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 چکیده:

های ازههای ورودی برروی منحنی شییننندگی سییهدف از این پژوهش بررسییی تار ر مع ارهای ارابی ملت و و همین ن  زلزله هدف: 

ی ف زی با استفاده هابرروی منحنی شننندگی سازه دور از گسلهای نزدیک گسل و باشد. برای این منظور به بررسی تار ر زلزلهف زی می

 است.دهشانگ و دریفت پردااته  -از مع ارهای پارک

سی پژوهش:روش به  وارد م زان اسییارت های اا ر ضییرورت ارزیابی امتماخ ارابی وها در زلزلههای وارد به سییااتمانآسیی   شنا

ه ینی از آنها منحنی ک. ابزارهای ملت فی برای این منظور وجود دارد های آینده مطرح سااته استهای موجود را در برابر زلزلهسااتمان

شان دهندهشننندگی می شننندگی ن شد. منحنی  سطحبا س   مشلص برای چندین  سطح آ سازه از یک  س     ی امتماخ فراگذشت آ

های   لباشییید که از قرین ان ام  تحهای ته ه منحنی شیییننندگی رو  تح   ی میباشییید. ینی از رو های زم ن مینبشاطر از ج

شتاب شتدینام نی غ راطی تحت  صورت مینگا ست قبقه براهای ملت و  سه، نه و ب  سه قاب ف زی  سم پذیرد. در این پژوهش  ی ر

ست. قاب شده ا ستفاده  شننندگی ا سمنحنی  شدهافزار اپنس س مدختفاده از نرمها با ا سی تار ر سازی  های ورودی بر لزلهزاند. جهت برر

باشد که ینگاشت ماستفاده شده است. هر گروه شامل چهل شتاب دور از گسلروی منحنی شننندگی از دو گروه زلزله نزدیک گسل و 

شتاب ست عدد از آنها  شت مربوط به زلزلهب  ست مورنگا شتابهای واقعی و ب  شده با نرمد  صنوعی تول د  شت م   SeismoArtifر افزانگا

ستفاده در پایانمی شد. رو  تح  ل مورد ا شتاب( میIDAنامه تح  ل دینام نی افزایشی )با شد. جهت مق اس  شتبا های ا به شدتهنگا

ت رسم نمودارهای های تاریلیه زمانی، جهنگاشت استفاده شده است. بعد از ان ام تح  لملت و از مع ار شتاب ق فی مد اوخ هر شتاب

IDA شننندگی قابا -از دو مع ار دریفت و پارک سم منحنی  ستلراج پارامترهای الزم، به ر ست. در نهایت بعد از ا شده ا ستفاده  ها نگ ا

یمنی جانی و وقفه، اها در سییه سییطح عم نرد اسییتفاده بدون های ورودی برای هر دو مع ار اقدام شییده اسییت. منحنیتحت تار ر زلزله

 اند.رسم شده فروریز درآستانه 

های ورودی ملت و متفاوت است. در هر ها برای زلزلهدهد که منحنی شننندگی سازهبررسی نمودارهای بدست آمده نشان می :هایافته

سی  سازه مورد برر شلص درسه  شتاب ق فی م ست برای یک  شن سل زلزله امتماخ  شتر نزدیک گ ست. م زان تفاوت منحنی ب  ها در ا

سطوح عم نردی دیگر می ستفاده بدون وقفه کمتر از  شد. یافتهسطح عم نرد ا شان میبا شننندگی قابها ن های مورد دهد که منحنی 

 دهد.انگ بدست می -امتماخ شنست کمتری نسبت به مع ار پارک تدر یک شتاب ق فی مع ن برای مع ار دریفی بررس
های واند به ع ت ویژگیتیابد. این امر میسازه افزایش می های مولد زلزله، امتماخ اسارت آنبا کاهش فاص ه سازه از گسل گیری:نتیجه

وارده ب شتر اواهد بود. در بررسی رفتار  تها ب شتر باشد امتماخ و م زان اسارهای نزدیک گسل باشد. هر چه که ارتفاع این سازهزلزله

 .دهدباشد امتماخ اسارت ب شتری را نشان میانگ می -هایی که براساس مع ار پارکها منحنیاین سازه

 و نزدیک گسل، تح  ل دینام نی افزایشی، مع ارهای ارابی دور از گسلهای منحنی شننندگی، زلزله های کلیدی:واژه
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 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب یشننندگ یمنحن -3-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب یشننندگ یمنحن -4-4شنل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب IDA یمنحن -5-4شنل

 .Error! Bookmark not definedیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب IDA یمنحن -6-4شنل

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب یشننندگ یمنحن -7-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه3 قاب یشننندگ یمنحن -8-4شنل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA  یمنحن -9-4شنل

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA  یمنحن -10-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -11-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -12-4شنل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA  یمنحن -13-4شنل

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب  IDA یمنحن -14-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -15-4شنل



 

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -16-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب  IDA یمنحن -17-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب  IDA یمنحن -18-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -19-4شنل

defined. 

 Error! Bookmarkیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -20-4شنل

not defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -21-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -22-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -23-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -24-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب IDA یمنحن -25-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب IDA یمنحن -26-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب یشننندگ یمنحن -27-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب یشننندگ یمنحن -28-4شنل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب IDA یمنحن -29-4شنل

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب IDA یمنحن -30-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب یشننندگ یمنحن -31-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 3 قاب یشننندگ یمنحن -32-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA یمنحن -33-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA یمنحن -34-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -35-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -36-4شنل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA یمنحن -37-4شنل

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب IDA یمنحن -38-4شنل



 

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -39-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 9 قاب یشننندگ یمنحن -40-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -41-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -42-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -43-4شنل

defined. 

 Error! Bookmarkیمصنوع گسل کینزد یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -44-4شنل

not defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -45-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب IDA یمنحن -46-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیواقع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -47-4شنل

defined. 

 Error! Bookmark notیمصنوع دور از گسل یهازلزله ارر تحت قبقه 20 قاب یشننندگ یمنحن -48-4شنل

defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه و هدف -1

 

 

 مقدمه -1-1

د قرار یهدتها و زندگی ساکنان آن را درمعرض منی سازهیا ا ده ملرب در اغ   مناقن دنیپد یکزلزله به عنوان 

دانشمندان ع م مهندسی  ن و ی محققیده زلزله همواره هدف نهایر پدیناپذکه کاهش اسارت جبرانیقوره دهد، بمی

باال جهت مقاومت  ت اعتماد ای با قاب های زلزله، قرامی سازهن نامه یان متمادی است که هدف آ سال زلزله بوده است.

اهش ت فات جانی ناشی هدف کزلزله عمدتا با ها در برابرهای قرامی سازهنامهنی باشد. با وجودی که آدر برابر زلزله می

ا در زم نه کاهش دهنده کارآمدی آنهز نشان  ر ن های اان لرزه اند و ت ارب به دست آمده از زمن شدهیاز زلزله تدو

ای های سازهرتزان اسا ن است که میر نشان دهنده ا های ااهای بزرگ ساخت فات ناشی از زلزله بوده است اما زلزله

 اشته است.دها در برای موارد بس ار شدید بوده و اسارات مالی سنگ نی به دنباخ ای وارد به سازهسازهره و غ

 هبیان مسئل -1-2

های سااتمان های اا ر ضرورت ارزیابی امتماخ ارابی و م زان اسارت بهها در زلزلههای وارد به سااتمانآس  

سارات وارده ناشی ها و اهای آینده مطرح سااته است. امروزه برآورد امتمالی ارابی سااتمانموجود را در برابر زلزله

نندگی منحنی شن شود.ها ان ام میمنحنی شننندگی سااتمان هاز جم ه ته های امتماالتی از زلزله توسط رو 

کند. ای زم ن ب ان میهای لرزهامتماخ اسارت متناظر با یک مالت اسارت به اصوص را برای چندین سطح از جنبش

 ن رفتارشوند که در آهای تح   ی برآورد میهای جدید االمداث بر اساس رو های شننندگی برای سااتمانمنحنی

 شوند. های واقعی برآورد میهای دینام نی غ راطی و تحت شتابنگاشتها با ان ام تح  لامتماالتی سااتمان

م زان اسارت وارد بر سازه در ارر زلزله، معرفی  ب نیهای اا ر جهت پ شهای اسارت ملت فی در ساخشااص

ترهای ملت فی که گ رند. پاراماسارت سااتمان بنار میاند که هر کدام از آنها پارامترهای متفاوتی را برای مدخ شده

ی و اشوند شامل تغ  ر شنل پالست ک، انرژی ت و شده عضو، استگی چراهدر محاسبه شااص اسارت استفاده می

 باشند. تغ  رات در پارامترهای دینام نی سازه مانند پریود قب عی آن می

ست که اسارت وارد بر سازه وقتی که سازه به گسل اانگر این امر های پ ش ن نشهای زلزلهنت  ه مشاهدات اسارت

هایی که در فواصل یابد. با توجه به تار ر متفاوت یک زلزله برروی سازهوجود آورنده زلزله نزدیک است افزایش میبه

ترس م منحنی  های انتلابی براینگاشتتوان گفت نوع شتابملت فی از گسل به وجود آورنده زلزله قرار دارند می

های ز فاکتورهمین ن در ترس م منحنی شننندگی مع ارارابی ینی ا شننندگی در نت  ه نهایی تار ر گذار اواهد بود.

