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 چکیده
 
از  يکیاست.  افتهی يفراوان یها توسعهسازه یالرزه يابیجهت ارز جیرا یارهااز ابز يکیبه عنوان  يشکنندگ یهاياستفاده از منحن رياخ یهار سالد

تأثير تغيير نوع خاک پژوهش  نیاست. در ا يشکنندگ ياست، منحن افتهیآن رواج  ای كه امروزه استفاده ازلرزهخطر يابیدر ارز دیيابزارهای كل

 يطراح ینامه نیيشده بر اساس  آ يطراح فوالدی يقاب خمش يساختمان ستميس یالرزه  یریپذبيآس( برروی ۲800نامه بندی آیين)طبق طبقه

-مدل یباشد كه برايپنج و هشت طبقه م یهاسازه يمورد بررس یهامدل قرار گرفته است. يمورد بررس يشکنندگ یهايبا استفاده از منحن رانیا

 g ۱/0این ركوردها از  از کیركورد زلزله كه هر 5 اثر تحت هامدل نیت وااستفاده شده اس PERFORM3Dافزار نرم آنها از ليو تحل یساز

 یبراها انجام شده است. ها با تغيير نوع خاک نيز مجدداً برروی مدلهمين تحليلاند. شده يرخطيغ يکينامید ليشده اند، تحل اسيمق  g  5/۱تا

 تیاستفاده شده است. در نها HAZUS MH-MR5ه در دستورالعمل شد يمعرف بيها، از سطوح آسمتفاوت در مدل يخراب التحا يبررس

دو مدل با هم  نیا يشکنندگ يشده و سپس منحن هيته  HAZUSموجود در دستورالعمل  بیهر مدل طبق روابط و ضرا یبرا يشکنندگ يمنحن

 یابد وشود شکنندگي نيز افزایش ميتر مياک نرمتر است، هرچه خطبقه شکننده 5طبقه نسبت به مدل  8مدل نشان دادند  جیشده اند. نتا سهیمقا

 تر است.در مقابل تغيير نوع خاک حساسطبقه  8 یسازه

 یزمان خچهیتار یکینامید لیتحل ،یالرزه یریپذ بیآس ،یشکنندگ یمنحنکلمات کلیدی: 

 

 
 مقدمه -1

 

شود. با توجهه های پرقدرت محسوب ميلرزهزمين یرترین مناطق جهان در اثری فعال جهان قرار دارد و از خطرپذخيزی در منطقهایران از نظر لرزه          

در  یالهرزه يدانهش طراحه نکههیا ایهلرزه در نظر گرفته نشده است و نيزم يبیتخر موجود اثراتقدیمي  هایاز ساختمان یادیتعداد ز يدر طراح نکهیبه ا

  د.نخواهد بو دور از انتظار دینسبتاً شد یلرزه نيزم کیموجود بر اثر وقوع  یهادر سازه عيبروزخسارات وس بوده است،ي ساخت آنها ناكاف نيح

احتمهال فراگذشهت  ،ههايمنحنهایهن باشد. يم يشکنندگ یهايموجود، استفاده از منحن یهاساختمان یریپذبيآس يبررس یهااز راه يکیامروزه           

قبهل و بعهد از  يكاربردههای فراوانه يمنحنه نید. انكنيم انيب نيای زمهای لرزهجنبشسطح از  نیمشخص را برای چند بيسطح آس کیسازه از  بيآس

     نيهها و همننهسهازی سهازههها در مقهاومتیهاولو نيهياز جملهه تع یگهریای در مهوارد دخطرلرزه يابیارزاستفاده در  عالوه بر کهیوقوع زلزله دارد، بطور

 زانيهكهه كهار بهرآورد م مههيو ادارات ب يدولته تیریدر مؤسسهات مهد ههايمنحن نیا نیعالوه برا. رديگياده قرار مبحران مورد استف تیریمد ریزیبرنامه
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ی ههااكثرسهازه نکههیبا توجهه بهه ا زياست، و ن زيخاز مناطق لرزه يکیكشور ما  نکهیتوجه به ا با. انداستفادهقابل  زيخسارت بعد از زلزله را به عهده دارند ن

