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 چکیده:

ودن و صادی بهای بتنی به خاطر اجرای آسان، اقتاستفاده از مهاربندهای فلزی در ساختمان   

 وار برشی های دارای دیونسبت به دهانههای مهاربندی شده قابلیت ایجاد نورگیر در دهانه

د خیر مورهای بتنی ضعیف موجود در برابر زلزله در چند دهه اکردن ساختمانهمچنین مقاوم

دهای هاربنمتوجه محققین قرار گرفته است هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه عملکرد انواع 

مان ل مهاربند و نحوه چیدباشد که مواردی از قبیل شکهای بتنی میفلزی در ساختمان

حلیل تنجام مهاربندها در ارتفاع قاب بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با ا

ریب پذیری، ضای همچون، ضریب شکلاستاتیکی غیرخطی، پارامترهای موثر در طراحی لرزه

وسط یک تجانبی االست سختیمقاومت سیستم، ضریب رفتار و پذیری، ضریب اضافهکاهش شکل

ست. رفته اگمکان طبقه بام به حد خرابی سازه، مورد مقایسه قرار قاب بتنی تا رسیدن تغییر

نالیزها و آ نتایج انجام شده است.SAP2000 افزار های مذکور توسط نرمتحلیل غیرخطی سیستم

ومت، ایش مقاکردن مهاربند فلزی باعث افزاضافه ;دهنده این است های انجام شده نشانبررسی

یری و پذمکان قاب بتنی خواهد شد. و همچنین باعث افزایش ضریب شکلسختی و کاهش تغییر

 ضریب رفتار قاب تا حد خرابی، در قاب بتنی خواهد شد.
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مقدمه -1-1  

د ورت زیاد که در صباشمکان در طبقات سازه میایجاد تغییر ،هاعملکرد نیروی ناشی از زلزله در سازه   

ای هسیستم ،بی زلزلهها جهت مقابله با نیروهای جانسازه گردد. در بیشتر سازه تواند باعث خرابیبودن می

ی را ای نسبهشکلتغییر ،گردند که با ایجاد سختی جانبیابر نیروهای جانبی، طراحی میمقاوم در بر

 ومل نموده ای تحصورت عمل درون صفحه ها نیروهای افقی زلزله را بهسازند. این سیستممحدود می

 دهند.انتقال می

های بتن طوریکه در سازه توانند متفاوت باشند، بهای بر حسب نوع سازه میهای مقاوم لرزهسیستم   

های در سازه شود واستفاده می ایعنوان عناصر مقاوم لرزه به برشی دیوار مسلح عمدتا از اتصاالت صلب و

با توجه به وجود برخی از مسائل  باشند.مدرن فوالدی نیز اتصاالت صلب و مهاربندهای فوالدی مرسوم می

های بتن برشی در سازه و هزینه نسبتا باالی اجرای دیوارزیاد  ، مشکالت معماری، وزن نسبتااجرائی

هایی های بتن مسلح مطرح گردیده و پژوهشمسلح، اخیرا بحث استفاده از مهاربندهای فوالدی در سازه

 مهاربند مناسب از سیستم استفاده نیز در این زمینه صورت گرفته است. در تحقیقات به عمل آمده،

معرفی شده است. با  ،دیدههای بتن مسلح موجود و آسیبای ساختمانازی لرزهسدر مسائل مقاوم فوالدی



 و 

رسد های بتنی موجود، به نظر میسازی ساختمانباالی مهاربند فوالدی در مقاوم توجه به کارآیی نسبتا

د تواند در بسیاری از موارهای بتن مسلح نیز مناسب باشد و میاستفاده از این سیستم در طراحی سازه

 برشی گردد.  جایگزین دیوار

: ورت گیردروش ص تواند به دوهای بتن مسلح میاز نظر اجرایی، اتصال سیستم مهاربند فوالدی به قاب   

  .ب( روش داخلیو  الف( روش خارجی

وریکه ط گردد، بههای بتن مسلح یک ساختمان متصل میدر روش خارجی، سیستم مهاربند به قاب   

ه ی عمدتا بسیستم مهاربند در این روش، محور نیستند. ی و مهاربندی با یکدیگر همسیستم قاب بتن

ه سیستم های قدیمی کتر در ساختمانشگردد و از این نظر بیپیرامونی ساختمان متصل میهای قاب

ی رد تیرهاه عملکوسیله های کناری قرار داشته و بمقاوم جانبی آنها در محیط بیرونی ساختمان و در قاب

-شکست ستون دلیل رفتار برشی وه در حال حاضر ب .مرسوم بود ،شدتأمین می های کوتاهعمیق و ستون

استفاده از  (،1-1) شکل .این سیستم کارایی چندانی ندارد ،تحت اثر زلزله ،هاهای کوتاه در این سیستم

ی ای داخلهندی قاباز این روش برای مهارب .دهدسازی یک ساختمان نشان میدر مقاوم را این روش

  .ساختمان نیز استفاده شده است

هماننکد  صورت هم محور با آنهکاه های بتن مسلح و بسیستم مهاربندی در داخل قاب ،در روش داخلی   

هکای یکک سکازه اعکم از کلیه قکاب تواند در داخلاز این نظر این سیستم می .گردداجرا می (،2-1شکل )

قاب بتنی  این روش بر حسب اتصال سیستم مهاربند فوالدی به. قرار گیردداخلی و خارجی مورد استفاده 

هاربنکد سیسکتم م ،مستقیمدر روش اتصال غیر .شودبندی میتقسیم، مستقیم و مستقیمبه دو صورت غیر

ن داده تجربکه نشکا .گکرددهای قاب متصل مکیفوالدی در داخل قالب فوالدی در نقاطی به تیرها و ستون

دیگر و اتصکال دو قکاب بکه همک ایجادمشکل  ،هاه شدن قاب فوالدی بجز اضافه کردن هزینهاست که اضاف

هاربنکد بکه مهای این روش با اتصال مسکتقیم ناتوانی. چندانی ندارد سود ،ایجاد اندرکنش بین دو سیستم

 ده است.قاب بتنی حل ش



 ي 

 
 سازی یک ساختمانکاربرد سیستم مهاربند خارجی در مقاوم -1-1شکل

 
 صورت داخلی هب در سازه بتنی سیستم مهاربند فوالدی کاربرد -2-1شکل 

 هدف تحقیق -1-2



أأ   

قریبکا از نظکر کند ککه تیک سیستم ترکیبی ایجاد می ،آرمههای بتناستفاده از مهاربند فوالدی در قاب   

م نیکاز بکه یستبررسی دقیق رفتار این س. باشدآرمه موجود متفاوت میهای بتنخصوصیات رفتاری با سازه

خل قکاب سازی آزمایشگاهی و عددی آن دارد تا بر اساس آن چگونگی عملکرد سیستم مهاربند در دامدل

ر تکأثی ،تنکیباندرکنش ایجاد شده بین مهاربند و قکاب  ،عملکرد اتصاالت مهاربند به قاب بتنی ،بتن مسلح

صکاالت شکدن سیسکتم مهاربنکد و اتواسکطه اضکافه  هاتصاالت در اندرکنش و افزایش مقاومت قاب بتنی ب

ی رسکتی طراحکمهاربند به قاب مورد ارزیابی قرار گرفته و قاب بتن مسلح با سیستم مهاربند فوالدی به د

بکه دی اربندهای فوالاثر اضافه شدن انواع مهنامه در این پایان ،بنابراین با در نظر گرفتن این مسایل. گردد

 گردد.ه میئارا اب بتنیدر ق ،اتصال مستقیم محور باصورت هم

دهای همگرا و های مختلف مهاربندی، از انواع مهاربنشکل ،نامه جهت نیل به هدف تحقیقدر این پایان   

دها در ین مهاربنواگرا در قاب بتنی استفاده شده، و همچنین اثر نوع مهاربند و نحوه چیدمان و قرارگیری ا

 ه است.دهانه و ارتفاع قاب، مورد بررسی قرار گرفت

 

