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 چکیده

ای چندین  تاه چند روزه یا چند هفتهی زماني كو شود كه در یک فاصله به حالتي اطالق مي عموماًای  توالي لرزه

ی اصلي با شدت  ای توسط یک واقعه زلزله در یک منطقه به صورت پشت سر هم رخ دهند. در واقع توالي لرزه

ی اصلي همراه  واقعهشود كه بعد از زمان كوتاهي توسط وقایعي با شدت قابل مقایسه با  زیاد توصيف مي -متوسط

توجه محققان را در سراسر دنيا به خود معطوف كرده است در بسياری از مناطق  يراًاخشود.  این موضوع كه  مي

داده در كشور ای رخ  لرزه توان به توالي ای مي های لرزه دنيا مشاهده شده است. از جمله این توالي

(، 1۳۳۱(، تركيه )1۳11(، ارمنستان )1۳11و  1۳11(، یونان )1۳91Friuliو 1۳۳1umbria- marcheایتاليا)

كه در ریشتر  1و  ۱/1دو زمين لرزه به بزرگي رویداد  ( و.... اشاره كرد. همچنين1۳۳0و  1۳۳1و  1۳۳1مکزیک )

را در ایران لرزاند نيز مصداق توالي  اهر، ورزقان و هریس در آذربایجان شرقي یها شهرستان 10۳1مرداد ماه سال 

ای رخ داده توان به توالي لرزه يماده در مناطق شهری جهان ای رخ دلرزه باشد. از جمله آخرین توالي ای مي لرزه

باال بود كه در خالل یک  -زلزله با شدت متوسط ۱ميالدی اشاره كرد كه شامل  ۱311در شهر وان تركيه در سال 

 ها پس از زلزله لرزه به علت عدم تخليه ساختمان هفته رخ دادند. در زلزله مذكور تلفات بسياری پس از وقوع پس

باشد.در این  ای مي دهنده اهميت بررسي توالي لرزه اصلي به وقوع پيوست كه به صورت ملموس و عيني نشان

مورد بررسي قرار گرفته و طي یک مرور سریع منابع، ای  تحقيق مطالعات انجام شده بر روی توالي لرزه

پدیده و لزوم توجه به آن را در  های هر تحقيق به اختصار بيان شده است. نتيجه این بررسي اهميت این ویژگي

 سازد. ها نمایان مي ای سازه سازی لرزه زمينه های مختلف مربوط و به ویژه در طراحي و مقاوم

 گرفته،مرور منابع. انجامتحقیقات  سازی، مقاومهای متوالی،زلزله کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه -1 

 

ی ایستگاه، زلزله 111۱1(PEERشده، بر طبق اطالعات پایگاه ) ای ثبت های لرزه به عنوان یک مثال واقعي از توالي     

 ML= ۳/1و  0/1 ای با دو حركت قوی زمين با بزرگي، یک توالي لرزهاند كرده(را ثبت 1۳11، جوالی ۱1و  ۱3) 1وليكالفنت

 .اند شده(نمایش داده 1ریشتر كه در شکل)

                                         
1
 Chalfant valley 
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 ای واقعيدو توالي لرزه -1شکل  

 

 0/1-3/1های  يبزرگ( را با دو حركت قوی زمين به 1۳11، جوالی ۱1و  ۱۱)۱ای كائوليناچنين توالي لرزهاین شکل هم    

=ML دهد. ریشتر، نشان مي 

 0تا1ی زماني كوتاه در طول ای واقعي كه شامل دو حركت قوی زمين هستند در یک دورهاز توالي لرزه ها مثالاین نمونه    

 . اند آمدهروز پدید 

نيز اشاره كرد كه شامل سه زلزله با  1۳91)ایتاليا( در سال 0ای واقعي ثبت شده در فریوليتوان به توالي لرزهن راستا ميدر ای

 سپتامبر همان سال رخ دادند.  11و  11مي،  1های باال بود كه در تاریخ -شدت متوسط 

ميالدی  ۱311ای رخ داده در شهر وان تركيه در سال زهتوان به توالي لر يمای رخ داده در جهان لرزه از جمله آخرین توالي

 باال بود كه در خالل یک هفته رخ دادند.  -زلزله با شدت متوسط ۱اشاره كرد كه شامل 

اهر، ورزقان و هریس در آذربایجان  یها شهرستانریشتر  1و  ۱/1دو زمين لرزه به بزرگي  10۳1مرداد ماه  ۱1عصر روز    

پس  933مدت یک هفته پس از این سانحه نيز بيش از  يدر طروستا شد.  1۱3بب تخریب كامل بيش از شرقي را لرزاند و س

نيز  وطنانمان همنفر از  033عالوه بر این بيش از  اند.بودهریشتر  1بيش از  ها دارای بزرگيلرزهپس برخي از این رخ داد كهلرزه 

دیدند. این اولين حادثه از این دست در كشور نبوده و بي شک آخرین در این سانحه كشته و بيش از دو هزار نفر مصدوم گر

 هم نخواهد بود. 

متوالي محققان مختلف  ( تحت زلزلهSDOF،MDOF ای )سازه در همين راستا و به منظور بررسي و ارزیابي رفتار سيستم   

هان به چاپ رسيد كه در ادامه به شرح شروع به بيان نتایج تحقيقات خود نمودند كه حاصل آن در ژورنال مهم علمي ج

 پردازیم. يممختصری از نتایج تحقيقات برخي از آنان 

 

 

                                         
2
 Coalinga 

3
 Friuli 
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 6و ماکورینی 5آمادیو ،4نتایج تحقیقات فرایاکومو -2

 

 میالدی 2002آمادیو و همکارانش در سال  نتایج تحقیقات  -2-1

 
های ( با سختيSDOFیک درجه آزادی ) سيستم ش به بررسي پاسخ غير خطيبه همراه همکاران ۱330یو در سال آماد    

 [. 19ای پرداختند ]هيستریک متفاوت، تحت توالي لرزه

تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است، زماني كه ارتعاشات ورودی به یک سازه مطابق با اولين مود مربوط به  بر اساس   

( هم ارز با SDOFیک درجه آزادی ) توان به بررسي سيستم يمای آن سازه آن سازه باشد به منظور درک تقریبي از رفتار لرزه

 [.11آن سازه پرداخت ]

 جابجایي برای یک سازه در حالت كلي به صورت غير خطي بوده و تابع پارامترهای گوناگون است.  -رابطه واقعي نيرو   

ی مدل هيستریک استفاده ی سادهی از رابطهاغير االستيک چندین سيستم سازه با این حال ممکن است برای تخمين جابجایي   

ي و با یا بدون افت و كاهش در شوندگ سختپالستيک با یا بدون  -تواند دارای رفتار االستو يمشود. این مدل هيستریک 

 هایتممتوالي را بر روی پاسخ سيس هایلرزهزمين راتيتأثیک تحليل وسيع بوده، كه  9ها آن[. تحقيق 19سختي و مقاومت باشد ]

(SDOFبا مدل )از  متأثرها به صورت اساسي  يستمس. پاسخ برخي از این داده استهيستریک متفاوت مورد بررسي قرار  های

 موارد زیر بوده است: 

 پریود سازه، نوع حركت زمين و سطح شکل پذیری فراهم شده. 

