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 توفيق ام:نروحی امينجان                                                               نام خانوادگی:

 نامه:عنوان پایان

نی برشی بت ديوار هاي بتنی داراي مهاربند فوالدي و مقايسه با قاب هاي بتنی دارايبررسی عملکرد قاب

 هم موقعيت

 دکتر يعقوب محمدي              استاد راهنما: 

 دکتر سيد حسين قاسم زاده موسوي نژاد استاد مشاور:

 قق اردبيلیمح دانشگاه:سازه          گرایش:عمران       رشته:  کارشناسی ارشد   مقطع تحصیلی:

 101اد صفحه: تعد            25/10/89التحصیلی: تاریخ فارغ فنی و مهندسی            دانشکده:

 مهاربند فوالدي، ديوار برشی، عملکرد، تحليل استاتيکی غير خطی های کلیدی:واژه

 چکیده:

ده است شده میاي استفاهاي بتنی بيشتر جهت تقويت لرزهفوالدي در ساختمان استفاده از مهاربندهاي

سان و آجراي ااما استفاده از اين سيستم به عنوان يک سيستم باربر جانبی به دليل اقتصادي بودن، 

د ی عملکراخير مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بررس حاشيه ايمنی باال در دهه

نی برشی بت اي ديوارهاي دارها با سازهباشد و رفتار اين سازههاي بتنی میي فوالدي در سازهمهاربندها

تحليل  طراحی و ETABSافزار هاي مورد مطالعه با نرممورد مقايسه قرار گرفته است. تمام مدل

يب اضافه ضر اي مانندانجام شده است و پارامترهاي لرزه SAP 2000افزار استاتيکی غير خطی در نرم

نتايج  اند.هپذيري، ضريب رفتار و سختی جانبی االستيک مورد مقايسه قرار گرفتمقاومت، ضريب شکل

يستم مهاربند ستري نسبت به داراي رفتار مناسب xدهد که سيستم مهاربند ها نشان میتحليل و بررسی

Λ وحاشيه ايمنی مهاربند  باشدو قاب داراي ديوار برشی بتنی میx ر از مهاربند بيشتΛ  و ديوار برشی

 باشد.بتنی می
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 53....داخلی

در  هاي مختلف قرارگيريراي ديوار برشی بتنی با موقعيتهاي دارفتار قابمقايسه ضريب  25-4شکل 

پالن در قاب 

 54................................................................................................................................بيرونی
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 هاي مختلفاي داراي ديوار برشی بتنی با موقعيتهايسه سختی جانبی االستيک قابمق 26-4شکل

قرارگيري در پالن در قاب 

 54...........................................................................................................بيرونی

اي مختلف ههاي داراي ديوار برشی بتنی با موقعيتپذيري قابمقايسه ضريب شکل 27-4شکل

قرارگيري در پالن در قاب 

 55...........................................................................................................بيرونی

ري در هاي مختلف قرارگيهاي داراي ديوار برشی بتنی با موقعيتقاب مقايسه ضريب رفتار 28-4شکل

پالن در قاب 

 55.................................................................................................................................داخلی

 هاي مختلفهاي داراي ديوار برشی بتنی با موقعيتايسه سختی جانبی االستيک قابمق 29-4شکل

 56...........................................................................................................قرارگيري در پالن در قاب داخلی

هاي مختلف هاي داراي ديوار برشی بتنی با موقعيتپذيري قابمقايسه ضريب شکل 30-4شکل

 56...........................................................................................................قرارگيري در پالن در قاب داخلی

الدي با هاي داراي مهاربند فوهاي داراي ديوار برشی بتنی و قابقاب مقايسه ضريب رفتار 31-4شکل

 57.........................................................................هاي مختلف قرارگيري در پالن در قاب بيرونیموقعيت

اربند هاي داراي مههاي داراي ديوار برشی بتنی و قابايسه سختی جانبی االستيک قابمق 32-4شکل

هاي مختلف قرارگيري در پالن در قاب فوالدي با موقعيت

 57.........................................................بيرونی

 هاي داراي مهاربندهاي داراي ديوار برشی بتنی و قابپذيري قابمقايسه ضريب شکل 33-4شکل

هاي مختلف قرارگيري در پالن در قاب فوالدي با موقعيت

 58.........................................................بيرونی
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 مقدمه -1-1

نترل راي کدر مناطق زلزله خيز يکی از اصول طراحی سازه ها اين است که سازه سختی جانبی کافی ب