 نوآوری تحقیق  -1-3

هکای بکتن استفاده از مهاربند فوالدی به عنوان سیستم مقاوم جانبی در تقویکت و بازسکازی سکاختمان   

ی بتن هابا توجه به کارآیی این سیستم در افزایش سختی و مقاومت قاب .مسلح موجود مطرح شده است

صر مقاومت رسد این سیستم بتواند به عنوان عنبه نظر می ،مسلح موجود و بهبود خصوصیات رفتاری آنها

 ر این تحقیقدهایی که نوآوری، با این بینش .بکار گرفته شود ،های در حال احداث نیزجانبی در ساختمان

  .گرددصورت گرفته در قالب موارد زیر مطرح می

مقکاوم  عنصکر به عنکوان ،معرفی و استفاده از سیستم مهاربند فوالدی داخلی با اتصاالت مستقیم -

  .های جدیدجانبی در ساختمان

  .های بتن مسلح با مهاربندای قاببررسی پارامترهای لرزه -

 تغییر در چیدمان مهاربندها در دهانه و ارتفاع قاب بتنی. -

 .تعیین اندرکنش مهاربند فوالدی با قاب بتن مسلح و پارامترهای موثر در آن -

  .مهاربند فوالدی به قاب بتن مسلحتعیین اضافه مقاومت ناشی از اضافه شدن  -



بب   

مچنکین های قاب بتنی بکا تغییرشککل مهاربنکد و تعیین تغییرات ایجاد شده در پارامترهای لرزه -

  چیدمان آنها.

د مقاطع مشابه برای تمام اشکال مهاربندی، به منظور مشاهده تاثیر صرفا، شکل مهاربن استفاده از  -      

 در اندرکنش قاب مهاربند شده.

 کلیات پایان نامه  -1-4

ه ترتیکب بساختار و شمای کلی کار در قالب این فصول  .فصل نگارش شده است ششنامه در این پایان   

ده صکورت شهای کلی از کارهای انجام گیریاز فصل اول با معرفی موضوع شروع و تا فصل آخر که نتیجه

ی کارهکای انجکام بررسک .شکودنامه شرح داده میپایان در زیر روند ارائه مطالب در .یابدادامه می ،گیردمی

 وی این تحقیق تواند در تعیین خط مشآرمه میهای بتنشده در زمینه استفاده از مهاربند فوالدی در قاب

ه ه در زمینبنابراین در فصل دوم کارهای صورت گرفت .عدم انجام کارهای تکراری در این زمینه کمک کند

 رزیابی قرارمسلح به تفصیل بررسی شده و نتایج بدست آمده از این تحقیقات مورد اهای بتن تقویت سازه

 گیرد. می

حلیکل ور بدسکت آمکده از تآها بکر اسکاس منحنکی پکوشسازه ایمفاهیم طراحی لرزه ،در فصل چهارم   

ر د هکای بدسکت آوردن پارامترهکای مکوثراستاتیکی غیرخطی، مورد بررسی قرار گرفتکه ککه در آن روش

یب پذیری، ضریب اضافه مقاومکت و ضکرپذیری، ضریب کاهش شکلای، از جمله ضریب شکلطراحی لرزه

 آور شرح داده شده است.رفتار سازه با استفاده از منحنی پوش

 SAP2000افکزار های مختلف مهاربندی در قاب بتن مسلح، بکا اسکتفاده از نکرمشکل ،در فصل پنجم   

ای و هپارامترهای موثر در طراحی لرز تغییرمکان و -ه وجود آمده در نمودار بارسازی شده و تغییرات بمدل

 است. تاثیر نحوه چیدمان مهاربندها در اشکال مختلف مهاربندی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته

نکین همچ. گردنکدهای کلی صورت گرفته از انجکام ایکن تحقیکق ارائکه مکیگیریدر فصل هشتم نتیجه   

  .شودهایی جهت ادامه کار داده میپیشنهاد

 

 

 

 



تت   
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 مرور بر تحقیقات گذشته
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  تحقیقات صورت گرفته -2-1

ای رزهلکسکازی اولکین بکار در مقکاوم ،هکای بکتن مسکلحفکوالدی در سکاختمان بنداستفاده از مهار ایده   

هکای ناستفاده از این ایکده در تقویکت سکاختمادهه گذشته  در دو. های بتنی مطرح شده استساختمان

دا ککرده و برشکی رواج پیکیکواردپکایین در مقایسکه بکا  هزینه نسبتا با توجه به سهولت اجرا، بتنی موجود

  .تحقیقاتی در زمینه آن صورت گرفته است

 هبکروی مدلی از یک قاب یکک طبقکه ککه  بر یک سری آزمایش ،1980در سال ،سوگانو و فوجی مورا   

ده بکا شکاز قکاب تقویکت  هکاییآنهکا نمونکه .انجکام دادنکد ،سازی شده بودهای مختلف مقاوموسیله روش

ورد آزمکایش های تقویت شده با دیوارهای میانقاب بتنی و بنکایی مکرا با نمونه Kو  Xمهاربندی به شکل 

قاومکت درون ر افکزایش مهکا دها تعیین میزان تأثیر هر یک از این سیستمهدف از این بررسی .قرار دادند

  .ها بودنمونه پذیریای و شکلصفحه



جج   

سکازی قاوممو خارج از مرکز را در   کاربرد مهاربندهای هم مرکز ،هیگاشی و همکارانش ،1980در سال   

  .های بتنی مورد بررسی قرار دادندقاب

هاربنکدی در ثر از سیسکتم مامکان اسکتفاده مکو ،کار مشابه دیگری کاواماتا و اهنوما ، در1981سال در   

 .های بتنی را خاطر نشان کردندساختمان

ی بکتن هکاهای مقاوم سازی ساختماندر کار دیگری انواع روش ،1985در سال ، هیگاشی و همکارانش   

 .ار دادنکدهایی از قاب یک دهانه سه طبقه یک ساختمان مورد آزمایش قکرمسلح موجود را با انتخاب مدل

دست آمکده از بتغییرمکان  -االستیک تحلیل و رابطه بارهای قاب غیرصورت مدل هها بونهرفتار تمامی نم

های هاربندیآنها شامل م سازی در کارهای مقاومخوانی خوبی نشان داد. روشتحلیل با نتایج آزمایش هم

  .قاب فوالدی و دیوارهای میانقاب بود، فوالدی

جی در از روش مهاربندی خکار ،و دلوال کالدرون و همکارانش سکیگوچی و همکارانش ،1988 در سال   

 .های موجود استفاده کردندسازی ساختمانمقاوم

سازی های مقاومیک سری مطالعات آزمایشگاهی در دانشگاه تگزاس بر روی روش ،1990در سال بوش    

ا قاب خارجی از را که در آنههای کالیفرنیا از ساختمان 2:3ی ساخته شده با مقیاس وی نمونه .انجام داد

ارجی تأمین های کوتاه تشکیل شده بود و مقابله با تیرهای جانبی توسط قاب خو ستونپیرامونی تیرهای 

ل تحلیلی در تحقیق دیگری مد ،1990در سال  بوش و همکارانش ،در ادامه این کار .آزمایش کرد ،شدمی

  .ها را بررسی کردنداین نمونه

ده کرده ها استفافوالدی برای تقویت ستون های پوششیاز ورق ،1988در سال کارانش هلمستاد و هم   

 .ها وصل کردندو مهاربندهای فوالدی را به این ورق

فکوالدی  به کمک سیستم مهاربنکد  های بتن مسلحای سازهسازی لرزهمقاوم 1990در سال، لی گول و   

ز یکک قکاب ا 2:3در این تحقیق روی مدلی به مقیاس  .نددپذیر را مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار داشکل

ایج نتک .بکار سکیکلی اعمکال شکد ،پکذیربتن مسلح دو طبقه مقاوم شده با سیستم مهاربند فکوالدی شککل

-ی نشان مکیهای هیسترزیس کاملاز خود پایداری و نیز حلقه ،ند که قاب مقاوم شدهدها نشان داآزمایش

  .دهد

سکازی سکاختمان بتنکی دانشکگاه برکلکی گزارشکی در مکورد مقکاوم ،1991درسال، وایلی و همکارانش   