 1(EPPپالستيک كامل )-آسيب پذیری باالی سيستم  االستو هيستریک متفاوت بيانگر نهایتاً مقایسه ميان نتایج حاصله از مدل   

 ختي تحت توالي لرزه ای بوده است.پالستيک بدون كاهش مقاومت و س-االستو یا به عبارتي مدل

 

 

 میالدی 2002آمادیو و همکارانش در سال  نتایج تحقیقات -2-2

 
به  "فوالدی تحت زلزله ای متوالي پاسخ لرزه ای قاب"تحت عنوان   ۱331ش در تحقيق دیگری در سال آمادیو و همکاران    

( متناظر SDOFیک درجه آزادی ) حاصل از سيستم ی این پاسخ با پاسخ یسهمقافوالدی و  ای انواعي از قاببررسي پاسخ لرزه

ای دست یابند توالي لرزهتحت  متناظرشان( SDOFهای )ها و سيستمای این قابی بين پاسخ لرزه رابطهپرداختند تا به  ها آنبا 

 [.19شود ] يمپرداخته  ها آنكه در ادامه به روند كار 

احتماالتي استفاده نمود هم از  توان از روش يمدانيم جهت ارزیابي پاسخ سازه تحت تحریک متوالي، هم  يمكه  طور همان   

 قطعي. روش

                                         
4
 M.Fragiacomo 

5
 C.AMadio 

6
 L.Macorini 

7
 Amadio  et all 

8
 Elastic- Perfectly Plastic 
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[ پيشنهاد شده ۳] SEAOC vision  2000[ و1۳] FEMA 350های طراحي از قبيل نامهاحتماالتي توسط آیين روش    

 [ و ۱۱] 11[، لي و زیگلر۱1] 13[، اسپانوس و دانلي۱3] ۳ونمارکاز جمله بارتيا و  مؤلفاز نظرات چندین  ها آنيف تألاست و در 

1۱زاگل و همکارانشهاسن
ه است. اما روش خيز استفاده شد[ به منظور تحقيق و بررسي در مورد رفتار سازه در نواحي لرزه۱0] 

 [. 19قطعي بوده است ] یها روشكار آمادیو و همکارانش در این مقاله، استفاده از 

ير تأثچنين تنوع و و هم یلرزه ا يتوالی از روش قطعي، كمبود اطالعات آماری در مورد مسئله ها آنی دليل استفاده   

 شاره شده است. ها ا[ به آن19گوناگوني است كه در آن مقاله ] پارامترهای

 [ عبارت بودند از: 19] الذكر فوقای در تحقيق اصلي فرض شده جهت مشخص كردن خسارت سازه هایپارامتر   

 شکل پذیری مورد نياز برای سيستم  -1

 (qضریب رفتار ) -۱

 ای تقليل در ضریب رفتار مرتبط با تعداد تکرار وقایع لرزه -0

 از: ای به كار رفته عبارت بودندهای سازهمدل   

 (EPPپالستيک كامل ) -( با رفتار هيستریک االستوSDOF) سيستم -1

 خمشي  كوتاه مرتبه با اتصاالت صلب  قاب -۱

 خمشي كوتاه مرتبه با اتصاالت نيمه صلب قاب -0

 محوری همی مهاربندی شدهفوالدی كوتاه مرتبه قاب -1

 شوند:  يمارائه  سه سطح عملکرد سازه به صورت زیر معموالًها  يقتحقدر بسياری از    

 سرویس دهي  -1

 كنترل خسارت  -۱

 حالت حدی نهایي  -0

 گيرد:  يمدر هر كدام از این سه سطح كنترل موارد زیر مورد بررسي قرار    

    حالت حدی سرویس دهي: -1

 ی با شدت كم با انجام یک تحليل خطي. ای تحت زلزلهكنترل سختي سازه

   حالت حدی كنترل خسارت: -۱

 ای تحت زلزله با شدت متوسط با انجام یک تحليل االستوپالستيک.شکل سازههای تغييرای یا نيازكنترل خسارت سازه

   حالت حدی نهایي:  -0

خطي تا حد خرابي و پذیری به منظور اطمينان از بقای سازه تحت زلزله با شدت خيلي باال، با انجام یک تحليل غيركنترل شکل

 انهدام. 

                                         
9
 Vanmarcke And Bhartia 

10
 Donley And Spanos 

11
 Ziegler And lei 

12
 Hasenzagle et al 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسي 

 مهندسي دانشگاه محقق اردبيليو دانشکده فني 

  10۳۱ماه آبان  1و مهر  03

توان به سه  يممورد رسيدگي قرار گرفتند. از آن جمله  ها زلزلهطوح خسارت مختلف و انواعي از [ س19در تحقيق مذكور ]   

Gاشاره كرد. هم چنين دو حركت لرزه ای  11مکزیکوسيتي 1۳91و  11روماني 1۳99، 10سنتروال 1۳13های ركورد زلزله 1 

Gو نيز كه شامل سه زلزله  1۳91در سال  11ای واقعي فریولي)ایتاليا(و توالي لرزه Euro Code[ 8] ی نامهسازگار به آیين 2

 . اند گرفتهاست مورد بررسي قرار 

روماني و مکزیکوسيتي به  سنترو ،های الای برای زلزله[ جهت ساختن توالي لرزه19آمادیو و همکارانش در این تحقيق ]   

 رسد.  يمغير منطقي به نظر  ها آن[،  كار ۱9] 19جورجيوهای هاتزیوجه به گفتهروش زیر عمل كردند كه با ت

سنترو استفاده كردند به این ی ال[ جهت ساختن توالي سه جزئي اول، تنها از ركورد مربوط به زلزله19آمادیو و همکارانش]   

 شد.  يمای ما بين هر دو زلزله، تکرار ثانيه 13صورت كه این زلزله سه بار به صورت پشت سرهم و با فاصله زماني 

ی  مرحلهدر  ها آنشود كه كار  يمای بسيار غير متحمل است بنابراین احساس از آنجایي كه امکان وقوع هم چنين توالي لرزه   

 ای دارای مشکل باشد. ساختن توالي  لرزه

لرزه استفاده لرزه و پس( زلزله اصلي با پيشPGA) [ از هيچ ضریبي مربوط به نسبت حداكثر شتاب زمين19] ها آنهم چنين    

 طور همانای واقعي سازگاری ندارد. زیرا لرزه  ی خود به نحوی با مشاهدات واقعي از توالينکردند كه این مطلب نيز به نوبه

لرزه و پيش ی اصلي و زلزله PGA[ نيز در كار خود اشاره كرده بایستي ضریبي مابين حداكثر ۱9جورجيو ]كه، هاتزی

 كند.  يمی آن وجود داشته باشد، كه به این صورت توالي ساخته شده بيشتر به توالي واقعي رخ داده شباهت پيدا  لرزه پس

گيرد ضریب  يميار مهمي كه مورد استفاده قرار پارامتر بسای، ير تکرار وقایع لرزهتأثدانيم كه جهت ارزیابي  يماز سوی دیگر    

 كند.  يمشود، در خود خالصه  يم( است، كه تمامي اثراتي را كه منجر به رفتار غيرخطي سازه q-factor)رفتار

توان از یک تحليل خطي تحت خطي ميغير ای سيستمهم چنين به روشني مشخص گشته است كه جهت ارزیابي رفتار لرزه   

( استفاده نمود كه این امر Rی ضریب تقليل نيرو ) يلهوس( یا به q-factorی ضریب رفتار )ای كاهش یافته به وسيلهنيرو لرزه