ي در ازه اسن اصل براي جلوگيري از آسيب ديدگی اعضاي غير جابجايی بين طبقات را داشته باشد، اي

ی عاه ارتجباشد. همچنين در زلزله هاي کوچک و متوسط، عناصر سازه اي بايد در محدودساختمان می

ال ا شدت بابهاي  )رفتار غير شکل پذير( قرار داشته و مقاومت کافی داشته باشند. در هنگام وقوع زلزله

شد. اين ته باذيري کافی براي تحمل تغيير شکل هاي باال )غير ارتجاعی( را داشنيز سازه بايد شکل پ

ساس در ااين  تحمل بايد به گونه اي باشد فروريختگی در سازه به وجود نيايد )رفتار شکل پذير(. بر

طور  ي، بهطراحی سازه ها براي مقابله با نيروي جانبی، تامين سختی، مقاومت و قابليت جذب انرژ

اب هاي قکلی  ن مورد نظر طراحان می باشد. سيستم هاي مقاوم در برابر بار جانبی، به دو دستههمزما

 خمشی بدون مهاربند ي جانبی و قاب هاي با مهاربندي جانبی تقسيم می شوند.

 ساختمان ها عبارتند از: رروش هاي مهاربندي مورد استفاده د

 ديوار برشی بتنی 

 بادبندي فلزي

ا ايجاد زله رساختمان هاي بلند نمی توانند سختی الزم در برابر بارهاي جانبی زل قاب هاي خمشی در

 اول ترينی متدکنند و جابجايی بين طبقات حتی در اثر بارهاي جانبی کم، زياد است. سيستم ديوار برش

نه هزيگر پراي ديسيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی در ساختمان هاي بتنی است، اما نسبت به سيستم ه

راي مقابله با بتوان به سختی، مقاومت و شکل پذيري الزم است. با استفاده از سيستم هاي بادبندي می

کل شراي و همچنين دا دارد بارهاي زلزله دست يافت. اين سيستم سختی باالتري نسبت به قاب خمشی

 ز:اعبارتند  پذيري باالتري نسبت به سيستم ديوار برشی است. مزاياي قاب هاي بادبندي شده

 مقاطع استاندارد با اضالع مستقيم 

 اتصاالت مفصلی مقرون به صرفه و سريع النصب 

 اجرا ي ساده 

 ارزان بودن 
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 برشی برپا کردن ساختمان به خاطر اجراي اتصاالت ممان گير و بتن ريزي حجيم ديوارهاي 

 دچار وقفه نمی شود.

 امکان ايجاد نورگير 

 عدم تغيير وزن محسوس سازه 

يروي ناسبه ه بخش عمده اي از طراحی لرزه اي ساختمان ها بر اساس روش استاتيکی معادل و محامروز

نده ر گيربزلزله طراحی از طيف خطی زلزله با اعمال ضريب کاهشی به نام ضريب رفتار سازه که در 

سازه  تجاعیعملکرد غير ار که فلسفه طراحی می باشد انجام می گيرد. ضريب رفتار سازه، ضريبی است

  دارد و نشانگر مقاومت و شکل پذيري پنهان سازه در مرحله غير ارتجاعی است. را در بر

س ر اساروش هاي طراحی بر اساس تغيير مکان، از آخرين ابزارها جهت طراحی لرزه اي سازه ها ب

ه رائکان اعملکرد می باشد. در چند دهه اخير محققان مختلف روشهايی جهت طراحی بر اساس تغيير م

ان و همکار يستلینموده اند که از مهمترين آنها، روش مستقيم بر اساس تغيير مکان می باشد که توسط پر

دود زه محمعرفی و توسعه داده شده است. در اين روش طراحی، سعی بر آن است تا به جاي اينکه سا

روش  شود، براي رسيدن به يک هدف عملکردي تحت يک شدت زلزله معين طراحی شود. در اين

ردي طراحی،  مقاومت مورد نياز در محل مفصل پالستيک مشخص شده، جهت رسيدن به اهداف عملک

راحی طکه به صورت تغيير مکان هدف تعريف می شود، محاسبه می گردد. سپس با استفاده از روش 

يد و ظرفيت، اطمينان حاصل می شود که مفاصل پالستيک فقط در محل هاي مورد نظر بوجود می آ