هکای فکوالدی بکارگیری قکاب ،روش مورد استفاده در این تحقیق .فوالدی ارائه کردند کالیفرنیا با مهاربند
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-نشان کردند که روش مهاربند فکوالدی مکی آنها خاطر .های بتن مسلح بودمهاربندی شده در داخل قاب

 کار رود. هسازی بترین روش مقاومه عنوان اقتصادیتواند ب

-ده و مقایسهسازی بتن مسلح را مرور کرهای تعمیر و مقاومروش ،1991نیز در سال  ،رودریگز و پارک   

ی فکوالدی که روش مهاربند دهداین مقایسه نشان می .سازی ارائه کردندهای مختلف مقاومای بین روش

  .باشدهای بتن مسلح میسازی قابومبرای مقا یک روش کارآمد

توانکد بکه د میای تصریح کردند که استفاده از مهاربندر مقاله، 1992در سال ناطقی الهی و شهبازیان    

اب قتعبیه . شدباکار برده شود و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه میهعنوان یک روش کارا در تقویت ب

ه از آنهکا پیشکنهاد کردنکد ککه بکا اسکتفاد .باشکدقاب بتنی مشککل مکیفوالدی مهاربندی شده در داخل 

ن قکاب تکوان اتصکال مکوثری را بکیآماتورهای ریشه در داخل قاب توسط دریل و استفاده از اپوکسی مکی

  .وجود آورد هفوالدی و قاب بتنی ب

اختمان سکازی سکمگزارشکی از مقکاو ،در کار دیگری ،1994در سال ناطقی الهی ، در ادامه این تحقیق   

 ،ازیسکوش مقاوموی تصریح کرد بعد از بررسی چندین ر .بیمارستان امام تبریز واقع در ایران را ارائه کرد

هاربنکدی تحلیل سکاختمان م. استفاده قرار گرفتمورد ترین روش روش مهاربند فوالدی به عنوان مناسب

  .دادمکان افقی را نشان می، نتایج خوبی از کاهش تغییرشده

داخکل  در های فوالدی جهت اتصال قاب فوالدی مهاربنکدیگیریاز برش ،1992، در سال کانالز و وگا   

  .سازی ساختمان مخابرات مکزیکو استفاده کردندبرای مقاوم، قاب بتنی

انجام  Kاربند های مهاربندی شده با مههایی را بر روی قابآزمایش ،1992در سال  تاگاوا و همکارانش   

ککه  فتنکدآنهکا نتیجکه گر .انجام شکد 1:2های یک طبقه یک دهانه با مقیاس دند. آزمایش بر روی قابدا

- هت دو قاب بمجموع مقاوم برابر با تواندآرمه و قاب فوالدی مهاربندی شده میمقاومت ترکیبی قاب بتن

  .طور جداگانه در نظر گرفته شود

-عنوان روشی بکرای مقکاوم کشیده را بهمهاربندهای پیش استفاده از ،1992در سال  ،پینچرا و جیرسا   

دو سکاختمان  آنها پاسخ دینامیکی غیراالسکتیک .پذیر پیشنهاد کردندشکلغیر های بتن مسلحسازی قاب

های سکخت و در آمریکا را با استفاده از رکوردهای سه زلزله بزرگ بر روی زمین ،60دهه در شده ساخته

 های کوتاهتواند برای ساختمانکشیده مینشان دادند که سیستم مهاربندی پیشنتایج . نرم تحلیل کردند

های متوسط برای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد همچنین این سیستم ،های سخت و نرمبر روی زمین
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هکای نکرم خیلکی های واقکع شکده بکر روی زمکیننسبت به ساختمان، های سختواقع شده بر روی زمین

  .تتر اسمناسب

ای بکتن هکنتایج یک سری از مطالعات تحلیلی بر روی قاب ، در مطالعات دیگری1993در سال پینچرا    

تقویکت  مکان یک قاب سه طبقههای عمومی را بررسی کرده و تغییرمسلح مقاوم شده با بعضی از تکنیک

ورد مقایسه قرار م، پرمیان ایهای دارای دیوارهای سازهکشیده را با قابو مهاربند پیش Xشده با مهاربند 

  .داد

ن مسکلح هکای بکتای قابضربه پاسخ دینامیکی ،1995در ادامه این تحقیقات پینچرا و جیرسا در سال   

 ه گکروه ازسکآنها تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی  .تقویت شده با مهاربند فوالدی را بدست آوردند

نجکام ا ،های مختلف تقویت و بازسکازی شکده بودنکده روشپذیر را که بهای بتن مسلح غیرشکلساختمان

و در رده  های قکدیمی بکودهگذاری معمول در قابهای انتخاب شده دارای جزئیات فوالدساختمان .دادند

-ای مقاومهطرح ،خیزی شدید ایاالت متحده قرار داشتندهای کوتاه و متوسط در مناطق با لرزهساختمان

تحلیکل  .پر بتن مسکلح بکودمهاربندهای فوالدی و دیوارهای میان ،کشیدهپیششامل مهاربندهای  ،سازی

  .های بزرگ بر روی زمین های سخت و نرم انجام شددینامیکی برای پنج زمین لرزه از زلزله

هکای بکین جابجایی ،هاهای اصلی و تقویت شده به صورت عبارتی از حداکثر تغییرمکانپاسخ ساختمان   

سکازی بکرای هکای مختلکف مقکاومنشان داد که طرح نتایج .ار اعضا مورد ارزیابی قرار گرفتای و رفتطبقه

-رای طکرحبخش تنها بکتواند مورد استفاده قرار گیرد و این عملکرد رضایترسیدن به عملکرد مناسب می

ر آن ه دمکورد نظکر را ککسکازه  های جانبی ایجاد شده در اعضایشود که بتواند جابجاییهایی حاصل می

  .کنترل کند ،وجود نیامدهه خرابی قابل توجهی ب ،تحت اثر بارهای ثقلی موجود

های مقاوم کردن قابای بر آرمه با مهاربند فوالدیسازی بتنبیشتر مطالعات انجام شده در زمینه مقاوم   

-بندی شده مکیهای فوالدی مهارصورت مهاربندی خارجی و یا مهاربند داخلی با استفاده از قاب هبتنی ب

باشکد  جز در مواردی که قاب بتنی موجود در ساختمان خسارت دیده ،قاب مهاربندی شده فوالدی .باشد

از طرفی اتصال قاب فوالدی به قاب بتنی نیز در بیشتر  .تأثیر چندانی در افزایش مقاومت جانبی قاب ندارد

تر بایسکتی انکدرکنش دینکامیکی قکاب بررسی دقیق همچنین برای .باشدبر میموارد مشکل بوده و هزینه

مکاهری و صکاحبی  ،با توجه به این مکوارد .مهاربندی شده فوالدی با قاب بتنی موجود در نظر گرفته شود

در روش ارائه شده توسکط آنهکا  .ایده استفاده از اتصال مستقیم مهاربند داخلی به قاب بتنی را ارائه کردند
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 مسکتقیما ،انتقال بار بکین قکاب بتنکی موجکود ،شودم نامیده میسیستم مهاربندی مستقی ،که از این پس

  .گیردتوسط اتصال بین قاب و مهاربند صورت می

 و افکزودن انبیبلکه در تأمین مقاومت جک ،سازینه تنها در مقاوم ،اتصال مستقیم مهاربند به قاب بتنی   

در  .ر رودککابکه جای دیوار برشی ه بتواند های جدید نیز میهای بتن مسلح در ساختمانپذیری قابشکل

ساخته  1:4بندی با مقیاس های مختلف مهارچهار نمونه قاب با وضعیت ،مطالعه صورت گرفته توسط آنها

 ،هکاتنتایج آزمایش نشکان داد ککه در تمکامی وضکعی .شده و تحت بارگذاری برشی سیکلی قرار داده شد

از ایکن  .آن خرابی مهاربنکد فشکاری همکراه بکوده اسکت خرابی نهایی با خرابی مهاربند کششی و به دنبال