 [.۱1و 11،۱1نيز مورد پذیرش قرار گرفته است ] ها نامهتوسط بسياری از آیين

شود كه سازه به یک ای كه منجر ميتواند به عنوان ضریبي بين یک توالي لرزه يم( هم چنين q-factorضریب رفتار )   

 [.۱1شود سازه در حد االستيک باقي بماند تعریف شود ] يمای كه منجر رسد و یک توالي لرزهشده بپذیری از قبل تعيينشکل

-( و سازهSDOFهای )[ نتایج یک تحليل قطعي وسيع انجام شده بر روی سيستم19با وجود تمامي مسائل فوق این تحقيق ]   

ای در یک زمان كوتاه دهد كه تکرار وقایع لرزهنشان مي هادهد. این تحليل يمای نشان فوالدی واقعي را تحت توالي لرزه های

كند كه بایستي به عنوان یک ثابت در بررسي حالت حدی كنترل  يمبه صورت پشت سر هم، یک انباشتگي خسارت را ایجاد 

ارزیابي  ها بوده، كه اساس آنی ساده شده جهت پرداختن به برخي كنترلخسارت در نظر گرفته شود. این تحقيق یک یافته

 با شدت متوسط بوده است.  یها لرزه نيزمای ناشي از مقاومت سازه تحت بارهای لرزه

ها را تحت تکرار وقایع  يستمس، آسيب پذیری شدید برخي از این SDOF EPPهای انجام گرفته بر روی سيستم تحليل

 ای نشان داده است.  لرزه
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 Elcentro 
14

 Romania 
15

 Mexicocity 
16

 Friuli (Italy) 
17

 Hatzigeorgiou 
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ای با انتخاب یک ضریب رفتار از طریق یک تحليل ی كاهش نيروهای  لرزه يلهوساز آنجایي كه نيروهای داخلي طراحي به    

ای، از ضریب [ پيشنهاد شده است كه در حالت تکرار وقایع لرزه19شوند، در خالل این تحقيق ] يماالستيک ارزیابي و پيشنهاد 

كاهش در ضریب تقليل نيرو برای انواع  ها استفاده شود. اینبرای طراحي انواع سازه یتر كوچکرفتار یا ضریب تقليل نيروی 

 ها، متفاوت است.سازه

ای چنين پيشنهاد شده كه این كاهش در ضریب رفتار در مناطق مستعد زلزله كه دارای احتمال زیادی در تکرار وقایع لرزههم    

[ به 19العه در این تحقيق ]های مورد مطهستند به صورت صحيح در نظر گرفته شود. مقدار كاهش در ضریب رفتار برای سازه

 قرار زیر بوده است: 

 % 13ی هم محور با سيستم بادبندی كششي خالص                    ی شدهمهاربندهای برای قاب -

 %13                                         های خمشي با اتصاالت صلب                      برای قاب -

 %03صاالت نيمه صلب                                                       های خمشي با اتبرای قالب -

 . اند شدهتمامي ضرایب رفتارها برای حالت كنترل خسارت ارزیابي و بررسي 

تفاوت قابل  ها آنهای فوالدی هم ارز )االستو پالستيک كامل( و قاب SDOF EPPهای  يستمسی بين چنين مقایسه هم   

 ها آنهم ارز  SDOFهای  يستمسی خمشي كه توسط ها قابنشان داد. به این صورت كه مقدار ضریب رفتار برای توجهي را 

های فوالدی مهاربندی شده كه توسط تخمين زده شده بود، دست كم گرفته شده بود در حالي كه مقدار این ضریب برای قاب

ال در نظر گرفته شده بود. به این معني كه نباید اطمينان كاملي تخمين زده شده بود، دست با ها آنهم ارز  SDOFهای  يستمس

 های فوالدی داشت. برای انواع سازه SDOFهای  به مقدار ضریب رفتار تخمين زده شده توسط سيستم

الدی های فو، برای انواع قابSDOFهای اما نکته جالب اینجا بود كه مقدار كاهش در ضریب رفتار ارائه شده توسط سيستم   

 [. 19های فوالدی نداشت ]مورد بررسي قرار گرفته تفاوت آنچناني با مقدار كاهش در ضریب رفتار ارائه شده توسط خود قاب

[ نيز خود ذكر كردند، این تحقيق، بایستي به عنوان یک امتحان 19این تحقيق ] مؤلفانگذشته از این مسائل با توجه به اینکه    

يشتری بر روی بگيری  نهایي بایستي تحقيقات كه برای ترسيم نتيجه MDOFهای يستمسبرای  صاًمخصومقدماتي بررسي شود، 

 های با ارتفاع كوتاه را مورد بررسي قرار داده بود.این موضوع صورت گيرد. همچنين این تحقيق تنها قاب
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منتشر شد به بررسي ضریب  ELSEVIERاز سوی انتشارات  ۱33۳ای كه در سال جورجيو و بسکوس در مقالههاتزی    

 [. ۱9های متوالي پرداختند ]( تحت زلزلهSDOFهای تک درجه آزادی)برای سازه کياالست ريغجابجایي 
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به حداكثر جابجایي  کياالست ريغیا به عبارتي نسبت حداكثر جابجایي  کياالست ريغدانيم ضریب جابجایي كه مي رطو همان   

استفاده از  با يماًمستقها  يستمساین  کياالست ريغدهد كه جابجایي (، اجازه ميSDOFاالستيک در سيستم یک درجه آزادی)

 محاسبه شوند.  متناظرشانجابجایي االستيک 

ای یا یک سازه تحت توالي لرزه کياالست ريغیي جابجا[، یک روش موثر و ساده را برای تخمين ضریب ۱9حقيق مذكور ]ت   

 ی پي در پي ارائه كرده است. چندین زلزله

های گوناگون از در این تحقيق جهت بدست آوردن مشاهداتي در مورد ضریب مذكور مطالعات فراواني بر روی پارامتر   

 ها خاکي، ضریب كاهش نيرو و دسته بندی شوندگ سخت -ره تناوب ارتعاشات، ضریب ميرایي لزج، ضریب كششجمله دو

 صورت گرفته است. 

ها فراهم  يلتحلهای گوناگوني از ای، روشنيازهای طراحي لرزه بر اساسیابي به كارایي مورد نظر برای سازه دست به منظور   

ای تاریخچه زماني غيرخطي سه بعدی است. با این وجود به دليل پيچيدگي روش تحليل سازه . روش بسيار كلي و دقيق،اند شده

ين نياز جابجایي غير االستيک جانبي بر روی سازه مورد نياز است، نه فقط برای تخمتری برای آن، هنوز روش موثق و ساده

 های موجود. سازی ساختمان مقاومای و طراحي ساختمان جدید بلکه برای ارزیابي لرزه

ی كلي نيرو جابجایي یک سازه را  رابطهتواند  يمآور است كه ها روش استاتيکي غيرخطي یا تحليل پوشیکي از این روش   

تواند نمودار ظرفيت یا به اصطالح نيروی جانبي كلي )برش پایه( و تغيير شکل جانبي سقف را ارائه دهد  يمتعيين كند همچنين 

( SDOFی تک درجه آزادی )جابجایي یک الگوی ساده شده -ی نيرو رابطهتواند به یک  يمفيت سپس [. این نمودار ظر13]

تواند یک یا چند مود بار جانبي را به  يم( تغيير شکل دهد. تحليل پوش آور MDOFی واقعي چند درجه آزادی )از یک سازه

[. جابجایي هدف ۱1های مودال را در آن وارد كرد ]بتوان یافته ی مودال پيوند داده شود به این معني كهيرد یا با یک یافتهكار گ

[. این حداكثر ۱1شود ] يمغير خطي تعيين  SDOFهای پوش آور از طریق حداكثر جابجایي یک سيستم بام در تمام روش

 ی موجود است. ها ساختمانای وسيعي از جابجایي نيازمند ارزیابي لرزه

به حداكثر  SDOFیک سيستم  کياالست ريغیا به عبارتي نسبت حداكثر جابجایي  کياالست ريغدانش ضریب جابجایي 

كند كه حداكثر جابجایي غير االستيک یک سازه از طریق حداكثر جابجایي  يمجابجایي االستيک آن، این امکان را فراهم 

 االستيک متناظرش محاسبه گردد. 