 يفراوانه كههقهاب خمشهي فهوالدی  ژهیهموجود، بهه و یهاسازه یالرزه یریپذبيآس یو مطالعه ياند، بررسساخته نشده یاد با ضوابط لرزهموجو قدیمي

 .رسديبه نظر م یدارند، الزم و ضرور یشتريب

 حيانتخهاب صهح ينسهبت نيچنه قيدق نييهت تعكند. جيم  فيای محتمل را توصلرزه يلرزه و سطح خرابنيشدت زم نينسبت ب  ،يشکنندگ يمنحن        

      نهدینمايمه يمعرفه يشهکنندگ ليهكه شدت زلزله را بطور مناسب جهت تحل یيهاباشد.  از شاخصيمهم م يی تحت بررسسازه یهشدت زلزله در منطق

 ونيرگرسه ليهتوان از تحليها را ميمنحن نیرد. انام بPGD نيمکان زم رييتغ نهيشي، ب PGV نيسرعت زم نهيشي، ب PGA نيشتاب زم نهيشيب زتوان ايم

 PGAاسهت از شهاخص  جیهپژوهش، آنگونه كه را نیدر ا ما. های حل عددی بدست آوردروش  ایسازی شده و هيشب ای يواقع ياطالعات خراب يمنطق

 .میااستفاده كرده

 

 

 معرفی -2

 
ی علمي مورد ای توسط جامعهخطر ناشي از زلزله، در دو دهه ی اخير به طور گسترده ها واستفاده از منحني شکست برای ارزیابي رفتار سازه          

های آن را با یک روش ساده پذیری سازه و مؤلفهاستفاده قرار گرفته است. روش منحني شکست یک امتياز مهم دارد و آن امتياز، این است كه آسيب

 .[۱ ]معين را تخمين بزنيمی نتظار برای شدت زلزلهدهد كه سطح خرابي مورد ادهد و اجازه ميمي  نشان 

 ترین آنها به شرح زیر است:ی منحني شکست وجود دارد كه مهمهای مختلفي برای تهيهروش          

 یا آزمایشگاهي ۱روش تجربي -۱

 ۲روش قضاوت مهندسي -۲

 ۳روش تحليلي -۳

 4روش تركيبي  -4

 

 

 های شکنندگی تجربیمنحنی -2-1

 

-آید. این منحنيهای گذشته به دست ميزلزله ای به دست آمده ازهای سازهای شکنندگي بر اساس مشاهدات اطالعات مربوط به آسيبهمنحني          

كنند. یعني تأثير پارامترهای مکانيکي سهاختمان، عملکهرد سهاختمان ) اسهتاتيکي یها دینهاميکي (، تغييهرات ورودی ها انواع مختلف سازه را مشخص نمي

 باشد.شود. بنابراین این روش برای تعيين سطح خرابي یک سيستم خاص مناسب نميفركانسي ( و ... در نظر گرفته نمي )حوزه ی

 ههایمنحنهي از آنجایيکه وليهستند؛  محدود مناطق در استفاده قابل فقط و باشندمي داده كمبود با همراه اغلب شکنندگي تجربي، هایمنحني          

 ههایمنحنهي روی مطالعهه در ناپهذیریاجتناب نقش هستند، روی سازه واقعي هایزلزله از ناشي هایخسارت مشاهدات از برگرفته تجربي شکنندگي

 در بهرآورد معيهار عنهوان بهه توانندميكافي  تعداد به خرابي هایداده براساس تعيين صورت در تجربي های شکنندگيكنند. منحنيمي ایفا شکنندگي

 قهرار اسهتفاده مورد شوند،مي ایجاد شرایط آزمایشگاهي تحت فقط كه آزمایشگاهي هایمنحني از دسته آن و تحليلي شکنندگي هایمنحني صحت

