3

و  ختیفرو ر یبه صورت ناگهان لیرزطبقه در ب 20 ین، ساختما2012سال  هیو ششم ژانو ستیدر ب

 ریگحادثه دامن نی. ابعاد ا)8- 2(شکل  شدند بیتخر زیاطراف ن يهاآن ساختمان يایبقا زشیدر اثر ر

 یینجانفر جان خود را از دست دادند. از آ 17شد و در اثر آن  ایالندنهیس دانیاطراف م يهاانابیخ هیکل

در صورت وقوع حادثه چند ساعت قبل از شروع ساعت  شود،یمحسوب م ویر يمنطقه بخش ادار نیا که

ترك  جادیبنا و ا یساختمان سست زشیعلت ر هایبررس طبق .وستیپیبه وقوع م یانسان يافاجعه يکار

 ختندیپازل فرو ر يهاهمانند قطعه زیبنا ن نیاعالم شد که در اثر آن دو ساختمان کوچک در کنار ا

  . )1395، صفایلیخل(

 

 34 زیرا -يها يساختمان ادار فروریزي ) 8-2شکل (

  

 مالزي در 35 هایلند هايبرج- 8- 2-3

 دسامبر در شده تشکیل طبقه 12 بلوك سهمجموعه  از که هایلند هايبرج مسکونی هايمجتمع

شد (شکل  حادثه دچار زمین رانش وقوع و باران شدید بارش اثر بر کواالالمپور شهرهاي از یکی در 1993

 جستجو، روز 12 مدت در اما کردند پیدا نجات الي و گل میان از نفر سه تنها حادثه نخست روز ). در2- 9

                                                
33 High-Rise 
34 http://www.kojaro.com 
35 Highland Towers 
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است شده اعالم تن 81 حادثه این تلفات کنند. همچنین داپی را دیگري بازمانده هیچ نتوانستند امدادگران

  . )2017، 36(علی گل و همکاران

  

 )2017ي (علی گل، در مالز لندیها يهابرجفروریزش ) 9-2شکل (

 

 چین در 37 ریورساید لوتوس مجتمع- 9- 2-3

فرو  يمجتمع لوتوس در شانگها 7طبقه بلوك  13ساختمان  2009و هفتم ژوئن سال  ستیدر ب

وساز ساختمان در حال ساخت نیا راینداشت؛ ز یدر پ یو خوشبختانه تلفات جان) 10-2(شکل  ختیر

در داخل  ریتاخ لینفر به دل کیخروج از ساختمان را داشتند. فقط  يبرا یبوده و کارگران فرصت کاف

در مجاورت ساختمان  نیزم نیا کهییپرش از پنجره فوت کرد. از آنجا لیشده و به دل ارساختمان گرفت

 5مدت  يساختمان برا نیسازنده ا شرکت .خاك باعث نشست ساختمان شد یرودخانه قرار داشت، سست

ساختمان در  نیدر مورد چند یرو، موجبات نگران نیو از ا کردیم تیفعال یرقانونیسال به صورت غ

                                                
36 Ali Gul 
37 Lotus Riverside 
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و در اثر  نیچمدرسه در مرکز  7000حادثه در حدود  نیسال پس از ا کی. ختیرا برانگ نیسراسر چ

 .)1395، صفایلیخل( ختیزلزله فرو ر

  

 38نیدر چ دیورسایمجتمع لوتوس رفروریزي  )10- 2شکل(

 

 اي سامپونگفروشگاه زنجیره-10- 2-3

شد و  کسانیبا خاك  هیثان 20سامپونگ در مدت  يارهی، فروشگاه زنج1995و نهم ژوئن  ستیدر ب

 یگرفتن اصول اخالقدهیو ناد يانگار. سهل)11-2(شکل  گذاشت يبرجا یزخم 937کشته و  502

 ریشدند. البته مد یمعرف یکره جنوب خیحادثه تلخ در تار نیا يریگاز جمله عوامل شکل یمهندس

 يساختمان از ادار يکاربر يو يبنا به اصرارها رایحادثه شناخته شد؛ ز نیعوامل ا گریاز د زیساختمان ن

طبقه پنجم را با استفاده از  زیشخص بعدها ن نی. البته اافتی رییتغدر زمان ساخت  يارهیبه فروشگاه زنج

 شیبرابر افزا 4را تا  هفشار وارد زیهوا ن هیتهو يهاافزودن کانال بنا اضافه کرده بود. نیبه ا نیمصالح سنگ

 يفوالدسازه  نیبار فشار وارده از ا 16از  یمیساختمان تحمل تنها ن ینازك بتن يهاهیپا ،یداده و از طرف

 لیمتاسفانه به دل یدچار ترك شدند ول یبتن يهاهیاز حادثه، پا شیچند ماه پ ل،یرا داشتند. در ماه آور

 از  شیپ قهیدق 7 بایصورت نگرفت. در صورت حادثه و تقر ردمو نیدر ا یاقدام چیه تیریمد یخواهادهیز

  

                                                
38 www.bloomberg.com 
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Abstract: 

The progressive collapse in buildings is one of the topics that has been attended 

by many civil engineers in recent years. In this regard, and in the present study, the 

progressive collapse in RC structures with Intermediate Moment Resisting Reinforced 

Concrete buildings has been investigated. For this purpose, the progressive collapse 

potential in a 10-story RC building with Intermediate Moment Resisting Reinforced 

Concrete buildings, which was designed according to the national regulations of Iran's 

building against earthquake, was evaluated using an alternative load path method and 

UFC code. The variable parameters examined include the removal of columns in the 

height of the building (first and fifth floors) and the position of the column removal in 

the plan (without removing the column, removing the corners of the outer frame, 

removing the middle column from the outer frame and removing the middle column 

from the Exterior frame). In this way, seven concrete reinforced buildings were 

evaluated against progressive collapse. In order to simulate and evaluate buildings 

against progressive collapse, the finite element method was used with ABAQUS 

software. Also, the accuracy of the finite element method used in simulating RC 

structures was performed by modeling an RC frame, which was evaluated in a 

laboratory study, and a suitable adaptation was observed. The most important results 

show that the ratio of the axial force variations before and after the removal of the 

member, in cases where the column is removed from the first floor, than the cases in 

which the column in the fifth class was deleted, the highest and lowest values were 

increased by 70% and 42%, respectively. Therefore, the removal of a column on the first 

floor, rather than the removal of a column in higher classes, can show a more critical 

behavior in the final structure response to progressive collapse. On the other hand, 

according to the results, it is possible to state that reinforced concrete structures that are 

resistant to earthquakes, if they are of high sensitivity, should be investigated against 

progressive defects in order to be able to withstand abnormal loads which affects the 

function of the building, has the necessary resistance. 

Keywords: Progressive deterioration, finite element method, reinforced concrete building, 

alternate route method  
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