های یکسان،  یيجابجاقانون  بر اساس[ مشاهده كردند كه 01] ۱۱[ و كالف03] ۱1[، ولتسوس و نيومارک۱۳] ۱3ولتسوس   

تواند مشابه حداكثر جابجایي یک سيستم  يمهای پایين در طيف، فركانس محدودهحداكثر جابجایي یک سيستم غيرخطي در 

حداكثر  خطي مرتبط با آن بررسي شود و از این طریق دانش حداكثر جابجایي غير االستيک ممکن است یک تخمين معقول از

 را فراهم آورد.  کياالست ريغجابجایي 

[ نشان دادند كه 01] ۱1[ و پاكدی و چوپرا01،01] ۱1[، گارسيا و ميراندا00] ۱1[، دكانيني و همکاران0۱] ۱0اگر چه ميراندا

ی موجود ی باالها فركانسی ی باال تا محدودهی ميانهها فركانسی تواند از محدوده يم کياالست ريغیگانگي ضریب جابجایي 

 كند.  يمدر طيف تغيير 
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ای یک ی اوليه برای ارزیابي لرزه نقطههای كنوني كه به عنوان نامهاند كه استانداردها و آیينهای اخير نيز نشان دادهبررسي   

 توانند از طریق نتایج حاصل از تحقيقات صورت گرفته بر روی نيازهای يمگيرند،  يمسازه جدید مورد استفاده قرار 

 [. 09-01ها به صورت مشخصي تغيير كرده و بهبود یابند ]های جانبي سازه جابجایي

مورد بررسي قرار گرفته است. به عنوان  کياالست ريغهای مختلف نيز بر روی ضریب جابجایي ير پارامترتأثدر كارهای فوق    

 بر روی ضریب جابجایي غير االستيک پرداختند.  ير سختي پس از تسليمتأث[ به بررسي 01و 0۱،01]همکاران مثال ميراندا و 

ای در نظر گرفته نشده است. به ی توالي لرزهير پدیدهتأث، الذكر فوقهای  يبررسشود در هيچ یک از مشاهده مي كه یبه طور   

( SDOFهای یک درجه آزادی )برای سازه کياالست ريغجورجيو و بسکوس به بررسي ضریب جابجایي همين دليل هاتزی

 [. ۱9ای پرداختند ]تحت توالي لرزه

با  یدرجه آزادانجام گرفته بود یک سيستم االستو پالستيک تک  ها آنمذكور بر روی  مؤلفانای كه تحقيقات مدل سازه   

 ( نشان داده شده است. ۱-0شوندگي خطي دارای ميرای لزج بوده كه در شکل)ي یا نرمشوندگ سخت

 

 
 سيستم االستو پالستيک دو خطه یيجا جابه -نيرویک نمونه نمودار  -۱شکل

 

های فلزی یا بتني مسلح با رفتار انعطاف توانند به صورت مناسبي جهت توصيف رفتار ساختمانها ساده بوده و مياین مدل   

 پذیر اوليه به كار گرفته شوند. 

غيرخطي استفاده شده است.  يزمان خچهیتارهای دیناميکي از تحليل کياالست ريغجهت بدست آوردن حداكثر جابجایي    

 ی زیر داده شده است:  رابطهتوسط  SDOFمعادله دیناميکي یک سيستم 

 

(1) 
 

  

 

                                                                                                                            
26

 Chopra And Chintuna Pakdee 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسي 

 مهندسي دانشگاه محقق اردبيليو دانشکده فني 

  10۳۱ماه آبان  1و مهر  03

شتاب حركت زمين و نقطه های فوق  سختي مماسي،  ضریب ميرایي لزج،  cجابجایي نسبي،   uجرم،  Mكه در آن جا 

 تند. مشتق نسبت به زمان هس

 ضریب كاهش نيرو به صورت زیر تعریف شده است:

 

(۱) 

 
       

حداكثر پاسخ متناظر یک سيستم االستيک خطي  و نيروی تسليم مورد نياز برای یک سيستم با شکل پذیری  كه در آن

 است. 

 شود:  يمارائه  به جابجایي تسليم  سبت حداكثر جابجایي پذیری به صورت ننهایتاً با توجه به اینکه شکل   

  

(0) 
 

 

های با جرم و سختي مشابه )به عنوان مثال دوره تناوب مشابه(  كه تحت یک  يستمسبرای  کياالست ريغضریب جابجایي    

يک جانبي به حداكثر جابجایي االستيک جانبي االست يرغبه صورت نسبت حداكثر جابجایي  اند گرفتهلرزه مشابه قرار زمين

 شود. این ضریب به صورت زیر ارائه شده است: يمتعریف 

 

(1) 

 
ی واقعي در سراسر جهان استفاده شده است. گام زماني جهت انجام زلزله 11۱جهت انجام این تحقيق از ركوردهای    

 های در نظر گرفته شده است. های زلزلهگام زماني ركورد ا خطي صورت گرفته برابر بهای دیناميکي غير تحليل

ی . مابين هر دو واقعهاندشده  گرفتهبکار  جزئي 0و۱و1های  يتوالبه صورت  الذكر فوقی  زلزله 11۱تمامي ركوردهای    

ی زماني  فاصلهاستفاده شده كه این  هاست زلزلهی زماني كه سه برابر مدت زمان وقوع هر یک از  فاصلهای متوالي یک  لرزه

 [. ۱9ای به دليل ميرایي كافي است ]برای توقف حركت هر سازه مطمئناً

 PGAكه در این حالت  اند بردهرا نيز به كار  جزئي 0یک حالت دیگر توالي  الذكر فوقهای  يتوالاین محققان عالوه بر    

ی  نحوههای انجام شده و ارزیابي  يبررس[. بعد از ۱9ی اصلي بوده است ] لهزلز PGAبرابر  o.8526ها، لرزهها و پسلرزهپيش

 ی این ضریب ارائه دادند: ی زیر را جهت محاسبه معادلهير پارامترهای گوناگون بر روی نسبت جابجایي غير االستيک تأث

 

(1)                            (T b +R c +d(.)
R

R 1
)a 1+ (=T,R)  نسبت جابجایي غير االستيک 

 

(، نوع خاک و توالي H) تسليم(، نسبت سختي پس از ير ضریب ميرایي لزج )تأثضرایبي هستند كه  d,c,b,a( 1ی ) معادلهدر 

 شوند.  يمرا شامل  جزئي 0و۱ای یک، لرزه
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[ ۱9توان به مقاله ارائه شده ] يم کياالست ريغدر نسبت جابجایي  پارامترهاير این تأثرک چگونگي ی بيشتر و د مطالعهجهت    

 توسط این محققان رجوع نمود. 