 های كافي را نداشته باشند قابل قبول نيست.ی تعداد زلزلهاستفاده از این روش در مناطقي كه تجربه توان گفتمي .[۲ ] بگيرند

 

 

 

 

                                           
1 Emperical Method 
2 Judgment based method 
3 Analytical method 
4 Hybrid method 
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 اساس قضاوت مهندسیهای شکنندگی بر منحنی  -2-2

 

شوند و عدم قطعيهت زیهادی دارنهد. یکهي از ی مورد مطالعه تهيه ميی متخصصين مربوطه، در مورد سازهها بر اساس قضاوت و تجربهاین منحني          

ههای مهورد ههای سهازهاد تيه ها ناشي از قضاوت مهندسي است كه به تجربيات و تعداد متخصصين وابسته است و دیگری بهه تعهدترین عدم قطعيتمهم

 .[۲ ]آنها وجود ندارد  ها دارند، اما امکان كمي كردنها تأثير زیادی در پاسخبررسي بستگي دارد. این عدم قطعيت

 

 

 های شکنندگی تحلیلیمنحنی -3-2

 

های شکنندگي تحليلي جهت رس نباشند، منحنيلرزه در دستهای زمينی مدل مورد مطالعه و دادههنگامي كه اطالعات خرابي واقعي كافي درباره          

 گيرند.ها مورد استفاده قرار ميارزیابي عملکرد سازه

آیهد. بها های قرار گرفته در معرض ركوردهای مصنوعي به دست ميسازی عددی یا تحليل تصادفي سازهمنحني شکست تحليلي با استفاده از شبيه          

 .[۳]ی زیاد ارزیابي كردلرزهی زمينها را بدون داشتن تجربهاع مختلف سازهپذیری انوتوان آسيباین روش مي

 محاسهبات ههاروش ایهن هرچنهد ( ارائه نمود. NLTH ) 5خطي غير زماني تاریخنه تحليل روش از توانمي را تحليلي شکنندگي هایمنحني          

 [4 ]باشدمي دسترس در كه مادی استاعت قابل هایروش از یکي اما كنند،مي تحميل را زیادی خيلي

 

 

 منحنی شکنندگی ترکیبی -4-2

 

ههم ههای تحليلهي ارتبهاط ایجهاد شهود و ایهن اطالعهات بهاای و اطالعات مربوط به روششود كه بين اطالعات مشاهدهدر روش تركيبي سعي مي          

 در باال، از طریق تركيب آنها باهم جبران شود.های ذكر شده شود كمبود روششوند. در حقيقت در این روش سعي ميتركيب مي

 [6](  ۱۹۹5)  7ی دیگری ریهن ههورنمطالعه ی منحني شکست استفاده كرد. دراز روش تركيبي برای تهيه [5](  ۲006)  6در یک مطالعه كاپوس          

 ب كرد و نهایتاً منحني شکست تركيبي توليد كرد.آور تركيهای واقعي را با اطالعات حاصل از تحليل پوشاطالعات به دست آمده از سازه

 

 

 بیسطوح آس -3
 

بهه عنهوان  DRIFT یا طبقات ينسبیي جابجا نجایدر نظر گرفته شود. در ا بيشاخص آس کیالزم است كه  ها،سازه یریپذبيآس يبررس یبرا          

های مورد بررسي براساس رسيدن به این تعيين و تعریف شود تا مدل. عالوه براین باید یک سری حاالت خرابي در نظر گرفته شده است بيشاخص آس

 .[7]بررسي شوند ای پذیری لرزهحدود خرابي، از لحاظ آسيب

 HAZUSطبهق دسهتورالعمل استفاده شده است.  HAZUS MH-MR5  [8] از حاالت خرابي تعریف شده در دستورالعمل  ق،يتحق نیدر ا          

 ۳-۱ یانهد. سهاختمان ههاشهده ميشده اند و سپس هر گروه از لحاظ تعداد طبقات به سه گروه تقسه ميگروه تقس ۳6به  يساختمان ستميها از لحاظ سسازه

