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ي طراحی ها در صدد رفع نواقص شیوههاي گذشته بر روي سازهي اثرات مخرب زلزلهدانشمندان با مطالعه      

باشد که امروزه ها براساس عملکرد میسازهپالستیک هاي جدید طراحی، طراحی باشند که یکی از روشها میساختمان

هاي هایی که در سالزله توسعه پیدا کرده است. پژوهشهاي مقاوم در برابر زلبه منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازه

- بر اساس عملکرد نسبت به روش مبتنی بر نیرو میپالستیک ي برتري روش طراحی اخیر انجام شده است نشان دهنده

 توسعه داده شده است. گل و همکارانشان توسط روش طراحی پالستیک براساس عملکردسال گذشته  8در طول  باشد.

جایی و مهاربند واگرا با استفاده از جابه براي عملکردروش طراحی پالستیک بر اساس  2005در سال  گل و همکارانشان

هاي اي قابو همچنین یک روش طراحی لرزهانی را مورد مطالعه قرار دادند مکانیزم تسلیم به عنوان شاخص بحر

روش طراحی  در این تحقیق به مطالعه کارائی دادند. توسعهرا   مهاربندي همگراي فوالدي به منظور افزایش عملکرد

چندین هاي مهاربندي همگرا در ایران پرداخته شده است براي این منظور در مورد سازه ،پالستیک بر اساس عملکرد

ساختمان با مهاربند شورون مطابق مبحث دهم مقررات ملی و همچنین ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان در 

در مرحله بعد همین ) با استفاده از نرم افزار طراحی ساختمان مورد طراحی قرارگرفته است. 2800(آیین نامه  برابر زلزله

سپس این مدل هاي  ها با روش طراحی پالستیک براساس عملکرد و به صورت دستی طراحی شده است.ساختمان

تحت آنالیز پوش آور قرار گرفته است. در نهایت سازه  (Perform)تحلیل غیر خطی ساختمان  ساختمانی توسط نرم افزار

و عملکرد این سازه ها و نقاط تشکیل مفاصل پالستیک و  ه استي طرح  قرار گرفتهاي مدل شده تحت طیف پاسخ زلزله

دهد نتایج به دست آمده نشان میبررسی قرار گرفته است. بررسی  سطح عملکردي اعضا و ایمن بودن سازه مورد تحلیل و

هاي طراحی شده به بهتري نسبت به سازه رفتارهاي طراحی شده به روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد که سازه

  د.نکنو مکانیزم تسلیم هدف مورد نظر ما را تامین می روش آیین نامه را دارند

  Perform ،پالستیک طرح ،مهاربند شورون ،عملکردي روش: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1

ها بیان هاي مورد انتظار از ساختمانابتدا اهداف و عملکرد ،ايهاي طراحی لرزهنامهدر اکثر آیین 

ها این ساختمان ،شودادعا می ،هاگردد که در صورت رعایت آنه میئضوابطی ارا ،شود و در ادامهمی

باید بر اساس رفتار واقعی ساختمان در  ،توانند اهداف بیان شده را برآورده نمایند. ضوابط پیشنهاديمی

اي ایران نامه طراحی لرزهه شود و تمامی نیازهاي اساسی ساختمان را در بر گیرد. در آیینئهنگام زلزله ارا

یک سري ضوابط طراحی به منظور تحقق  ،شود و در متنابتدا اهداف طراحی بیان می ،)2800(استاندارد 

ها که اي سازهترین نیازهاي لرزهشود اما در این استاندارد به یکی از اصلیه میئاهداف پیشنهادي ارا

هاي داخلی اعضا (طراحی العملشود و طراحی صرفا بر اساس عکستوجه چندانی نمی ،پذیري باشدشکل

توان قابلیت جذب و اتالف انرژي یک سازه هنگامی که شکل پذیري را می. یردگانجام می بر اساس نیرو)

، نامه. در این آیینگیرد تعریف نمودهاي غیر خطی چرخه اي ناشی از زلزله قرار میتحت تاثیر تغییر مکان

اي وابسته پذیري سیستم سازهکه مقدار آن به شکل Rبرش پایه طراحی توسط یک ضریب اصالح نیرو 

شود که یابد اگرچه در گام بعدي یک ضریب به عنوان ضریب اهمیت به رابطه اضافه میکاهش می ت،اس

هاي اخیر مشاهده هاي سالمقدار نیروي برش پایه و در نتیجه ایمنی را باال ببرد اما همانطور که در زلزله

ه ئی از نیروهاي زلزله را اراتوانند تقریب خوباي نمینامهتوان دریافت که این روابط آیینمی ،شده است

یکی از به بررسی و ارزیابی نامه در این پایانبنابراین  باشند.دهند و معموال روابط تقریبی و تجربی می

براي سازه هاي داراي سیستم که قبال براساس عملکرد پالستیک طراحی  هاي جدید طراحی به نامروش

  شود.تعمیم داده شده است پرداخته می مهاربند شورون
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  اهداف پژوهش - 1-2

ي زلزله در حال انجام امروزه در سراسر جهان مطالعات گسترده و جدیدي براي مقابله با پدیده 

ي ها در صدد رفع نواقص شیوههاي گذشته بر روي سازهي اثرات مخرب زلزلهاست. دانشمندان با مطالعه

ها براساس سازهپالستیک ی، طراحی هاي جدید طراحباشند که یکی از روشها میطراحی ساختمان

براساس عملکرد براي سازه هاي داراي سیستم پالستیک در این مطالعه روش طراحی باشد. عملکرد می

شوند. هدف اي مقایسه میهاي معمول آیین نامهمهاربند شورون به طور کامل توضیح داده شده و با روش

- هاي طراحی براساس نیرو میبراساس عملکرد با روش پالستیک هاي طراحیاز این مطالعه ارزیابی روش

  باشد.