ر ه برابکر( د)معادل س ،آید که استفاده از مهاربند ضربدری باعث افزایش قابل توجهیمطالعه چنین بر می

 صکدز ظرفیکت قکاب را بکیش ا ،شود و استفاده از یک مهاربند )کششی یا فشاری(مقاومت برشی قاب می

  .دهددرصد افزایش می

سط مسری و های بتنی فوالدی مهاربندی شده در ساختمان بتن مسلح با دال قارچی توفاده از قاباست   

 هاربنکدآنها با توسعه یک روش منطقی طراحی برای استفاده از م .بررسی شده است 1996در سال  ،گول

ه از نظکر کک های ساختمانی بتن مسلح موجود با دال قارچیسازی سازهپذیر به منظور مقاومفوالدی شکل

و طبقکه بکا دیک مدل از قاب بتن مسلح دو دهانکه آنها  .مطالعه نمودند ،باشندای ضعیف میمقاومت لرزه

ب تقویت شده قا. دنای موجود از این نوع را نشان دهای سازههای لرزهتا ضعف نمودهانتخاب  1:3مقیاس 

ارتفکاع قکاب  2/0 های آن تامکانتا تغییرگرفته و اجازه داده شد  تحت بارهای ثقلی و جانبی سیکلی قرار

ولیکه نشکان اسازی شده به طور چشمگیری رفتار بهتری از قاب بتن مسلح اولیه افزایش یابد و قاب مقاوم

  .داد

. وی سکازه های مهاربندی شده را مورد مطالعه قکرار داددر تحقیقی ضریب رفتار قاب ،(1375)صیامی    

عادل ر جانبی )مانتخاب کرده و آنرا برای تحمل کل بار ثقلی و درصدی از با ای را به عنوان مدلپنج طبقه

هکت ج .ایران( محاسبه و طراحی کرد 2800های مختلط در آیین نامه درصد برش پایه برای سیستم 25

نهایتکا . شد استفاده ،g 35/0ر بررسی کفایت مهاربندها از آنالیز دینامیکی غیرخطی سازه با شتاب حداکث

سی نشان این برر ،ضریب رفتار برای سازه محاسبه گردید ،ز مشخص شدن ابعاد نهایی مقطع مهاربندپس ا

غیکر  تفاوت چندانی با ضریب رفتار یک سازه بتنکی بکا تسکلیم خمشکی، داد که ضریب رفتار سازه مرکب

  .ندارد، پذیرشکل
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. ررسی کردنکدمهاربندی شده را ب آرمههای بتنخطی قابرفتار غیر ،عمارزاده، ماهری و م2001در سال   

-دی از مدلاستفاده کرده و تعدا Ansysهای بتنی مهاربندی شده از نرم افزار آنها جهت مدل کردن قاب

ر ایکن د .دادنکد مورد آنالیز قرار ،که قبالً نتایج آزمایشگاهی آن بدست آمده بود ،های قاب مهاربندی شده

ضعیف  مورد بررسی قرار گرفت که یکی بر اساس فلسفه تیرتحقیق دو سیستم عملی قاب مهاربندی شده 

 غیرخطی نشان نتایج آنالیزهای .طراحی شده بودند از نوع بادبند زانوییو دیگری بر اساس مهاربند ضعیف 

 .ای قاب بودنددهنده موثر بودن هر دو سیستم در افزایش مقاومت برش درون صفحه

وی  .رفتگهای بتن مسلح را در نظر هاربند فوالدی در سازهاندرکنش قاب و م ،(1375)حاجی غفاری    

ورد مکآرمکه بکدون دیکوار برشکی را شکل برای تقویت قاب خمشی بتن Kو  Xتأثیر مهاربندهای فوالدی 

از ح، تکنش مجکصورت استفاده از مهاربند فوالدی در قاب بتن مسل در بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که

 75ه تحمکلباستفاده شود که در این صورت مهاربندها قادر  fy 1/0تواند دی میطراحی در مهاربند فوال

  .درصد نیروی جانبی خواهند بود

مکورد  صکورت مسکتقیم در قکاب بتنکی راهاستفاده از مهاربند فوالدی بک ،(1378)تسنیمی و معصومی    

 1: 5/2 یکاسیک دهانه با مق طبقه ویک مطالعه آزمایشگاهی قرار دادند. آزمایش بر روی پنج نمونه قاب 

ت صکور هنکد بکدو نمونه بدون مهاربند و سه نمونه با مهاربند ضربدری با جزئیات اتصکال مهارب. انجام شد

 ته در بکتناستفاده از پوشش فوالدی روی ستون و استفاده از صفحات ککار گذاشک ،استفاده از پیچ و مهره

ا بان داد که نتایج نش .ابت و جانبی سیکلی قرار گرفتندهای ساخته شده تحت بارگذاری ثقلی ثقاب د.بودن

ش قابکل سکختی معکادل قکاب افکزای ،استفاده بسته به جزئیات مورد ،افزودن مهاربندی به قاب بتن مسلح

تصکال در بکین سکه نکوع جزئیکات ا .گیکردیابد و در رفتار آن تغییر چشمگیری صورت مکیای میمالحظه

یکن روش اتوان گفت که ای آن سختی قاب را به شدت افزایش داده و مینوع پیچ و مهره، مهاربندی قاب

ن عملککرد چنکدا ،صکورت پوشکش هولکی اتصکال بک ،باشدهای کوتاه تا متوسط مناسب میبرای ساختمان

ر در بکتن ککا در حالتی که قطعه اتصال دهنده مهاربند .گرددمناسبی نداشته و استفاده از آن توصیه نمی

 ،ان دادندها نشبه طور کلی آزمایش .شودلکرد قاب بهتر بوده و انرژی بیشتری جذب میعم، گذاشته شود

ت خرابکی کند ولی در هر صورای از بار جانبی را تحمل میمهاربند کششی در قاب بتن مسلح سهم عمده

  .دهدقاب با شکست مهاربند کششی بعد از شکست کمانشی مهاربند فشاری رخ می
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ی را مکورد آرمه تقویت شده با مهاربنکد و دیکوار برشکهای بتنرفتار غیرخطی قاب (،1380)خیرالدین    

چهکار  هکای محکدود درتوسط یک برنامکه غیرخطکی المکان ،آرمه ده طبقهمقایسه قرار داد. یک سازه بتن

 تدر حالک ،ادر حالت اول قاب خمشی تنه .صورت تحت تأثیر نیروهای قائم و زلزله تحت آنالیز قرار گرفت

اب قلت چهارم دوم قاب و دیوار برشی و در حالت سوم قاب به همراه دیوار برش و مهاربند فوالدی و در حا

 وسختی ، رشیبداد که وجود دیوارهای بررسی نتایج نشان می .با مهاربند فوالدی مورد مطالعه قرار گرفت

 ،یوار برشیددر مقایسه با  .هددپذیری آنرا کاهش میولی شکل ،دهدمقاومت سازه را به شدت افزایش می

 دهدمی پذیری آن را افزایشولی شکل هوجود مهاربند اگرچه تأثیر کمتری بر روی مقاومت سازه داشت

 ،(2000)غبارا  شده با مهاربندهای هم مرکز توسط ابوالفتح وهای بتنی مقاومرفتار دینامیکی ساختمان   

قکرار کی آنکالیز دینکامی تحت با رکوردهای مختلف زلزله یک ساختمان سه طبقه .مورد بررسی قرار گرفت

تفاع ندی در ارهمچنین تأثیر توزیع مهارب .و تأثیر مهاربندی فوالدی برای این ساختمان مطالعه شد گرفته

اب اربند بکه قکبدون اشاره به نوع اتصال مه ،در این تحقیق .کرد سازه مقاوم شده بررسی شدلها بر عمقاب

مکان کلکی رمکان نسبی طبقه و تغیی، تغییراینظر گرفته شده جهت مقایسه عملکرد لرزهمعیار در  ،بتنی

  .خرابی بود شاخصآن و 

تمان بکا ارتفکاع ای یک ساخدر کارهای دیگری عملکرد لرزه ،( 2000)در ادامه این کار ابوالفتح و غبارا    