 باشد که بایستی به نحو مناسبی و منطن بر هدف قرامی سازه انتلاب شود.مهم می

اواهد  های ف زی پردااتهشننندگی سازهارهای ملت و ارابی برروی منحنی نامه به بررسی تار ر مع در این پایان

گسل و نزدیک دور از گسلهای الزم برای رسم منحنی شننندگی از رکوردهای نگاشت. همین ن برای انتلاب شتابشد

 های متفاوت برروی منحنی شننندگی مورد بررسی قرارگ رد.استفاده اواهد شد تا تار ر زلزله



 2 عنوان فصل یک را این ا وارد کن د

 

  :  هدف )اهداف( پژوهش -1-3

باشد. های ف زی میروی منحنی شننندگی سازه ین پژوهش بررسی تار ر انواع ملت و مع ارهای ارابی برهدف از ا

 .گسل ن ز مورد بررسی قرار اواهد گرفت و نزدیک دور از گسلهای همین ن تفاوت منحنی شننندگی تحت تار ر زلزله

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-4

گی مع ار ب شتر تحق قات ان ام شده در زم نه منحنی شننندگی مع ار مورد استفاده برای رسم منحنی شنننددر 

بررسی این  برایع ارهای دیگر پردااته شده است. در این پژوهش مباشد و کمتر به جایی نسبی ب ن قبقات میجابه

و به مقایسه نتایج  نگ پردااته شدها -ار پارکو مع  جاب ایی نسبیبه ترس م منحنی شننندگی با مع ارهای  موضوع

ها، در گسل برروی سازهو نزدیک دور از گسلهای پردااته اواهد شد. همین ن با توجه به تار ر متفاوت زلزلهماصل 

 مورد بررسی قرار اواهدگرفت. هم این عامل ترس م منحنی شننندگی تار ر

 ها( و روش پژوهش:مواد )داده -1-5

ای سارت سازهاهای ورودی در ترس م منحنی شننندگی و در نت  ه ارزیابی  ر مع ار ارابی و زلزلهتار برای بررسی

 ای عددی مرامل زیر قی اواهد شد:  نامه برای ان ام آنال زهدر این پایان

 سازی نرم افزاریها( و مدخ)سازه انتلاب سازه  .1

 مناس  یهانگاشتانتلاب شتاب  .2

 برای رسم منحنی شننندگی و انتلاب مع ارهای ارابی مناس  ی ارابیمع ارها مطالعه روی  .3

 انتلاب شده هاینگاشتتحت ارر شتاب ها(ان ام تح  ل سازه )سازه  .4

 تع  ن امتماخ ارابی  .5

 م منحنی شننندگی  رست  .6

 هاآنال ز داده  .7

 نامهفصل بندی پایان -1-6

ضرورت و  شامل مقدمه و توض حات ک ی در مورد موضوع ونامه ماضر در پنج فصل ته ه شده است. فصل اوخ پایان

ز کارهایی اباشد. در فصل دوم به مبانی منحنی شننندگی پردااته سپس تاریلیه ملتصری نامه میاهداف این پایان

و نامه پردااته که در این زم نه صورت گرفته ارائه شده است. در فصل سوم به معرفی مدخ مورد استفاده در این پایان

اصل از شده است. فصل چهارم شامل نتایج م همین ن رو  مورد استفاده جهت تول د منحنی شننندگی توض ح داده

ردااته و پباشد. در فصل پن م به نتایج بدست آمده آنال زهای ان ام گرفته و همین ن نمودارهای بدست آمده می

 همین ن پ شنهاداتی برای تحق قات آتی ارائه شده است.

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 1شكنندگی منحنی -1-2

 ای لرزه هایجنبش از سطح چندین در را مع ن ارابی مالت یک با متناظر ارابی امتماخ شننندگی منحنی    

 وص وت را محتمل ایارابی لرزه سطح و لرزه شدت زم ن ب ن نسبت شننندگی، کند. در واقع منحنیمی ب ان زم ن

 د.باشمی مهم بررسی تحت یسازه یمنطقه در زلزله شدت انتلاب صح ح نسبتی چن ن دق ن تع  ن کند. جهتمی

توانند ها که میاین منحنی .کنندز، متوسط، سنگ ن و کامل توزیع میارابی را ب ن ماالت ناچ های شنست، منحنی

شوند و به عنوان ورودی رسم میبه صورت نمودار ن ز نشان داده شوند برای هر مالت ارابی در هر جنبش زم ن جداگانه 

معادله عمومی برای توسعه منحنی شننندگی به صورت زیر ب ان  شوند.ای وارد میدر جریان محاسبه اسارت سازه

 (:2014، 2)ب اله و عالم شودمی
(2-1                                                                                                )Fragility = P[LS|IM = y] 

LS ( مالت مدی یا مالت اسارتDS) 

IM لرزه()زم ن  مق اس شدت 

 است. IMاندازه شدت زم ن لرزه با مق اس  yو 

عادله م( هستند که 1-2براساس مطالعات گذشته بدست آمده است که همه آنها مبتنی بر معادله ) معادالت ملت فی

  باشد.عمومی برای رسم منحنی شننندگی می

پ رو قض ه  نرماخ مطابقت کنند، -یا لوگای دو متغ ری باشند که از توزیع نرماخ ای و تقاضای لرزهاگر ظرف ت سازه

های بنابراین توزیع امتمالی که در فرم منحنی نرماخ توزیع شده است. -مد وسط، کارایی مرک  ماصل شده به قور لوگ

نرماخ یک منحنی  –قبن فرض ه لوگ شود.نرماخ ب ان می -توسط تابع چگالی امتماخ ت معی لوگشننندگی گفته شد 

 : (3ش نوزوکا) تح   ی زیر را داردشننندگی فرم 

(2-2                        )                                                                               P(x) = Φ (
LnX−μ

β
) 

ده م انگ ن و نشان دهن βو  μپارامتر نشان دهنده شدت مرکات زم ن،  x، استاندارد توزیع نرماخ تابع Φکه در آن 

 .باشندمی xانحراف مع ار لگاریتم 

 4ترین آنهاست. یاماقوچی و یامازاکی( ساده2-2ن معادالت استفاده شده برای منحنی شننندگی معادله )در ب 

ااتمانی ها تست کردند و دریافتند که برای استفاده در تمام س ستم های س( معادله باال را برای انواع ملت و سازه2000)

 مناس  است.

                                                      
1. Fragility Curve  
2. Billah and Alam 
3. Shinozuka 
4. Yamaguchi and Yamazaki 



 4  مبانی و پ ش نه تحق ن

 

 های شكستهای مختلف تولید منحنیروش -2-2

یم. به دل ل ها در هر کشور را مد نظر بگ رننته مهم در تول د منحنی های شنست این است که مشلصات ویژه سازه

ص ات ا که اصوآن  دارند و ازها ب ان میهای متفاوتی را برای قرامی سازهها در کشورهای ملت و رو ایننه آی ن نامه

ه شده برای های ارائهای شنست و بر نتایج ارزیابی اسارت تأر ر گذارند، باید رو قرامی بطور مستق م در منحنی

 .های شنست در هر کشور کال بره شوندتول د منحنی

 :رو  وجود دارد 4های شننندگی بطور ک ی برای بدست آوردن منحنی

 1 رو  ت ربی .1

 2 بر اساس قضاوت مهندسی .2

 3 رو  تح   ی .3

 4  رو  ترک بی .4

 روش تجربی -2-2-1

ی شننندگی های گذشته هستند. برای مثاخ منحنآیند مبتنی بر زلزلهمنحنی شننندگی که با رو  ت ربی بدست می

ی شدت بدست ته ه شده است. منحنی با فرض اطا در اندازه گ ر 1995با استفاده از اقالعات اسارت از زلزله کوبه 

 آمده است.

از این رو  استفاده کردند تا برای یک قاب بتنی منحنی شننندگی رسم کنند. تمام  (2015) 5ایوآنو و همناران

ای را با در نظر گرفتن دو پارامتر عدم قطع ت در مرامل رسم در مقاله آنها به تفص ل آمده است. آنها ابتدا اسارت لرزه

 شب ه سازی مرکات زم ن برآورد کردند. 

