
   



     ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

هايِ ناشی از تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

این اثر، با نقل مطلب از . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیانجام این پژوهش، متعلق به 

رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو 

  

 ي مهندسی عمران گرایش زلزلهمقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهاحمد اطاعتی دانش اینجانب   

از  29/6/1396 که در تاریخ 9344464103ي دانشجویی ي فنی دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهدانشکده

هاي فلزي با سیستم مهاربندي و دیوار  مقایسه خرابی پیشرونده در سازهي تحصیلی خود تحت عنوان نامهپایان

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده برشی فوالدي

 گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشـی در سـایر  نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امو مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهها دانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و ستفاده نمودهدر مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران ا) 4

با رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخـذ  

  .امذکر نموده

از ... و  برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختـراع چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلـی، مجوزهـاي الزم را   نامه را داشته باشم، از حوزهاین پایان

  .اخذ نمایم

هـا و  هـا، سـمینارها، گردهمـایی   ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

ذکـر  ) دانشـجو و اسـاتید راهنمـا و مشـاور    (دبیلی را در کنار نام نویسندگان انواع مجالت، نام دانشگاه محقق ار

  .نمایم

منجملـه ابطـال مـدرك    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فـوق ثابـت شـود، عواقـب ناشـی از آن      ) 7

اینجانـب   دانم بـا پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) ، طرح شکایت توسط دانشگاه و تحصیلی

 .مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  احمد اطاعتی: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



  

  

  

  

  

 ي فنی و مهندسیدانشکده

 روه آموزشی مهندسی عمرانگ

 

ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان  

ي مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزلهرشتهدر   

:عنوان  

  هاي فلزي با سیستم مهاربندي و دیوار برشی فوالدي مقایسه خرابی پیشرونده در سازه

 

  

  :راهنما استاد

 دکتر محتشم محبی

  

 :پژوهشگر

 احمد اطاعتی

  

  

  96 تابستان



  

  

  

 

  

 ي فنی و مهندسیدانشکده

  روه آموزشی مهندسی عمرانگ

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجهنامه پایان

  مهندسی زلزلهگرایش مهندسی عمران  يدر رشته

  :عنوان

  هاي فلزي با سیستم مهاربندي و دیوار برشی فوالدي مقایسه خرابی پیشرونده در سازه

  :پژوهشگر

  احمد اطاعتی

  خوب بسیار يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام خانوادگینام و 

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  محتشم محبی

    داخلی اول داور  دانشیار  امین قلی زاد

    داخلی دوم داور  دانشیار        کاظم شاکري

  

  

  96 -  شهریور



  :تقدیم به

روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت 

ایستادگی را  تا چگونه در عرصه زندگی،

 تجربه نمایم

و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و 

عشق که وجودم برایش همه رنج بود و 

  وجودش برایم همه مهر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :سپاسگذاری

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جالله که آثار قدرت او 

بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل 

آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند  .شب تار، درفشان

و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود 

تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت 

  .بیازماید

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در 

مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و 

 .ان، چیزی بنگاریمدست ناتو

اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که 

هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سالمت امانت 

هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه 

من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الل�ه " و از باب 

  : "عزّ و جلّ 



ت و شایسته؛ جناب آقای دکتر محتشم از استاد با کماال

محبی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از 

هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت 

  راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛

و از استاتید فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر امین قلی زاد 

زحمت داوری این و جناب آقای دکتر کاظم شاکری که 

باشد . رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم

 .که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید

  

  

  احمد: ناماطاعتی                                            : دانشجو خانوادگی نام

  فلزي با سیستم مهاربندي و دیوار برشی فوالديهاي  مقایسه خرابی پیشرونده در سازه :نامهپایان عنوان

  دکتر محتشم محبی: راهنما )اساتید( استاد 

  مهندسی عمران                : رشته                                  کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                              مهندسی زلزله                      : گرایش