 دهاي تغيير شکل غير ارتجاعی تشکيل نمی شود. مو

کالت ي از مشتعداد "افسانه ها و داليل سفسطه آميز "پريستلی  در مقاله اي با عنوان  1993در سال 

 اساسی روش هاي طراحی بر اساس نيرو را عنوان نمود که تعدادي از آنها به شرح زيرند:

 هاي ارتجاعی و غير ارتجاعی فرضيات نادرست در مورد رابطه ميان تغيير مکان 

 ي ومت هابنابراين پريودهاي طبيعی، مقامت و سختی، بدين معنا که سختی ) و وابستگی مقاو

ه برستی دارتجاعی و توزيع مقاومت در سازه( را نمی توان تا قبل از طراحی کامل سازه به 

 دست آورد.
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 که  ه اينباي و فقدان توجه  تعريف ساده و نا کافی ضريب رفتار براي تمامی گروه هاي سازه

 ند.اي در گروهاي مختلف سازه اي تغيير کظرفيت شکل پذيري می تواند به طور گسترده

 توجه ناکافی به تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر پاسخ لرزه اي 

اي ونهاي به گاي و ملحقات غير سازهاي ساختمان اين است که اعضاي سازههدف از طراحی لرزه

-امهنن آيينهاي کمتري به اين اجزا وارد شود. نويسندگاشوند که در صورت وقوع زلزله آسيبطراحی 

ی را حتمالاهاي با توجه به اهميت ساختمان و کارايی آن بعد از وقوع زلزله، آسيب ATCو  FEMAهاي 

 .اندبندي و سطوح عملکرد را بر اين اساس تعريف کردهتقسيم

 هدف تحقیق -1-2

مت برشی هاي اخير هم از جهت بهسازي و افزايش مقاوهاي بتنی در سالبافلزي در ق مهاربندهاي

جديد مورد  هاياي ساختمانلرزه هاي بتنی موجود و هم به عنوان يک عضو مقاوم برشی در طراحیقاب

خيرا اما اود بکز شده بتنی متمر هاياند . تحقيقات اوليه بيشتر در مقوله بهسازي ساختمانتوجه قرار گرفته

 ابي بتنی قابها مقايسه باهاي بتنی داراي مهاربند به دليل هزينه کم و مالحظات اجرايی و فنی در قاب

ختی و سدليل  اند. البته الزم به ذکر است که ديوارهاي برشی بهديوار برشی مورد توجه قرار گرفته

بی هاي جاننيرو اي در برابروم سازهمهمترين عناصر مقا از در برابر نيروهاي جانبی آنها ت زيادممقاو

 د فشاريالعمل مهاربن. وقتی که نيروي جانبی به صورت رفت اعمال می گردد عکسگردندمحسوب می

انبی جه نيروي اتصال تير به ستون به وجود آيد و وقتی ک ناحيهير شکل کمتري در يشود که تغموجب می

حل ايجاد مجلوگيري از دوران زياد اتصال شده و  شود مهاربند کششی باعثبه صورت برگشت وارد می

اب کان قمفصل پالستيک از مجاورت اتصال فاصله گرفته و به دليل وجود عناصر مهاربندي تغيير م

 د.افتکاهش يافته و از مقدار نيروي برشی در هسته گره کاسته شده و انهدام به تاخير می

پذير نبوده و بدين ترتيب با ساخت ديوار تا زير تير امکان بتنی با ديوار برشی غالبا زمينه تقويت قاب در

آيد و همچنين به بتنی زمينه الزم براي شکست اين نوع ستون فراهم می هاي کوتاه در قابايجاد ستون

از سيستم مهاربندي  استفاده ،هاي بتنیاحداث سازه تقويت سازه و نيزدليل نياز به بازشوهاي زياد و 

ها به علت کمبود اطالعات کافی و عدم شناخت صحيح رفتار اين سازه بنابراينی باشد وهمگرا متداول م
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طرح يک سيستم مهاربندي  از اين تحقيق هدف لذا .گيرداستفاده از آنها با بصيرت کافی صورت نمی

شان جلوگيري نمايد و همچنين جهت طراحی است که بتواند از رسيدن قاب بتنی به حداکثر ظرفيت

اي قابهاي بتنی داراي مهاربند بعضی از پارامترهاي پاسخ کليدي شامل شکل پذيري، ضريب رفتار لرزه

 سازه و ... بايستی تعيين گردد.