  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

آید. حساب میترین فاکتورهاي جامعه مدرن بههاي مقاوم در برابر زلزله یکی از مهمطراحی سازه

تا  وجود آمد، باعث شدهاي بزرگ طی قرن بیستم بههاي فراوانی که در اثر زلزلهاثرات مخرب و خسارت

ي طبیعی باشند. از دولت مردان، کارشناسان و مهندسان به فکر راه حل مناسبی براي مقابله با این پدیده

-تواند گامی اساسی در بهبود پاسخ سازهاي براساس عملکرد میهاي سازهسیستمپالستیک رو طراحی این

براساس عملکرد  پالستیک روش طراحی بررسی و کارایی . لذا در این پایان نامه بهدها در برابر زلزله باش

  .شودپرداخته می ،تعمیم داده شده استاي داراي مهاربند شورون هاي سازهبراي سیستمکه قبال 

  پیشینه پژوهش-1-4

ي دهندهخیز واقع شده است. وقوع یک زلزله در هر چند روز، نشان اي زلزلهکشور ما در منطقه 

- اي مخرب با تلفات انسانی و مالی وسیع بهگاهی نیز زلزلهاز چند وجود یک خطر دائمی است. چرا که هر

هاي موجود که در مناطق آورد. شمار زیادي از سازهوقوع پیوسته و خسارات جبران ناپذیري را فراهم می

اي که براساس مقاومت تدوین شده، ساخته شده اند. هاي طراحی لرزهنامهاند براساس آیینخیز واقعزلزله

ها را در مقابله با اند، عدم مقاومت الزم این سازههاي اخیر اتفاق افتادههایی که در طول سالرو زلزلهاز این
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دهند. از این رو دانشمندان سعی در برطرف کردن نواقص طراحی براساس نیرو را دارند. زلزله نشان می

اي شدید درك رفتار نهایی سازه مثل ههمانطور که می دانیم براي دستیابی به عملکرد سازه در زلزله

، فاکتورهاي خطی بین نیرو و تغییرشکل و مکانیزم تسلیم سازه ضروري است. عالوه بر اینروابط غیر

طراحی از قبیل تعیین نیروي جانبی مناسب طرح و میزان مقاومت اعضا، انتخاب یک مکانیزم تسلیم 

خطر داده شده باید بخشی از پروسه طراحی در  مطلوب و تغییر مکان نسبی و مقاومت سازه براي سطح

آغاز کار باشد. این روش طراحی کامل که در آن رفتار غیر االستیک سازه به طور مستقیم در نظر گرفته 

و همکارانشان  1کند، توسط گل، چاووشود و هر گونه تخمین و یا تکرار را بعد از طرح اولیه حذف میمی

سال گذشته توسعه داده شده است. این روش، طراحی پالستیک براساس  8در دانشگاه میشیگان در طول 

اي مبتنی بر عملکرد مهاربند واگرا با استفاده از طرح لرزه 2005شود. در سال عملکرد نامیده می

 2006جایی و مکانیزم تسلیم به عنوان شاخص بحرانی را مورد مطالعه قرار دادند و سپس در سال جابه

اي قاب خمشی خرپایی ویژه با کاربرد روش طرح وان طرح مبتنی بر عملکرد مقاوم لرزهتحقیقاتی با عن

هاي مهاربندي همگراي فوالدي به منظور افزایش اي قابپالستیک و همچنین یک روش طراحی لرزه

اي توزیع یک طرح لرزه 2007، گل و لی در سال را انجام دادند. در ادامه این تحقیقات چاو  عملکرد

نیز یک معادله اصالح  2008یروهاي جانبی بر اساس رفتار غیراالستیک سازه را بررسی کردند. در سال ن

پیشنهاد دادند.   شده براي حداکثر مقاومت برشی مورد انتظار براي طراحی قاب خمشی خرپایی ویژه

احی شده براساس شایانفر، رضاییان و زنگنه هم قابهاي مهاربندي شده واگرا با پیوند افقی متقارن طر

ایران را با روش طراحی پالستیک براساس عملکرد، مقایسه کردند و اخیرا شعبان  2800استاندارد 

هاي خمشی فوالدي را ارزیابی کرده اي روش طراحی براساس عملکرد در قابعبدالمحمدي در مطالعه

  است. 

                                                
1 . Goel, Chao 
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  روش پژوهش-1-5

ابق مبحث دهم مقررات ملی و همچنین در این مطالعه چندین ساختمان با مهاربند شورون مط

) با استفاده از نرم افزارهایی 2800(آیین نامه  نامه طراحی ساختمان در برابر زلزلهویرایش چهارم آیین

ها با روش طراحی پالستیک در مرحله بعد همین ساختمانمورد طراحی قرار گرفتند.   Etabsهمانند

سپس این مدل هاي ساختمانی توسط نرم افزار  شدند.براساس عملکرد و به صورت دستی طراحی 

Perform ي طرح و هاي مدل شده تحت طیف پاسخ زلزلهآور قرار گرفت. در نهایت سازهتحت آنالیز پوش

ها و نقاط تشکیل مفاصل پالستیک و سطح عملکردي اعضا و سرویس قرار داده شدند و عملکرد این سازه

هاي به عمل آمده یک طرح مبتنی ر داده شد تا در نهایت با این بررسیایمن بودن سازه مورد بررسی قرا

  بر عملکرد مهاربند شورون با کاربرد روش طرح پالستیک به دست آمد.
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  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 2-1

آیین نامه  ،مهم مقررات ساختمانی به خصوص در مناطق لرزه خیزهاي به طور کلی یکی از قسمت

زلزله است. آیین نامه زلزله یک متن قانونی در سطح منطقه یا کشور است که به منظور یکسان سازي 

محدوده کاربرد و  ،شود. اطالع از ساختارروش برخورد با مسئله زلزله در یک چارچوب مدون فراهم می

هاي مورد استفاده در طرح آن يتر تئورتواند باعث درك عمیقنقاط ضعف و قوت یک آیین نامه زلزله می