  101 :اتصفح تعداد           29/6/1396   :دفاع تاریخفنی و مهندسی          :دانشکده 



  :چکیده

است که نیازمند ارائه راهکارهاي  شده یلتبدبه موضوع چالش برانگیزي  ها سازهامروزه وقوع خرابی پیشرونده در 

موجود و  هاي ساختمان پذیري آسیبکه همچنین نیاز هست . در برابر این پدیده هست ها سازهمناسب براي مقاومت 

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در مقاومت سازه . ارزیابی شود در مقابل پدیده خرابی پیشرونده ساخت دستدر 

برشی  دیوارهاي وربندي مها یستمس .باشد میدر مقابل خطر خرابی پیشرونده نوع سیستم باربر جانبی ساختمان 

افزایش مقاومت جانبی  منظور به اي لرزهبهسازي  طراحی و کارآمد در يا لرزهجانبی  باربر هايسیستم عنوان بهفوالدي 

اي بین  مقایسه مطالعهدر این . است قرارگرفته موردتوجهفوالدي  هاي سازهدر برابر زلزله در  ها ساختمانسختی  و

والدي در برابر خرابی ففوالدي مجهز به دیوار برشی  هاي مجهز به مهاربند و ساختمانفوالدي هاي  ساختمان

صورت  UFC2013و  GSA2003 يها دستورالعملدر  یشنهادشدهپ "مسیر جایگزین"روش  پیشرونده با استفاده از

. است شده یطراح 16و  8، 4 طبقاتسه سازه با تعداد  مورداشارهابتدا براي هر سیستم  براي این منظور، .رفته استگ

 یموردبررسمختلف در هردو سیستم  يها ارتفاعستون در  حذفاثرات  یرخطیغبا استفاده از تحلیل دینامیکی  سپس

هردو  پتانسیل خرابی پیشرونده در ها سازهبا افزایش ارتفاع  توان گفت کهمی آمده دست بهبر اساس نتایج . قرار گرفت

که سیستم دیوار برشی در  ه استمشخص گردید شده حاصلهمچنین با مقایسه نتایج . کند یمکاهش پیدا سیستم 

 .ددار در برابر خرابی پیشرونده مشابهی عملکرد یباًتقر مقایسه با سیستم مهاربندي

  

  فوالدي ، مهاربندفوالدي دیوار برشی ر جایگزین،مسی پیشرونده، روش خرابی: ها کلیدواژه
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 .Error! Bookmark not defined .... )1389 همکارانش، و انیدار يساعد( تراست بانکرز ساختمان: 5-2  شکل

 Error! Bookmark not ....... )1389 همکارانش، و انیدار يساعد( یجهان تجارت يها برج بیتخر: 6-2  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... )2009 استاروسک،( یکیپنک یخراب از يا نمونه: 7-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... )2009 استاروسک،( یپیز یخراب از يا نمونه: 8-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. )2009 استاروسک،( یینویدوم یخراب از يا نمونه: 9-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................)2009 استاروسک،( یبیترک یخراب از نمونه: 10-2  شکل

 .GSA .. Error! Bookmark not defined در یکیاستات حالت در شروندهیپ یخراب لیتحل يبارگذار: 11-2  شکل

 .UFC ............................ Error! Bookmark not defined در ستون حذف از متأثر سطوح: 12-2  شکل

 .UFC ........................................ Error! Bookmark not defined در بار اعمال محل: 13-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. یکینامید لیتحل در بار اعمال مدل: 14-2  شکل

 !Error ............. يفوالد یبرش وارید ستمیس پالن: 2- 3  شکل                  يمهاربند ستمیس پالن: 1-3  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... يمهاربند طبقه 4 سازه ينما: 3-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... یبرش وارید طبقه 4 سازه ينما: 4-3  شکل

 Error! Bookmark not )1393 همکاران، و یلواسان ینیحس( یانیم یافق مهار با يفوالد یبرش وارید: 5-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark ... )1393 همکاران، و یلواسان ینیحس( یانیم يعمود مهار با يفوالد یبرش وارید: 6-3  شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. )1393 همکاران، و یلواسان ینیحس( ریت به شده اعمال يروهاین: 7-3  شکل
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 Error! Bookmark )1393 همکاران، و یلواسان ینیحس( يفوالد یبرش وارید دهانه در ریت آزاد اگرامید: 8-3  شکل

not defined. 

