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 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

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

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

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

 .بالمانع است

  ي مهندسی عمران گرایش زلزلهمقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهاینجانب آرزوغریبی اصل دانش

                  29/06/96که در تاریخ   9444464109ي دانشجویی ي فنی مهتدسی دانشگاه محقق اردبیلی به شمارهدانشکده 

سـوزي  ي نرم در معرض آتـش هاي فوالدي داراي طبقهت عنوان بررسی رفتار سازهي تحصیلی خود تحنامهاز پایان

 پس از زلزله 

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده

گونه مدرك تحصیلی یا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر        نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امل و خارج از کشور ارائه ننمودهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخدانشگاه

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

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

و مقرّرات مربوطـه و بـا    ام، مطابق ضوابطدر مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

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

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمداشته باشم، از حوزهنامه را پایان

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

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(ان مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگ

، منجمله ابطـال مـدرك تحصـیلی   (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .ات مربوطه رفتار نمایدمقرّر

  آرزو غریبی اصل :نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ
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 فنی مهندسیي دانشکده

   عمرانمهندسی گروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  زلزله گرایشمهندسی عمران ي در رشته

  

  :عنوان

  سوزي پس از زلزلهي نرم در معرض آتشهاي فوالدي داراي طبقهازهبررسی رفتار س

  

   :راهنما استاد

  دکتر کاظم شاکري

  

 :مشاور استاد

  ناصرالدین شاهبازي مهندس

  

 :پژوهشگر

  آرزو غریبی اصل

 

  1396 شهریور
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  فنی مهندسی يدانشکده

  عمرانگروه آموزشی 

 

  رشدي کارشناسی انامه براي دریافت درجهپایان

  زلزله گرایش مهندسی عمراني در رشته

  

  :عنوان

  سوزي پس از زلزلهي نرم در معرض آتشهاي فوالدي داراي طبقهبررسی رفتار سازه

  

 :پژوهشگر

  آرزو غریبی اصل

 

  بسیار خوب يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی   ءامضا  سمت 

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  دکتر کاظم شاکري

    استاد مشاور  مربی  ناصرالدین شاهبازي مهندس

    داور  استادیار  دکتر الهام قندي

  96 – شهریور
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  :تقدیم به

  هاائمه اطهار علیه السالم و مظلومترین مظلوم

 ماه  ه الحسین علیه السالم واباعبداللّ ،مهربانم شاه

   ابوالفضل العباس علیه السالم ، مهربانم
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  :سپاسگزاري

کنم هـر چـه دارم متعلـق بـه خداونـد اعتراف می  بنده حقیر آرزو غریبی اصل 

ن را امیـد آ. باشد و هیچ ندارم که تقدیم بهترین یـارو یـاور زنـدگیم کـنممهربان  می

  .مرا از درگاه خود مراند د ودارم  تمام گناهان مرا ببخش
  

  

  

  

  

  

  

  

  آرزو: نام                                        غریبی اصل :دانشجو خانوادگی نام 

  پس از زلزله سوزينرم در معرض آتش يطبقه يدارا يفوالد هايرفتار سازه بررسی: نامهعنوان پایان

  دکتر کاظم شاکري :راهنما استاد 

  ناصرالدین شاهبازي مهندس: رمشاو استاد 
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                         مهندسی عمران :رشته                                                      کارشناسی ارشد :یتحصیل قطعم

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                               زلزله:   گرایش

  109 :اتصفح تعداد                   29/06/96  :دفاع تاریخ                    ندسیفنی مه  :دانشکده

  :چکیده

د خیلی شدیدتر و تهدید نتوانسوزي پس از زلزله گاهی میخطرات ناشی از آتش دندهنشان میسوابق تاریخی 

سوزي پس از زلزله در شاثرات آت يلعهمطا بنابراین .دنلرزه در محل مورد نظر باشتر از خطرات ناشی از زمینکننده

ترین الآلپ هیمالیا قرار دارد و یکی از فعخیز لرزه روي کمربند ایرانکه کشور این با توجه بهمخصوصا ها ساختمان