 نتایج این تحقيق و در نهایت به صورت زیر ارائه شد:    

بر عکس. به شده و  يکاالست يرغافزایش در ضریب كاهش نيرو، همواره منجر به یک افزایش در ضریب جابجایي  -1

های كوتاه )با در رنج دوره تناوب مخصوصاً SDOFهای  يستمسای عالوه، مقادیر این ضریب به شدت به دوره تناوب سازه

برند.  يمرا باالتر  يکاالست يرغتر، ضریب جابجایي  یينپای ها تناوبثانيه( بستگي دارد كه در این حالت دوره  1/3حداكثر 

يرات برای مقادیر تأثشده و بر عکس. این  تر بزرگپس از تسليم منجر به نيازهای جابجایي  چنين كاهش در ضریب سختي هم

 ( بيشتر خواهند شد. نرم شوندههای با رفتار  يستمسمنفي این پارامتر)یعني برای 

ظر توانند در ن يمداشته و  يکاالست يرغير كمي بر روی ضریب جابجایي لزج تأثشرایط سایت محلي و ضریب ميرایي  -۱

 گرفته نشوند.

دهي كرده و تنها این واقعيت را مقدار يکاالست يرغای را بر روی ضریب جابجایي ير مستقيم توالي لرزهتأث يقتحقاین  -0

دهد بنابراین در  يمهای جابجایي را افزایش ای در مقایسه با حالت زلزله منفرد نيازپررنگ نکرده است. حالت توالي لرزه

% یا بيشتر افزایش 133در مقایسه با زلزله منفرد به اندازه  يکاالست يرغرسد كه ضریب جابجایي  يمنظر بسياری از حاالت، به 

ای ساختمان به حساب آید، یعني هم پيدا كرده است. این ویژگي و مشخصه بسيار مهم بوده و بایستي برای هر نوع طراحي لرزه

جابجایي، كه  بر اساسنيرو و هم مخصوصاً برای روش جدید طراحي  سبر اسابه روش مرسوم  ها ساختمانای برای طراحي لرزه

 يح از جابجایي است. و صحنيازمند یک تخمين كامالً دقيق 

 ی طرح است بایستي مورد تجدید نظر قرار گيرد.زلزله بر اساسای قدیمي كه در اصل تنها پروسه یا روند طراحي لرزه -1
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های متوالي  لرزه ينزمهای غيرخطي كه تحت ضریب رفتار برای سازه "ای تحت عنواندر مقاله ۱313جورجيو در سال هاتزی    

های یک درجه آزادی ای نزدیک گسل برای سازهبه بررسي این ضریب تحت توالي لرزه "اند گرفتهنزدیک گسل قرار 

(SDOF[ پرداخته است )11 .] 

از طریق نياز مقاومت االستيک تقسيم شده بر یک  معموالًای ای مدرن، نيروهای لرزهدانيم در ارزیابي لرزه يمكه  طور همان   

[ و ضریب كاهش 1۱در اروپا ] qای شود. به عنوان مثال ضریب رفتار لرزهای، تخمين زده ميی لرزهضریب تعدیل نيرو

 . اند شدهی برش پایه پيشنهاد  معادلهعليه در [ به عنوان یک مقسوم11و13در ایاالت متحده ] Rمقاومت 

های ای فوق مقاوم را در سازه، اتالف انرژی و سازهکياالست ريغهای ير تغيير شکلتأث( q-factorای )ضریب رفتار سازه   

ای و مربوط به خسارت لرزه حظاتمالدهد. این موضوع حاصل تحقيقات انجام شده در گذشته بوده كه از  يمواقعي نشان 

 یناميکي از جمله قوانين سنتي انرژی ثابت و جابجایي ثابت، منتج شده است. دهای تحليل  یتئور
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ای دور گسل جهت توصيف و ای( از حركات لرزههای ارزیابي لرزهای )روشدانيم در اكثر روندهای لرزه يمكه  طور همان   

های ای زمين نزدیک گسل كه در یک زلزله در ایستگاهشده است. با این حال، حركات لرزه ای استفادهتشریح بارهای لرزه

 [.10ای زمين دور از گسل متفاوت هستند ]، از لحاظ كيفي كامالً با حركات لرزهاند شدهنزدیک به جهت شکست گسل ثبت 

بر  ها آنيرات تأثی دیک گسل، عالوه بر مطالعهای نزطبقه بندی، پارامتری كردن و نمایش تحليلي مناسب از حركات لرزه   

 گيرد. يمها، امروزه موضوعي است كه بر روی آن تحقيقات بسياری انجام روی كارایي و عملکرد سازه

گسل توصيف شده باشند: ای نزدیکی مهمي از عمر وقایع لرزهای كاليفرنيا ممکن است به عنوان یک مرحلهی لرزهدو واقعه   

 [.11] ۱1فرناندوسان 1۳91و  ۱9فيلدپارک 1۳۳1ی هازلزله

های ساخته شده در این منطقه از ایستگاه ۱متری از شکست گسل در ایستگاه شماره  13ی  فاصلهفيلد تنها در ی پارک زلزله   

 [. 11] های قوی با این ركورد سرچشمه گرفته است لرزه ينزمهای عددی سيستماتيک  يلتحلثبت شده است كه 

را توليد كرد كه یکي از آن زلزله  بود كه مهندسان را قادر به تشخيص  ۱۳فرناندو، ركورد سد پاكویماسان 1۳91ی  زلزله   

بود  03نرتریج 1۳۳1ی  زلزله[. اگر چه، بعد از 11كرد ] ها سازهمفاهيم متعدد خصوصيات حركات زمين نزدیک گسل بر روی 

 [. 11ای دست یافتند ]يرات زلزله  نزدیک گسل در طراحي لرزهتأثتعدد كه اكثر مهندسان به شناخت كلي از مفاهيم م

[ از جمله 11] 01[ و رائو و ژانگيد13] 01ری و همکارانش[، مک1۳] 00[، ماكریس و چانگ11] 0۱هوترا[، مال19] 01ماكریس   

فته است هنوز یک نياز هایي كه تا كنون صورت گر يشرفتپمحققاني بودند كه بر روی این موضوع كار كردند. با وجود 

 وجود دارد.  اند گرفتههای نزدیک گسل قرار هایي كه تحت زلزلهاساسي و آشکار به منظور فهم رفتار ساختمان

ای با ها به ترتيب قابليت مقاومت نسبي در برابر توالي حركات لرزهای مستلزم این است كه سازهطراحي لرزه بر اساسكارایي    

ای اما با های با شدت متوسط بدون خسارت سازه، زلزلهیا سازه ريغای یا خسارت به عناصر ارت سازهشدت كم را بدون خس

را داشته  یا سازه ريغای و های با شدت قوی و نادر با خسارت به هر دو سيستم سازهو زلزله یا سازه ريغی ها خسارتبرخي 

 باشند. 

رسد،  يمی طرح ارائه شده است. كه به نظر  زلزلهحي پيشنهاد شده تنها بر اساس یابي به این مطالبات، طيف طرابه منظور دست   

ای، دارای مشکل و غير ی توالي لرزه یدهپدی طرح به صورت منفرد و بدون در نظر گرفتن  زلزلهها به دليل بررسي  يدگيرساین 

 كاربردی باشند. 