 یلواسان ینیحس( یخمش شکل رییتغ) b( جان ورق کشش) a( از یناش يفوالد یبرش وارید یداخل يروهاین: 9-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... )1393 همکاران، و

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ هیاول نقص: 10-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. سازه فوالد رفتار: 11-3  شکل

 .SPSW02 ......................................... Error! Bookmark not defined مصالح رفتار: 12-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یشگاهیآزما مدل: 13-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... يعدد مدل: 14-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... یشگاهیآزما نمونه يکربندیپ: 15-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یشگاهیآزما مدل: 16-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... يعدد مدل: 17-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................. شده انتخاب سازه ينما و پالن: 18-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... یرخطیغ یکیاستات لیتحل جینتا سهیمقا: 19-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... یرخطیغ یکینامید لیتحل جینتا سهیمقا: 20-3  شکل

 .B -1 ........ Error! Bookmark not defined ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 21-3  شکل

 B -1 ........ Error! Bookmark not ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 22-3  شکل

defined. 

 .B-1 ............ Error! Bookmark not defined ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 23-3  شکل

 .B -4 ........ Error! Bookmark not defined ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 24-3  شکل

 B-4 ......... Error! Bookmark not ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 25-3  شکل

defined. 

 .B -4 ........... Error! Bookmark not defined ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 26-3  شکل

 Error! Bookmark not ........ مهاربند و B -1 ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 27-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmarkیبرش وارید و B -1 ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 28-3  شکل

not defined. 

 !Error ............. یجانب باربر ستمیس همراه به B -1 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 29-3  شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ........ مهاربند و B -4 ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 30-3  شکل

defined. 
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 Error! Bookmarkیبرش وارید و B -4 ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 31-3  شکل

not defined. 

 !Error ............. یجانب باربر ستمیس همراه به B -4 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 32-3  شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ........ مهاربند و C -1 ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 33-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark یبرش وارید و C-1 ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 34-3  شکل

not defined. 

 Error! Bookmarkیجانب باربر ستمیس همراه به C-1 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 35-3  شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ........ مهاربند و C -4 ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 36-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark یبرش وارید و C-4 ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 37-3  شکل

not defined. 

 Error! Bookmarkیجانب باربر ستمیس همراه به C-4 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 38-3  شکل

not defined. 

 .A -1........ Error! Bookmark not defined ستون حذف يازا به يمهاربند ستمیس شکل رییتغ: 39-3  شکل

 A -1 ........ Error! Bookmark not ستون حذف يازا به يفوالد یبرش وارید ستمیس شکل رییتغ: 40-3  شکل

defined. 

 .A -1 ........... Error! Bookmark not defined ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 41-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .. مهاربند و B-1 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 42-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .. مهاربند و B-4 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 43-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .. مهاربند و B-8 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 44-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .. مهاربند و B-1 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 45-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .. مهاربند و B-8 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 46-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined مهاربند و B-16 ستون يباال گره ییجابجا – بار بیضر نمودار: 47-3  شکل

 .B -1 ................. Error! Bookmark not defined ستون يباال گره زمان -  ییجابجا نمودار: 48-3  شکل

 .A – 1 .................... Error! Bookmark not defined ستون زمان – يمحور يروین نمودار: 49-3  شکل

 .A -1 ........................ Error! Bookmark not defined ستون زمان – یخمش لنگر نمودار: 50-3  شکل

 .C – 1 ....................... Error! Bookmark not defined ستون زمان يمحور يروین نمودار: 51-3  شکل

 .C -1 ........................ Error! Bookmark not defined ستون زمان – یخمش لنگر نمودار :52-3  شکل



 

 ط 

 

 .D – 1 ..................... Error! Bookmark not defined ستون زمان -  يمحور يروین نمودار: 53-3  شکل

 .D -1 ......................... Error! Bookmark not defined ستون زمان -  یخمش لنگر نمودار :54-3  شکل

 .B -4 ................. Error! Bookmark not defined ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 55-3  شکل

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -1 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 56-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -4 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 57-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به C -1 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 58-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به C -4 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 59-3  شکل

Bookmark not defined. 