در هاي گسترده برق و گاز و شبکهداشتن کیفیت ساخت و ساز در کشور  با در نظر خیز جهان استلرزهمناطق

هاي فوالدي به طور وسیعی در سراسر سازهبه اینکه با توجه  همچنین .رسدري به نظر میضرو شهرهاي بزرگ

 .گیرندمورد استفاده قرار می ،دنباشها نسبت به سایر مواد میجهان، که از دید طراحان فوالد یکی از بهترین گزینه

سوزي پس از زلزله ف در هنگام آتشو یکی از نقاط ضع بودهسوزي پذیر در برابر آتشي آسیبیک مادهآنها  اما

مخصوصا  ،هانامنظمی در ساختماني مطالعهموارد باال با توجه به موضوع پژوهش، بر عالوه .دنشومحسوب می

که بیشتر به دالیل معماري و  ،)ي نرمطبقه( ي اولدر طبقه هاي داراي نامنظمی از نوع سختی جانبیساختمان

نیز  دارندسوزي پس از زلزله آتش تحتحساسیت بیشتري  هاي منظمبه ساختمان نسبت و شوندمی ایجادزیبایی 

 .مهم خواهند بود

 درمشخصات پالن و ارتفاع طبقات  قاب خمشی فوالدي، بارگذاري، ابتدا با توجه به نوع سیستماین پژوهش در 

آن به صورت منظم ، دو نمونه سازه به طوریکه یک نوع  FEMA-355Cمندرج در SAC يساختمان نه طبقه

آمریکا  ينامهمطابق با جدیدترین آییند، باشمی ي اولي نرم در طبقهنوع دیگر داراي طبقه و) ي نرمبدون طبقه(

افزار در نرمي مورد نظر پیرامون هر دو نمونه فوالديسپس قاب دو بعدي از سیستم قاب خمشی  .اندشده طراحی

ABAQUS  وSAP در  خطیبا استفاده از تحلیل استاتیکی غیر زي زلزله،ساشبیه بانهایت در . اندشده سازيمدل

سوزي و در معرض آتش هاکه قاب هاییتاثیر حالت ABAQUS افزارنرم در سازي آتشو شبیه، SAPافزار منر

ي ي طبقهي دارانمونه سازه اند و بر طبق نتایج مشاهده شده استبررسی شدهد ندار سوزي پس از زلزله قرارآتش

ي بدون طبقهي نسبت به نمونه سازه ي اولدر طبقه کمتري مقاومت سوزي پس از زلزله مدت زماننرم تحت آتش

ي از محدوده سوزي پس از زلزلههاي آتشدر برخی از سناریوي نرم بدون طبقهي همچنین نمونه سازه .دارد نرم

را سوزي پس از زلزله در برابر آتش ضعف وتغییر کرده زش ي فروریي آستانهسطح عملکرد ایمنی جانی به محدوده

  .است نشان داده

  

  .هاي فوالديسازه ،آتش سوزي پس از زلزله ،نرم، تحلیل استاتیکی غیر خطی يطبقه :هاکلید واژه
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 مقدمه  - 1- 1

از  یکی. گرددي میسازه هاي شهر درزلزله با ایجاد خطرات اولیه و ثانویه منجر به ایجاد آسیب 

در آنها پذیر در برابر آتش هاي آسیبهایی که تراکم ساختمانمهمترین خطرات ثانویه زلزله براي شهر

هایی با توزیع گاز طبیعی تحت فشار یا شبکه شهرچنین هم. باشدمی پس از زلزله سوزيباالست، آتش

سوزي پس از زلزله آتش. سوزي پس از زلزله قرار دارندتوزیع برق هوایی بیشتر در معرض خطر آتش

توانند باعث و می دهندباشند که به علت زلزله رخ میمان سوزي همزتواند شامل تعداد زیادي آتشمی

کاربرد زیاد  نوع مصالح ساختمانی، توجه به با .قتصادي وسیع گردندا ی ووارد آمدن خسارت اجتماع