و  Mid-Rise ایمتوسط  قاتطب یدارا یهاطبقه تحت عنوان ساختمان 7-4  یها، ساختمان  low-Rise ایطبقات كم  یدارا یهاطبقه جزو ساختمان

های طبقات متوسط و مدل طبقه جزو ساختمان  5در نتيجه مدل باشند. يم  High-Rise ای ادیطبقات ز یدارا یهاطبقه ساختمان 8 یباال یهاساختمان

 یدارافهوالدی  با سيستم قهاب خمشهي یهاساختمان یبرا HAZUSالعمل شوند. در دستورهای دارای طبقات زیاد محسوب ميطبقه جزو ساختمان  8

                                           
5 nonlinear time history 
6 Kappos 
7 Reinhorn   
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كه این حاالت خرابي عبارتند از حالت خرابي جزئي  طبقه در نظر گرفته شده است نيب DRIFTبر اساس نسبت  يحالت خراب 4 اد،و زی طبقات متوسط

مقادیر عددی این حاالت خرابي ارائه  ۱.  در جدول Completeو حالت خرابي كلي یا  Extensive، گسترده یا Moderate، متوسط یا Slightیا 

 (.HAZUSشده است)

 

 HAZUSطبق  یهر حالت خراب یطبقه برا نیب Driftنسبت (:  1ول )جد

 حالت خرابي فوالدی با تعداد طبقات متوسطقاب خمشي  فوالدی با تعداد طبقات زیادقاب خمشي 

 (Slightجزئي) 004/0 00۳/0

 (Moderateمتوسط) 008/0 006/0

 (Extensiveگسترده) 0۲/0 0۱5/0

 (Completeكلي) 05۳۳/0 04/0

           

شهوند تها به دست آمده برای هر مدل تحت هریک از ركوردهای زلزله، با مقادیر ارائه شده در جدول فوق مقایسه مي DRIFTدر حقيقت مقدار           

بهه طبقهه  5مهدل در  Driftبه هریک از این حاالت خرابي بررسي شود. به عنوان مثال هرگهاه نسهبت   PGAرسيدن یا فراگذشت هر مدل در هر مقدار 

 رسيد، سازه به حالت خرابي اول رسيده است.  004/0مقدار 

 

 

 یمورد بررسهای مدل  -4
 

 :باشند يم ریمشخصات ز یباشند كه دارا يمتوسط م يقاب خمش ستميس یدارا ،ی فوالدیطبقه 8طبقه و  5ی انتخاب شده، ساختمان ها یهامدل        

 نیهيوآ[۹] رانیها فهوالد نامههنیيآ يمورد طراح ینامهنیيباشد، آيم  IIIخاک نوع  یو دارا ادیز يخطر نسب یدارا ليمورد نظر شهر  اردب یمنطقه        

 است.  [۱0] ۲800 ینامه

 یو سهتون  در نظهر گرفتهه شهده اسهت و رابطهه ريهتبرای  يخط ريرفتار غPERFORM 3D ها در نرم افزار در هنگام مدل و تحليل كردن سازه        

 .شودشکيل ميآن ت یدر دو انتها کيو ستون فرض شده است دو مفصل پالست ريباشد. در مدل كردن تيم  يكرنش به صورت سه خط-تنش

 

 

 زلزله یانتخاب رکوردها -5

 

 PEERزلزلهه  یداده ها باشند اتفاق افتاده است، از بانکيم IIIخاک نوع  یركورد زلزله كه در مناطق مختلف جهان كه دارا 5 قيتحق نیدر ا          

 یههاركهورد نیهشده است. مشخصهات ا ديشتاب نگاشت تول 75تعداد  تیشده است و در نها اسيمق 0.1 با فواصل  1.5gتا  0.1gاستخراج شده و از

 است: ریزلزله به شرح ز

 

 لیست و مشخصات رکوردهای زلزله های انتخابی(:  2جدول )
PGA (g)  ( بزرگاM ) شماره نام زلزله سال وقوع 