تواند باعث مسطح شدن منحنی و افزایش در اقم نان آن شود. شبنه بس ار متراکمی از ها می ن لرزهتنوع در زم

های شننندگی تول د شده به رو  ت ربی عدم قطع ت را های رکورد شده ن از است تا در منحنیها در دادهزم ن لرزه

 (.2014، 6کاهش دهد )کونها و همناران

 :فواید استفاده از این رو   -

یری آنها با مدخ کردن اند و تلم ن آس   پذهای قدیمی که با اصوخ مهندسی سااته نشدهبرای سااتمان  -الو

 .امنان پذیر ن ست، کاربرد دارد

 .دهدای در یک منطقه را نشان میای وغ ر سازهرت واقعی وارد شده بر اجزای سازهاسا  -ب

 .گ رد دهای واقعی شنست را در نظر میم  -ج

 .آن آسان است و فرض ات کمی داردز رو  استفاده ا  -د

 :های رو محدودیت -

لم ن شدت زم ن لرزه دشوار تها در ارر بازسازی نسبت به زمانی که زلزله رخ داده است، به دل ل تغ  ر سازه  -الو

 .است

 .پارامترهای بالقوه اسارت را به اوبی در نظر نمی گ رد  -ب

 .است دشوار زم ن جنبش و سازه –سازی صح ح اندر کنش ااک امنان مدخ  -ج

 .های جدید و یا اصالح شده دشوار می باشداعماخ این رو  به سازه  -د

                                                      
1. Empirical method  
2. Judgemental approach  
3. Analytical method  
4. Hybrid approach  
5. Ioannou et al  
6. Cunha et al  
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 روش قضاوت مهندسی -2-2-2

 کارشناسان ، براساس اقالعاتATC- 13 و  FEMA/NIBSهایتول د شده به این رو  مثل منحنی هایمنحنی

دهد، قرار می ای را مد نظراسارت سازههایی که کم ت وک ف ت آمارهای تحت تأر ر محدودیتآیند. این رو  بدست می

ای روابط منطقه ها زیاد کمی ن ست و بستگی به ت ربه فردی کارشناس و قب عتقابل اعتماد بودن این منحنی .باشدنمی

 .شودانتلاب میاستفاده نمود، این رو  های دیگر اگر نتوان از رو  بدست آمده دارد، و

 روش تحلیلی -2-2-3

لرزه، نده زم نهای افزایاند و تحت شدتای قرامی شدههای لرزههای ملت و که قبن آی ن نامهبر اساس تح  ل مدخ

رصد اطا کاهش های ان ام شده، دآید. با افزایش تعداد تح  لها بدست میآماری برای رسم منحنیهای پایگاه داده

وانند به صورت تها میاین تح  ل .آیدنسبت به دو مالت قبل بدست میهایی با درصد اقم نان باالتر یافته و منحنی

 .تح  ل تاریلیه زمانی غ راطی، تح  ل ق فی اطی و تح  ل استات نی غ راطی باشند

 :فواید رو 

 .باشد)ورودی( می نتایج وابسته به جنبش شدید زم ن  .1

 .اندقباًل آس   ندیده گردد کههایی اعماخ میبه سازه  .2

 .گ ردمی بر در را زم ن شدید جنبش و ااک –اندرکنش ب ن سازه  .3

 .گردداز شدت زم ن لرزه استفاده نمی  .4

 :محدودیت های رو 

 .ای داردسااتار ویژه و فرض ات پ ی ده  .1

 .گ ردیک منان زم فروریز  و ارابی ویژه را در بر می  .2

 .ن ستهای واقعی اسارت بر اساس داده  .3

  در نظر گرفته گذارد که در این روهای دق ن معماری، دیوارهای پرکننده تأر ر زیادی بر رفتار مدخ میجنبه  .4

 .شودنمی

در نظر گرفتن  برای های واقعی کال بره شوند، وهای بدست آمده از تح  ل با نتایج زلزلهشود که منحنیتوص ه می

 ی به دل ل های تح  باشد چرا که کاربرد رو خ ساده شده رو  مناسبی میهای پاستعداد ب شتر سازه، ااتصاص مدخ

 .باشدوقت گ ر، محدود می مرامل محاسباتی

 روش ترکیبی -2-2-4

( ضعو رو  تح   ی در ن از آن به ساات مدخ واقع ب نانه است که در 2014) 1قبن تحق قات کاموال و همناران

 دتواند باعث برآروب نانه باشد، میبه قور غ ر صح ح قرامی شود یا غ رواقع صورت عدم برآوردن این شرایط، اگر مدخ

گذارد. با در نظر گرفتن این مشنل، بعضی از محقق ن روینرد غ ردق ن شود که برروی منحنی شننندگی تار ر می

 ترک بی را معرفی کردن که برای بهبود عم نرد رو  تح   ی است.

آیند. مطابن تحق قات کاپوس و های ت ربی و تح   ی بدست میترک   رو  های شننندگی ترک بی بامنحنی

های عددی برای های ت ربی و تح   ی است که با استفاده از رو ( رو  ترک بی کال براس ون رو 2006) 2همناران

گ رد. ر نظر میاجزای تح   ی و ف زینی سازه را دمدخ عددی سااتمان شود. عددی سااتمان ان ام می مل معادله مدخ

ها( ها و پل)به عنوان مثاخ سااتمان لرزه بر روی سازهتوان تار ر زم نبا در نظر گرفتن هر دو جزء تح   ی و ف زینی، می

ارائه برای یک سااتمان شش قبقه با س ستم بادبندی را بر اساس رو  ترک بی  منحنی شننندگی را تع  ن کرد. آنها

                                                      
1. Kammula et al 
2. Kappos et al  
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موالس ون مدخ، زم ن لرزه، و شب ه سازی نهایی رو  ترک بی به قور ملتصر در مقاله آنها . استقرار چارچوب، فرکردند

های تصادفی و شنااته شده گزار  کردند که روینرد ترک بی شامل عدم قطع ت (2014ب اله و عالم ) است.بحث شده

 های مهمی هستند.های امتماالتی المانزیادی است که در تول د منحنی

 های شكنندگیمنحنیدقت  -2-3

ر م زان گ رند مبتنی بهای شننندگی صورت میای آس   پذیری که بر مبنای منحنیهها و ارزیابیدقت بررسی

ود نتایج شتر دقت ای که هر قدر در االخ روند ته ه منحنی آس   پذیری ب شباشد، به گونهها میدقت این منحنی

از برای ته ه  شتری براوردارند، این در مالی است که اقالعات مورد ن پذیری از قاب  ت اعتماد بهای آس  تح  ل

ک ورودی بودن اقالعات هم درمورد مشلصات تحری تصادفیدارند.  تصادفیهای شننندگی به قور ذاتی ااص ت منحنی

دارد  دفیتصاای صادق است، چرا که اصوال زلزله ااص ت غ ر تع  نی و و هم درمورد مشلصات منان نی س ستم سازه

رر اوردگی، ابه دالیل گوناگون نظ ر تغ  ر مشلصات منان نی مصالح بر  ای ن زاز سوی دیگر مشلصات س ستم سازه و

شننندگی مست زم  هایباشد. بنابراین افزایش دقت منحنیمی قطعیرغ  تفاوت رفتار به دل ل تغ  ر دائمی مرکز جرم و...

 .باشدامتماالتی دق ن می العات آماری وان ام عم  ات ریاضی و مط

ای اد اطا  های شننندگی است، عوامل مورر درترین گام در امر افزایش دقت منحنیشناات عوامل ای اد اطا مهم

 :های شننندگی عبارتند ازدر منحنی

 .کمبود اقالعات موجود  .1

 .وجود اقالعات نادرست یا کم دقت  .2

 .اطا در عم  ات ریاضی  .3

ک رو  ریاضی های شننندگی باید به آن دقت نمود استفاده از یر االخ روند ته ه منحنیمساله اساسی دیگری که د

های ملت فی داده به این ننته معطوف گردد که باشد. توجه الزم بایدهای آماری با یندیگر میمنطقی برای ت ف ن داده

شد، لذا باید با ث دقت در یک سطح نمیاند از مدههای گذشته و یا مطالعات عددی آزمایشگاهی بدست آمکه از زلزله

 .های ملت و بر مس  م زان دقت آنها وزن داده شودهای آماری به دادهدر االخ ان ام تح  ل

الت ااص مها به منظور افزایش دقت محاسبات، بهتر است برای های شننندگی سازهدر م موع برای تع  ن منحنی

تلری   هی و شرایط سااتگاهی یک منحنی شننندگی ااص برای هر مالتگااز نظر شرایط هندسی، شرایط تن ه سازه

 بدست آید.