آنکالیز  ،قبلکی ی کردند و مشکابه ککاربررس ،متوسط را که توسط مهاربندی خروج از مرکز تقویت شده بود

  .اندای این ساختمان را انجام دادهلرزه

 از و سکیله صکفحات پوششکیو هبک صورت مسکتقیم و هاین تحقیق اتصال مهاربند به تیرهای بتنی ب در   

 .گرفتصورت می طریق یک لینک برشی

سکازی قکاومنجام شده در زمینه مبندی کارهای اپس از مرور و جمع ،(2003)کوثری و رزازان  ،ماهری   

را  1:3اس چندین نمونه مدل ساخته شده بکا مقیک ،های بتنی با استفاده از مهاربندهای فوالدیساختمان

 بند زانکوییقاب مهاربندی شده با مهاربند ضربدری و قاب مهاربندی شده با مهار ،صورت قاب ساده هکه ب

ت در دو حال نتایج حاکی از افزایش سختی جانبی قاب. دندتحت بار جانبی تا مرحله شکست قرار دا ،بودند

ی پکذیرشککل آنها نتیجه گرفتند ککه .استفاده از مهاربند ضربدری و زانویی نسبت به حالت قاب ساده بود

  .قاب بتنی در صورت استفاده از مهاربند زانویی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند
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بند را مکورد عملکرد اتصاالت مستقیم قاب با مهار ،(2003)و حاجی پور در ادامه کارهای قبلی ماهری    

 -بکار ایش قکرار گرفکت و نتکایجمکورد آزمک ،چندین اتصال پیشنهادی در ایکن تحقیکق د.بررسی قرار دادن

د که تیجه گرفتنآنها ن .دست آمد همهاربند و قاب بتنی ب ،مکان در مورد اجزا اتصال نظیر ورق اتصالتغییر

تصاالت اتوان موجود در خصوص طراحی اتصاالت فوالدی و بتنی می اینامهت ترکیب ضوابط آییندر صور

  .مورد نظر را به نحو مناسب طراحی نمود

 ای سکازهرزههای بتن مسلح تقویت شده با مهاربند فوالدی از موارد مهم در طراحی لکضریب رفتار قاب   

-نمونکه جام یک سری آنالیزهای استاتیکی غیرخطی بر رویپس از ان ،(2003)ماهری و اکبری  .باشدمی

ای هکارتفاع این نوع با چندین قاب بتن مسلح از ،های آزمایش شده قبلی و مطابق نتایج تئوری با آزمایش

ها را یرمکان آنتغی -خطی قرار داده و سختی هر کدام و نمودارهای بارمتفاوت را تحت آنالیز استاتیکی غیر

هاربنکد مو  Xمهاربندی شکده توسکط مهاربنکد  هایقابضریب رفتار مناسب برای  ًو نهایتابه دست آورند 

 .زانویی را پیشنهاد دادند

ده در ترکیه که های کم ارتفاع ساخته شساختمان ای ازبه عنون نمونه ،طبقه 5ای یک سازه رفتار لرزه   

رد بررسکی مو، (2005)سط گونیسی و آلتایتو ،برشی و مهاربند فوالدی تقویت شده بودنده وسیله دیوارب

ک السختی و استه ،هاآنها با استفاده از رکوردهای مختلف زلزله و انجام آنالیز دینامیکی سازه .قرار گرفت

حسکب  ربک ،انرژی ساختمان موجود را با ساختمان تقویت شده به دو روش دیوار برشی و مهاربند فوالدی

ای ازهنتکایج نشکان دهنکده خرابکی سک .بی مورد مقایسه قرار دادندخرا شاخصمکان نسبی طبقات و تغییر

  .های تقویت شده بودبیشتر در ساختمان موجود نسبت به ساختمان

تحقیقات صورت گرفته در زمینه استفاده از مهاربند فوالدی در قاب بتن مسلح  ،طوریکه اشاره شدناهم   

از ایکن تحقیقکات بکر روی عملککرد سیسکتم مهاربنکد یک سری  .بندی کرددسته توان در دو بخشرا می

بر دالیلی که بحث شد ها بنااز این روش .خارجی و مهاربند داخلی با اتصاالت غیرمستقیم متمرکز هستند

با  تحقیقات دیگر بر روی استفاده از سیستم مهاربند فوالدی داخلی .شدزیاد استفاده می ،تا یک دهه قبل

تمامی کارهای صکورت  .های بتن مسلح صورت گرفته استسازی ساختمانمقاوماتصاالت مستقیم در امر 

گرفته قبلی به اتفاق موثر بکودن سیسکتم مهاربنکد فکوالدی خکارجی و داخلکی را در تقویکت و بازسکازی 

تحقیقات به عمل آمده و اسکتفاده  به نامه با توجهدر این پایان .کنندهای بتنی موجود تأیید میساختمان
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مواردی به عنکوان  ،یج بدست آمده قبلی در زمینه کاربرد سیستم مهاربند فوالدی در قاب بتن مسلحاز نتا

 .گیردنامه صورت میبر اساس آن دستیابی به هدف مورد نظر پایان  نوآوری در نظر گرفته شده و
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 های بتن مسلح با سیستم مهاربندی فتار قابر -3-1

در  .دشکسیستم مهاربند فوالدی در ترکیب با قاب خمشی باعث افزایش سختی و مقاومت سازه خواهد    

اوت باشکند ککه تفککلی قاب خمشی و سیستم مهاربندی فوالدی دارای دو نوع عملکرد متفاوت می حالت

  .های جانبی استشکل در برابر بارنحوه تغییر اصلی آنها در

م است قائ شکل تیر طرهد خمشی صورت گرفته و مشابه تغییرشکل غالب سیستم مهاربندی در موتغییر   

بکه  .سکتمکان نسبی بین دو تکراز متکوالی کوچکک اه سختی جانبی بسیار زیاد و تغییرکه در نزدیکی پای

نبی سکختی جکا ،ان محکور سکازهشککل و دور، تغییردلیل افزایش شیب منحنی تدریج در طبقات باالتر به

ئین ر طبقات پکایابد و گاهی به بیش از دو برابر مقدار مشابه دمکان نسبی افزایش میکاهش یافته و تغییر

 .رسدمی
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 ر طبقکهشکل نسبی آنها در هکدهند و تغییرشکل میطور غالب در مود برشی تغییره مشی بهای خقاب   

تکا تکراز  نیروهای برشی و سختی جانبی از تراز پکائین .استتابع مقدار برش طبقه و سختی جانبی طبقه 

ای هکای نسکبی افقکی در طبقکات گونکاگون دارمککانرییابکد و تغیباالی ساختمان به تدریج ککاهش مکی

الً بکه ایکن دلیکل معمکو .های نسبی در سیسکتم مهاربنکدی اسکتمکاناختی بیشتری نسبت به تغییریکنو

هکای مککانر و در طبقات باال کمتکر از تغییردر طبقات پائین بیشت ،خمشیهای نسبی در قاب مکانتغییر

  .نسبی متناظر در سیستم مهاربندی است

نقطکه  هر سیستم باعث اصکالح ،مرکب از دو سیستم قاب خمشی و مهاربندی و های بلنددر ساختمان   

سکتم لککرد در سیاختالف عم .دهندهای دیگری شده و سختی و مقاومت جانبی سازه را افزایش میضعف

لکف وضکعیت عمکومی ا -5در شکل  .شودیکنواخت نیروی برشی بین آنها مییاد شده منجر به توزیع غیر

تغییرات نیروی  ب -5شکل برای قاب صلب خمشی و سیستم مهاربندی به طور جداگانه و در شکل تغییر

هده مشکا ،ل سکازه مرککبشکرجانبی ناشی از اندرکنش بین دو سیستم مقاوم ترکیب شده به هنگام تغیی

باعکث  ،شکل متفاوت در دو نوع سیستم قاب صلب خمشی و سیستم مهاربنکدیمشخصات تغییر .شودمی

بنکدی قاب خمشی در طبقات پائین سیستم مهار ،مطابق شکل ،شکل جانبی سازهشود به هنگام تغییرمی