اي یک سازه شود. پیچیدگی پدیده زلزله و گیري بهتر از آن در تحلیل و طراحی لرزهآیین نامه و بهره

بازتاب سازه و پارامترهاي موثر بر آن و تاثیر عوامل محیطی همچون نوع زمین  ،خصوصیات دینامیکی آن

جمله عواملی هستند که در تهیه یک آیین نامه زلزله و میزان لرزه خیزي منطقه محل احداث سازه از 

، عالوه بر داشتن سطح ایمنی قابل قبول مورد توجه هستند. سازه طراحی شده توسط یک آیین نامه زلزله

، براي لحاظ هاسازه ايباید از لحاظ اقتصادي نیز توجیه پذیر باشد. با توجه به فلسفه حاکم بر طراحی لرزه

دي و به جهت استفاده بهینه از خاصیت جذب و استهالك انرژي، به اعضاي سازه کردن مسائل اقتصا

ها هاي شدید وارد ناحیه فرا ارتجاعی شوند. بنابراین براي تحلیل سازهدر برابر زلزله شود کهاجازه داده می

هاي تحلیل ، ولی عدم آشنایی مهندسان باهاي تحلیل غیر خطی استفاده گردددر برابر زلزله باید از روش

هاي گذشته باعث شد تا ها در دههو عدم توانایی اغلب نرم افزارها براي تحلیل غیر خطی سازه غیر خطی

االستیک قرار داده و براي لحاظ  –هاي خطی اي مبناي کار خود را بر تحلیلهاي طراحی لرزهنامهآیین 

ها با در بعضی از آیین نامهاده کرده که ،   استفها از یک ضریب اصالح پاسخکردن رفتار غیر خطی سازه

هاي حاصل از تحلیل االستیک متناسب با این ضریب شود. تغییر مکاننام ضریب رفتار شناخته می

افزایش داده شده و نیروهاي حاصل از تحلیل االستیک با تقسیم شدن بر این ضریب کاهش داده 

ي طراحی بر استفاده از یک نیروي برشی معادل ، مبنااي استاتیکی خطیشوند. در روش طراحی لرزهمی
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اي بر اساس نیرو استاتیکی به عنوان نیروي جانبی زلزله شکل گرفته و به همین جهت، روش طراحی لرزه

، پریود اصلی اي. این نیروي برشی با در نظر گرفتن شتاب حداکثر زمین در تحرکات لرزهشودخوانده می

رفتار محاسبه و سپس با استفاده از روابط تجربی در ارتفاع ساختمان  سازه، طیف پاسخ االستیک و ضریب

ها شود. در ادامه با انجام یک تحلیل خطی نیروي المانتوزیع شده و نیروي وارد بر هر طبقه تعیین می

نامه که مبتنی بر ضریب رفتار است شوند. در نهایت مطابق با روابط آیینمشخص و اعضا طراحی می

تر جایگزین مقاطع اولیه ، مقاطع قوي. در صورت تجاوز مقادیر پاسخ از مقادیر حديوندشکنترل می

اند تمام مسائل مربوط به رفتار غیر خطی ها همواره سعی کردهآیین نامههاي گذشته خواهند شد. در سال

نترل نیرو ها را با ضریب رفتار پوشش داده و مبناي تحلیل را همچنان به صورت خطی و بر اساس کسازه

حفظ نمایند. هر چند این شیوه از لحاظ کاربردي بسیار ساده و آسان است ولی امروزه انتقادهاي فراوانی 

ها به افزایش جابجایی وارد است که اهم این نقد –به روش تحلیل االستیک خطی بر اساس کاهش نیرو 

  طور خالصه در ادامه بیان شده است.

ها ها به صورت تقریبی بوده و مقادیر پیشنهادي براي سازهن نامهضرایب رفتار توصیه شده در آیی - 1

، در حالی که تحقیقات پژوهشگران بیانگر وجود با یک سیستم مهار جانبی خاصی مشخص شده اند

تاثیرات دیگري از جمله مشخصات هندسی سازه (تعداد دهانه و تعدادطبقات) و مشخصات مصالح بر 

شود که گاهی در ویرایش جدید یک آیین نامه نسبت به ن مشاهده میمقدار ضریب رفتار است. همچنی

ویرایش گذشته آن اصالحاتی در مقادیر ضریب رفتار صورت پذیرفته است که دلیل دیگري بر تقریبی 

 بودن ضرایب پیشنهاد شده است.

 شوند، توزیع نیروها و تغییرهاي مشخصی از سازه وارد ناحیه پالستیک میهنگامی که قسمت - 2

با هاي فرا ارتجاعی شود تا تعیین پاسخاي عوض شده که این مسئله باعث میها به طور عمدهشکل

 استفاده از یک ضریب از دقت کافی برخوردار نباشد.

اي بر اساس عملکرد وارد نشده و سازه بر اساس مقاومت فلسفه طراحی لرزه ،در این روش - 3

 هاي مجاز باشند.کمتر از تنش موجودهاي ، به طوري که باید تنششودطراحی می
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شود که سختی مستقل از مقاومت است که این فرض می ،اي بر اساس نیرودر روش طراحی لرزه - 4

 فرض صحیح نیست. 

هاي مربوط به شود و سپس تغییر مکانها آغاز میاین روش با محاسبه نیروهاي داخلی المان - 5

تامین مقاومت  ،ناست که معیار اصلی طراحی در این روشگردند. این بدان معها محاسبه و کنترل میآن

، هاي شدید که ورود سازه به ناحیه غیر ارتجاعی را در بر داردمورد نیاز سازه است در صورتی که در زلزله

شود هاي بزرگ میتغییر مکان، تغییرات نیرو ناچیز بوده و سازه متحمل کرنش –مطابق با منحنی نیرو 

اي مقاوم لرزه هاينگر اهمیت بیشتر عامل تغییر مکان نسبت به نیرو در طراحی سازهکه این مسئله بیا

  است.  