های بس ار است چرا که این سازه ها جزء سازهآغاز شده  1ایهای هستههای شننندگی از سازهرسم و تول د منحنی

  .آورد ک به وجودتواند ف ایع زیست مح طی و بس ار اطرنااند و آس   دیدگی آنها در هنگام زم ن لرزه میمهم

( در تحق ن اود به بررسی امتماخ نشت مواد رادیواکت و در ارر زم ن لرزه پردااتند. برای 1980) 2کندی و همناران

ای اویستر ان ام دادند. سااتمان راکتور یک سااتمان بتن مس ح ای به روی ن روگاه هستهاین منظور آنها مطالعه

 باشد. در برابر بارهای جانبی نظ ر باد و زلزله دیوار برشی میمستط  ی شنل است که س ستم مقاوم 

ا در اود و اجزا ر هاهایی که این س ستمهای مرتبط با ام نت و یا شنست قسمتآنها شنست در اجزا و س ستم 

ت به شنسهای شنست مانند روانگرایی که من راند به عنوان مالت شنست در نظر گرفتند. همین ن مالتجای داده

  شود را در نظر گرفتند.در سازه و جدایی در اتصاالت و ... می

توان با استفاده از مفهوم متوسط ظرف ت شتاب منحنی شننندگی و عدم قطع ت موجود درآن برای هر عضوی را می

 ،متناظر با شنست برابر است با: A(. شتاب زم ن،1980توض ح داد )کندی و همناران،  ،Ǎ زم ن

                                                      
1. Nuclear structures  
2. Knnedy et al 
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(2-3       )                                                                                                           A = ǍϵRϵU 

اتی موجود در ذباشند. این متغ رها به ترت   نشانگر تصادف متغ رهای تصادفی با م انه وامد می UЄو  RЄکه درآن 

 .م انه و عدم قطع ت در مقدار آن است

شد منحنی شننندگی ک ی و عدم  نرماخ تعریو -انی که منحنی شننندگی با استفاده از رابطه باال و توزیع لوگزم

 توان با استفاده از سه مشلصه برآورد کرد:قطع ت آن را می

  Aشتاب زم نظرف ت  متوسط. 1

 باشد.که نشانگر ویژگی تصادفی ذاتی ظرف ت در رابطه با م انه می ،Rβ. انحراف مع ار لگاریتمی، 2

 باشد.، که نشانگر عدم قطع ت موجود در م انه میUβ. انحراف مع ار لگاریتمی، 3

ات کندی و )اهم ت بس ار زیاد( ان ام شده است. مطابن تحق ق ای سازه و ت ه زات براساس گروه یکقرامی لرزه

 ه زات در مقابل ار محافظ کارانه بوده و امتماخ بس ار زیادی وجود دارد که سازه و اکثریت تهمناران این قرامی بس 

 ها بدون شنست عم نردی مقاومت کنند.زلزله

  زانم یو مطالعه یدهد   آس هایسازه یبررس یشنست برا یمنحن ی هته یرا برا یروش( 2006) 1یو پا  نت   

 محاسبات کردن ترساده یمفهوم برا یکپژوهش  یندادند. در ا  شنهادپ یواندر تا یچیچ یاز زلزله یناش یت فات جان

 در هاانسان و هاتعداد سااتمان یعتوز  زلرزه و نزم نشدت  یعفرض کردند توز  نشد که قبن آن، محقق پ شنهاد

 نربت زم هاییستگاهکه در آنها ا یدر مناقق لرزه نکه شدت زم یمعن یناست. به ا ینسان یمورد بررس یمحدوده

  نمشلص بود، بدست آمد. همین شانلرزه نکه شدت زم یدر مناقق یابیوجود نداشت، با استفاده از رو  درون لرزه

 و متعادخ است. ینسان بررسی مورد یدر منطقه  تجمع یعفرض کردند توز

 لرزه نز زما یناش  رمرگ و م  زانم یبررس ن ز و هااسارت وارد بر سااتمان  زانم   نپژوهش هدف تع یندر ا   

 یننهبا توجه به ا استفاده شد و هاداده  لمحاسبه و تح  یبرا GIS  ستمبحران  بود. از س یریتمد  شترب یو در مالت ک 

 .دباشیم یشنست ت رب یمنحن یکشنست ماصل،  یشد، منحن هاستفاد  لتح  یبرا یواقع یزلزله یکاز رکورد 

اند. ی پردااتههای ف زی با مهاربندی ضربدری به ارزیابی منحنی شننندگی سازه( در تحق ق2013) ی و همنارانکالن

ت و در ت ملهای ف زی با بادبند ضربدری با تعداد قبقاهدف مطالعه آنها توسعه منحنی شننندگی برای سااتمان

 باشد.ا زی باال میمناقن با امتماخ لرزه

وردهای اند. رکجهت رسم منحنی شننندگی از رو  تح  ل دینام نی افزایشی استفاده کرده آنها در تحق ن اود

انند فاص ه از گسل و باشد که با توجه به پارامترهای کنترلی ممورد استفاده دراین تحق ن مربوط به منطقه کال فرن ا می

 اند.بزرگای زم ن لرزه انتلاب شده

باشند. برای و دریفت می PGA2ن شدت زم ن لرزه و شدت اسارت به ترت   پارامترهای مورد استفاده برای ب ا

ها را که از مالت سازه بعد از ان ام تح  ل دینام نی افزایشی قسمتی از منحنی فروریز بدست آوردن ظرف ت تس  م و 

ت زلزله تغ  ر زیادی شود به عنوان نقطه تس  م و قسمتی را که با افزایش کمی در شداطی به مالت غ ر اطی وارد می

آنها در تحق ن اود نشان دادند که با  در نظر گرفته شده است. فروریز شود به عنوان نقطه در پاسخ سازه ای اد می

 یابد.ن ز افزایش می فروریز افزایش ارتفاع امتماخ 

اند. آنها پردااتههای کوتاه و متوسط در مالزی ( به بررسی منحنی شننندگی سااتمان2015) 3سروالدین و نظری

 اند.  های بتنی و فوالدی با س ستم قاب امشی در مالزی پردااتهدرمقاله اود به توسعه منحنی شننندگی برای سااتمان

برای  هایک گروه مناس  از زلزله باشد.رو  تح  ل مورد استفاده توسط آنها رو  تح  ل دینامنی افزایشی می 

                                                      
1. Tien and Pai 
2. Peak Ground Accleration 
3. Saruddin and Nazri  
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 زم است. تعدادی پارامتر مانند بزرگای زلزله، ب ش نه شتاب زم ن، فاص ه، و نوع ااکان ام تح  ل دینام نی افزایشی ال

 برای انتلاب رکوردها باید مد نظر قرار گ رند. 

 05/0های با گام 0.6gتا   0.05gها را از نگاشتآنها جهت ان ام تح  ل دینام نی افزایشی ق و االست ک شتاب

زها بر روی دریفت باشد. تمرکز آنها در ان ام آنال می SAP2000فاده در این مطالعه افزار مورد استمق اس کردند. نرم

 درصد برسد. 3باشد تا زمانی که به مقدار می

پنج سطح عم نرد شامل مرم ه قابل استفاده، استفاده بدون وقفه،  اسارت کنترخ  IDA1های جهت ترس م منحنی

توان به رسم قرار گرفته است. با ان ام آنال زها و استلراج نتایج مورد ن از میمدنظر  فروریز شده، ایمنی جانی و آستانه 

نمودارهای شننندگی اقدام نمود. نمودارشننندگی نشانگر امتماخ سطح ارابی با توجه به رکوردهای مشلص شده 

وان برای رسم منحنی تباشد. پارامترهای متعددی مانند ب شنه شتاب زم ن، شتاب ق فی، ب شنه سرعت زم ن را میمی

 شننندگی مورد استفاده قرار داد. رابطه زیر برای رسم منحنی شننندگی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است:

(2-4                                                                                )P[D|PGA] =  φ((ln(PGA) − μ)/σ) 
باشد. می PGAانحراف مع ار لگاریتم قب عی  σو  م انگ ن μ توزیع ت معی نرماخ استاندارد، φ اسارت، Dکه درآن 

 باشد.ب نی محدوده اسارت امتمالی میمطابن تحق ن آنها منحنی شننندگی رو  مف دی برای پ ش

 معیارخرابی -2-4

ی از زلزله امتمالی رد م زان اسارت ناشریزی برآوتح  ل سازه و تلم ن ارابی ناشی از زلزله تار ر بسزایی در برنامه

رسد. ه نظر میها تحت ارر زلزله ضروروی بو تع  ن عمر مف د سازه دارد. بنابراین پ ش ب نی م زان ارابی در سازه

 های گوناگونی برای ن ل به این مقصود وجود دارد که بر سه محور اص ی استوار هستند.رو 

زه در شود. شناسایی ارابی با بررسی تغ  ر اصوص ات سای پردااته میدر محور نلست به رو  شناسایی اراب

 رابی شنااتهاشود. با توجه به گستردگی پارامترهای سازه مع ارهای ملت فی برای شناسایی هنگام ارابی شنااته می

ه، اصوص ات موداخ ساز توان به جاب ایی سازه، انرژی مسته ک شده دراند. از مهمترین پارامترهای مورد استفاده میشده

 و م زان سلتی اشاره کرد.