 .ی کندمهاربندی جلوگیر شکل سیستمگاهی از تغییرخود به صورت تکیه ،در طبقات باال تکیه کرده و

 

 
 ور مود برشی )راست( شکل مستقل قاب خمشی و سیستم مهاربندی به ترتیب دالف( تغییر -1-3شکل 

  .دهشکل و تغییرات نیروی افقی حاصل از اندرکنش بین دو سیستم ترکیب شخمشی ، )ب( تغییر
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برشکی  ،انیمهاربندی در طبقات فوق این نکته قابل توجه است که به دلیل تأثیر منفی عملکرد سیستم   

طبقات  شود ممکن است از مقدار کل برش اعمال شده به سازه در اینتوسط قاب صلب باال تحمل می که

سکختی  بدیهی است که در این حالت توزیع نیروی برشی بین عناصر مقاوم سازه بکه نسکبت. بیشتر باشد

  .گرددمنجر به نتایج دور از واقعیت می جانبی آنها

نبی قاب خمشی کارانه از سختی جاو به طور محافظه غالبا ،های کوتاه با سیستم مهاربندیدر ساختمان   

ر مکا دا .نکدی تحمکل شکوندبتوسکط سیسکتم مهار شود که نیروی جانبی تمامانظر شده و فرض میهصرف

هکت جدر خالف  این فرض ،ساختمان های بلند به دلیل کاهش سختی افقی مهاربندها در طبقات فوقانی

هکای تکنش ،اجرا گکرددپیوسته  به صورت هنگامی که مهاربندی در داخل قاب صلب .اطمینان خواهد بود

ری ر روی پایکدااثر نامطلوبی بک ها احتماالاما این تنش ،ممکن است قابل مالحظه باشند ،ثانوی ایجاد شده

 .قاب به هنگام وقوع زلزله نخواهد داشت

 

 نظر نیاز به آن  بتنی از نقطه  در قاب والدیف مهاربندی سیستم -3-2

. باشکدهکا مکیسیستم مهاربندی فوالدی یک روش مناسب برای مقابله با نیروهای جانبی در ساختمان   

 های مقاوممتواند نسبت به سیستهای بتن مسلح در بسیاری از موارد میکار گرفتن این سیستم در سازهب

 جکانبی افکزایش سکختیسکازی و عالوه بر اینکه در مقاوم ،این سیستم .جانبی دیگر ارجحیت داشته باشد

اده تواند استفیم ،افزایدبه علت اینکه کمترین وزن اضافی را به سازه اولیه می ،موجود های بتنیساختمان

اقع واند موثر وتمی ،برشیای به جای دیوارهای بتنی نیز به عنوان سیستم مقاوم لرزهدر طراحی سازه ،شود

  .دگردبندی میهای بتنی به صورت زیر تقسیمفلسفه استفاده از سیستم مهاربندی در سازه .شود

 طراحی  -3-2-1

ه منظکور بک ،تکأمین مقاومکت سکازه در مقابلکه بکا آن ،نیروهای جکانبیر ها در برابهدف از طراحی سازه   

ده بارهکای های زیاد سازه در محکدولشک، محدود کردن تغییرایسازهای و غیرجلوگیری از خسارات سازه

  .باشدجانبی متوسط یا بارهای سرویس و فروپاشی و ناپایداری سازه می

ایمنکی  سکطح ت حکدی شکاملتواند بر اساس حکاالمی FEMA-356های بنا به دستورالعمل طراحی   

ب( تکامین  ،ومکتالف( تامین مقا :به منظور دستیابی به یکی از سه هدف ،فروریزش آستانه و سطح جانی
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ای بکار گرفته شکده در سیستم لرزه .گیردپذیری صورت میج( تامین توام مقاومت و شکل پذیری وشکل

مورد نیاز به قدری  ایطراحی گردد تا ظرفیت سازه ،سازه بایستی برای دستیابی به یکی از موارد ذکر شده

  .گردد ایافزایش داده شود که بیشتر از نیاز سازه

بی توسکط مقابلکه بکا بکار جکان .باشکدسازه مطرح نمی پذیریشکل ،راحی به منظور تامین مقاومتدر ط   

ا و هکها و سیستم مهاربندی فوالدی تامین گردیده و نیروهای جانبی به نسکبت سکختی قکابسختی قاب

  .شوندسیستم مهاربند فوالدی تقسیم می

ی متوسکط تکا هاهای زیاد سازه در زلزلهشکلتغییربا توجه به  ،پذیریبه منظور تامین شکلدر طراحی    

ناسب باشکد شود تا طراحی از لحاظ اقتصادی ماالستیک داده میهای غیرشکلاجازه تغییر به سازه ،شدید

 ی نبکوده وعهای شدید نیاز به افزایش سطح مقطع اعضا جهت عمل به صورت ارتجاو برای مقابله با زلزله

  .االستیک تحمل گرددهای غیرشکلی شدید توسط تغییرهااضافه بار ناشی از زلزله

لزله تکا سکطح مقاومت در برابر بارهای جانبی ز ،پذیریدر طراحی به منظور تامین توام مقاومت و شکل   

هکای هکای شکدید بکا بارگیرد و برای زلزلکهوسیله سختی قاب و سیستم مهاربندی صورت میه خسارت ب

  .دپذیری سازه اضافه بار ناشی از آنها را تامین خواهد کرکلش ،جانبی زیاد تا سطح فروپاشی

 سازی مقاوم -3-2-2

هکا اختمانسهای ایجاد شده ناشی از آنها در ه و خرابیتهای مخرب در طول چند دهه گذشوقوع زلزله   

ا بکا شکورهای در بسیاری از کهای لرزهنامههای بتن مسلح باعث گردیده است که آیینخصوص ساختمانب

ای هنامکت آیکیندلیل در نظکر گکرفتن الزامکاه در این میان در بسیاری از موارد ب .تغییرات زیاد توام باشد

ری قکرار مکورد بکازنگ ،انکدهای قدیمی طراحی شدهنامههایی که بر اساس آیینجدید الزم است ساختمان

شککل مواجکه هکای آتکی بکا مزلزله های جدید کنترل گردند تا در هنگام وقوعنامهگرفته و بر اساس آیین

 رد،ا را اصکالح ککهباربری این سازه هایی که بتوان با آن سیستمو تکنیک کارهاهبنابراین یافتن را. نگردند

 ای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.بایستی سیستم سازه امری است اجتناب ناپذیر و

هکای و بکرای آن روش حائز اهمیکت بکودهبتن مسلح های ای و تقویت سازهسازی لرزهاخیرا بحث مقاوم   

ای ای را اصکالح عاقالنکه خصوصکیات سکازهتقویت لکرزه ،1983در سال وایلی .مختلفی ارائه گردیده است

هدف از هر . کندهای بعدی معرفی میبرای بهبود بخشیدن به عملکرد آن در زلزله ،های موجودساختمان

تکا ، زلزلکه مقابلصورتی است که عملکرد کلی آن در ه اصالح یک سازه ب ای،برنامه بازسازی و تقویت لرزه
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این امر بایستی طوری انجام گیرد که کمتکرین هزینکه و کمتکرین اخکتالل در  .حد قابل قبولی بهبود یابد

تواننکد بکرای ای مکیسکازی لکرزههای مقکاومطرح .داشته باشد برسیستم کاربردی موجود ساختمان را در

پذیری و یا افزایش تکوام مقاومکت و افزایش شکل ،ه یکی از سه هدف ذکر شده افزایش مقاومتدستیابی ب

  .پذیری صورت گیرندشکل

 .اسکت پیشکنهاد شکده، های متعددی برای این منظور با در نظر گرفتن اهداف کلی ذکر شده فوقروش   

 ،ای کلکیهدر روش .ر گرفته شوندهای محلی بکاهای کلی و یا روشصورت روشه توانند بها میاین روش

-یمکای طوری طرح تقویت سیستم سازه و گیردای مورد نظر یک اصالح کلی صورت میدر سیستم سازه

ای هکردن دیوارهکتواند با اضافه این کار می .از ظرفیت باشد کمتر ،شکلای نظیر تغییرگردد که نیاز سازه