 نوآوری تحقیق -1-3

ی در جانبمت جهت افزايش مقاوی ها و به عنوان سيستماستفاده از مهاربند فوالدي جهت بهسازي سازه

اده ز استفاي جديد نيتوان جهت احداث سازهی از اين سيستم میح گرديده است ولهاي بتنی مطرسازه

 نمود.

 حليل قابتت. در ها استر از الگوسازي براي ديگر طراحیالگوي تحليلی مربوط به مهاربندها بسيار ساده

ارهاي ي ديوکنيم در صورتی که در الگوسازي برامهاربندي شده معموال از الگوي خرپايی استفاده می

وجود  فوالدي محدوديتی که در مهاربندهاي باشيم.تر میتر و مشکلبه الگوهاي پيچيده دازمنبرشی ني

شی و اوب کشدر بارهاي متنباشد به ويژه آن که دارد امکان کمانش و ناپايداري اعضاي تحت فشار می

-هش میکا طعگذرانند و با توجه به اصل بوشينکر ضريب ارتجاعی مقفشاري که بار را از حد تسليم می

ين اه در هايی کشود. با اين بينش نوآورييابد و عضو در معرض کمانش قبل از موعد مقرر واقع می

 مطالعه صورت گرفته به شرح زير است:

 معرفی و استفاده از سيستم مهاربند فوالدي داخلی به عنوان سيستم باربر جانبی -

 و تعويض ها امکان تعميرساختمانهاي اجرايی از معيارهاي مهم و اساسی در ارزشيابی روش -

 ب ديدگیباشد. سيستم مهاربند فوالدي که در حين وقوع زلزله دچار آسياي میاعضاي سازه

به  هارحطديگر  ،باشد در صورتی که در بازسازيشده باشد به راحتی قابل ترميم و تعويض می

 تر است.تر و پر هزينهمراتب مشکل

رشی ديوار ب هاي دارايبا قابهاي مهاربندي فوالدي و مقايسه باي قابررسی پارامترهاي لرزه -

 بتن مسلح

 سازه در پالن و بررسی رفتار ربند و ديوار برشی بتن مسلحتغيير در محل قرارگيري مها -
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 در اندر داربناستفاده از مقاطع با اشکال مختلف براي مهاربندها به منظور تعيين شکل مقطع مه -

 بتن مسلح مقايسه با قاب داراي ديوار برشی کنش قاب مهاربندي شده و

 نامهپایانکلیات  -1-4

داخته لعه پرمطا مورد فصل نگارش شده است. در فصل اول به معرفی کلی موضوع پنجنامه در اين پايان

 ه شدهشده است. در فصل دوم جهت عدم انجام مطالعات تکراري به بررسی مطالعات گذشته پرداخت

 هاي بتن مسلح صورت گرفته است.ينه بهسازي و تقويت سازهاست که بيشتر در زم

خته پردا اهاي سازهو مفاهيم طرح لرزه در فصل سوم به تعريف عملکرد و سطوح مختلف عملکرد سازه

 پذيري،اي از جمله ضريب شکلهاي به دست آوردن پارامترهاي موثر طرح لرزهکه در آن روش شده

 اشاره آوربا استفاده از منحنی پوش رافه مقاومت و ضريب رفتاپذيري، ضريب اضضريب کاهش شکل

 شده است. 

ار رم افزاشکال مختلف مهاربند فوالدي با دو شکل مقطع زوج ناودانی و قوطی در ن چهارمدر فصل 

ETABS افزار ترين مقاطع در نرممدل و طراحی و پس از به دست آوردن بهينهSAP 2000 آناليز  تحت

 رامترهايام و پابتغيير مکان  -خطی قرار گرفته و تغييرات به وجود آمده در منحنی بار استاتيکی غير

سه ورد مقاياربند مگيري مهاربند در پالن و شکل مهاربند و شکل مقطع مهاي و تاثير محل قرارموثر لرزه

 اند.و بررسی قرار گرفته

 اخته شده است.به نتايج حاصل از مطالعه و ارائه پيشنهاد پرد پنجمدر فصل 
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 بر تحقیقات انجام شده مروری -2-1

من تا ض استدر انجام هر پروژه تحقيقاتی مطالعه و بررسی تحقيقات انجام شده امري ضروري 

  دد.گامی به جلو تلقی گر ،جلوگيري از انجام مجدد يک پروژه، دستيابی به اهداف مورد نظر