د ارابی موجود در پردازد. برای قابل درک بودن م زان ارابی بایگ ری م زان ارابی رخ داده میمحور دوم به اندازه

باشد. می سازه را به صورت کمی ب ان کرد. رو  معموخ در تع  ن م زان ارابی تعریو متغ ری به نام شااص ارابی

ذ کنند. صفر شوند که مقادیر ب ن صفر و یک اتلاها قوری تعریو میدرک بهتر م زان ارابی معموال این شااص برای

 دهد.نشان دهنده عدم ارابی و یک ارابی ک ی را نشان می

 ص محل ارابی توان با توجه به توانایی تشلهای ملت و را میپردازد. شااصمحور سوم به محل ارابی رخ داده می

 های ارابی ک ی تقس م کرد.های ارابی مح ی و شااصدو گروه شااصبه 

 باشد:به صورت زیر می (1993) 2و همناران مرامل تعریو شااص ارابی با توجه به تعریو کاسنزا

 های ملت و مهم و موررند.که در تعریو ارابی در زمان idتع  ن پارامترهای ارابی  -

ت و برگشتی که به ترت   برابر مقادیر شروع تس  م و فروریز  سازه تحت بارگذاری رف udو  ydتع  ن مقادیر  -

 باشند.می

    md…id…1[d =d[در فضای برداری  Dمعرفی شااص ارابی نرماخ شده  -

زان ارابی شااص باید مقدار صفر در زمان شروع و مقدار یک در زمان ارابی ک ی باشد و باید با افزایش م  -

 افزیش یابد.

                                                      
1. Incremental Dynamic Analysis 
2. Cosenza et al 
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 باشد:به صورت رابطه زیر می یبا توجه به تعریو باال شااص اراب

(2-5     )                                                                                             D =  ∅(d)    ∅: ∆→ [0,1] 

اطی یا غ راطی،  اعم از استات نیهای ارابی، آنال ز ااصی بسته به پارامترهای مورد استفاده برای هر یک از شااص

شتری برای رس دن تر باشد زمان ب دینام نی ویا تاریلیه زمانی مورد ن از است. بدیهی است که هرچه مدخ سازه پ ی ده

 به جواب مورد قبوخ ن از است.  

اند. ردااتهپ های فوالدی با س ستم قاب امشیای سااتماندر تحق قی به ارزیابی لرزه (1390) ام ری و همناران

 اند. استفاده کرده SACهای گروه بدین منظور آنها از سااتمان

تات نی های تح  ل دینام نی فزاینده غ راطی موداخ و همین ن تح  ل اسها آنها از رو جهت ارزیابی سازه

سی اررات ن بررغ راطی فزاینده اصالح شده استفاده کردند. برای ان ام مقایسه و تلم ن دقت هر دو رو  و همین 

ینامنی افزایشی ها با استفاده از رو  تح  ل دهای مذکور، تح  ل دق ن سازهمدهای باالتر در تلم ن دقت نتایج رو 

 ن ز ارائه گردیده است.

 نسبی بام ای و ب ش نه جاب اییاسارت مورد استفاده در این تحق ن ب ش نه تغ  ر منان نسبی ب ن قبقه مع ار

 . باشدمی

 های فوالدی با س ستم قاب امشی وای سازهدر تحق قی به تلم ن اسارت لرزه (2012) 1یس و همنارانکامار

مبنای  ای که برس ستم مهاربند همگرا پردااتند. در تحق ن آنها عبارات ساده ت ربی برای تلم ن مداکثر اسارت لرزه

ی پارامتریک که بر مبنای نتایج مطالعات گستردهاست. این عبارات باشد ب ان شدهپنج مع ار اسارت شنااته شده می

 اند.اند بدست آمدهها تح  ل شدهبرروی پاسخ غ راالست ک تعداد زیادی قاب که تحت ارر ق و وس عی از زلزله 

 و نزدیک گسل دور از گسلهای زلزله -2-5

ش فاص ه از ها با کاهبر سازه است که اسارت واردهای گذشته نشان دادهو شواهد موجود ماصل از زلزله بررسی

 1971بعد از زلزله  شود. این ارریابد. به این پدیده ارر زلزله نزدیک گسل گفته میگسل ای اد کننده زلزله افزایش می

شد. بعدها مطالعات فرناندو شناسایی شد. در مطالعات اول ه نزدینی سازه به موقع ت به عنوان پارامتر اص ی ت قی میسن

ها که ماصل هلرزهای قوی سرعت در این زم نهای نزدیک گسل نشان داد که وجود پالسهای زلزلهرروی ویژگیب شتر ب

دیک گسل های نزباشد مهمترین عامل در زلزلهها در جهت سااتگاه میاز ارر راستاپذیری به ااقر گس لتگی گسل

 است. 

ه است. گرچه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفتها ها در افزایش تقاضای اطی و غ راطی سازهتار ر پالس

های داده یگاهشود، اکثر رکوردهای موجود در پاوجود پالس در رکورد به عنوان دل ل اص ی ارر موزه نزدیک ت قی می

 ها فاقد پالس هستند. زلزله

الس پشود. به تازگی رو  ویولت توسط بنر برای شناسایی وجود پالس توسط بررسی چشمی رکوردها تع  ن می

دار و امتماخ لسهای امتماخ پان ز برای قبقه بندی رکوردها در گروه  PEERمورد استفاده قرار گرفته است. در سایت  

دیک گسل نز هایهای صورت گرفته و این ننته که همه رکورددار بودن استفاده شده است. با توجه به بررسیبدون پالس

ه در معرض بنابراین در موقع ت مق قی، وقتی سازه درنزدیک گسل قرار دارد، امتماخ اینن باشنددارای پالس نمی

ای برای بررسی انههای بدون پالس قرار بگ رد زیاد است. بنابراین در نزدینی گسل ن از است که روینرد واقع ب نزلزله

 ها اتلاذ گردد.سازه

های نزدیک گسل پردااته های امشی فوالدی تحت تار ر زلزلهدر تحق قی به بررسی قاب (1393) برکاتی و دانش و

 ،9 هایقبقه و ارتفاع 8و  5و 3اند. آنها به بررسی سه سازه فوالدی با س ستم باربر جانبی قاب امشی ویژه درقبقات  

                                                      
1. Kamaris et al 
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 2800قررات م ی سااتمان و استاندارد اند. بارگذاری جانبی سازه بر اساس ضوابط مبحث ششم مپردااته 24و  15

 رکورد زلزله نزدیک گسل استفاده شده است. 15رکورد زلزله دور از گسل و  15ایران ان ام شده است. در این پژوهش از 

اده توسط آنها اند. شااص شدت مورد استفرو  تح  ل دینام نی افزایشی استفاده کرده آنها برای ان ام تح  ل از

رت وارده ای برای بررسی اسادرصد و از شااص اسارت تغ  ر منان نسبی ب ن قبقه5مد اوخ با م رایی شتاب ق فی 

 ان ام شده است. CSI Perform 3Dافزار های غ راطی با نرماستفاده شده است.  ک  ه تح  ل

 ا ب ان کرد:ج زیر رتوان نتایهای مطالعه شده در این تحق ن میهای دینام نی فزاینده برای قاببا رسم منحنی

ت شتاب ق فی های م انه دینام نی فزاینده، مقدار شااص شدها و مقایسه منحنیبا افزایش ارتفاع و پریود سازه

 یابد.اهش میکیابد. با افزایش ارتفاع مقدار تقاضای متناظر با شروع ناپایداری ک ی ها کاهش میقابل تحمل سازه

-و نزدیک دور از گسلنوع قاب مطالعه شده تحت دسته رکوردهای  3ینده برای های دینام نی فزابا بررسی منحنی

 گسل دور ازدر رکوردهای نزدیک گسل ب شتر از رکوردهای  سازه گسل مشاهده شده است که قوخ نام ه رفتاراطی

ز های نزدیک گسل ب شتر اشود که سلتی االست ک )ش   نام ه رفتار اطی( منحنیاست. همین ن مشاهده می

کوردها است. رها در برابر این نوع تر قاباست که نشان دهنده رفتار ترد و سلت دور از گسلهای رکوردهای منحنی

شد که این بامی دور از گسلهای دینام نی فزاینده در رکوردهای نزدیک گسل ب شتر از رکوردهای پراکندگی منحنی

کوردهای های تحت رد اوخ با م رایی پنج درصد برای سازهموضوع دل  ی بر کارایی پای ن شااص شدت شتاب ق فی م

 نزدیک گسل است.