 ،(2-3)شکل  .دای انجام گیرای فوالدی و یا جداسازی لرزهمهاربنده ،هاای )برشی(، در اطراف ستونسازه

. دهکدروش نشان می مکان را برای سازه موجود و سازه تقویت شده با اینتغییر -اصالح کلی و منحنی بار

غیکر  ای یکایک اصالح جزئی و کلی در اجکزای سکازه ،های محلی معروفندروش بههای دیگر که در روش

های روکش ،دفوال ،شامل اضافه کردن بتن تواندهای معمول برای این کار میروش. گیردای انجام میسازه

ظیکر تیکر و نهای فوالدی به عناصر بکاربر سکاختمان اضافه کردن ورق ،ها و تیرهاپلیمری در اطراف ستون

شکل تغییر -بار نمودار (3-3)در شکل  .ها باشدستون و تزریق موادی مثل اپوکسی به محل درزها و ترک

عمولتر اصالح کلی م هایروش .آورده شده است برای سازه موجود و سازه تقویت شده بر اساس این روش

بکرای  های دقیق و معیار پذیرش مناسکبدلیل عدم وجود مدله ولی ب .های اصالح جزئی هستنداز روش

  .باشدهمدیگر می دو روش با توصیه بر استفاده توام از هر ،هااین روش

 



عع   

یت شده د با سازه تقومکان سازه موجوتغییر -روش اصالح کلی یک سازه و مقایسه نمودار بار -2-3شکل 

 با این روش 

 
 ه موجود با سازهمکان سازتغییر -روش اصالح جزئی یک سازه و مقایسه نمودار بار -3-3شکل 

 تقویت شده با این روش 

. رار گیرنکدای ذکر شده مورد اسکتفاده قکی سازههاتوانند در افزایش ظرفیتهای کلی و جزئی میروش   

 .ارددسکازی و نکوع کمبکود موجکود در سکازه مکورد تقویکت ها بستگی به هدف برنامه مقاومانتخاب روش

در ، باشکدپذیری نیز ممککن نچنانچه در صورتی که مقاومت سازه ساختمان کافی نبوده و باال بردن شکل

هکم از  وکلکی هکای توان هم از روشباشد که در این مورد میمیسازه مناسب  مقاومت افزایش حالتاین 

 بنکدیداسکتفاده از با ،افزودن ضخامت دیوارهای موجکود ،های محلی بصورت دیوارهای برشی اضافهروش

 .اده کردتفها با پوشش الیاف پلیمری یا فوالدی اسفوالدی و یا روکش کردن ستون

اصکالح  ،شکدسازی از طریق افزایش مقاومت میسکر نباه و مقاوممواردی که مقاومت سازه کافی نبود در   

هکای لزلکهزعمل آمکده از ه مشاهدات ب .تواند به عنوان هدف دیگر مد نظر قرار گیردپذیری سازه میشکل

شکل غییرهای تحت تهای بتن مسلح بیشتر به خاطر ناپایداری ستونخرابی سازه ،گذشته نشان داده است

دربارهای  ،دلیل داشتن چرخه هیسترزیس ناپایدار و کاهش سختیه که ب باشدکوتاه می یهازیاد یا ستون

ح محلکی و تکوان بکا اصکالدر این مورد مکی ،باشدناگهانی و مخرب می ،پذیرشکل، خرابی آنها غیرسیکلی 

وع باشد به یک گسیختگی از نکشکست برشی در ستون را که یک شکست ترد می ،هاتسلیح برشی ستون

 پذیری سازه را افزایش داد. داد و شکل تغییر خمش



غغ   

ررسی قکرار بتواند مورد سازی میترین هدف مقاومعنوان مناسبه پذیری توام بشکل افزایش مقاومت و   

ود و شکهای سازه مکیشکلاعث افزایش مقاومت و کنترل تغییردر این حالت افزایش سختی سازه ب. گیرد

-در سکازه به عنوان مثکال گردد.انرژی زلزله در سازه تقویت شده می پذیری باعث استهالکافزایش شکل

 ،گیکریسکتههتوان با اضافه کردن مهاربند فوالدی توام با کاهش مقاومت تیر از طریق های بتن مسلح می

 ،هکای خمشکیپذیری مفصکل. در این وضعیت به علت شکلهای خمش زود هنگام شدباعث ایجاد مفصل

 هست را بکمود شک ،ولی این تغییر .کندپیدا می کاهشماند یا کمی ان حد باقی میمقاومت جانبی در هم

ین ترتیب به ا .کندیها به تیرها انتقال پیدا مای بهبود داده و رفتار غیرارتجاعی از ستونطور قابل مالحظه

ه کیر کند و شکست خمشی تستون از خرابی محافظت شده و ظرفیت جذب انرژی سازه افزایش پیدا می

اندک  در این حالت کاهش .گرددون میستجایگزین شکست ترد  ،پایداری دارد  چرخه هیسترزیس نسبتا

نکدی وسکیله سیسکتم بادبه بک ،گیری که قابل مالحظه نیستمقاومت و سختی جانبی قاب ناشی از هسته

-یمکطبقکات  هایی است که دارای عدم پیوستگی سکختی درسازه مربوط بهمورد دیگر  .گرددجبران می

اال دارای در حالی که طبقات بک، کن است یک طبقه نرم باشدمطبقه اول یک سازه م ،طور مثاله ب، باشند

فاده از تکوان بکا اسکتدر این حالت پیوسکتگی طبقکه اول را مکی .در طبقات باشند دیوارهای برشی پیوسته

توامکا  ،پکذیریز مقاومکت و شککلدر آن تأمین نمود که در ایکن مکورد نیک یبادبندی فوالدی یا دیوار برش

 .کنندافزایش پیدا می

 بازسازی  -3-2-3

های متوسط تا شدید تضعیف شده ای است که تحت اثر زلزلهگونهه ب ،های بتن مسلحماهیت ساختمان   

این رفتار در بیشکتر مکوارد ناشکی از ضکعف ذاتکی بکتن در برابکر  .آیدوجود میه دیدگی بدر آنها آسیب و

یکل رعایکت جوانکب هکای زلزلکه بکه دالنامکهضوابط آیکین ،عالوه بر آن .باشدکششی و برشی می نیروهای

هکای هکا در زلزلکهدهنکد ککه سکازه سکاختماناجازه می ،ایسنگین شدن طرح سازه اقتصادی طرح و غیر

توجه  ای قابلهای بسیار شدید وجود خسارت سازهخسارت ناچیز و قابل تعمیر ببینند و در زلزله، متوسط

االمککان قابکل ارت نیکز بایسکتی حتکیسخ ،به شرطی که ساختمان واژگون نشده و فرو نریزد، مجاز باشد

پذیری و امکان داشتن قابلیت شکل ،لذا الزمه ایجاد ساختمان بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله .تعمیر باشد

-در ناحیه تغییرشککل .باشدید میهای متوسط تا شدارتجاعی سازه تحت بارهای حاصل از زلزلهرفتار غیر

منطقکی  پکس ککامال .گیکری اسکتقابل پیش بینی ولی غالبال پیشقاب ،هاایجاد آسیب، ارتجاعیهای غیر



فف   

هکای مخکرب امکری عکادی و بتن مسلح پس از وقوع زلزله یهاکه تعمیر و بازسازی ساختمان خواهد بود

گونکه اجرا و اقتصکاد ایکن ،طرح ت در مطالعات اولیهبایسطبیعی باشد و قابلیت تعمیر و نگهداری سازه می

  .ها منظور شودساختمان

ه شکده در هکای مختلکف اشکارتکوان از روشمی ،دیده از زلزلههای بتنی آسیببرای بازسازی ساختمان   

-شر کنکار روهکا دولی استفاده از مهاربند فوالدی برای بازسازی این گونه سازه .قسمت قبل استفاده کرد

رد دیگکر از مکوا بنابراین یککی .داشته باشد برتواند عملکردهای مطلوب بعد از بازسازی را درای دیگر میه