به . باشدیهاي مهم آن م، حساسیت فوالد به دما یکی از ضعفآنیاي زیاد مزا هاي فوالدي وسازه

ي رظرفیت بارب شود، لذامی کاستهدماهاي باال به طور چشمگیري  خواص مکانیکی فوالد درطوریکه از 

با توجه به ضعف فوالد در بنابراین . کندکاهش پیدا میها در مواقع آتش سوزي به شدت سازه این نوع

-میهاي فوالدي از اهمیت خاصی برخوردار سوزي در سازهسازي اثرات آتشبرابر افزایش حرارت، شبیه

 .باشد

  

ضعف  گر نقاطدی از ي نرم،وجود نامنظمی از نوع طبقهسوزي، علیرغم ضعف فوالد در برابر آتش

ي نرم طبقه با توجه به اینکههمچنین  .باشدمی پس از زلزله سوزيساختمان هاي فوالدي درحین آتش

در طبقات همکف به علت ارتفاع زیاد ستون و نیز در طبقات میانی ساختمان به علت کاهش سختی 

نند زلزله سان فرانسیسکو ما(دارد را در بر تغییر مکان جانبی بیشتر و  دهدمیرخ سیستم بابر جانبی 
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- میمنجر به خرابی در کل ساختمان  و باعث ایجاد کمانش کلی در ستوندر نتیجه  ).1تایپرلوما  1989

 .سوزي پس از زلزله بررسی گرددشود و بهتر است در برابر آتش

توجه  سوزي مورد بررسی وها در برابر آتشدر دو دهه اخیر بحث طراحی و مقاوم سازي سازهبنابراین 

  .گرفته شده استر ها، ضوابط خاصی براي این مورد در نظهاي طراحی سازهقرار گرفته و در آیین نامه

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش-2- 1

د خیلی نتوانسوزي پس از زلزله گاهی میخطرات ناشی از آتش دندهتاریخی نشان میسوابق 

زلزله به عنوان مثال . دندر محل مورد نظر باشلرزه تر از خطرات ناشی از زمینشدیدتر و تهدید کننده

هاي پس از سوزيلرزه جزء بزرگترین آتشهاي بعد از این زمینسوزيفرانسیسکو که آتشسان 1960

 مربع تخریب شدمترکیلو 12ساختمان در مساحت  2800سوزي بیش از در اثر این آتش .باشدزلزله می

تن  3000سوزي به بیش از هاي این آتشدالر ایجاد کرد و کشتهمیلیون  250خسارتی معادل با  بطوریکه

آلپ هیمالیا قرار دارد و یکی از  خیزلرزه که کشور عزیز ما روي کمربندتوجه به اینا همچنین ب. رسید

- با در نظر داشتن کیفیت ساخت و ساز در کشور و شبکه بنابراینخیز جهان است لرزهترین مناطقفعال

-به خصوص در ساختمان هاسوزي پس از زلزله در ساختمان، مطالعه اثرات آتشرق و گازهاي گسترده ب

   .رسدضروري به نظر می هاي نامنظم

ولی هدف از این پژوهش تنها . دنچندین عامل در نامنظم بودن ساختمان دخالت داربا وجود اینکه 

ظمی از نوع داراي نامنون ساختمان پیرامبا سیستم قاب خمشی ویژه فوالدي  هايبررسی رفتار ساختمان

-سوزي پس از زلزله میسوزي و آتشآتش در معرض آنو بدون  )ي نرمطبقه( سختی جانبی در ارتفاع

، هامهاربند موجود در دهانه حذف ،یفن ای يمعمار لدالی به ي نرم بیشترطبقه بنابراین همانطور که .باشد

 باعث تواندمی شودي همکف ایجاد میافزایش ارتفاع در طبقهو  طبقه کی یبرش واریددر  بازشو ایجاد ای

                                                

1-Loma prieta 
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نسبتا  يروهاین وي مذکور شده طبقهدر  و تغییر مکان جانبی نسبتا زیاد یجانب یسخت یکاهش موضع