 .A – 1 ...... Error! Bookmark not defined محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 60-3  شکل

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -1 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 61-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -4 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 62-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -8 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 63-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -1 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 64-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یجانب باربر ستمیس همراه به B -8 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 65-3  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....... یجانب باربر ستمیس همراه به B -16 محذوف ستون يباال گره زمان – ییجابجا نمودار: 66-3  شکل

Bookmark not defined. 
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 .GSA ............. Error! Bookmark not defined در یرخطیغ يها لیتحل در رشیپذ يارهایمع: 1-2  جدول
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 .Error! Bookmark not defined ............. )1 قاب( يمهاربند طبقه 4 مدل در کاررفته به مقاطع :1-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. )1 قاب( يمهاربند طبقه 8 مدل در کاررفته به مقاطع: 2-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ )1 قاب( يمهاربند طبقه 16 مدل در کاررفته به مقاطع: 3-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ... )1 قاب( يفوالد یبرش وارید طبقه 4 مدل در کاررفته به مقاطع: 4-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ... )1 قاب( يفوالد یبرش وارید طبقه 8 مدل در کاررفته به مقاطع: 5-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined . )1 قاب( يفوالد یبرش وارید طبقه 16 مدل در کاررفته به مقاطع: 6-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یثقل بار: 7-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... زلزله بیضر محاسبه يبرا ازیموردن يپارامترها: 8-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... زلزله بیضر: 9-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 10-3  جدول

 .B -1 .... Error! Bookmark not defined ستون حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 11-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 12-3  جدول

 .B -4 .... Error! Bookmark not defined ستون حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 13-3  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 14-3  جدول

 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -1 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 15-3  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 16-3  جدول

 !Error ..... یجانب باربر ستمیس و B-4 ستون زمان هم حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 17-3  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 18-3  جدول

 !Error ..... یجانب باربر ستمیس و C-1 ستون زمان هم حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 19-3  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ ستون حذف از قبل) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 20-3  جدول

 !Error ..... یجانب باربر ستمیس و C-4 ستون زمان هم حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 21-3  جدول

Bookmark not defined. 

 A-1 ...... Error! Bookmark not ستون زمان هم حذف از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 22-3  جدول

defined. 

 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -1 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 23-3  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -4 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 24-3  جدول

Bookmark not defined. 
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 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -8 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 25-3  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -1 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 26-3  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .... یجانب باربر ستمیس و B -8 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 27-3  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .. یجانب باربر ستمیس و B -16 ستون حذف زمان هم از یناش) DCR( تیظرف به تقاضا نسبت: 28-3  جدول

Bookmark not defined. 
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  بیان مسئله 1- 1

که در طول عمر مفید  است بینی رخدادهایی بودهامروزه علم مهندسی سازه همواره سعی در پیش

 گونه یناتوجه مهندسین طراح به . داشته باشد یتوجه قابل یراتتأثسازه بر کارایی و استقامت سازه 

آن  1تخریب پیشرونده. گرددهاي جانی و مالی میرخدادها باعث پایداري سازه و جلوگیري از خسارت

  .گرددمالی و جانی بسیاري می هايبینی آن باعث خسارتباشد که عدم پیشدسته از عواملی می

خود  و تمرکزدر برابر خرابی پیشرونده بیشتر شده  ها ساختمانتوجه مهندسین به طراحی  رو  ینا از

 منظور بهمنطقی را  يها روشکرده و به دنبال آن  ها سازهرا معطوف به دالیل ایجاد خرابی پیشرونده در 