  .باشد های بتن مسلحدر مسائل بازسازی سازه تواندمی ،مورد استفاده مهاربندهای فوالدی

 های رایج ها و شکلها از نظر فرمسیستم مهاربند فوالدی در ساختمان -3-3

یگری است دمورد  ،های فوالدیهمانند سازه ،های بتنی مسلحاب نوع و شکل مهاربند در ساختمانانتخ   

 وان انواع همتهای فوالدی میاز مهاربندهای رایج در سازه. گیردات صورت میظکه با توجه به برخی مالح

ی رایکج در هکابکه شککلتکوان همچنین از نظر فرم و شکل مهاربند می .مرکز  و خارج از مرکز  را نام برد

گیرد ککه یانتخاب نوع و فرم مهاربند بر اساس عوامل مختلفی صورت م .های فوالدی اشاره کردساختمان

یکاز و نمعمکاری سکاختمان و فضکاهای مکورد  ،پذیری مورد نظر سازهاز جمله آنها مقاومت جانبی و شکل

  .باشندها میتأمین بازشوهای الزم در فضای داخلی قاب

 های با مهاربند هم مرکز قاب -3-3-1

رود و هکا بککار مکیو قطکری در قکاب V , Λ , X, < , >این نوع مهاربند به اشکال مختلکف از قبیکل    

حکدود مکان جکانبی سکازه را معادل به شدت افزایش داده و تغییرسختی سازه را نسبت به قاب خمشی م

کننکد و انش مکیکمک شان داد که مهاربندها مکرران های انجام شدهآزمایش . الف( -4-3سازند )شکل می

کبکاره بکه و نیروی بزرگی به ی ،انهدام آنها سبب کاهش شدید سختی و مقاومت قاب مهاربند شده گردیده

ای ضکربه ،فشکار به و قطری به دلیل تغییر نیرو در هر سیکل از کشش Xکه در مهاربند  آیدقاب وارد می

 .دباشدید میهای شه بر رفتار نه چندان مناسب این مهاربندها در زلزلهگردد که گواهم به قاب وارد می

 های با مهاربند خارج از مرکز یا برون محور قاب -3-3-2

در  بکا توجکه بکه عملککرد بسکیار مناسکبی ککه .پیشنهاد گردید 1987این سیستم مهاربندی در سال    

لکه در برابکر به عنکوان سیسکتمی مناسکب بکرای مقاب ،آنالیزها و نیز در عمل از خود نشان داده، هاآزمایش

 شده است. ،لزله ایراننامه زاز جمله آیین ،های زلزله دنیانامهتوسعه یافته و وارد اکثر آیین ،جانبی یبارها



قق   

اه رفتکار های مهاربندی شده به همریقت ترکیبی از مقاومت و سختی قابقاین سیستم مهاربندی در ح   

نسکبتا  ،وندمهاربندها توسط تیرهای پی .باشدهای مقاوم خمشی میانرژی باالی قاب االستیک و جذبغیر

د با توجه تیرهای پیون .(ب -4-3شکل گردند )اتصال تیر به ستون و یا با مهاربند دیگر مرتبط می اکوتاه ب

  .کنندخمش یا برش به تسلیم رسیده و انرژی زیادی را مستهلک می به طول آنها در

 های با مهاربند زانویی قاب -3-3-3

ربند به صکورت . اتصال مها(5 -3شکل اند )این نوع مهاربندها از دو عنصر قطری و زانویی تشکیل شده   

-و شککل مقاومکت ،با توجه به سختی  این سیستم .باشدساده و اتصال زانویی معموالً به صورت صلب می

ناسکب شود که بکه زودی بکه عنکوان سیسکتمی منی میبیپیش ،های مناسب آنپذیری باال و سایر ویژگی

  .ها مد نظر قرار گیرددر طراحی ،جهت مقابله با نیروهای جانبی

 
با سیستم  -( بCBFمرکز ) با سیستم هم -های مهاربندی شده : الفهایی از قابنمونه -4-3شکل 

 (EBFخارج از مرکز )



كك   

 
 ای زانوییهای با مهاربندههایی از قابنمونه -5 -3شکل 

 

 

 

 

 

 های بتنی های مهاربندی فوالدی در ساختمانانواع سیستم -3-4

ب نکوع از نقطکه نظکر اجرایکی و بکر حسک ،های بتن مسلحکار گرفته شده در قاب هسیستم مهاربندی ب   

سازه  .شودبندی میسیستم مقاوم جانبی به سیستم مهاربندی خارجی و سیستم مهاربندی داخلی تقسیم

  .گردددادن سیستم مهاربندی در داخل ساختمان تقویت می قرار ابتنی ب

ه شکده بکه سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی توسط مهاربندهای اضاف ،در سیستم مهاربند خارجی   

لکی هکای محشود و برای اعضای داخلی سازه در صورت خسارت دیدن از روشخارجی تأمین می هایقاب

یکن از ا .ودشه میداد مرکب نظیر الیاف پلیمری و فوالدی و یا تزریق اپوکسی استفاهمچون استفاده از مو

زه هکای محیطکی سکاشود که مقاومت جانبی آنها توسکط قکابهایی استفاده میروش بیشتر در ساختمان

  .شودتأمین می

یشکتر در ب .شکودهکای محیطکی اسکتفاده مکیاز این سیستم مهاربندی در پیرامون ساختمان و در قاب   

ختی ای از مقاومت جانبی توسط سکقسمت عمده ،و قبل از آن 1980سال های ساخته شده در ساختمان

  .شدهای کوتاه تامین میصورت تیرهای عمیق و ستونه های محیطی سازه بقاب



لل   

تکا  ،هکالزلهامروزه از این سیستم به علت عملکرد برشی ستون کوتاه و شکست برشی و ناگهانی آن در ز   

نمکای  یهکاقرار دادن سیستم مهاربندی جدید در قکاب ایبنابراین دلیلی بر .گرددحد ممکن اجتناب می

-ایجاد مکی نظر معماری ساختمان مشکالتی که این روش از نقطه ،این عالوه بر .شودساختمان دیده نمی

  .باشداز اشکاالت دیگر این شیوه مهاربندی می ،کند

ار دادن سکازه بتنکی بکا قکر ،که سیستم مهاربندی داخلی نامگذاری شده اسکت ،یدر نوع دیگر مهاربند   

ایکن سیسکتم مهاربنکدی بکر حسکب نکوع اجکرای  .گرددسیستم مهاربندی در داخل ساختمان تقویت می

ربند به قاب مستقیم اتصال مهادر روش غیر .مستقیم و مستقیم باشداند به دو صورت غیرتومی ،مهاربندی

الدی در این روش یک قکاب فکو .گیردغیر مستقیم و از طریق یک قاب فوالدی صورت می صورته بتنی ب

بتنی  بار بین قاب یابد و انتقالبادبند فوالدی به قاب فوالدی اتصال می گیرد ودر داخل قاب بتنی قرار می

فکزایش ا وجکود قکاب فکوالدی بکرای. گیکردو توسط قاب فوالدی انجام می طور غیر مستقیمه و مهاربند ب

هکا هزینکه بجز اضافه ککردن ،در بعضی از موارد تقویت ممکن است الزم باشد ولی در سایر موارد مقاومت

 .تاثیر زیادی ندارد

 
نحوه اتصال قاب فوالدی به قاب بتنی اصلی -6-3شکل   
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   Using of  steel braces in concrete buildings has drown to attention the researchers to 

itself in several last decade, because those are economic end ability creation window and 

to easy pitch than shear wall and has been resisting AGAINST EARTHQUAKE rather than the 

weak concrete buildings. Purpose of this research is an investigation and comparison 

of the performance of steel bracing in R/C buildings that it has done with changing 

of steel braces type and changing of steel braced set in height frames. In this research 

is used nonlinear static analysis and has been compared the ductility coefficient, 

ductility Reduction factor, over strength factor, R-factor and elastic lateral rigidity at 

concrete frame target displacement. The nonlinear analysis did with sap2000 

software. Analysis results demonstrator that add braces make addition ductility 

coefficient, ductility Reduction factor, over strength factor, R-factor, lateral 
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