قاومت برشی هاي اخير هم از جهت بهسازي و افزايش مهاي بتنی در سالدر قاب فوالدياي همهاربند

جديد مورد  هاياي ساختمانلرزه در طراحی جانبیقابهاي بتنی موجود و هم به عنوان يک عضو مقاوم 

در  بود اما رکز شدههاي بتنی متماند . تحقيقات اوليه بيشتر در مقوله بهسازي ساختمانتوجه قرار گرفته

 ايسه بامقدر  قابهاي بتنی داراي مهاربند به دليل هزينه کم و مالحظات اجرايی و فنی هاي اخيرسال

هار هاي مابفتار  قاي در مورد ر. همچنين مقايسهاند قابهاي بتنی با ديوار برشی مورد توجه قرار گرفته

گرفته صورت ن فتار و عملکرد اجزاي قابهاي داراي ديوار برشی در مورد نحوه ربندي فوالدي با قاب

 است.

منتشر گرديد که در اين مقاله به مطالعه نتايج  1توسط هيگاشی، ايندو و شيميزواي مقاله 1984در سال 

هاي بتن مسلح يک دهانه سه طبقه که به چهار روش ترميم و با حاصل از انجام آزمايش روي قاب

هاي ته شده است و به دنبال آن نتايج حاصل از آزمايش قاباند پرداخمقياس يک هفتم مدل سازي شده

اند هاي يک دهانه يک طبقه که قبال آزمايش شدهيک دهانه سه طبقه با نتايج حاصل از آزمايش قاب

مقايسه و معلوم شد که نتايج حاصل از دو آزمايش مطابقت خوبی با هم دارند. در اين تحقيق رفتار همه 

 ]19[خطی تحليل شده است. ها به صورت غيرنمونه

 2:3ارائه گرديد قاب بتن مسلح دو طبقه با مقياس  2اي که توسط گول و سولیدر مقاله 1990در سال 

آسيب ديده و با مهاربند فوالدي تقويت شده بود ساخته شد و تحت  مکزيکوسيتی 1985که در زلزله 

سيع بودن حلقه هيسترزيس و شکل پذيري داده شد. نتيجه اين آزمايش پايداري، و قرار بارهاي تناوبی

 ]18[عالی قاب مهاربندي شده بود.

                                                 
1- Higashi, Endo, Shimizu 
2 - Gool , Soolee 
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منتشر شد به بررسی آزمايشگاهی عملکرد  1توسط جيرسا و بادوکساي که در مقاله 1990در سال 

 هاي بتن مسلح پرداخته شده است.اي قابسيستم مهاربندي فوالدي براي افزايش مقاومت لرزه

هاي موجود در برابر بارهاي جانبی بسيار تامين مقاومت و سختی ساختمانهاي قطري براي مهاربندي

هاي مهاربندي شده تحت بارگذاري کنند. در مطالعه تحليلی که براي درک رفتار قابخوب عمل می

هاي کوتاه و ضعيف انجام شده است، مشخص شده است که هاي با ستونمتناوب جانبی بويژه در قاب

باري بر رفتار غير االستيک متناوب قاب مهاربندي شده دارد. مهاربندها تاثير زيانکمانش غير االستيک 

تواند به صورت تسليم شدن و يا کمانش االستيک مهاربندها تحت بارهاي محوري کم رخ ناپايداري می

ير تواند رفتار غتوان گفت که ترکيب مهاربند همراه با اصالحاتی در تير میدهند و به طور خالصه می

 ]15[االستيک قاب مهاربندي شده را بهبود بخشد.

صورت گرفته است به بررسی عملکرد  2در مطالعاتی که توسط پينچيرا و جيرسا 1992در سال 

. در اين مطالعه پاسخ ديناميکی دو قاب شده است هاي بتنی پرداختهکشيده در ساختمانمهاربندهاي پس

اند در محدوده غير ارتجاعی مورد کشيده تقويت شدهاي پسخمشی بتن مسلح را که به وسيله مهاربنده

هاي کوتاه و متوسطی هاي انتخاب شده در اين مطالعه از نوع ساختماناند. ساختمانارزشيابی قرار داده

اند. نتايج اين هاي سخت و نرم تحليل و طراحی شدهگيري شده در زمينهستند که براي سه زلزله اندازه

هاي هاي کوتاه که در زمينتوان در ساختمانکشيده را میاده است که مهاربندهاي پستحقيقات نشان د