 .ارائه کرده است نشده بینی یشپارزیابی و افزایش مقاومت سازه در برابر حوادث 

هاي مختلف باربر  ها براي مقابله با بارهاي جانبی از سیستم از طرفی مهندسین در طراحی سازه

 ؛باشد سیستم مهاربندي از محبوبیت و استفاده بیشتري برخوردار می بین  ینا درگیرند که  جانبی بهره می

 از. به درك مناسبی از رفتار این سیستم باربر جانبی برسند ددر طی سالیان متمادي مهندسین توانستن و

نیز  همچنین سیستم باربر جانبی دیوار برشی فوالدي. جاافتاده استاستفاده از آن براي طراحان  رو  ینا

نرژي باال، سختی و هاي از قبیل رفتار مناسب در ناحیه پالستیک، میزان جذب ا به دلیل مزیت

دهد، به همین منظور در  پذیري زیاد مهندسین را به سمت استفاده بیشتر از این سیستم سوق می شکل

 یسهو مقاسی ردر برابر خرابی پیشرونده مورد بر نامه عملکرد این دو سیستم باربر جانبی این پایان

براي بهبود  هایی یشنهادپو  شده مشخصو نقاط ضعف و بحرانی هر سیستم در برابر این خرابی  قرارگرفته

  .گردد ها در برابر خرابی پیشرونده ارائه می هاي مجهز به این سیستم عملکرد سازه

                                                 
1 Progressive collapse 
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  پژوهش تیاهمضرورت و  2- 1

 ، در اینقرار گرفت موردتوجهلندن  1پوینت خرابی پیشرونده اولین بار در پی حادثه ساختمان رونان

رخ  18هاي طبقه  اتفاق افتاد، انفجار گاز در نزدیکی یکی از ستونطبقه  22حادثه که در یک ساختمان 

طبقات باالیی و تواما خرابی طبقات  گاه یهتککه این امر موجب از بین رفتن داد و باعث حذف ستون شد 

در طی چند سال بعد از گزارش کمسیون تحقیق، تعدادي از . گردید ها نخالهپایینی به علت برخورد 

کاهش چنین  باهدفدر ایاالت متحده، کانادا و اروپاي غربی مالحظاتی را  ستانداردهااو  دستورالعمل

 مقاومت) 1: زیر بوددر کل هدف این مالحظات یکی از موارد . اتفاقات محتملی در آینده بکار بستند

هاي بار مسیر) 2که براي پایداري کلی بحرانی بودند و یا  ییها الماندر  یرعاديغموضعی در برابر بارهاي 

حمالت  از وقوعولی بعد . کلی ناشی از خرابی موضعی يا سازهجایگزین براي پیشگیري از پیشرفت خرابی 

ها به چالشی مهم  ي تجارت جهانی خرابی پیشرونده در سازهدوقلوهاي  سپتامبر به برج 11تروریستی 

ین تدو GAS و UFC ز قبیلهاي ویژه براي مقابله خرابی پیشرونده ا نامه آیین بعدازآند، مبدل گردی

 .گردید

تحلیل و طراحی خرابی پیشرونده را براي  نامه یینآ، GSA،2عمومی آمریکا هاي یسسرواداره 

مدرن مهم ارائه داد تا اطمینان حاصل کند که پتانسیل  ياه پروژهاداري و فدرال جدید و  يها ساختمان

نوسازي مهم، در نظر  يها پروژهجدید و  يها ساختمانو اجراي  یزير برنامهخرابی پیشرونده در طراحی، 

اسکلت  يها سازهروي  منحصراًمنتشر شد که  2000نخستین بار در نوامبر  نامه یینآاین . است شده گرفته

را براي بررسی خرابی پیشرونده در  نامه یینآنیاز به بروز رسانی این  متعاقباً GSA. کرده بودبتنی تمرکز 

  .را ارائه داد يتر کاملنسخه  2003اعالم کرد و در سال  فوالدي يها سازه

در راستاي پیشگیري از خرابی پیشرونده  صرفاً GSA، نیز همانند UFC، 3معیار تسهیالت متحد