  .داشته باشد یآثار مخرب و کند جادیا آن طبقه رادر اعضاء و اتصاالت مربوط به  يادیز

  

  روش انجام پژوهش -3- 1

ارتفاع  پالن ومشخصات  جه به نوع سیستم قاب خمشی فوالدي، بارگذاري،ابتدا با تووهش در این پژ

، دو نمونه سازه به طوریکه یک نوع آن به  FEMA 355Cمندرج در SACي طبقات در ساختمان نه طبقه

، اشدبمی ي اولي نرم در طبقهو نوع دیگر داراي نامنظمی از نوع طبقه) ي نرمبدون طبقه(صورت منظم 

سپس قاب دو بعدي از سیستم قاب . اندطراحی شده (ASCE7-10) نامه آمریکامطابق با جدیدترین آیین

و با اند سازي شدهمدل SAPو  ABAQUSافزار ي مورد نظر در نرمخمشی فوالدي پیرامون هر دو نمونه

- با مدلدر نهایت  .نداسنجی شدهصحت ETABSافزار د اول قاب سه بعدي در نرموم زمان تناوبنتایج 

سازي آتش در ، و مدلSAPافزار آور در نزمخطی پوشسازي زلزله، با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر

سوزي پس از زلزله قرار دارد سوزي و آتشکه قاب در معرض آتش هاییتاثیر حالت ABAQUSافزار نرم

  .گیري بیان گردیده استحاصل به طور مفصل در فصل نتیجه نتایج و مقایسه شده است

  

  ساختار پایان نامه -4- 1

 و ضرورتکلیات تحقیق،  به بیان اهدافرو فصل پیش . استنامه در پنج فصل تدوین شده این پایان

سوزي و ي تحقیق اثراتی از آتشپیشینهدر فصل دوم . پردازدمی و روش انجام پژوهش اهمیت پژوهش

فصل سوم شامل . گیرندمیالدي در برابر آن مورد بررسی قرار هاي فوسوزي پس از زلزله و سازهآتش

انتخاب نیز  مدر فصل چهار. باشدهاي مختلف مینامه ي نرم از دید آیینتعریف نامنظمی و بررسی طبقه

هاي نمونه در برابر آتش و اي و نتایج حاصله از تحلیل سازههاي سازهها، مدلسازه نمونه، صحت سنجی

از زلزله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نهایتا در فصل پنجم، خالصه نتایج این سوزي پس آتش

  . تحقیق بیان شده است
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  :فصل دوم

پس از زلزله  سوزيآتش و سوزياثرات آتش

  هاي فوالديسازهبر روي 
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  مقدمه -2-1

 بر رويزلزله  از پس سوزيآتش و سوزياثراتی از آتش تحقیقي پیشینهنامه، در این بخش از پایان

  .گرفته استبررسی قرار مورد هاي فوالدي سازه

  

  هاي فوالدي سازه بر روي سوزي پس از زلزلهآتشو  سوزياثرات آتش - 2-2

فوالد  ،از دید طراحان .گیرندهاي فوالدي به طور وسیعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار میسازه

دهد به دلیل پذیر آن اجازه میچنین رفتار شکلهم. باشدیر مواد میها نسبت به سایکی از بهترین گزینه

پذیر در برابر ، فوالد یک ماده آسیبمذکورهاي علیرغم مزیت. تغییر شکل پالستیک دهد ،شدن تسلیم

سرانجام به شکست در برابر عث کاهش سختی و مقاومت در آن شده و باشد که حرارت باال باآتش می

 .شودبزرگ منجر میهاي تغییر شکل

. هاي فوالدي استسوزي یک نگرانی عمده در ارتباط با سازهبا توجه به اینکه امنیت در برابر آتش

به نام  ،بنديکن و نصب مواد پوشش به عنوان عایقاستفاده از کپسول مواد آتش خاموشبا بنابراین 

- سوزي میبرابر آتش مت فوالد درسعی در افزایش مقاو SFRM1ند هاي غیرفعال اطفا حریق مانسیستم