هاي هاي متوسطی که در زميناند به کار برد. همچنين اين روش براي ساختماننرم و سخت بنا شده

ن اند. رضايت بخش نبودهاي نرم ساخته شدهی است که در زمينيهااند، بهتر از ساختمانسخت بنا شده

هايی هاي سست ناشی از برابر شدن زمان تناوب سازه با زمان تناوب زلزلهکشيده در زمينمهاربند پس

 ]27[اند.ها براي آنها تحليل و آناليز شدهاست که ساختمان

در اين مقاله طراحی تقويت مورد استفاده در يک که  را به چاپ رسانداي ناطقی مقاله 1994سال  در

تن مسلح ارائه شده است. ساختمان با وجود اين نقص سه طبقه ديگر به اين سازه طبقه ب 8ساختمان 

افزوده شده و سازه جديد در مقابل نيروهاي جانبی تقويت شده است. اين مقاله در خصوص تقويت 

                                                 
1 - Jirsa , Badoux 
2 - Pinchira , Jirsa 
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ات به کار گرفته و مالحظ هاي تقويتسازه براي بارهاي قائم و جانبی ارائه و اطالعاتی در مورد روش

 ]26[ي رسيدن به اهداف پروژه را ارائه کرده است.شده برا

صورت گرفته است به بررسی نتايج حاصل از  1در مطالعاتی که توسط جيرسا و پينچيرا 1995در سال 

هاي پذير که به روشهاي بتن مسلح غير شکلتحليل ديناميکی و استاتيکی غير خطی سه گروه از قاب

هاي هاي تقويتی شامل مهاربنداند پرداخته شده است. طرحهمختلف مهاربندي تقويت و باز سازي شد

-ها به وسيله ديوار بتن مسلح است. تحليل ديناميکی سازههاي فوالدي و پرکردن قابکشيده، مهاربندپس

باشند، صورت گرفته است. نتايج هاي سست و سخت میها براي پنج زمين لرزه که مربوط به زمين

باشند و همچنين طرحی هاي به کار گرفته جهت تقويت سازه مناسب میشدهد که روحاصل نشان می

که جابجايی را در ترازهاي مختلف محدود کرده تا باعث خرابی اعضاي باربر بارهاي ثقلی نشود، موفق 

 ]28[و رضايت بخش خواهد بود.

اهی رفتار قاب ارائه گرديد به بررسی آزمايشگ 2اي که توسط ماهري و صاحبیدر مقاله 1995در سال 

ساخته و تحت  1:4نمونه از قاب بتنی با مقياس  4مهاربندي شده پرداخته شده است. در اين مطالعه 

 بارگذاري تناوبی برشی قرار گرفته شده است. چهار نمونه قاب انتخاب شده عبارتند از:

 قاب با مهاربند ضربدري به صورت اعضاي قطري کششی و فشاري -1

 ه صورت عضو کششیقاب با مهاربند فقط ب -2

 قاب با مهاربند فقط به صورت عضو فشاري -3

 قاب بدون مهاربند -4

ل به دنبا وکششی  ها نشان داد که شکست نهايی قاب همراه با انهدام مهاربندنتايج حاصل از اين آزمايش

فزايش ست. ااآن انهدام مهاربند فشاري صورت گرفته است و رفتار مهاربند کششی بر رفتار قاب حاکم 

يافته  فزايشاابل توجه مقاومت قابی که به صورت ضربدري مهاربندي شده که مقاومت آن تا سه برابر ق

يش د افزاصرفيت قاب را بيش از صد در ظو همچنين استفاده از تنها يک مهاربند )فشاري يا کششی( 

 ]24[دهد.می

                                                 
1 - Jirsa , Pincheira 
2 - Maheri , Sahebi 
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مهاربند فوالدي را در قاب متشکل از دال و ستون تقويت شده بوسيله  1گوئل و مصري 1996در سال 

هاي اي ساختماناند. در اين تحقيق به منظور مشخص شدن نواقص لرزهاي مورد بررسی قرار دادهمقاله

ستون يک قاب دو دهانه دو طبقه با مقياس دو سوم ساخته شد. در اين مطالعه مراحل طرح،  -دال

ويت قاب مذکور به کار رفته، ارائه ساخت و نتايج آزمايش مربوط به سيستم مهاربندي که به منظور تق

شده است. تقويت قاب به ازاي ترکيب بارهاي ثقلی و جانبی متناظر با جابجايی دو درصد صورت گرفته 

يابد به طوري که اي نسبت به قاب بتن مسلح بهبود میاست. رفتار قاب تقويت شده به صورت شايسته

ميرسد که برابر حداکثر تغيير مکان احتمالی چند زلزله % 75/2حداکثر تغيير مکان نسبی در طبقه اول به 

 ]25[است.