بکار  يها روشدرجه اهمیت سازه و  نامه یینآدر این . است شده طرح، DOD، 4توسط وزارت دفاع آمریکا

                                                 
1 Ronan Point 
2 General Services Administration 
3 Unified Facilities Criteria 
4 Department of Defense 
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رفته در یک ساختمان براي مقاومت در برابر خرابی پیشرونده بر اساس پارامتري تحت عنوان گروه 

OCاهمیتی، 
  .شود یم، بیان 1

هاي جاري، حین رخ داد  نامه شده بر اساس آیین یطراحهاي  تواند براي سازه ین پدیده همچنین میا 

 هرگونهیگر د عبارت به. خرابی کل سازه گردد منجر بههاي شدید مشکالتی را بوجودآورد و حتی  زلزله

هاي سازه ممکن است باعث بوجودآمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه  ضعف در طراحی یا اجراي المان

هاي سازه در برابر  رو بررسی و تحلیل عملکرد سیستم  ینا از. اي گردد حین بارگذاري انفجاري و یا لرزه

  .باشد خرابی پیشرونده امري الزم می

قرار  موردتوجهدو معیار اساسی را  ها نامه یینآروند طراحی مقاوم در برابر تخریب پیشرونده در این 

  :دهد یم

 .شود یماعمال  برسازهیک عضو بحرانی  حذفکه پس از  يا اضافهنیروهاي  - 1

 .، براي مقاومت در برابر این نیروها و جلوگیري از وقوع تخریب پیشروندهيا سازهظرفیت  - 2

مانند افزایش  ییها روشافزایش مقاومت سازه در برابر خرابی پیشرونده  منظور به ها نامه یینآدر این 

جایگزین انتقال نیرو، افزایش مقاومت اعضا و افزایش یکپارچگی به کار  يها راهدرجه نامعینی یا 

  .است شده گرفته

که در  ها سازه یازموردنارچگی یکپ ینتأمبرخی از جزییات طراحی و  دهد یمنتایج مطالعات نشان 

براي مقابله با  یازموردن هاي یتتقو، مشابه شده عنوانجدید براي مقاومت در برابر زلزله  هاي نامه یینآ

عملکرد بهتري در مقابل  اند شده یطراح يا لرزهنیاز  بر اساسکه  ییها سازهو  باشد یمانهدام پیشرونده 

 ).1997 3، هینمن و هاموند2005 2هایز و همکاران( دهند یمخرابی پیشرونده از خود نشان 

است،  هاي مختلف باربر جانبی انجام شده در تحقیقات پیشین مطالعاتی کم و بیش در مورد سیستم

است نسبت به سیستم دیوار برشی  صورت گرفته در این بین مطالعاتی که در مورد سسیستم مهاربندي

استفاده کمتر سیستم دیوار برشی فوالدي نسبت  داشتن و امر تازگیاست که دلیل این  فوالدي بیشتر بوده

 با توجه به مقبولیت سیستم مهاربندي در بین مهندسین در استفاده از آن و. به سیستم مهاربندي است

                                                 
1 Occupancy Category 
2 Hayes et al 
3 Hinman and Hammond 
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روند رو به رشدي که در استفاده از سیستم دیوار برشی فوالدي در پیش است، موجبات پژوهشی را 

مقایسه عملکرد این دو سیستم در برابر خرابی پیشرونده بپردازد تا مزایا و معایب دو  کنند که به ایجاب می

 .سیسستم در مقایسه با یکدیگر در شرایط مختلف سازه مشخص گردد

  اهداف تحقیق 3- 1

این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد دو سیستم مهاربندي و سیستم دیوار برشی فوالدي در  در

مناسب در  هاي یهتوص یتدرنهاو  گیرد یمقرار  یموردبررسخرابی پیشرونده  هاي فوالدي در برابر سازه

  .گردد یمرابطه با بهبود عملکرد این دو سیستم در برابر خرابی پیشرونده در حد امکان ارائه 