اب ایی نسبی جو نزدیک گسل در  دور از گسلهای ( در تحق قی به بررسی تار ر زلزله2017مالنی و همناران )فق ه

ضوع که ین مواند. به منظور پرداات و رس دگی به اهای قاب امشی فوالدی پردااتهو انرژی ه سترس س در سازه

ا ارتفاع قبقه قبقه ب 12و  6و  3شود سه سااتمان های فوالدی با س ستم قاب امشی  توزیع میانرژی چگونه در سازه

 متر به ترت   به عنوان سازه کوتاه،متوسط و ب ند انتلاب شدند. 3ینسان 

ه شامل های مورد استفادشتنگااستفاده شده است. شتاب Perform 3Dافزار جهت ان ام تح  ل غ راطی از نرم

ا شامل باشد. تعداد رکوردهمی Loma Prieta, Landers, Northridge هایو نزدیک گسل زلزله دور از گسلرکوردهای 

 باشد.می دور از گسلرکورد برای  9رکورد برای نزدیک گسل و 9

 توان به صورت زیر ب ان کرد:می نتایج بدست آمده را

های کوتاه ب شتر است، ر سااتماندانرژی ه سترس س مشاهده شد که سهم قبقات پای ن  با بررسی نتایج توزیع -

 یابد.و با افزایش ارتفاع سهم قبقات باال افزایش می

های نزدیک  ایی نسبی قبقات ماصل از رکوردتوان نت  ه گرفت که جاببا بررسی نمودارهای بدست آمده می -

 باشد.می دور از گسلاز رکوردهای ای متفاوت گسل به قور قابل مالمظه

هایی با پریودب ند، ارر شدیدتری بر ده، رکوردهای نزدیک گسل به ع ت دارا بودن پالسمطابن تحق قات ان ام ش -

مده در دهد جاب ایی نسبی بدست آدارند. نتایج بدست آمده نشان می دور از گسلروی سازه نسبت به رکوردهای 

 باشد.می رکوردهای نزدیک گسل ب شتر

تقاضای جاب ایی رکوردهای نزدیک گسل ب شتر است و ن ازمند توجه ب شتری  دور از گسلدر مقایسه با رکوردهای  -

 باشد.م قرامی میدر هنگا





 تحقیق روش -3

 
 

 مقدمه -3-1

صل  شامل نحوهدر این ف سازهی انتلاب مدخرو  ان ام پژوهش  ض ات سازی، و فرای، رو  تح  ل و مدخهای 

ست. مشلصات زلزله شده ا شده پردااته  ستفاده جهت ان ام تح  ل دینام نی وبنارگرفته    رو  ن همین های مورد ا

 توانی و تح  ل دینام نی افزایشی برای رسم منحنی شننندگی شرح داده شده است.

 مدل -3-2

، SACپروژه  باشد. به عنوان قسمتی ازقبقه می 20و  9و  3 قابنامه شامل سه استفاده در این پایان مدخ مورد

  اتل(، سUBC 1993) آن  سقرامی برای سه شهر لس ینامهقبقه براساس آی ن 20و 9و  3شرکت مشاور سه سازه 

(UBC 1994و بوستون ) (BOCA 1993 )اد و رق ی، ب ها برای بارهاینامهزومات آی نتمامی م  .قرامی نموده است

)ااک  Dز نوع اها ااک محل امداث سازه باشد.ها از نوع اداری میای در نظر گرفته شده است. کاربری سااتمانلرزه

 در نظر گرفته شده است.  سلت(

 

 
 

  (1999)گوپتا و کراوینکلر،  های موردبررسینمای قاب -1-3شکل

ها در قاب پای ستون اتصاخ نشان داده شده است. همانطور که در شنل ن ز مشلص است (1-3)ر شنل ها دمدخ

 قبقه مفص ی لحاظ شده است. 20و  9های سه قبقه گ ردار و در قاب



 

 

 باشد. می (1-3)جزی ات بارگذاری مطابن با جدوخ 

 (1999 گوپتا و کراوینكلر،) های مورد بررسیجزییات بارگذاری قاب -1-3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را به صورت زیر ب ان نمود. هاتوان بارگذاری وارد بر سازهبا محاسبه بارهای باال، می

 (1999گوپتا و کراوینكلر، ) های مورد بررسیخالصه بارگذاری قاب -2-3جدول

 

 

 

ها ینسییان تعاریو اول ه برای همه مدخ ها نمود.شییرکت مشییاور اقدام به قرامی سییازهبراسییاس این اقالعات اول ه، 

شد.می ستفاده در این پایان هایقاب با شهر لس سازیبرای مدخ نامهمورد ا شدآن  س میمربوط به  صات  با شل و از م

 .سازی استفاده شده استجهت مدخمربوط به قبل از زلزله نورتریج  یهاقاب

 افزار مورد استفادهنرم  -3-3

ها در مهندسی زلزله که ن ازمند اقالعات های قرامی براساس عم نرد سازهروز افزون رو با توجه به افزایش 

ای براوردار های اطی و غ ر اطی دارد، آنال ز غ راطی سازه از اهم ت ویژهتری از رفتار سازه همیون تغ  رمناندق ن

 باشد.ابزارهایی مطمئن و کارآمد می شده است. این نوع تح  ل ن ازمند

ارائه کرده است که کاربرد  21افزاری را با عنوان اپنس س( نرمPEERمرکز تحق قات مهندسی زلزله دانشگاه برک ی )

 در هاسازه تح  ل افزارهاینرم از ینی اپنس س افزارها از جم ه تح  ل غ راطی دارد. نرموس عی در ان ام انواع تح  ل

 در تاکنون زمان آن از و شده ته ه آمرینا برک ی دانشگاه محقق ن توسط 1990 ساخ در که بوده  عمران ندسیمه رشته

 .باشدمی مداوم توسعه ماخ

 سازیمدخ توانایی و بوده تح  ل ملت و هایرو  و مصالح ها،المان انواع از کام ی م موعه اپنس س شامل افزارنرم 

 . باشدمی دارا ماکرو و م نرو هایزم نه در را تح  ل و

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی اپنس س مهندسی افزار نرم ک  دی های قاب  ت از

                                                      
1. Opensees 

 های استفاده شده در سازهمطابن پروف ل وزن اجزا قاب

 رارتیاینچ بتن پرکننده و عاین م 5/2اینچ پروف ل ف ز عرشه و  3 قبقات و بام

 مربع پوند برفوت 7 مصالح بام

 پوند بر فوت مربع 3 سازیلوله کشی و کو

 قبقاتپوند بر فوت مربع به صورت متوسط برای تمامی  7 تاس سات

 مطابن آی ن نامه پارت شن بندی

 پوند بر فوت مربع متوسط سطح دیوار 25 دیوار اارجی

 مطابن آی ن نامه بار زنده

 مطابن آی ن نامه بار باد

 مطابن آی ن نامه بار زلزله

 پوند بر فوت مربع 96 بار مرده قبقات

 پوند بر فوت مربع 83 بار مرده بام

 پوند بر فوت مربع 20 یافته برای  قبقات و بامبار زنده کاهش



 

 

 ان ام برای مناس  هنت   در و ملت و هایسازه غ راطی رفتار موزه در آنال ز سریع بس ار و قوی موتور داشتن -

 غ راطی ینام نید و زمانی تاریلیه دینام نی ،(ایچراه یا س ن  ک) ایدوره استات نی اور،پو  استات نی آنال زهای

 (IDA) افزایشی

 افزارهایی نرم به اتصاخ ینقر از هاسازه فعاخ کنترخ و متی پارامتریک سازی، به نه م  م آنال زهای ان ام قاب  ت -

 MATLAB افزار نرم مانند

 ماصل نتایج با ملت و آنال زهای در برنامه سن ی صحت بودن موجود همین ن و برنامه اروجی نتایج باالی دقت -

 م زلرزه روی هاآزمایش از

 زبان توسط (IDAال زهای آن مانند) آنال ز چندین برای کدنویسی قاب  ت و هاالمان و مواد از کام ی آرش و داشتن -

 Tcl قوی نویسی برنامه

 هاپل ایلرزه آنال ز در استفاده مورد سازه، اینقطه چند تحریک قاب  ت -

 سازه و ااک اندرکنش و ژئوتنن نی مسائل گرفتن نظر در همین ن و گوناگون هایسازه سازیمدخ قاب  ت -

 سوزی آتش از پس سازه وضع ت بررسی و مرارتی تح  ل ان ام قاب  ت -

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می اپنس س افزار نرم معای  از

 زبان ستورد دق ن رعایت لزوم و نویسی کد دستورات به نسبت( TclEditor) برنامه مترجم زیاد مساس ت -

 کاربر  توسط نویسیبرنامه

 و OSP همیون جانبی هایبرنامه برای از استفاده) مدخ گراف نی نمایش اصوص در برنامه ضع و امنانات -

Opensees Nvigator  دارد(. وجود مدخ گراف نی مشاهده برای 

 المان روی عضوی گسترده بارگذاری از مثاخ استفاده عنوانبه) هاالمان و رفتاری هایمدخ برای در نقص وجود -

 (.کند ای اد ناهمگرایی مشنالت است ممنن غ راطی، ت رستون

 مورد استفاده در مدلمقاطع  و مصالح -3-4

واطی با ش   دمحوری تعریو شده است. فوالد مورد استفاده از نوع  فوالد مورد استفاده در این تحق ن بصورت تک

ا به صورت هوندرصد ش   اول ه نمودار تنش کرنش فرض شده است. مشلصات فوالد به کار رفته در ت ر و ست2رانویه 

 باشد.( می3-3) جدوخ

 

 (1999گوپتا و کراوینكلر، ) سازیمشخصات فوالد مورد استفاده در مدل -3-3جدول

 Es =  2e10 Kg/m2 االست س تهمدوخ

 Fy col  =  3.5e7 Kg/m2 ستونتس  متنش

 Fy beam =  2.5e7 Kg/m2 ت رتس  متنش

 