های پذیری در سازهشکلنظور كنترل تقاضای وند جدید به می یک روش و ر[، گسترش و توسعه11هدف تحقيق ذكر شده ]   

 ای نزدیک گسل بوده است. تک درجه آزادی تحت توالي لرزه

ي شوندگ سختبا  SDOF ی االستو پالستيک ها مدل[ مورد استفاده قرار گرفته است 11ای كه در تحقيق مذكور ]مدل سازه   

. این اند گرفتهیناميکي تاریخچه زماني غيرخطي مورد بررسي قرار دهای ز تحليلكه با استفاده ا اند بودهشوندگي خطي و نرم
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استفاده كرده بود. بنابراین تمامي  ها آن[ از ۱9جورجيو در تحقيقات قبلي خود ]یي است كه هاتزیها مدلها دقيقاً همانند مدل

 ی این تحقيق نيز صادق خواهد بود. ها مدلها كه در بخش قبلي ذكر شد، در مورد خصوصياتي كه برای این مدل

پذیری محدود شده است )به این معني كه هر سازه دارای یک شکل پذیر ی واقعي، قابليت شکلاز آنجایي كه در یک سازه   

مشخص بوده و در نتيجه قابليت شکل پذیری به صورت كلي محدود شده است(، برای یک سيستم غيرخطي، با تنش تسليم 

پذیری مورد یابد. زیرا شکلزلزله های قوی قرار گرفته است، جابجایي غير االستيک مورد انتظار افزایش ميپایين كه تحت 

كند. بنابراین در این مورد و به منظور كنترل پاسخ جابجایي، در ها تجاوز مي يستمسپذیری فراهم شده توسط این تقاضا از شکل

 زایش یابد.پذیرفته شده، تنش تسليم بایستي اف محدودهیک 

مشخص شود همچنين حداكثر پاسخ  تواند توسط  يم، پذیری موجود نيروی تسليم مورد نياز برای یک سيستم با شکل   

  :شود يمشود، بنابراین ضریب رفتار به صورت زیر شخص مشخص مي نيروی یک سيستم االستيک خطي با

(1) 

 
 

های تعداد زیادی از ركورد اند گرفته[ مورد بررسي قرار 11گسلي كه در تحقيق مذكور ] های نزدیکهای زلزلهركورد   

 113ی تاریخچه زماني ركوردهاشوند، به این صورت كه  يمموجود از مناطق مختلف تکتونيکي سراسر جهان را شامل 

های مختلف )از  يبزرگوس، مایل و عادی( و دارای )از جمله امتداد لغز، معک ها گسلثبت شده، از انواع مختلف  ی لرزه نيزم

1/1جمله از  mتا  s ، مورد اند داده( كه در مناطق مختلف جهان )از جمله ایاالت متحده، كانادا، ژاپن، تایوان و تركيه( رخ 1/9 

. اند شدهكيلومتر بوده ثبت  13از گسل كمتر از  ها آنی هایي كه حداكثر فاصله. این ركوردها، در ایستگاهاند گرفتهاستفاده قرار   

های جابجایي شدید و بزرگ بوده كه دوره تناوب این هایي با پالسنگاشتگسل دارای سرعتای نزدیکحركات لرزه   

مشخصه اصلي  ۱كند. به صورت كلي  يمگسل متمایز ها را آشکارا از حركات زمين دورباشد كه آن يمطوالني  ها پالس

)با دوره تناوب طوالني(  ها آنی روبه جلوی ها جهتهای سرعت مشاهده شده در مناطق نزدیک گسل، جابجایي دائمي و  پالس

ها تشخص داد اما در ركورد تاریخچه زماني سرعت نگاشتتوان در شتاب ينم[. این مشخصات و خصوصيات را 11هستند ]

 زمين، آشکار و مشهود هستند.

كرده است. دليل اصلي  اتخاذمركزی را  تفاضلیناميکي االستو پالستيک، روش و متد دهای  يلتحلبرای [ 11این تحقيق ]   

 [.1۱مركزی در انجام این كار بوده است ] تفاضلبرای این انتخاب عدم وجود ميرایي عددی در برنامه 

 های انتخاب شده است. برداری ركوردهای زلزلهنمونهگام زماني گام زماني انتخاب شده برای انجام محاسبات در حدود    

یه شده، سپس به صورت تصادفي به پا هم PGA= 0.3 gها برای نگاشتای ابتدا تمام شتابهای لرزهجهت ساختن توالي   

 133م زماني ای پشت سر هم یک گای لرزه واقعه. بين هر دو اند گرفتهمورد استفاده قرار  جزئيهای سه  يتوالمنظور ساختن 

 ای به كار رفته است. دليل این كار فراهم آوردن زمان مناسب جهت از حركت باز ایستادن سازه به علت ميرایي بوده است.ثانيه

ای به های لرزه يتوالاما جهت ساخت  اند بودهبا وجود اینکه ركوردهای  مذكور مربوط به وقایع منفرد واقعي در سراسر جهان    

ای واقعي بوده است. این . دليل این كار كمبود تعداد ركوردهای كافي از توالي لرزهاند شدهبا هم تركيب صورت مصنوعي 

كه در  طور همانای مخاطره انگيز واقعي سازگار است زیرا به عنوان مثال خصوصيات وقایع لرزه با حالت به احتمال زیاد

 متفاوتتوانند به صورت كامل با همدیگر  يمای معتبر و صحيح، لرزه ای منفرد یک تواليشود، وقایع لرزه يم( دیده 1-0شکل)

 باشند. 
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ی دیگری نيز جهت بررسي مورد استفاده قرار گرفته كه در جزئي[ نيز ذكر شده، توالي سه 11كه در این تحقيق ] طور همان   

است. جهت  11۱1/3یب برابر با ی اصلي هستند، این ضرزلزله PGAاز  تر كوچک PGAلرزه دارای لرزه و پسآن پيش

 [ رجوع كرد. 11توان به همين تحقيق ] يمی دليل انجام این كار  مطالعه

ی  جملهای مورد بررسي و بحث قرار گرفته است. از های مختلف بر روی ضریب رفتار سازهير پارامترتأث[ 11در این تحقيق ]   

پذیری، ضریب سختي پس از تسليم، ضریب ميرایي لزج وح تقاضای شکلتوان به دوره تناوب ارتعاشات، سطاین پارامترها مي

ی زیر جهت تعيين ضریب  معادله[ 11های انجام گرفته توسط این محقق ] يبررسای، اشاره كرد. در ادامه با توجه به و توالي لرزه

 ای پيشنهاد شده است. رفتار سازه

(9) 

 
 

( و توالي H(، ضریب سختي سپس از تسليم )ξير ضریب ميرای لزج )تأثودند كه ضرایبي ب c,b,aی فوق ضرایب  معادلهدر    

 . اند دادهای را در خود جا و سه لرزه۱ای یک، لرزه

[، ارائه شده است. مشخص گردید كه افزایش ضریب ميرای لزج همواره 11ی مذكور ]ی این ضریب در مطالعهروش محاسبه   

 نيز تعميم یابد.  تسليمتواند برای هر ضریب سختي پس از  يمشود. این رفتار فتار ميمنجر به یک كاهش آرام در ضریب ر

ير آن بر روی پاسخ تأثهای االستيک بوده، ير مشخصي بر روی پاسخ سازهتأث یدارااما عليرغم اینکه ضریب ميرایي لزج    

 های غير االستيک كمتر بوده است.  يستمس

ير بسيار كمي بر روی تأثگسل، شرایط خاک منطقه ی نزدیک زلزلهاد كه در حالت وقوع های انجام شده نشان د يبررس   

ای به شرایط محلي بستگي ندارد یا اینکه مستقل از شرایط [. این موضوع به این معني نبوده كه پاسخ سازه11ضریب رفتار دارد ]

های پذیرند. این موضوع با دست آورد و روش ينمير أثت ها آنمحلي است. بلکه به این معني است كه ضرایب رفتار در عمل از 

های پاسخ طراحي نظر از شرایط محلي، با وجود اتخاذ طيف، صرفها روشای مدرن سازگاری دارند زیرا در این ارزیابي لرزه

 ها ارائه شده است. های گوناگون، تنها یک ضریب رفتار برای سازهگوناگون و مختلف برای خاک

 كند:  يم(، شرایط اساسي زیر را اقناع 9-0ی)تجربي پيشنهاد شده ی رابطه   

(1) 
 

 

پذیری داشته باشند، بایستي برای ضریب رفتار برابر با های بسيار سخت، صرف نظر از اینکه چه نياز شکلبه این معني كه سازه

 یک طراحي گردند. 