  :باشد یمزیر  سؤاالتبه  ییگو پاسخهدف از این تحقیق 

  برابر خرابی پیشرونده چه عملکرد سیستم مهاربندي با سیستم دیوار برشی فوالدي در

  هاي دارد؟ تفاوت

 توان حکم به مطلق بودن برتري یک سیستم نسبت به سیستم دیگر در برابر خرابی  آیا می

 پیشرونده داد؟

 یشروندهپها را به لحاظ پدیده خرابی  توان عملکرد این سیستم با لحاظ چه تمهیداتی می 

 بهبود بخشید؟

دیوار  یستمو سهاي مختلف فلزي با استفاده از سیستم مهاربندي فوالدي  در این پژوهش سازه

ها از براي بررسی خرابی پیشرونده در سازه. شوند هاي معتبر طراحی می نامه برشی فوالدي بر اساس آیین

خرابی پیشرونده با استفاده روش مسیر  براي ارزیابی روند. شوداستفاده می UFCو  GSAاستانداردهاي 

ها را تحلیل کرده و وضعیت سازه با معیارهاي  سناریوهاي مختلف حذف ستون UFCنامه زین آیینجایگ

  .شود آن تعیین می پذیري یبو آس شده یبررس UFCدر دستورالعمل  شده مطرحپذیرش 

دارند و همچنین حذف یک عضو که پدیده  یرخطیغبه رفتار واقعی مصالح که رفتار  با توجه

  .هستنامه تحلیل دینامیکی غیرخطی  در این پایان شده گرفته، تحلیل به کار هستدینامیکی 



 

6 

 

  رئوس مطالب 4- 1

 دومفصل  درو اهداف تحقیق است،  رتو بیان ضرو مسئله صورتبعد از فصل اول که تعریفی از 

 شده یمعرفو مطالعات قبلی در همان زمینه  ها نامه یینآ ازجملهمنابع موجود در رابطه با خرابی پیشرونده 

تحلیلی  يها مدل در فصل سوم. گردد یمو تعداد از مفاهیم بنیادي در رابطه با این پدیده تشریح 

این  درنیز  ها یلتحلنتایج حاصل از . توصیف خواهد شد افزار نرمدر  ها آن يساز مدلو نحوه  شده یمعرف

نهایی از این تحقیق و  گیري یجهنتخالصه و  در فصل چهارم یتدرنهاارائه و بررسی خواهد گردید و  فصل

   .شود یممرتبط ارائه  ها یشنهادپ



 

  

  

  

  

  

  

 :دومفصل  2

 خرابی پیشرونده
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 مقدمه 1- 2

تمام تالش مهندسین دستیابی  رو  ینا ازباشد، ترین مسائل در طراحی سازه میایمنی یکی از کلیدي

دلیل کاهش یا جلوگیري از وقوع عواملی که باعث خدشه به ایمنی سازه  باشد، به این به سازه ایمن می

عبارت است از  که باشد یکی از این عوامل خرابی پیشرونده می .باشد می یرناپذ اجتناب، امري  گردد می

تواند منجر به فروریزش کل  انتشار آسیب اولیه ناشی از یک آغازگر از یک عضو به اعضاي دیگر که می

تعریف کرده  گونه خرابی پیشرونده را این ASCE7نامه  بخش بزرگی از آن گردد، همچنین آیین سازه یا

تخریب کلی سازه و با  یجهدرنتگسترش یک خرابی موضعی اولیه از یک عضو به عضو دیگر و  "است 

نیز خرابی پیشرونده نوعی از خرابی است که در آن خرابی  UFCاز منظر  ."تخریب قسمت بزرگی از آن

  .است تر بزرگنهایی نسبت به خرابی ناشی از علت اولیه بسیار 

و  شود یمسنتی طراحی، از طریق اعمال بار و مقاومت تعیین  يها روش در ها ساختمانپایداري 

، در نظر شود یمو یا سازه  يا سازهاي که منجر به ایجاد خرابی در اعض ازحد یشب هاي يبارگذار، یطورکل به

و گسترش مفاهیم طراحی بر اساس  ها سازهتحلیل و طراحی  هاي یکتکنپیشرفت در . شود ینمگرفته 