ارائه گرديد به بررسی مقاوم سازي يک ساختمان  2ستوسط غبارا و ابوالفااي که در مقاله 1200در سال 

سه طبقه پنج دهانه پرداخته شده است. در اين مطالعه براي مقاوم سازي از سه آرايش مهاربندي، به 

با رابط  Λهم محور در سه دهانه ميانی در تمام طبقات و مهاربندي برون محور  Λ صورت مهاربندي

با رابط برشی در سه دهانه ميانی به  Λبرشی در سه دهانه ميانی در تمام طبقات و مهاربندي برون محور 

ز نشان اند. نتيجه حاصل از اين آناليآور قرار گرفتهصورت توزيع در طبقات استفاده و تحت آناليز پوش

با رابط برشی در سه دهانه ميانی در تمام طبقات داراي  Λداد که قاب بتنی با مهاربندي برون محور 

اي خوب قاب به هاي ديگر است که اين عملکرد لرزهتغييرشکل و خسارت کمتري در مقايسه با مدل

 ]17[دليل بهبود مکانيزم پالستيک ساختمان است.

تار گاهی رفوسط ماهري، کوثري و رزازان انجام شد به بررسی آزمايشدر مطالعاتی که ت 2003در سال 

هاي نامهاز آيين با استفاده 1:3و زانويی که با مقياس  Xهاي قاب بتن مسلح مهاربندي به دو صورت مدل

اب که ق موجود طراحی و ساخته شده است پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد

 ]23[شد.باداراي مقاومت بيشتر،  تغييرمکان کمتر و عملکرد مطلوب می Xمهاربند طراحی شده با 

در مطالعاتی که توسط ماهري و اکبري انجام شد به بررسی مقدار ضريب رفتار  2003در سال 

 بر روي دو نوع قاب بتنی داراي مهارطبقه پرداخته شده است. اين مطالعات که  8و  6، 4هاي ساختمان

                                                 
1 - Goel , Masri 
2 - Ghobara , Abo Elfath 
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اربندي زانويی مقدار ضريب رفتار با افزايش سهم همهار زانويی انجام شده در قاب داراي مضربدري و 

ب رفتار با افزايش سهم يمهار زانويی از نيروي برشی افزايش و در قاب داراي مهار ضربدري مقدار ضر

 < 3/11طبقه  4در قاب مهاربندي زانويی در قاب هاي   Rمهار از نيروي برشی کاهش می يابد و مقدار

R >11  9 طبقه 8و در قاب هاي > R >7/8  1/6طبقه  12و در قاب هاي > R >2/5  و در قاب هاي مهار

به   R >4 < 1/5 طبقه 12و در قاب هاي   R >6/4 < 6/7 طبقه 8و   R >3/5 < 1/10طبفه  X، 4بندي 

 ]21[دست آمده است.

 ه نوع اتصالشر گرديد به بررسی رفتار سمنتپور توسط  ماهري و حاجیاي که در مقاله 2003در سال 

ه د پرداختده بودنشهاي موجود طراحی و ساخته نامهمهاربند فوالدي به قاب بتنی که با استفاده از آيين

ا قاب الدي بدهد که براي طراحی اتصاالت مهاربند فوشده است. نتيجه حاصل از اين آزمايش نشان می

 موجود استفاده کرد. هاينامهتوان از آيينبتن مسلح می

بررسهی رفتهار ديهوار  انجام شده بهه 1توسط پی ريوا، اي مدا و گيوريانیدر مطالعاتی که  2003در سال 

برشی بتن مسلح با مقياس کامل که تحت اثر بارگذاري متناوب قرار گرفته اسهت پرداختهه شهده اسهت. 

-کششی در ميلگرد طهولی رخ مهی نتايج مطالعه نشان داده که مکانيزم تخريب ديوار به صورت شکست

 ]29[دهد.