 

 

 

صالحبرای مدخ ستفاده، در اپنس س از م ست.  Steel01 سازی فوالد مورد ا شده ا ستفاده  کرنش این  -نمودار تنش ا

 ست:ا( نشان داده شده 2-3نوع فوالد در شنل )

 



 

 

 

 
 

  (سایت اپنسیس) Steel01کرنش  -نمودار تنش -2-3شکل

ت رها و  سازیاست. برای مدخ ها بصورت فایبر تعریو شدهسازی رفتارامشی، مقطع ت رها و ستوندر هنگام مدخ

از نقاط  ه هریککشود ها فرض میت ر و ستون با رفتار غ راطی استفاده شده است. در این گونه مدخ ها از المانستون

 تواند وارد نام ه غ راطی شود. المان می

عادالت مرکت گ ری قدم به قدم از مهای غ ر اطی دللواه کاربرد دارد انتگراخروشی که عموما در آنال ز س ستم

ی پاسخ برای های زمانی کوتاه و ینسان تقس م شده و در قوخ هر جهش زمانباشد. در این رو  تابع پاسخ به جهشمی

ه زمانی گردد. در پایان هر فاص  ستم اطی با اواصی که در شروع فاص ه زمانی تع  ن شده است محاسبه مییک س

 شود.اواص س ستم با وضع ت تغ  ر شنل و تنش در آن زمان تطب ن داده می

 و رو  تتا، رو  تفاضل مرکزی، –توان به رو  شتاب متوسط، شتاب اطی، رو  وی سون ها میازجم ه این رو 

 γه است. پارامترهای نامه از رو  ن ومارک برای انتگراخ گ ری گام به گام استفاده شدن ومارک اشاره کرد. در این پایان

مانی رکورد زلزله در نظر گرفته شده است.گام زمانی استفاده شده برابر با نصو گام ز 25/0و  5/0به ترت   برابر  βو 

 مورد استفاده در نظر گرفته شده است.

 باشد.می( 6-3( و )5-3(، )4-3)های ها مطابن با جدوخمقاقع مورد استفاده در قاب

 

 

 (1999)گوپتا و کراوینكلر، مقاطع استفاده شده در قاب سه طبقه  -4-3جدول 

 
 

 



 

 

 (1999)گوپتا و کراوینكلر، مقاطع استفاده شده در قاب نه طبقه  -5-3جدول

 
 

 

 (1999)گوپتا و کراوینكلر، مقاطع استفاده شده در قاب بیست طبقه  -6-3جدول

 
  

 میرایی سازه -3-5

ئ  م رایی مدی برای محاسبه م رایی سازه از م رایی رای ی استفاده شده است. در م رایی رای ی بعد از تلم ن ضرا

 گردد:ازه محاسبه میبرای دو مد دللواه با استفاده از رابطه زیر ماتریس م رایی برای س

(3-1                                                                                                                 )C = αM + βK 

هایی را برای مد شوند که مقدار م رایی قابل قبولیای انتلاب میهای م رایی مشلص به گونهدر عمل دو مد با نسبت

های م رایی سبتنبا فرض برابر بودن  βو  αوجود آورند و ضرائ  رابت شارکت قابل توجهی در پاسخ سازه دارند بهکه م

 آیند.( بدست می3-3( و )2-3انتلاب شده برای دو مد، از روابط )

 



 

 

 

(3-2                                     )                                                                               α =
2ξωiωj

ωi+ωj
 

(3-3                                                  )                                                                   β =
2ξ

ωi+ωj
 

 باشد.می درصد 5ی برابر م رای نسبتو  نامه مد اوخ و سوممدهای مورد استفاده در این پایان

 نگاشتانتخاب شتاب -3-6

اطی شوند. در این مالت استفاده از تح  ل دینام نی ها وارد نام ه غ رشود تا سازههای بزرگ باعث میبروز زلزله

ی گذار در دقت تح  ل دینام نباشد. ینی از عوامل تار رهای دیگر میتری نسبت به تح  لتاریلیه زمانی رو  دق ن

 باشد.در تح  ل می های انتلابی برای استفادهنگاشتتاریلیه زمانی شتاب

ای مانند شرایط ااک محل، نحوه گس ش یا سازوکار منبع، های منطقهنگاشت های انتلابی باید از نظر ویژگیشتاب

 متری سازگاری مناسبی با موقع ت سازه مورد بررسی داشته باشد. 30سرعت موج برشی تا عمن 

د در نظر گرفت نگاشت جهت استفاده در تح  ل دینام نی تاریلیه زمانی بایدیگر عوامل مهم که در انتلاب شتاب از

های گذشته نشان دهنده باشد. بررسی اسارت ای اد شده در زلزلهفاص ه سااتگاه از گسل یا منبع ای اد کننده زلزله می

یابد که تر باشد اسارت وارده به سازه افزایش میه زلزله نزدیکآورندوجوداین موضوع است که هرچه سازه به گسل به

 شود.به آن ارر زلزله نزدیک گسل گفته می

ت ان ام تح  ل های واقعی و مصنوعی جههای ملت و از دو گروه زلزلهنامه برای بررسی تار ر زلزلهدر این پایان

 باشد استفاده شده است.گسل میدیکو نز دور از گسلهای غ راطی تاریلیه زمانی که شامل زلزله

ترهای مورر استفاده شده است. پارام PEERهای سایت نگاشتهای مناس  از پایگاه شتابنگاشتجهت انتلاب شتاب

 .باشدنگاشت از قرار زیر میدر انتلاب شتاب

رد مطالعه ریشتر واقع شده است. نوع ااک منطقه مو 5/7ریشتر و  5/6های انتلاب شده ب ن نگاشتبزرگای شتاب

ر ران ه قرار متر ب 350متربرران ه و  200متری در محدوده  30سرعت موج برشی برای عمن باشد که می Dاز نوع ااک 

وع نها لحاظ شده است. شتنگادارد، به هم ن دل ل این محدوده برای سرعت موج برشی ااک در انتلاب شتاب

تا  15  ومترب ن ک دور از گسلهای نگاشتباشد و فاص ه از گسل برای شتابهای منطقه امتداد لغز میگس لتگی گسل

باشد نزدیک  ک  ومتر 10وقتی فاص ه از گسل کمتر از  FEMA58نامه مطابن آی ن) ک  ومتر در نظر گرفته شده است 30

 گ رند(. در نظر می دور از گسلر را زلزله ک  ومت 10گسل و ب شتر از 

دیک گسل ک  ومتر آی ن نامه لحاظ شده است. همین ن رکوردهای نز10های نزدیک گسل فاص ه برابر برای زلزله

 باشد.الس دار و بدون پالس میپشامل هر دو گروه 

جهت ان ام آنال زهای تاریلیه  (  به ع ت دارا بودن شرایط ذکر شده در باال10-3( و )9-3های )رکوردهای جدوخ

 اند.زمانی انتلاب شده

های هر دوگروه ز رکورداباشند در بعضی های انتلابی هرکدام داراری دو مولفه افقی عمود بر هم میبا توجه به ایننه زلزله

ردهای ردیو از هر دومولفه جهت ان ام آنال ز استفاده شده است. این رکوردها شامل رکو دور از گسلگسل و نزدیک

 ر از گسلدوهای گروه زلزله 17و  10،11های ردیو گسل و همین ن  رکوردهای نزدیکگروه زلزله 16و  10،12،15

 باشند.می

 (PEER)سایت  گسل واقعی استفاده شده های نزدیکمشخصات زلزله -7-3جدول

 بزرگا نام ایستگاه ساخ نام زلزله ردیو

(M) 

 فاص ه از گسل

(Km) 



 

 

1 Imperial Valley-02 1940 El Centro Array #9 95/6 09/6 
2 Imperial Valley-06 1979 Agrarias 53/6 - 

3 Imperial Valley-06 1979 Chihuahua 53/6 29/7 

4 Imperial Valley-06 1979 El Centro Array #4 53/6 9/4 

5 Imperial Valley-06 1979 Holtville Post Office 53/6 35/5 

6 Northridge-01 1994 CanogaParkTopangaCan 69/6 - 

7 Northridge-01 1994 HollywoodColdwaterCan 69/6 89/7 

8 Northridge-01 1994 Northridge17645Saticoy 69/6 - 

9 Northridge-01 1994 Tarzana - Cedar Hill A 69/6 - 

10 Duzce_ Turkey 1999 Duzce 14/7  

11 Montenegro_Yugoslavia 1979 Ulcinj - Hotel Olimpic 1/7 97/3 

12 Chuetsu-oki_ Japan 2007 Kariwa 8/6 - 

13 Chuetsu-oki_ Japan 2007 Tamati Yone Izumozaki 8/6 - 

14 Chuetsu-oki_ Japan 2007 Kashiwazaki NPP_  8/6 - 

15 Iwate_ Japan 2008 IWT011 9/6 41/8 

16 Darfield_ New Zealand 2010 DSLC 7 28/5 

 