، محققان را به یرطبیعیغحوادث طبیعی و  براثر ها سازهبا مشاهده عملکرد بعضی از  زمان هم، 1عملکرد

، سوق داده شود ینممعمول در نظر گرفته  هاي یطراحکه در  یرعاديغدر شرایط  ها سازهسمت بررسی 

 یرطبیعیغحوادث  ینو همچن 1995 3و کوبه 1194 2نورتریج يها زلزلهحوادث طبیعی از قبیل . است

و همچنین حمالت تروریستی به ساختمان مرکز  1995ساختمان فدرال آلفرد پی مورا  يگذار بمبمانند 

اعضا و گسترش آن و سرانجام خرابی پیشرونده سازه شده  يا هساز، منجر به شکست 2001تجارت جهانی 

                                                 
1 Performance Based Design 
2 Northridge; 1994 
3 Kobe; 1995 
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به همین دلیل . زیاد و ضررهاي اقتصادي کالن بوده است يها انسانکه نتیجه آن از دست رفتن زندگی 

 .است قرارگرفته موردتوجهاست که خرابی پیشرونده در طول دهه گذشته، بسیار 

  ها سازهاز خرابی پیشرونده در  يها نمونه 2- 2

  1ختمان رونان پوینتسا 2-1- 2

می سال  16در . ساخته شد 1968تا  1966رونان پوینت ساختمانی آپارتمانی بود که بین سال هاي 

طبقه بود اتفاق  22که در گوشه ساختمان  ، انفجار گاز زیر پانل دیوار خارجی در طبقه هجدهم1968

به هم پیچ می شدند  ها سقفبتن آرمه بود که دیوارها و  ساخته یشپدیوار و سقف  يا سازهافتاد، سیستم 

 ها سقفپایینی حذف گردد،  دارنده نگهاگر دیوار  این بدان معنی است که. شدند یمو اتصاالت با مالت پر 

بنابراین زمانی که پانل دیوار در طبقه ؛ پتانسیل زیادي براي ایستادگی در برابر خمش نخواهند داشت

 ریخته شده يها نخالهجار به بیرون رانده شد، طبقات باالتر منهدم شدند و سقوط هجدهم بوسیله انف

انهدام  شود میدیده  1-2 شکل همانطور که در . طبقه همکف نمودند تا تر یینپاشروع به خرابی طبقات 

بودن ساختمان از نامعینی الزم و ایستادگی اتصال سقف در برابر خمش  بهره یباین ساختمان بدلیل 

  ).2009، 2منچل(گرفت پیشرونده صورت  صورت بهتوزیع  ناشی از باز

 

  )2009استاروسک، ( ینتپوخرابی پیشرونده ساختمان رونان : 1- 2 شکل 

 
                                                 
1 Ronan Point 
2 Menchel 
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Nowadays progressive collapse occurrence in structures has been a challenge and 

concern and it is need to present suitable solution to resistant the structures against this 

phenomenon. In addition, it is necessary to assess the vulnerability of existing and under 

construction structures against progressive failure phenomenon. One of the important and 

impressive factors of structure resistance against progressive failure is the type of lateral 

load resisting system. Steel bracing and steel shear wall systems are effective lateral load 

resisting systems in designing and seismic retrofitting of steel structures to enhance their 

stiffness and resistance against earthquake. In this thesis, the performance of steel 

structures equipped to bracing and steel shear wall systems has been compared against 

progressive failure using the “alternative path” method recommended in UFC2013 & 

GSA2003 regulations. To this end, first for each mentioned systems 3 structure with 4, 8 

and 16 stories have been designed and then using nonlinear dynamic analysis, the effect of 

elimination of column in different height of structure has been investigated. Based on the 

results of numerical simulations, it has been found that by increasing the height of structure 

progressive failure potential is reduced for both systems. In addition, with comparing the 

results, it has been shown steel shear wall system has worked similar to steel bracing 

system regarding progressive collapse criterion.  
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