0.506 6.5 1979 Imperial vally 1 
0.529 6.9 1989 Loma prieta 2 

0.312 6.2 1984 Morgan hill 3 
0.838 6.7 1994 Northridge 4 
0.442 6.1 1966 Parkfield 5 
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 منحنی شکنندگی  -6
 

 گفت توانمي مركزی حد قاعده از استفاده با كنند، پيروی نرمال لگاریتم ای نرمال توزیع از مناسبي طرز به ایسازه ظرفيت و نياز كه هنگامي       

 نرمال لگاریتمي تجمعي توزیع تابع صورت به توانمي را منحني شکنندگي بنابراین.  [۲]داشت خواهد نرمال لگاریتم توزیع مركب، عملکرد كه

 نشان داد : ۱رابطه  مطابق

                                 )۱( 

 sdβمقهدار متوسهط حالهت حهدی و    cS، ایلهرزه ازيهمتوسهط مقهدار ن D ،dSاحتمال رسيدن یا فراگذشت از حالت خرابهي  Pی باال كه در رابطه        

حالهت ههای مختلهف برای انواع مختلف تي  ههای سهاختماني و  HAZUSدر دستورالعمل  sdβو   cSباشند كه مقادیرانحراف معيار لگاریتم نرمال مي

 آید. بدست مي ۲ی نيز ار رابطه dSارائه شده است. مقدار  ۳خرابي ارائه شده است كه در جدول 

Ln (Sd ) = a ln (x) + b                         (۲) 

ههای  PGAاالت خسهارت در مقابهل ضرایب رگرسيون هستند كه از طریق تحليل رگرسيوني غير خطي تعداد وقوع ح bو   aدر این رابطه مقادیر         

ی از روی معادلهه bو  aشهود. ضهرایب ههای مختلهف بررسهي مهي PGAآید . برای این منظور تعداد وقوع هر حالهت خسهارت در مختلف به دست مي

ط وط بهه خهمربه  ۱.  بهه عنهوان نمونهه، شهکل [۱۱]آیهدبه دست مهي PGAماكزیمم مدل تحت هر  DRIFTو مقادیر  PGAرگرسيون خط بر اساس 

هها بهه شهکل نیها یاز رو ۲ یدر رابطهه a,b بیضهرا قتيدر حقباشد. ( ميPGAنيز پارامتر شدت جنبش زمين )  xمي باشد.  طبقه 5ی رگرسيون سازه

 شود.برای هر مدل تعيين مي PGAدر هر مقدار  dSو مقدار  شوديم  نييهر مدل تع یبرا ۲  یدست آمده و طبق آن رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت كهه مقهادیر های مختلهف خرابهي ارائهه شهده اسههای ساختماني و حالتبرای انواع مختلف تي  HAZUSدر دستورالعمل  sdβو   cS مقادیر          

 های مورد بررسي در این پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است. مربوطه برای مدل

 

 HAZUSعمل در دستورال sdβو  cS(. مقادیر ارائه شده برای 3جدول)

Complete Extensive Moderate Slight 
Type 

sdβ Sc sdβ Sc sdβ Sc sdβ Sc 
 فوالدی با تعداد طبقات متوسط 2.16 0.65 4.32 0.66 10.80 0.67 28.80 0.74

 فوالدی با تعداد طبقات زیاد 3.37 0.64 6.74 0.64 16.85 0.65 44.93 0.67

 

ها تعيين شده و منحني شکست بر حسب تحليلحالت خرابي با توجه به تعداد  با استفاده از احتماالت، احتمال وقوع هر ی منحني شکستبرای تهيه          

 شود.( تهيه مي PGAاحتمال وقوع و شدت جنبش زمين )

طبقه  5مدل   DRIFT یاحتماالت یلرزه ا ازین -1شکل 

 فوالدی
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 ای احتماالتی(. مقادیر نیاز لرزه4جدول )

 PSDMمعادله  مدل مورد نظر

 ln(PGA)+2.2793 0.8787 ی فوالدیطبقه 5
 ln(PGA)+1.938 0.8346 ی فوالدیطبقه 8

 