شناخته شده است که بیشترین قربانیان را هم در ایران به عنوان یکی از کشورهاي زلزله خیز     

مورد که عمدتا  60لرزاند. شاید روزي بیش از هاي متعددي ایران را میرابطه با زلزله دارد. هر روز زلزله

هاي مختلفی با ریشترهاي کم و زیاد ایران را لرزانده سال اخیر لرزش 15ریشتر هستند. در  4هم زیر 

هزار نفر کشته داشت تا  30رخ داد و حدود  1382ریشتر در سال  6,5ا بزرگاي است. از زلزله بم که ب

هاي اهر، ورزقان و هریس را لرزاند که شهرستان 6,4آذربایجان شرقی با بزرگاي  91زلزله مرداد ماه سال 

  هزار نفر مجروح و تلفات جانی و خسارات زیادي را به دنبال داشت.  5نفر کشته، بیش از  306و 

شهر بزرگ ایران در  24کشور ایران بر اساس آمارها در مسیر کمربند زلزله قرار دارد به گونه اي که 

مناطق پرخطر و آسیب پذیر در برابر این حادثه طبیعی قرار دارند از سویی زمان وقوع بسیار کوتاه زلزله 

بیشتري دارد. حوزه تخریب زلزله سازد در زلزله نمود که امکان هر گونه مقابله همزمان را بسیار دشوار می

هاي مهیب به مراتب شدیدتر است. اگر بخواهیم از زلزله خیزي بسیار زیاد و وسیع به خصوص در زلزله

رسیم که پهنه ایران زمین در بخش میانی کمربند کوهزایی و لرزه خیز آلپ ایران بدانیم به این مطلب می

هاي موجود که در مناطق شمار زیادي از سازهن قرار دارد. هیمالیا، یکی از لرزه خیزترین مناطق جها –

اند. ، ساخته شدهکه بر اساس مقاومت تدوین شدهاي هاي طراحی لرزهنامهاند بر اساس آیینخیز واقعزلزله

، عدم مقاومت الزم این اندهاي اخیر اتفاق افتادههاي اصلی که در طول سالعالوه بر آن شماري از زلزله
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شاید یکی از عللی که باعث گسترش علم مهندسی عمران در  .دهندها را در مقابله با زلزله نشان میسازه

مقاوم سازي ساختمان  ،عالوه بر افزایش جمعیت که تقاضا براي مسکن را افزایش داده شده، زلزلهگرایش 

ر نظر گرفتن ضوابط دقیق هایی که بدون دساختمان زیرا در برابر عوامل تخریبی طبیعی مانند زلزله است.

 مشکل دچار شوندمی ساخته …حتی بناهاي سنتی که با خشت و گل و چوب و سنگ و مهندسی روز و

بیاید از این رو محققان بر آن شدند به نواقص طراحی بر اساس نیرو پی  زلزله روزي آنکه مگر شوند،نمی

ها بر اساس روش مبتنی بر نیرو ی سازهبرده و آن نواقص را برطرف نمایند. در ادامه به نواقص طراح

ها اي سازههاي جدید و فلسفه آنها براي رفع مشکالت ناشی از طرح لرزهخواهیم پرداخت و سپس به روش

  اشاره خواهد شد.

  نواقص طراحی بر مبناي مقاومت-2-2

V	رابطه        = CWپایه ناشی از  ها، بیانگر برشنامهاي بسیاري از آیینبه عنوان اساس طراحی لرزه

شود. با تحلیل تحریک زمین لرزه است و از طریق الگوهاي بارگذاري در کل ارتفاع ساختمان توزیع می

آید. اما روند استخراج برش پایه خود سازه برابر این بار جانبی، مقاومت مورد نیاز اجزاي آن بدست می

دهد. شکل این طیف که بیشتر ان می، طیف پاسخ طرح را نشABضرایب  ،Cمورد تردید است. در ضریب 

هاي واقعی هم خوانی اي دارد بسیار ساده است و در بسیاري از موارد با طیف زمین لرزهنامهکاربرد آیین

دهند. به هاي اخیر (مانند نوتریچ) انحراف قابل توجهی را از حدود متعارف طیف نشان میندارد. زمین لرزه

  زده شده مورد تردید است.این ترتیب میزان خواسته تخمین 

پذیري که ضریب رفتار نام دارد، براي بیان قابلیت تغییر شکل غیرارتجاعی سیستم و شکل Rضریب       

پذیرد. اما این قانون به ویژه در بر پایه (قانون تساوي جابجایی) صورت می Rشود. محاسبه آن معرفی می

ر مطالعات گسترده ارتباط تنگاتنگ آن را با دوره هاي با دوره تناوب پایین صادق نیست و دسیستم

تنها به  Rها نامهدهد. در حالی که در آیینپذیري و ضریب اضافه مقاومت نشان میتناوب، میزان شکل

گردد. این نقصان در درك عملکرد و رفتار سازه نیز تاثیر اي انتخاب میصورت تابعی از سیستم سازه
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فرمول برش پایه این است که مسئله مهم غیرخطی را که در آن تغییر  بسزایی دارد. اشکال عمده در

به صورت یک  Rخواهد با یک ضریب رفتار (کاهش مقاومت) هاي غیراالستیک حاکم است، میشکل

مسئله ساده االستیک که در آن نیروها حاکم است، ارائه نماید. مقدار ضریب رفتار به عوامل بسیاري 

، تعداد طبقات، PGAهاي مختلف، اع، میرایی، مدت دوام زلزله، شتاب نگاشتنظمی در ارتفهمچون بی

به سازه براي تبیین عملکرد  Rپریود سازه و ... بستگی دارد. بنابراین نسبت دادن عدد ثابت مانند 

- هاي گسترده عملکرد سیستمشود که اثرات عوامل فوق منظور نشده و از قابلیتغیرخطی آن سبب می

ي چشم پوشی شود. بنابراین اگرچه یک روش تحلیل خطی درك خوبی از ظرفیت خطی سازه اهاي سازه