كند حتي یک كاهش كوچک در  يمسيستم به سمت صفر ميل  رسد زیرا هنگامي كه جابجایي يماین شرایط معقول به نظر    

 شود. يمپذیری بسيار بزرگ گذارد، منجر به یک نياز شکل يممقاومت كه سازه را در حالت االستيک باقي 

 كند: يماین رابطه شرایط اساسي زیرا را نيز اقناع    

(۳) 
 

   

های دارای رفتار االستيک، صرف نظر از ه این معني كه سازهشود ب يماین شرایط آشکار از تعریف ضریب رفتار ناشي    

 ی تناوبي كه دارند، بایستي بدون كاهش در مقاومتشان طراحي گردند.  دوره
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 ی اصلي كه این محققان به آن دست یافتند به صورت زیر ارائه شد:  يجهنتدر نهایت 

گيرند، تقریباً نيازمند ضریب رفتار مشابه ی طرح قرار مي زلزله از تر كوچکهای متوالي با شدت هایي كه در معرض زلزلهساز   

گيرند، هستند و به همين صورت دارای نيازهای شکل پذیری مشابه و ی طرح قرار مي زلزلههایي كه در معرض و یکسان با ساز

ی طرح منجر به  زلزلهسه با ای در مقایتوالي لرزه كه يحالپذیری حاصل از زلزله طرح هستند. در یکسان با نيازهای شکل

پذیری در این حالت افزایش یافته و بنابراین شود، به همين صورت نيازهای شکل يمها ی برای سازهتر كوچکضریب رفتار 

 [.11گردد]ای بيشتری ميمنجر به خسارت سازه

از نو ارائه شود زیرا این توصيف كه  عملکرد، بایستي بر اساس، اصول طراحي 01مؤلفاننظر  بر اساسلذا بر طبق این دالیل و    

رسد كه دارای كمبود و  يمشوند، به نظر  يمی طرح با شدت نادر و كمياب تعيين  زلزلهای منحصراً توسط سطوح خسارت سازه

 اشکال باشد. 

 

 

  میالدی 2010جورجیو در سال نتایج تحقیقات دیگر هاتزی -3-3

 
های یک درجه پذیری مورد نياز برای  سازهک تحقيق دیگر بر روی طيف شکلميالدی، ی ۱313جورجيو در سال هاتزی    

به   ELSEVIERی كار آنان توسط انتشارات  يجهنتگسل پرداختند كه گسل و دورای نزدیکآزادی تحت اثر توالي لرزه

 [.10چاپ رسيد ]

ها مورد ای سازهای مصنوعي را جهت ارزیابي لرزهه يتوالبه دليل كمبود ركوردهای واقعي توالي ارتعاشات، این مقاله تنها    

 . اند شدهی تركيبات اتفاقي و منطقي از وقایع منفرد واقعي ایجاد  يلهوسای مصنوعي به های لرزه يتوالاستفاده قرار داده است. این 

نابراین ارزیابي رابطه یا [ و ب11ای به صورت مستقيم به شکل پذیری مورد نياز  وابسته است ]مشخص شده كه خسارت سازه   

 پذیری( به هم به منظور عملکرد سازه بسيار مهم است.ای و نياز شکل)خسارت سازه ها آنبستگي 

های ای سازه[ نشان داده شده است كه قوانين و استانداردهای فعلي كه به عنوان نقطه شروع طراحي لرزه10در این تحقيق ]   

توانند به صورت قابل توجهي از ميان گزارشات واضح مربوط به  يم، اند شدهموجود استفاده  ایجدید و هم چنين ارزیابي لرزه

 پذیری، بهبود یابند.نياز شکل

بر اساس این تحقيقات،  .اند كردهرا، امتحان و آزمایش  ها سازهپذیری بسياری از كارهای تحقيقاتي، ارزیابي نيازهای شکل   

های طراحي )زلزله طرح( نادر و كمياب هستند. به هر حال ی زلزلهپذیری، بر پایهشکل مقادیر طراحي حد نهایي نيازهای

پذیری غير ها بر روی نيازهای شکلزلزلهتعداد  يرتأثرسيدگي به صورت منفرد به زلزله طرح بدون صحبت كردن در مورد 

 [.10بوده است ]عملي است، كه این موضوع قبل از انجام این تحليل مورد بررسي قرار نگرفته 

ير چندین زلزله را بر روی تعداد زیادی سيستم یک درجه آزادی تأث[ ۱9جورجيو و بسکوس ]كه ذكر شد، هاتزی طور همان   

(SDOFبررسي كرده و به این نتيجه رسيدند كه اثرات وقوع توالي لرزه  ) ای در مقایسه با حالت )زلزله طرح( منجر به افزایش

بود نه بر روی نيازهای شکل پذیری. عالوه بر  کياالست ريغر چه تمركز این كار بر روی نسبت جابجایي گردد. اگ يمنيازها 

لرزه، حركات زمين های دور از گسل متمركز كرده بود. با این حال در یک زميناین، این كار توجه خود را فقط بر روی زلزله

                                         
36 Hatzigeorgiou 
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از لحاظ كيفي با حركات ارتعاشي  اند شدهاد شکست گسل ثبت گسل كه در ایستگاه های مشخصي در امتددر نواحي نزدیک

 معمول زمين در نقاط دور از گسل كامالً متفاوت هستند. 

پذیری مورد نياز در گذشته به گسل بر روی شکلهای متوالي نزدیک یا دورير  زلزلهتأثدهد كه  يمهای فوق نشان گفته   

 است. صورت سيستماتيک مورد مطالعه قرار نگرفته 

( تحت SDOFهای ) يستمسپذیری مورد نياز را برای این مقاله سعي كرده است تا این نقص را پوشش داده و طيف شکل   

ها ابتدا پذیری مورد نياز این سيستميرگذار بر روی شکلتأثگسل ارائه دهد. پارامترهای ی متوالي نزدیک و دورچندین زلزله

 اند گرفتههای مصنوعي مورد بررسي قرار  يتوالل كمبود ركوردهای واقعي توالي ارتعاشات، يبه دل. سپس اند شدهتشخيص داده 

 اند.  های مصنوعي از تركيب منطقي و اتفاقي چندین رویداد واقعي منفرد ایجاد شده يتوالكه این 

حریک ارتعاشي مورد شوندگي خطي را تحت ت ي یا نرمشوندگ سخت( االستو پالستيک با SDOFهای) يستمساین مقاله    

 . داده استبررسي قرار 

 ها به صورت زیر است:   يستمسمعادله حركت این    

 

(13) 
 

 

شتاب حركت زمين و نقطه های فوق  سختي مماسي،  ضریب ميرایي لزج،  cجابجایي نسبي،   uجرم،  Mكه در آن 

 مشتق نسبت به زمان هستند.