 (PEERسایت ) واقعی استفاده شده دور از گسلهای مشخصات زلزله -8-3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انتلاب شده است.( نشان دهنده ق و شتاب برای رکورد4-3و ) (3-3های )شنل

 بزرگا نام ایستگاه ساخ نام زلزله ردیو

(M) 
 فاص ه از گسل

(Km) 
1 Imperial Valley-06 1979 Calipatria Fire Station 53/6 17/23 

2 Imperial Valley-06 1979 Delta 53/6 03/22 

3 ImperialValley06 1979 ElCentroArray#1 53/6 76/19 

4 SuperstitionHills02 1987 Calipatria Fire Station 54/6 03/17 

5 SuperstitionHills02 1987 Kornbloom Road (temp) 54/6 48/18 

6 Loma Prieta 1989 Gilroy Array #7 93/6 35/22 

7 Loma Prieta 1989 Hollister - South & Pine 93/6 67/27 

8 Loma Prieta 1989 Salinas - John & Work 93/6 66/28 

9 Loma Prieta 1989 Sunnyvale - Colton Ave 93/6 92/23 

10 Northridge-01 1994 Malibu-Point Dume Sch 69/6 77/26 

11 Northridge-01 1994 Playa Del Rey - Saran 69/6 42/24 

12 Kobe_ Japan 1995 Abeno 9/6 85/24 

13 Kobe_ Japan 1995 OSAJ 9/6 35/21 

14 Kobe_ Japan 1995 Sakai 9/6 08/28 

15 Iwate_ Japan 2008 "IWT012 9/6 47/20 

16 El Mayor-Cucapah_ 

Mexico 
2010 Chihuahua 2/7 21/18 

17 El Mayor-Cucapah_ 

Mexico 
2010 "ElCentroMeloland 

Geot. Array 
2/7 53/28 



 

 

 

 
 گسل واقعی  نزدیک هایزلزلهطیف شتاب  -3-3شکل

 
 واقعی  دور از گسل هایزلزلهطیف شتاب  -4-3شکل

 نگاشت مصنوعیشتاب -3-6-1

نگاشت واقعی بهای ملت و از دو گروه شتاکه قبال ن ز اشاره شد در تحق ن ماضر جهت بررسی تار ر زلزلههمانطور 

ه است. استفاده شد SeismoArtifهای مصنوعی زلزله از نرم افزار و مصنوعی استفاده شده است. جهت تول د رکورد

 .االصه ارائه شده است افزار به صورتاین نرم نگاشت با استفاده ازهای تول د شتابرو 

 نگاشت مصنوعیشتاب تولید -3-6-1-1

در این رو  تعریو هر زلزله مصنوعی با ویرایش یک فرایند تصادفی اول ه با استفاده از یک تابع شنل و یک تابع 
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از قبل  که (vS) تابع چگالی ق فی توان با استفاده از ق و سرعت هدفشود. ( ان ام میPSDF22چگالی ق فی توان )

توان به باشد که هر تابع تناوبی را میاستوار می شود. این رو  محاسبه بر این اصلمشلص شده است محاسبه می

 صورت یک سری امواج س نوسی مانند معادله زیر ب ان کرد:

(3-4            )                                                                            𝑋(𝑡) = ∑ 𝐴𝑛𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡 + ɸ𝑛)  

های ملت و ایهباشد. با تعریو یک بردار دامنه و شب ه سازی آرام میnزاویه فاز موج س نوسی    nɸدامنه و  nAکه 

آورد. چن ن  از زوایای فاز این امنان وجود دارد که فرایندهای متفاوت با ظاهر ک ی ینسان و مشلصات ملت و بدست

ات با مالت پایدار ویژگی گذرای زلزله، مرککنند. برای شب ه سازی د و با گذشت زمان تغ  ر نمیفرایندهایی رابت هستن

 شود:نگاشت مصنوعی به صورت زیر تعریو میشوند. شتابضرب می I(t)در یک تابع شنل )یا تابع شدت( 

(3-5                       )                                                         𝑍(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∙ ∑ 𝐴𝑛𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛𝑡 + ɸ𝑛)    

متماخ یننواات امطابن یک توزیع  [0,2π]شوند و زوایای فازی در یک بازه محاسبه می PSDFها با استفاده از دامنه

 آید:به صورت زیر بدست می )G(ωشوند. دامنه مربوط به تابع توزیع چگالی امتماخ تول د می

(3-6          )                                                                                                      𝐺(𝜔)∆𝜔 =
𝐴𝑛

2

2
 

ω(ΔωG(  نشان دهنده سهم تابع س نوسی با فرکانسnω ه در کهای س نوسی باشد. اگر موجاز توان کل مرکت می

ه در رابطه اواهد بود ک )G(ωرکت مسامت زیر نمودار منحنی پ وسته اند بس ا زیاد باشد توان کل ممرکت لحاظ شده

 زیر نشان داده شده است:

(3-7             )                                                                         ∑
𝐴𝑛

2

2
= ∑ 𝐺(𝜔)∆𝜔 ≈ ∫ 𝐺(𝜔)𝑑𝜔 

 وق باشند. نزدیک به شتاب هدف می  PGAهای ماصل دارای محتوای فرکانسی رابت هستند و از نظر جنبش

 .هدد مطابقت شده انتلاب هدف ق و با را آنها تا کند می تال  برنامه و شوند می محاسبه تول د مرکت پاسخ

ب ه شلرزه نگاشت مصنوعی به صورت تنراری است. برای هر چراه، ق و پاسخ برای زم ناین رو  تول د شتاب

ر هر چراه شود. نسبت ب ن پاسخ مورد نظر و و پاسخ محاسبه شده دهدف مقایسه میسازی شده تول د شده و با ق و 

 شود:اسبه میگردد و تابع چگالی ق فی توان متناظر به صورت تابعی از مربع نسبت مذکور به صورت زیر محتعریو می

(3-8                            )                                                                  𝐺(𝜔)𝑖+1 = 𝐺(𝜔)𝑖 (
𝑆𝑣

(𝜔)

𝑆
𝑣(𝜔)
(𝑖) )

2

 

𝑆𝑣مقدار ق و هدف )مقدار پاسخ موردنظر( و  vSدر رابطه فوق 
(𝑖) از استفاده باباشد. مقدار پاسخ محاسبه شده می 

PSDF این غ ر در یا و شود می محاسبه جدید پاسخ ق و یک و شده سازی شب ه جدید مرکت یک شده، اصالح 

 رو  این از ای االصه. شود تنرار همگرایی تا جدید تصادفی فرآیندهای با اودکار قور به تواند می رو  این صورت،

 .است آمده (5-3) شنل در
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study is investigating the the effect of various damage criteria and 

also inputs earthquakes on the fragility curve of steel structures. For this purpose, the effect of near-

fault and far-fault earthquakes on the fragility curve of steel structures using Park-Ang and Drift criteria 

has been investigated. 
Research method: Damage of buildings in recent earthquakes has led to the need to assess the likelihood 

of damage and damage level to existing buildings against future earthquakes. There are several 

methods for this purpose, One of these methods is the fragility curves. The fragility curve expresses 

the probability of the structure destruction as a function of ground movement parameter. One of 

the methods for preparing fragility curve is the analytical method, which is performed by nonlinear 

dynamic analyzes under various accelerations. In this research, three steel frames, with three, nine, 

and twenty floors were used to draw fragility curve. The frames were modeled using Opensees. In 

order to investigate the effect of earthquakes on the fragility curve, two groups of earthquakes; 

near fault and far fault; are used. Each group includes 40 Accelerograms, which 20 are natural 

earthquakes records, and twenty synthetic Accelerograms produced by the “Seismo Artif” 

software. The analysis method used in the Thesis is the incremental dynamic analysis (IDA). For 

scaling Accelerograms in different intensities, the spectral acceleration of the first mode of each 

Accelerograms has been used. After time history analyzes, two criteria; Drift and Park-Ang; used 

to draw IDA diagrams. Finally, after extracting the required parameters, the fragility curves of the 

frames were drawn for both criteria. The curves were plotted in three performance level, immediate 

occupancy, life safety and collapse prevention. 
Findings: The analysis of the obtained graphs shows that the fragility curve of the structures is 

different for various earthquakes. In all three structures, for a specific spectral acceleration the 

probability of failure is greater in the near-fault earthquake. The difference of the curve at the 
immediate occupancy  performance level is less than the other performance levels. The results show 

that the fragility curve of the examined frames in a specific spectral acceleration for the Dirft 

criteria shows less chance of failure than Park-Ang criteria. 
Conclusion: By reducing the structure distance to the earthquake-producing faults, the probability of 

damage of the structure increases. This could be due to the characteristics of the near faults earthquake. 

The higher height of these structures, the greater likelihood and extent of the damage. In assessing the 

behavior of these structures, Park- Ang criteria shows higher probability of damage than Drift criteria. 
 

Keywords: Fragility curve, Near-fault and far-fault earthquake, incremental dynamic analysis,     
damage criteria 
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