تواند سازوکارهاي خرابی و باز توزیع نیروها را پس از جاري شدن دهد اما نمیو اولین جاري شدن می

است. ها نامه نقاط دیگر تشریح کند. نکته دیگر لحاظ کردن اثر ساختگاه از طریق ضرایب خاك در آیین

سازه را در یک زمین لرزه بیان  -واقعیت این است که چنین ضرایبی هرگز نمی تواند اندرکنش خاك 

رسد این روش نماید. بدین ترتیب تخمین واقعی با روند حاضر کامال غیر ممکن است، هر چند به نظر می

ک، سطح نیروهاي مربوط به هاست. رفتار غیراالستیاي سازهترین راه موجود در محاسبه خواسته لرزهساده

دهد، در حالی که اثر آن بر مودهاي باالتر نسبتا کم است. بنابراین یک روش مود اول را کاهش می

برد، احتماال اهمیت طراحی بر اساس نیرو که یک روش کاهش نیروي ثابت را براي همه مودها به کار می

  کند.مودهاي باالتر را بیش از حد دست پایین برآورد می

ها و اجزاء آن براي تحلیل و همچنین برآورد تقاضاي در روش طراحی فعلی، عموما از سختی اولیه سازه

شود، ولی از آن طرف با کاهش سطح نیروهاي االستیک به وسیله ضریب کاهش نیرو و اي استفاده میلرزه

ارتباط منطقی با شود که هیچگونه هایی حاصل میاعمال نیروهاي بدست آمده به سازه، تغییرمکان

هاي حاصل ها ضرایبی براي اصالح تغییرمکاننامههاي غیراالستیک سازه ندارند. اگرچه در آیینتغییرشکل

هاي حاصل شده، قائل بود. از دیگر توان اعتبار چندانی براي تغییرمکانرود، ولی در نهایت نمیبه کار می

این تلقی است که نیروي زلزله همانند بارهاي مرده، زنده، رسد، القاء ها به نظر میاشکالی که در این روش

اي ماهیتی که خواهیم دید بارهاي لرزهباد و ... واقعا نیرو است. در حالی که چنین نیست و آنچنان
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کند که یک سازه را قراردادي و اعتباري دارند و بیشتر از جنس تغییر مکان هستند و چندان تفاوت نمی

وزن آن. نه دست باال گرفتن نیرو  3/0یا  2/0وزن سازه طرح کنیم یا  1/0ي برابر اتحت نیروي زلزله

شود و نه دست پایین گرفتن نیروي زلزله همیشه موجب باال رفتن ضریب اطمینان در برابر تسلیم می

و گردد. برخی بنا بر عادت، به محض مشاهده ساختمانی که در اثر زلزله فرالزاما موجب انهدام سازه می

دارند که آن ساختمان در برابر نیروي ریخته است آن را به کمبود مقاومت نسبت داده و اصطالحا بیان می

باشد زیرا پایداري یا ناپایداري دهد که این بیان درست نمیها نشان میزلزله محاسبه نشده است. بررسی

  زه به تحمل جابجایی دارد.اي صرفا  تابع مقاومت سازه نیست و بستگی زیادي به توانایی سالرزه

  طراحی بر اساس عملکرد -2-3

هاي قوي ها در زلزلهاي است، زیرا اکثر سازهدیدیم که مقاومت یک معیار ناکافی براي طراحی لرزه      

معناست، زیرا در گردند. بنابراین طراحی براي یک نیروي نامعین بیتسلیم شده و وارد ناحیه خمیري می

کثر نیروي وارد بر سازه با مقاومت تسلیم آن برابر است و در نتیجه نیروي زلزله طرح حوزه خمیري حدا

نامه طرح هایی که مطابق آیینرو نیروي زلزله براي سازهعمال تابعی از خواص سازه است و نه زلزله. از این

زلزله نامید. بدین توان نیروي اسمی شده باشند، با مقاومت تسلیم آنها برابر است. چنین نیرویی را می

ترتیب اوال ضریب اطمینان طراحی برابر یک خواهد بود و مطابق تعاریف متداول، سازه فاقد حاشیه ایمنی 

(ضریب اطمینان باالتر از یک) است، ثانیاً مشخص نیست که معیار واقعی براي تعیین نیروهاي طراحی در 

  اصل چه بوده است.

تر براي بارگذاري اي توسط محققان به منظور یافتن معیارهاي منطقیدر دو دهه اخیر تالش گسترده      

ها سعی شده است که مقاومت و تغییر اي آغاز گردید که تا این زمان ادامه یافته است. در این تالشلرزه

که براي بارهاي شکل سازه با هم و به صورت توامان در معیار بارگذاري گنجانده شوند. از آنجایی

بهتر است معیار مبتنی بر تغییر شکل را جایگزین معیار مبتنی بر نیرو کرد، لذا براي رسیدن به دینامیکی 

عملکرد مناسب سازه باید معیار مقاومت و تغییر شکل همزمان در معیار بارگذاري گنجانده شوند. از این 

  پردازیم.رو به بررسی توامان این مشخصه می
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  نیرو و تغییرمکاناعضاي کنترل شونده توسط  -3-1- 2

ایده زنجیر ایمن (تسلیم هدایت شده) پاولی عملکرد سازه در زلزله را به رفتار یک زنجیر تشبیه        

توانند تسلیم شوند. هاي نرم که میهاي ترد ارتجاعی و حلقهکند که داراي دو نوع حلقه است، حلقهمی

ز حوزه ارتجاعی خارج نشوند. براي این منظور هاي ترد باید طوري طرح شوند که تحت بار زلزله احلقه

ها متمرکز هاي نرم کمتر باشد تا فرآیند تسلیم به طور هدایت شده در این حلقهالزم است مقاومت حلقه

اي آشتو براي طرح پل مورد هاي ترد از گزند زلزله آسیب نبینند. این ایده در ضوابط لرزهگردد و حلقه

هاي شکست ترد، نظیر شکست محوري و برشی رتیب که براي پرهیز از حالتاستفاده قرار گرفت. بدین ت

ها، ضریب رفتار براي ستون و اتصاالت و به منظور هدایت تسلیم به سمت تشکیل لوالي خمیري در ستون

شود، در حالی که محاسبه نیروي اتصاالت و نیروي محوري و برشی در ستون برابر یک در نظر گرفته می

توان تضمین کرد پیشنهاد شده است. بدین ترتیب می 5ها ضریب رفتار ه لنگر خمشی ستونبراي محاسب

هاي شکست نامطلوب در اتصاالت و اعضاء که در هنگام زلزله با وقوع سازکار خمشی، از وقوع حالت

  جلوگیري خواهد شد. 