 نشان داد.  felتوان به  يمروی وارده به یک سيستم االستيک خطي را حداكثر ني   

نشان داد بنابراین ضریب كاهش نيرو    Fyتوان با  يماز آنجایي كه مقاومت تسليم یک سيستم االستو پالستيک غير خطي را    

(R )تواند به صورت زیر تعریف شود:  يم 

 

(11) 
 

 

( نمایش داده 0ستو پالستيک سيستم تحت بارگذاری ارتعاشي )رفت و برگشتي( در شکل)جابجایي اال -یک نمونه نمودار نيرو

 شده است.    
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 سيستم االستو پالستيک دو خطه یيجا جابه -یک نمونه نمودار نيرو -0شکل

 

( برابر ( قابل مشاهده خواهد بود و سختي االستيک )fy(، نيروی سيستم )uyبرای یک جابجایي تسليم مشخص شده )

 خواهد بود با:  

(1۱) 
 

                             

 توان به صورت زیر تعریف كرد:        يمشکل پذیری مورد نياز را نيز 

(10) 
 

 

ها لزلهی زگام زماني ركوردهای ثبت شده الذكر برابر معموالً گام زماني تحليل مقدار كوچکي است كه در تحقيق فوق   

 است. 

تاریخچه زماني حركت زمين  133شامل  اند گرفتهگسلي كه این مقاله مورد استفاده قرار ی نزدیکها نگاشتشتاباطالعات    

كه در ایاالت  شود يم( Ms 7.5-5.5=های زلزله   )از انواع مختلف گسل )امتداد لغز، معکوس، مایل، نرمال( با بزرگي

 . اند دادهوان و تركيه رخ متحده، كانادا، ژاپن، تای

ای به كار رفته در سایر ی لرزهها يتوالمشابه  قاًيدق اند گرفتهای كه در این تحقيق مورد بررسي قرارانواع حاالت توالي لرزه

 است. مؤلفتحقيقات این 

 حداكثر زمين   گسل برای شتابی نزدیکركورد زلزله 133گسل و ی دورركورد زلزله 133در این كار، هر یک از    

۳10/۱ = 0.3g = PGA   پس از اند شدهای به كار برده ی لرزهها يتوالو سپس جهت ساخت و بررسي  اند شدههم پایه .

های مختلفي از جمله دوره تناوب ارتعاشات، ميرای لزج، سختي بعد از تسليم و پارامتر ريتأث یروهای انجام شده بر بررسي

های مختلف  يستمسی شکل پذیری مورد نياز  محاسبهی زیر را جهت  معادلهپذیری،  رو بر روی نيازهای شکلضریب كاهش ني

 ارائه دادند: 
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(11) 

 
    

را در  جزئي 0و  ۱، 1ای ميرایي لزج، سختي بعد از تسليم و توالي لرزه ريمقدار تأثضرایبي هستند كه از  dو a ،b ،cكه در آن    

 [ مراجعه نمود.10به این تحقيق ] توان يم ها آنی  محاسبهی  و نحوه پارامترهااین  راتيتأثی  مطالعهت . جهرنديگ يمبر 

گسل، نيازهای شکل پذیری متفاوتي را نه تنها گسل و دورهای نزدیکنشان داد كه زلزله الذكر فوقبررسي جزئي پارامترهای    

ها، به لرزه. عالوه بر این، فهميده شد كه متعدد بودن زميندهند يمی نيز نشان ابرای وقایع منفرد، بلکه برای حالت توالي لرزه

 . دهد يمقرار  ريتحت تأثپذیری را شدت نيازهای شکل

های منفرد افزایش پذیری در مقایسه با حالت وقوع زلزلههای شکلشود نيازمي باعث تر كوچکوقوع چندین زلزله پي در پي 

ای بر . به این دليل، پيشنهاد دادند اصول طراحي لرزهشود يمای مشابه یا حتي بيشتری به خسارات سازه یابند، بنابراین منجر

ای، اصول طراحي پذیری و خسارات سازهاساس عملکرد از نو ارائه شوند )تغيير یابند( زیرا در چرخه  سطوح نيازهای شکل

 .اند شدهآل سازی شده تعيين هی اید شدهی طرح مجزا  زلزلهای منحصراً توسط دقت لرزه

 

 

 گیری نتیجه-2

 

هایي خواهد لرزهلرزه یا پسها به گونه ایست كه وقوع یک زمين لرزه اكثراً همراه با پيشی آزاد شدن انرژی در گسلنحوه     

ی طرح در نظر ان زلزلهبه عنو توان يمرا  ها آنها در حدی است كه خود لرزهلرزه یا پسدر گاهي موارد بزرگي این پيش .بود

های تحت زلزله ها آنهای متوالي با رفتار ها تحت این گونه زلزلهشود كه رفتار ساختمانگرفت. بنابراین این احتمال داده مي

 منفرد متفاوت باشد. 

ود دارد كه اگر ای ممکن است طي چند روز پشت سر هم اتفاق بيفتد این امکان وجی توالي لرزهبا توجه به اینکه پدیده    

گردد. در برخي از موارد احتمال  های بعدی دچار خسارت بيشترهای قبلي دچار آسيب شده باشد، طي زلزلهای طي زلزلهسازه

ها طراحي گردد، نتواند نامهكه نيازهای سازه به حدی باال رود كه اگر سازه فقط بر اساس طيف طراحي آیين شود يمداده 

 های متوالي باشد و دچار خسارت كلي یا جزئي گردد. زلزلهاز  پاسخگوی نيازهای حاصل

های  ها، همچنان كه در تحقيقدر ميزان خرابي و خسارت وارده به سازه( driftقابل توجه جابجایي نسبي ) ريبه تأثبا توجه    

های در مقایسه با حالت وقوع زلزله های متوالي بر روی پارامتر مذكورزلزله ريتأثشود، بررسي و ارزیابي  صورت گرفته دیده مي

 تواند به عنوان معياری جهت ارزیابي تفاوت این دو حالت مورد توجه واقع شود. منفرد مي

)طوالني(  ی زماني كوتاه یا بلندای به صورت تکرار حركات قوی یا متوسط زمين بعد از دورههای متوالي یا توالي لرزهزلزله   

ای مصنوعي جهت های لرزهای واقعي، از تواليهای لرزههای انجام شده به علت كمبود توالي شود. در تحقيقتوصيف مي

 ای استفاده شده است.های سازهای مدلارزیابي رفتار لرزه
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های منفرد ، تنها از زلزله۱133ی نامههای ساختماني و از جمله آیين نامه از آنجایي كه در ساخت طيف طراحي اغلب آیين

ها در حالت  نامههای طراحي شده بر اساس این آیينهای ساختمانرسد با توجه به افزایش نيازه شده است، به نظر مياستفاد

ای نبوده و ها در حالت وقوع توالي لرزههای سازهها پاسخگوی نياز نامهای، طيف طرح ارائه شده در این آیينوقوع توالي لرزه

 بایستي از نو ارائه شود.

 

 

 دانیقدر-5

 

اینجانب كه با صبر و شکيبایي چراغ راه دانم بدین وسيله از زحمات جناب آقای دكتر شاكری، استاد راهنمای  بر خود وظيفه مي

   اند نهایت تشکر را به عمل آورم. هایم بوده كشف نادانسته
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