ههاي سينافر در مورد رفتهار ديوارههاي برشهی بها بازشهو تحهت اثهر نيرو .در مطالعات م 1383در سال 

 ديناميکی نتايج زير حاصل شده است:

اثهر  شده و مقدار ضريب کهاهش در 2.24تا  1.4ريب اضافه مقاومت واقعی ديوارها در حدود ضمقدار 

ر ، مقهدا 3.6.و 3.4رهاي مورد مطالعه تحت زلزله ناغهان و طهبس بهه طهور متوسهط شکل پذيري ديوا

 حاصل شده است. 11.87تا  7.9ضريب رفتار ديوارهاي مورد مطالعه بين 

انبی جهههاي و مقدار ضريب تشديد تغيير مکان 3.12تا  2.18ضريب ايمنی ديوارهاي مورد مطالعه بين 

 4.7تها  2.3 اثر زلزله طهبس از و در 7.6تا  2.5ه ناغان در حدود زللطالعه تحت اثر زمديوار هاي مورد 

 ] 7[ باشد.می

                                                 
1 - P. Riva , A. Meda , E. Giuriani 
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منتشر شد نامبردگهان بهه بررسهی  1اي که توسط واي اچ چاي و اس کی کونناسدر مقاله 2005در سال 

 ]16[ اند.هاي رايج پرداختهنامهاي و مقايسه با پيشنهادات آيينضخامت ديوارهاي سازه

قاب  اي که توسط يوسف، غفارزاده و نهدي منتشر شد به بررسی عملکردر مقالهد 2006در سال 

ر گرفته شده مدل شده و در آزمايشگاه مورد آزمايش قرا 2:5خمشی و قاب مهاربندي شده که با مقياس 

 ندي درنتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که سختی اوليه قاب مهارب است پرداخته شده است.

بر قاب خمشی بوده و شکست وخرابی سازه دراثر کمانش عضوفشاري حاصل شده برا 5/2حدود

 ]31[است.

منتشهر شهد نامبردگهان عملکهرد  2تااوان کيم و دوگهالس اي فهوچ اي که توسطدر مقاله 2006در سال 

 FEMAنامه طبقه داراي ديوار برشی بتنی با دال تخت را بر اساس ضوابط آيين 12و 9، 3هاي ساختمان

ههاي داراي تواند براي ساختمانمی FEMAبررسی قرار دادند که نتايج اين مطالعه نشان داد روش  مورد

 ]20[ديوار برشی بتن مسلح مفيد باشد.

 3اي که توسط سومبون شاينگ چين، پانيتهان لوککوناپراسهيت و شهارون ال ووددر مقاله 2006در سال 

-ح که داراي ميلگرد قطري در جان ديوار بود پرداختهمنتشر گرديد به بررسی رفتار ديوار برشی بتن مسل

که استفاده از ميلگرد قطري در جان ديوار برشی  باعث کاهش تغييرمکهان  اند. نتايج اين تحقيق نشان داد

 ]30[شود.ناشی از برش می

شده م رشی انجابهاي داراي ديوار در مطالعاتی که توسط عادل تابناک در مورد عملکرد سازه 86در سال 

 طلوبیاست نتايج مطالعه مشخص نموده است که روش طراحی مستقيم بر اساس تغييرمکان به نحو م

 ]3[امين کند.تو قادراست سطح عملکرد مورد نظر را کندمیبينیلرزه پيشرفتارسازه را در طی زمين

يشگاهی رفتار توسط ماهري و غفارزاده انجام شده است به بررسی آزما در مطالعاتی که 2008در سال 

نتايج حاصل از اين  قاب بتن مسلح خمشی و قاب بتن مسلح مهاربندي فوالدي پرداخته شده است.

دهد که افزايش مقاومت قاب بتن مسلح مهاربندي به دليل اثرات سختی اتصاالت است و مطالعه نشان می

 شده وتعداد طبقات هستند.هاي مهاربندي عواملی که در اثرات سختی اتصاالت دخيل هستند تعداد دهانه

]22[ 
                                                 
1 - Y.H. Chai , S.K. Kunnath 
2 - Taewan Kim , Douglas A. Foutch 
3 - Somboon Shaingchin , Panitan Lukkunaprasit , Sharon L. Wood 
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of this system as a lateral load system has found economic, easy construction and safety 

margin advantages in recent decade. Purpose of this research is performance evaluation of 

steel bracing in concrete structures and the behavior of these structures has been 

compared with structures having concrete shear wall. All studied models were designed 
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