   

  

  

  

  )bاساس ضوابط آشتو () حالت تسلیم هدایت شده در پل بر aزنجیر ایمن پاولی ( : 1-2شکل 

  

نامه بهسازي اعضاي ترد و نرم با عنوان اعضاي کنترل شونده توسط نیرو و تغییرمکان معرفی در آیین      

تغییرمکان عضو بستگی دارد . طبق شکل زیر با نسبت  –  اند. این دسته بندي عمدتا به رفتار نیروشده
�

�
 

براي اعضاي سیستم لرزه بر، عضو ترد و براي  2 هاي کمتر ازشود، بطوریکه براي نسبتمشخص می

  گردد.هاي بیشتر عضو نرم محسوب مینسبت
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 تغییرمکان -نمودار نیرو  : 2-2شکل                 

  توان به صورت زیر بیان کرد:اساس روش طراحی بر اساس عملکرد در زلزله مورد نظر را می

  نرسد.نیروي اعضاي ترد به حد مقاومت عضو  - 1

  جابجایی در اعضاي نرم به حد ظرفیت جابجایی عضو نرسد. - 2

  پس این شرایط همان شرایط پاولی در فلسفه زنجیر ایمن است.

خطی یابد تا وارد حیطه غیرگیرد و اجازه میبراي ایجاد این شرایط، سازه در معرض زلزله قرار می      

، مقدار نیرو در اعضاي ترد محاسبه و با مقاومت عضو شده و تسلیم در اعضاي نرم رخ دهد. در این حالت

شود. مقدار نیرو نباید از مقاومت عضو، با در نظر گرفتن ضرایب اطمینان الزم، بیشتر شود. مقایسه می

گردد. تغییر همچنین مقدار تغییر شکل در اعضاي نرم محاسبه و با تغییر شکل مجاز عضو مقایسه می

  مربوط به دستورالعمل بهسازي ارائه شده است.  1-5جدول شکل مجاز اعضاي مختلف در 

باید توجه داشت که با توجه به آنچه تاکنون بیان گردید؛ مهندسی زلزله بر پایه عملکرد، شامل       

یابد. شود و در طول عمر سازه نیز ادامه میروندي است که از مراحل آغازین طراحی یک پروژه آغاز می

اي، انتخاب سطوح مختلف عملکرد و عملکرد هدف در هر سطح، بررسی ن خطر لرزهاین روند شامل تعیی

مناسب بودن ساختگاه، طرح مفهومی، طرح عددي مقدماتی، طرح نهایی کنترل، صحت طرح، مرور و 

-بررسی طرح نهایی، کنترل کیفیت اجرا به هنگام ساخت و ترمیم و بازسازي در طول عمر ساختمان می

دهد. لذا حاالت حدي سازه از خسارت هاي متفاوتی را نشان میهاي مختلف پاسخر زلزلهباشد. یک سازه د

اي مستقل است، اما همراه با حدود ندیدن تا فروریزش متغیرند. سطح عملکرد به خودي خود از خطر لرزه

قاوم، دهند که در طرح مشود. این سطوح نشان میزلزله، تبدیل به موضوع هدف در طراحی عملکردي می
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نه تنها مالحضات خدمات رسانی و حاالت حدي مقاومت وجود دارد، بلکه هزینه جبران خسارات نیز 

  شود. منظور می

  کلیات روش طراحی عملکردي - 2-4

  عملکرد هدف -4-1- 2

-عملکرد هدف بصورت سطوح خسارات قابل قبول در هر یک از سطوح ممکن زمین لرزه بیان می      

اي و نیز عملکرد به صورت تابعی از میزان خسارت وارد به سازه و اجزاي غیر سازهشود. هر سطح 

  شود.پیامدهاي آن براي ساکنان و کارایی بنا بیان می

  شود عبارتند از:اي آن بیان میاي و غیر سازهسطوح عملکرد کل سازه که بر حسب عملکرد اجزاي سازه

 )A-1وقفه) سطح عملکرد خدمت رسانی بی  

 )B-1وقفه) سطح عملکرد قابلیت استفاده بی  

 )C-3سطح عملکرد ایمنی جانی (  

 )E-5 سطح عملکرد آستانه فروریزش (  

  حرکات زمین 4-2- 2

ها که از طریق احتمال وقوع بیان ها و خطر متناظر با آناي از زمین لرزهاي نیز با مجموعهخطر لرزه      

کنند. لرزه در ترکیب با سطوح عملکرد، یک هدف را ایجاد میگردد. حرکات زمینشود، مشخص میمی

تواند به وسیله یک سطح لرزش به همراه احتمال وقوع آن تعریف شود. یک یک حرکت زمین لرزه می

اي که شوند. سطوح زمین لرزهاي از رکوردهاي زلزله براي این کار استفاده میطیف پاسخ یا مجموعه

  شوند، عبارتند از:تعریف می PBPDبر اساس عملکرد  عمدتا در ارتباط با طراحی

  )SEزمین لرزه سرویس ( - 1

  باشد. %50سال (عمر مفید سازه) حداقل  50اي که احتمال عدم وقوع آن در مدت زمین لرزه

  )DEزمین لرزه طراحی ( - 2
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  .باشد %90سال (عمر مفید سازه) حداقل  50اي که احتمال عدم وقوع آن در مدت زمین لرزه