 روش تحقیق -7

 

ها توسهط منحنهي شکسهت بررسهي شهود. بهه ایهن ای این سازهپذیری لرزهدراین پژوهش سعي براین است كه تأثير تغيير نوع خاک برروی آسيب          

ها، در هنگام تعریف ضریب زلزله تهأثير خهود را نشهان سازیدر مدل انجام شده است. تغيير نوع خاک I,II,IIIهای نوع سازی برروی خاکمنظور مدل

           دهد.مي

ی تير و سهتون بهرای نامه، مقاطع مناسب و بهينهاند و با رعایت تمامي بندهای آیينمدل سازی شده ETABSهای مورد بررسي، در نرم افزار مدل          

ههای سازی و بارگذاری سهازهسازی شدند. پس از مدلمدل  PERFORM-3D-V4.1افزار  ها در نرمهریک از آنها استخراج شده است. سپس سازه

مهدل تحهت هریهک از  ههر  یرای زماني بهپس از انجام تحليل دیناميکي تاریخنهو  ندها اعمال شدشده، به مدل اسيمق یهاشتاب نگاشتمورد بررسي، 

-پس از انجهام تحليهل .مقایسه شد HAZUSو مقادیر یه دست آمده، با معيارهای تعریف شده توسط  دبه دست آمبيشينه   Driftمقدارها نگاشتشتاب

ی بين طبقه در هر مدل به دست آمهده شتاب نگاشت مورد نظر، جابجایي نسبي بيشينه 75ها تحت های دیناميکي تاریخنه زماني غيرخطي هریک از مدل

ها به حالت خرابهي نگاشتها تحت اثر كدام یک از شتابقایسه شده و مشخص شد كه هریک از مدلم HAZUSدر هر مدل با مقادیر معرفي شده در 

ابهط و از رو رسيده و یا از آن حالت عبور كرده است. از نتایج تحليل تحت اثر هر شتاب نگاشت مقادیر جابجایي نسبي بيشينه استخراج شده و با اسهتفاده

به دست آمده  PGAها احتمال وقوع هر یک از حاالت خرابي در هر مقدار برای هریک از مدل  HAZUS و ضرایب توضيحات ارائه شده بخش قبلي

 های زیر ارائه شده است.های شکست بدست آمده در شکلنهایتاً منحني منحني شکست برای هرمدل تهيه شده است.

نمودار مهي باشهد كهه ههر نمهودار بهرای هریهک از  4ت. هرشکل حاوی سارائه شده اطبقه  8و طبقه  5منحني شکست مدل  به ترتيب ۳و  ۲های در شکل

 مي باشد. I,II,IIIهای نوع مربوط به شکنندگي مدل بر روی خاک منحني وجود دارد. هر منحني  ۳ در هر نمودار حاالت خرابي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I,II,IIIنوع حالت خرابي برروی خاک  4طبقه برای  5منحني شکست برای مدل  – ۲شکل
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ها به سمت چ  حركت كنند، بدین معنهي اسهت كهه احتمهال دهند كه در حالت كلي هرچه منحنيست ارائه شده در باال نشان ميهای شکمنحني          

كمتهر ر  مهي دههد و بهه ترتيهب حهاالت خرابهي  PGAیابد. یعني احتمال فراگذشت سازه از حالت خرابي كم در مقهادیر وقوع شکنندگي افزایش مي

 افتد. اتفاق مي PGA ادیر باالترمتوسط، گسترده و كلي در مق

 0حهدود  Iبهرروی خهاک نهوع ی موجهود احتمال وقوع خرابي بهرای سهازه PGA = 1طبقه در حالت خرابي كلي در  8به عنوان نمونه، در مدل           

 باشد. درصد مي ۲0حدود  IIIی واقع برروی خاک نوع درصد و برروی سازه ۱0حدود  IIی خاک نوع درصد، برروی سازه

           

 

 یریگ جهینت -8

 

متوسط  يقاب خمش ستميس یدارا فوالدی هایسازه يعنیدر سطح كشور،  جیرا يساختمان های ياز ت يکی ایلرزه یرپذیبيپژوهش، آس نیا در          