سوزي پس از زلزله رخ آتششدید  يوقوع زلزلهدر اثر اما این امر همیشه برقرار نبوده و ممکن است . شود

شدگی در پاسخ به لنگر پیچشی نرم ،در محل تشکیل مفصل پالستیک تیر SFRMافزایش دماي  با و داده

این کاهش در سختی  در نتیجه .داشته باشدیر را در پی کاهش در ظرفیت خمشی تبر تیر و ستون و  وارد

 .)2012، 2همکاران کلر و( سوزي پس از زلزله را منجر خواهد شدتشدید جابجایی در اثر آتش ،پیچشی

شود انرژي و بار  بحرانی محوري در یک مشاهده می  SFRMبنديي عایقعدم وجود مادهدر صورت  اما

                                                

1- Sprayed fire resistive material 
2- Keller et al 
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هم  .)2014، 1همکارانو  ونگ(باعث شده است  خرابی در ستون را و افتهستون با افزایش دما افزایش ی

تیر و ستون اتصاالت  نوع ی،چشیپ یسخت کاهش زانیم ی درمصرف يهانوع فوالد یبررس چنین عالوه بر

   .)2015، 2پزکی کلر و(د بود نخواهمهم نیز  در آن

  

 يبندقیعا يماده یختگیرفرو، زلزلهاز  یناش يگذاربار يهاکلیتعداد س علیرغمدر اتصاالت نیز 

SFRM ، آتش ریتاث و اتصالاز مختلف  يهیدر ناح يگذارربا کلیس تعداد شیبا افزا آن یخوردگترك -

ضخامت ، مورد استفاده يمادههمچنین نوع  .)2015، 3و همکاران کلر( باشدمهم میپس از زلزله  يسوز

 شیو افزا میاز کرنش تسل شتریب یوارد شدن کرنش ای هیکرنش اولمطابق با  یکشش يرویورق بر اساس ن

 .)2011، 4برکستان( باشندم میهاي فوالدي نیز مهستون SFRM يماده یخراب دما در

  

و  سانگبا توجه به تحقیقات  شودبررسی ستون تیر و بر روي سوزي تنها در صورتی که آتش

در  هیضعف اول ینوعدر تیر که  کیپالستمفصل  لیتشکشود به دلیل مشاهده می) 2015( 5همکاران

نداشته  سوزيمقابله با آتش يبرا یاندمقاومت چن در اثر اعمال زلزلهشود باعث می دارد،فوالد را  یسخت

 شکل( Hهاي نتایج تجربی بر روي یک سري از ستون) 2006( 6و همکاران یانگدر مورد ستون نیز  .باشد

هاي نسبت الغري و نرخ پهنا به ضخامت در ستون .دهندتحت بار ناشی از آتش ارائه می )1-2 شکل(

 بنابراین. باشندکمانش محلی می فوالدي مورد نظر به ترتیب دو عامل مهم وابسته به کمانش کلی و

به مقاومت  توانندمیفشرده هایی با مقطع غیرستون شده استبراساس نتایج تجربی بدست آمده مشاهده 

                                                

1- Wang et al 
2- Kellera & Pessikia 
3- Keller et al  
4- Braxtan 
5- Song et al 
6- Yang et al 
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، 50هایی با مقطع پالستیک و با نسبت الغري بیشتر از ستون همچنین در. دبرسنتسلیم در دماهاي باال 

 در. کنداز مقاومتش در دماي محیط کاهش پیدا می % 40مقاومت ستون به طرز چشمگیري به 

 %70باشد ستون بیشتر از  50گراد در صورتی که نسبت الغري ستون کمتر از ي سانتیدرجه 500دماي

به باال  50و نیز نسبت الغري  در همین دماکند در حالی که دماي محیط حفظ میاز مقاومت خود را در 

ي درجه 500به طور تجربی دماي در نتیجه . کندستون به طور چشمگیري کاهش پیدا میمقاومت 

 67/0اند که این امر به دلیل اطمینان از مقاومت ستون بیشتر از گراد را دماي بحرانی در نظر گرفتهسانتی