  )MEزمین لرزه ماکزیمم ( - 3

  باشد. %95سال (عمر مفید سازه) حداقل  50اي که احتمال عدم وقوع آن در مدت زمین لرزه

 توان هدف اصلی ایمنی را با توجه به جدول زیر نشان داد.با توجه به مطالب گفته شده می

  هدف ایمنی اصلی : 1- 2جدول 

  نوع زمین  سطح عملکرد سازه

-خدمت رسانی بی  ایمنی جانی  پایداري سازه

  وقفه

    کارایی

        SE 

        DE  

        ME  

 

توان برداري از آن می اي و اهداف بهرههاي مختلف و بر اساس نوع سیستم سازهالبته براي سازه      

اي که در یک نمودار اي از سطوح مختلف عملکرد سازهاي را تعریف نمود. نمونهاهداف چند منظوره

 نشان داده شده است در شکل زیر به نمایش در آمده است.ظرفیت 

  

  

  اي در یک نمودار ظرفیتاي از سطوح مختلف عملکرد سازهنمونه : 3-2شکل 



  
 

١٧ 
 

  سازي ساختمانمدل 4-3- 2

 شود. در این مدل اعضا به دو دسته اصلی و غیر اصلی تقسیم میالف) مدل ساختمان ساخته می       

  شوند. بر به عنوان عضو اصلی و سایر اعضاء به عنوان عضو غیر اصلی شناخته میلرزهشوند. اعضاي سیستم 

جابجایی اعضاي اصلی و غیر اصلی با توجه به شرایط مذکور در دستورالعمل بهسازي و  –ب) مدل نیرو 

) cو  bو  aگردد. پارامترهاي مدل رفتار اجزا پس از رسیدن به تسلیم (پارامترهاي داده شده، انتخاب می

توان این پارامترها را انتخاب در جداول مربوطه داده شده است و بر حسب مشخصات اجزاي مورد نظر می

  باشد.مقاومت کاهش یافته عضو پس از تسلیم می cاي نمود. پارامتر و وارد مدل رایانه

  

  جابجایی کلی اعضا و اجزا –مدل نیرو  : 4-2شکل 

  نظر خطی یا غیر خطی مشخص کردن روش تحلیل از 4-4- 2

  روش خطی4-4-1- 2

در تمام اعضا کمتر  DCRاگر سازه از مقاومت باالیی برخوردار باشد بطوریکه نسبت نیرو به مقاومت  

  هاي خطی (استاتیکی و دینامیکی) را مجاز دانسته است. باشد، دستورالعمل بهسازي استفاده از روش 2از 

  روش غیر خطی 4-4-2- 2

شوند. زیرا با روش هاي مورد مطالعه با این روش تحلیل میتقریبا قریب به اتفاق ساختمان      

هاي مخرب محاسبه نمود. توان تسلیم سازه و مقدار تغییر شکل ایجاد شده در اعضا را در زلزلهخطی نمی

  توان به دو شکل استاتیکی و دینامیکی انجام داد.روش خطی را می
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  ازهتحلیل س 4-5- 2

آور و یا تحلیل تاریخچه زمانی مورد هاي تحلیل غیرخطی نظیر تحلیل استاتیکی پوشسازه با روش 

  گیرد.تحلیل قرار می

آنچه گفته شد شماي کلی از روش طراحی بر اساس عملکرد بود، اما طراحی بر اساس عملکرد 

گیرد که س انرژي صورت میهاي طراحی بر اساهاي طراحی بر اساس تغییرمکان و روشمعموال به روش

  در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  روش طراحی بر اساس تغییرمکان: 4-6- 2

اي از تحقیقات مهندسی زلزله را به هاست بخش عمدههاي طراحی بر مبناي تغییرمکان سالروش

ر هاي طراحی مبتنی بخود اختصاص داده است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در راستاي ارائه روش

اي ها از آخرین ابزارها جهت طراحی لرزهشود. این روشمربوط می 1990هاي بعد از تغییرمکان به سال

هایی جهت طراحی بر اساس سال اخیر محققان مختلفی روش 15باشد. در ها بر اساس عملکرد میسازه

باشد. این روش تغییرمکان میترین آنها روش طراحی مستقیم مبتنی بر اند، که مهمتغییرمکان ارائه نموده

معرفی شد و در این زمینه تحقیقات قابل توجهی در  1993در سال  2براي اولین بار توسط پریستلی

 2007تا  1993از سال  1هاي اخیر صورت گرفته است. پریستلیآمریکاي شمالی، اروپا و نیوزلند طی سال

این  2007ه است و در آخرین کتاب خود در سال هاي مختلفی را در این زمینه تألیف کردمقاالت و کتاب

هایی هاي ساختمانی، سازههاي بنایی، چوبی، قاباي مختلفی از قبیل سازههاي سازهروش را براي سیستم

یک تیم تحقیقاتی بزرگ متشکل از یازده  2008تا  2005با دیوارهاي باربر گسترش داده است. از سال 

مسئولیت گسترش و تهیه راهنماي روش طراحی مستقیم  RELUISام دانشگاه در سراسر ایتالیا به ن

هاي فوالدي را در مبتنی بر تغییرمکان را بر عهده گرفت. به عنوان نمونه مسئولیت تحقیق درباره سازه

ها و دانشگاه ناپلی ایتالیا به عهده گرفت. مفهوم طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان ابتدا براي پل

، محققان، این روش و هر تئوري وابسته به آن را 2000تنی اعمال شده بود. با شروع سال هاي بساختمان
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- اي فوالدي تطبیق دادند. از جمله این تحقیقات پیشنهاد این روش براي قابهاي مقاوم لرزهبراي سازه

و  0022باشد. در ادامه این مطالعات، هریس در سال می 4و مدهکر 3هاي فوالدي هم محور توسط کندي

هاي خمشی فوالدي و اصالح هاي غیرخطی قاببینی تغییر شکلهاي پیشدر اصالح روش 2004

-پارامترهاي مرتبط با طراحی غیرخطی سازه یک درجه آزاد معادل و همچنین استهالك معادل در سازه

  هاي چند درجه آزادي، تحقیقاتی را انجام داد. 