ه منظور بررسي تأثير نوع خاک برروی شکنندگي عالوه براین ب شد. ديتول يشکنندگ يمنحن اهسازه نیا یشد و برا بررسي طبقه  8و  5ت با تعداد طبقا

   نوع خاک منحني شکست توليد شد. ۳برای هرمدل برروی این انجام گرفت و  I,II,IIIهای نوع ها بر روی خاکسازه، مدلسازی

 يجانب یيجابجا نجایه شود. در ادر نظر گرفت بيشاخص آس کیشکست، الزم است كه  منحني از استفاده با هاسازه یرپذیبيآس يبررس یبرا          

 نیدر ا شد. يو بررس فیتعر DRIFTمقدار  یاز رو يدر نظر گرفته شد و حاالت مختلف خراب بي( به عنوان شاخص آس DRIFTطبقات )  ينسب

(، حالت Slight) يئجز يعبارتند از: حالت خراب يحاالت خراب نیاستفاده شد كه ا HAZUSشده در دستورالعمل  يمعرف يپژوهش از حاالت خراب

 (.Completeكامل ) ای يكل ي( و حالت خرابExtensiveگسترده ) ي(، حالت خرابModerateمتوسط ) يخراب

ركورد زلزله از مناطق مختلف جهان انتخاب شدند و  5شدند.  یمدلساز  PERFORM 3D افزاردرنرم بعدیسه بصورت هامنظور مدل نیبه ا          

 هااز مدل کیشد(و سپس هر ديزلزله تول دركور 75 يدر حالت كل يعنیشدند ) اسيمق 0.۱با فواصل  ۱.5gتا  0.۱gدها از مقدار ركور نیاز ا کیهر 

 I,II,IIIحالت خرابي برروی خاک نوع  4طبقه برای   8 منحني شکست برای مدل – ۳شکل
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از  کهری تحت ها،از مدل کیهر یبرا  Driftینهيشيب ریقرار گرفتند. سپس مقاد يرخطيغ يزمان خنهیتار ليزلزله تحت تحل یركوردها نای تحت

از دستورالعمل  ازيمورد ن بیاحتمال شکست و استخراج ضرا یمحاسبه یسپس با استفاده از روابط موجود برا دست آمدند.زلزله ب هایركورد

HAZUSدر هر مقدار  ياز حاالت خراب کی هر وقوع احتمال هااز مدل کیهر ی، براPGA شکست با استفاده از روابط  يمنحن تاًیبه دست آمد و نها

 . شد رسم هاداده نيب یآمار

 را استنباط نمود: ریز جیتوان نتا مي آمده،شکست به دست هایيو منحن هاليتحل جینتاو با توجه به موارد ارائه شده    

 شیبا افزا يدر حالت كل PGA ابدی يم شیافزا يشکنندگ. 

 تر  نیيپا ریمقاد یبراPGA باالتر  ریاز مقاد شتريب يحالت خراب کیفراگذشت از  ای دنيدر احتمال رس راتييسرعت تغPGA باشد. به  يم

 كمتر است. PGAباالتر  ریو در مقاد شتريب PGAكمتر  ریشکست در مقاد يمنحن بيش گریعبارت د

 گسترده و  يتفاوت در حاالت خراب نیطبقه است. ا 5مدل  ياز شکنندگ شتريب يطبقه در تمام حاالت خراب 8مدل  يشکنندگ يدر حالت كل

 است.  شتريب يكل

 دو مدل و در تمام حاالت خرابي شکنندگي سازه بر روی خاک نوع در هرIII  بيشتر دو نوع دیگر و شکنندگي خاک نوعII بيشتر ،

ننين تأثير تغيير نوع خاک ز بيشتر مي شود. همهرچه خاک نرم تر مي شود، شکنندگي سازه نيمشابه،  PGAدر است. یعني   Iاز خاک نوع 

 د.طبقه بيشتر مي باش 8برروی مدل 
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