به دلیل  50همچنین در نظر گرفتن نسبت الغري محدود به . باشداومت تسلیم آن در دماي محیط میمق

 .باشدمی جلوگیري از شکست ترد در ستون هاي فوالدي

 

- یک سري از مطالعات تجربی در ارتباط با بررسی ستون) 2009( 1هسیو و یانگدیگر  تحقیقیدر 

در واقع . دندهارائه میدر شرایط آتش سوزي و ر محوري عرض بادر م )2-2شکل ( SN490هاي فوالدي 

و تنش پسماند بر روي مقاومت نهایی از  هدف بررسی تاثیر نرخ پهنا به ضخامت بال ستون، نسبت الغري

گیري شده است که با افزایش نرخ پهنا به ها نتیجهبا این بررسی. باشددر دماي معین می SN490ستون 

همچنین رفتار  .کندمقاومت نهایی ستون کاهش پیدا می ،سبت الغري ستونضخامت در بال ستون و ن

گراد حساس ي سانتیدرجه 550به نرخ پهنا به ضخامت و نسبت الغري در دماي کمتر از نسبت ستون 

گراد شدید ي سانتیدرجه 550بیشتر از ر ناشی از این دو ضرائب در دماي در حالی که تاثی. باشدمی

شود بر این مشاهده میعالوه. رودکرده و رو به زوال میمقاومت ستون به تندي کاهش پیدا  اما دنباشنمی

ستون از حالت کمانش کلی االستیک   سوزي مد شکستکه به علت تنش پسماند آزاد شده در هنگام آتش

  . کنددر دماي باال تغییر پیدا می پالستیکدر دماي اتاق به کمانش محلی 

                                                

1- Yang & Hsu 
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  .)2006،  یانگ و همکاران( هاي مورد انتخابینمونه ستون هاي شکستحالت: 1- 2ل شک

  

  

  )ب)                                                        (الف(                                   

- تیي ساندرجه 600کمانش محلی در دماي ) الف . 34با نرخ الغري ی یهانمونه ستون حالت شکست: 2- 2ل شک

  .)2009،  هسیوو یانگ ( محلی بعد کمانش کلی در دماي اتاقکمانش ) ب .گراد

  

  مختلف در مورد کمانش محلی  ينامهاند که چندین آییننیز پیشنهاد داده )2014( ونگ و همکاران
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Abstract: 

Historical records show that the risks of post-earthquake fire can sometimes be more 

severe and more threatening than the earthquake hazards at the site. Therefore, studying 

the effects of post-earthquake fire in buildings according to the quality of them and the 

network extensive gas and electricity supply in major cities of Iran country, that are 

located on the seismic belt-Alpine Himalayas and are one of the most active seismic 

zones in the world, is important. Also steel structures are widely used throughout the 

world, which they are one of the best options available to other materials in the eyes of 

steel designers. But they are vulnerable material under post-earthquake fire. In addition, 

the study of irregular buildings, especially the buildings with soft story, that are mostly 

created for reasons of architecture and beauty. They will be more susceptible under the 

post-earthquake fire than regular buildings. 

In this study, two types of structures conforming to the loading and specifications of 

the plan and the height of SAC 9 building in FEMA-355C are designed with ASCE7-10 

Code that one of them is regular (without soft story) and the other is irregular in the first 

story (with soft story). Then, 2-D frame of the steel moment frame around both samples 

is modeled on ABAQUS and SAP softwares. And with simulating the earthquake, by 

non-linear static nonlinear analysis in SAP software, and fire simulating in ABAQUS 

software, the effect of the frames has been investigated exposed by the post-earthquake 

fire. Finally, it is observed, that regular frame in the first story have a shorter time of the 

resistance than irregular frame under the post-earthquake fire. Also, irregular frame 

changes from performance level of life safety to performance level of collapse prevention 

by the post-earthquake fire in some selected scenarios of fire. 

Keywords: Soft story, nonlinear static analysis, post-earthquake fire, steel structure. 
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