  عملکرد:روش طراحی پالستیک براساس   4-7- 2

 اساس بر پالستیک طراحی روش ها،سازه ايلرزه طراحی در موفق و جدید هايروش از دیگر یکی 

 استفاده پایه برش محاسبه براي خارجی و داخلی کار تعادل از روش این در است. )PBPD( عملکرد

 و غیرخطی رفتار اثر تواندمی که کندمی ارائه جانبی نیروهاي از جدیدي توزیع روش این شود.می

 حذف و هدف تغییرمکان انتخاب روش این برتري بگیرد. نظر در طراحی در را سازه باالتر مودهاي

 از مستقیم استفاده براي کاربردي هاییروش اخیرا است. طراحی روند ابتداي از نامطلوب هايمکانیزم

 5آکباس توسط فوالدي هايابق طراحی براي روشی مثال، عنوان به است. گشته ارائه طراحی در انرژي

 مطالعات اساس بر ستون و تیر مانند قاب، اعضاي انرژي اتالف ظرفیت ابتدا آن در که است شده ارائه

- منحنی از استفاده با سپس آید.می دست به بزرگ، مقیاس با صلب هايقاب روي بر قبلی آزمایشگاهی

 انرژي میزان آن، جرم و ساختمان طبقات دتعدا و زمین حرکت بیشینه شتاب ازاي به شده ارائه هاي

 به میرایی انرژي میزان تجربی فرمولی از استفاده با نهایت در گردد.می محاسبه ساختمان به ورودي

 انرژي عنوان به میرایی انرژي و ورودي انرژي تفاضل و شده حساب ورودي انرژي از درصدي صورت

 انرژي از تیر هر سهم محاسبه و ساختمان ارتفاع در انرژي این توزیع با گردد.می بیان هیسترتیک

 .گردندمی طرح ظرفیت، طرح فلسفه اساس بر نیز ستونها و آمده دست به تیرها مقاطع هیسترتیک،

                                                
3. D.J.L. Kennedy 
4. M.S. Medhekar 
5. Akbas 
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 مقدار یک فرض با روش، این در است. شده ارائه همکاران و 6التاویوات لی سوتات توسط دیگري روش

 مکانیسم یک اتخاذ با و انرژي تعادل روابط اساس بر و قاب یک طبقات نسبی تغییرمکان براي هدف

 سالهاي در هدف جانبی نسبی تغییرمکان و تسلیم مکانیسم شوند.می طرح سازه اعضاي دلخواه، تسلیم

 واضح مقاصد تمام رغم علی است. شده مطرح ساختمان هاينامه آیین براي جدیدي طرح فلسفه ،اخیر

 از استفاده با ارتجاعی هايروش وسیله به جهان در ايلرزه طرح کارهاي اغلب حاضر حال در طراحی،

 مقاومت تسلیم، الگوي تعیین براي صریحی کنترل گیرد.می صورت معادل استاتیکی جانبی بارهاي

 زمین وقتی بنابراین، باشد؛ نمی نیاز مورد غیرارتجاعی تحلیل در انتظار مورد هايتغییرشکل و نهایی

 نشده کنترل رفتارهاي با را شدیدي غیرارتجاعی هايتغییرشکل هاسازه دهد،می رخ شدیدي لرزه

 . گردد پراکنده سازه در گسترده و اتفاقی غیر صورتی به تواند می ارتجاعی غیر عمل شوند.می متحمل

 مهندسی در .گردد منجر نیز پذیري تعمیر در غیرمطمئن و ضعیف پاسخی به است ممکن مرا این

 از انرژي، روشهاي اغلب در نیست. جدیدي امر طراحی، در معیاري عنوان به انرژي از استفاده زلزله،

 تمطالعا  است. شده استفاده کرد، مطرح 1956 سال در بار اولین که 7هاوزنر توسط شده ارائه مفهوم

 قابل فرض اساس بر طراحی، روشهاي اغلب .است گرفته صورت محققان از برخی توسط نیز دیگري

 گردند می انتخاب ايگونه به ايسازه اعضاي ابعاد بنابراین، هستند؛ استوار انرژي نیاز بودن بینی پیش

   .باشند هداشت ،قبول قابل حدي حالت محدوده در را ورودي انرژي میزان این اتالف توانایی که
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   Abstract: 

By studying the destructive effects of past earthquakes on the structures, the 

scientists proceed to solve the disadvantages of design method of the buildings. One of 

the new design method is performance-based plastic design (PBPD) which has been 

developed in order to improve the performance of the structures resisting against 

earthquake. The conducted researches in the recent years suggest the superiority of 

performance-based plastic design method rather than force-based method. During the 

past 8 years, performance-based plastic design method has been developed by Goal et 

al. They studied the performance-based plastic design method for Eccentric Brace 

Frame (EBF) using displacement and yield mechanism as a critical index and also 

developed a seismic design method for the Concentric Brace Frames (CBF) in order to 

increase the performance. In this study, there is an attempt to study performance-based 

plastic design method in the case of concentric brace structures in Iran. For this, some 

buildings were designed with Chevron brace frame according to tenth chapter of 

national regulations and also Iranian code of practice for seismic resistant design of 

buildings (fourth edition of standard No.2800) by using commercial analysis and design 

software, ETABS 2016. In the next step these buildings were designed by performance-

based plastic design method .Then these building models were analyzed (push over) by 

using nonlinear analysis software, PERFORM 3D 5. Finally, structures are modeled and 

analyzed under seismic response spectrum and then   structures performance, location of 

plastic joints, functional level of  members and safety of structures have been analyzed. 

The assessment of obtained results shows that structures designed by performance-

based plastic design method have better behavior rather than structures designed by 

existing and usual methods and also provide our considered target  yield  mechanism.                                                                                     
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