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  چکیده
با توجه به حوادثی که در گوشـه و کنـار دنیـا بـه وقـوع        

رفتار سـاختمانها تحـت اثـر بارهـاي         پیوسته، مشخص شده    
انفجار به دلیل خصوصیات متفـاوت ایـن نـوع بارگـذاري بـا              

از آنجایی کـه بیـشتر شـهرهاي        . بارهاي دیگر یکسان نیست   
به دلیل موقعیت ممتـاز اسـتراتژیکی و برخـورداري از           ایران  

منابع طبیعی خداداي سرشار، همواره در معرض تهدیـدهاي      
 شناخت تهدیدات و نحوه مقابلـه بـا         لزوم دارند،   خارجی قرار 

بمب بـر مهندسـان      و   انتحاري،  آنها چون حمالت تروریستی   
بایـد بـراي چنـین خطراتـی      و سـاختمانها  سازه الزامی است 

مـسلح    بـتن هاي   با توجه به جایگاه ویژه سازه.دنمحاسبه شو 
در صــنعت ســـاختمان کـــشور و گـــستردگی اســـتفاده از  

در سـاختمانهاي  مـسلح    بـتن هاي ساختمانی خمشی    سیستم
ــده و آســیب  ــستم  طراحــی ش ــوع سی ــن ن ــذیري ای ــاي  پ ه

 ساختمانی در برابـر بارهـاي انفجـار، هـدف از ایـن تحقیـق              
 طبقـه مقـاوم     نهآرمه    ساختمان بتن یک   پاسخ   بررسی دقیق 

. باشـد    می اي و انفجار    در برابر زلزله تحت اثر بارگذاري ضربه      
ر ناحیـه بـا   گـردد سـازه مـذکور د    از آنجایی کـه فـرض مـی     

خیزي بسیار زیاد قرار دارد ابتدا سازه مـذکور تحـت اثـر      لرزه
سازي شـده  سازي شـده، آنگـاه سـازه بهـ       بهاي    نیروهاي لرزه 

سازي بهـ دو طـرح  . گیـرد   تحت اثر بارهاي انفجـار قـرار مـی        
سازي بـا اضـافه     بهآرمه و     سازي قابهاي خمشی بتن   بهشامل  

تـایج تحلیـل    ن. گـردد   نمودن دیوارهاي برشی پیـشنهاد مـی      
سازي قابهـاي  بهـ دهند کـه   اجزاء محدود غیرخطی نشان می 

اي اثرات تخریبـی انفجـار و بـه           مالحظهخمشی به طور قابل   
ــی   ــاهش م ــشرونده را ک ــدام پی ــال آن انه ــد دنب ــایج . ده نت

سازي بـا اضـافه نمـودن    بهـ دهنـد کـه       همچنین نـشان مـی    
ثر ؤدیوارهاي برشی در کاهش خـسارات ناشـی از انفجـار مـ            

آرمـه تـاثیر     قابهـاي بـتن  بهـسازي باشد اما در قیـاس بـا         می
  .  کمتري دارد

، انفجـار، انهـدام پیـشرونده، تحلیـل         بهـسازي : هاکلیدواژه
  . آرمه غیرخطی، ساختمان بتن

  
  مقدمه -1

هـا و انفجـارات توسـط بـسیاري از      به طـور کلـی، زلزلـه      
مهندسین به عنـوان حـوادث و رویـدادهاي غیرمحتمـل در            

اما با توجه به خـسارات      . شوند  ان محسوب می  صنعت ساختم 
یک از این موارد، وجود چنـین       مالی و جانی گسترده در هر       

در اکثـر   . رسـد   اي اشتباه بـه نظـر مـی         بینانه  هاي خوش نگاه
   اي و انفجاري، بیـشتر تلفـات جـانی و مـالی         رویدادهاي لرزه 

واسطه انهدام ساختمانها در قیـاس بـا هـر اثـر مـستقیم              ه  ب
بنابراین اطمینان از پایـداري و  .  صورت پذیرفته است دیگري

عدم انهدام ساختمان در درجه اول اهمیت بوده که مـستلزم     
بـا ایـن   . پـذیري سـاختمان اسـت    مالحظه شکل افزایش قابل 

هاي نامطلوب خاص، حتـی       وجود، در صورت وجود مشخصه    
اند نیـز     پذیري که به درستی طراحی شده       ساختمانهاي شکل 

از اینـرو، الزم اسـت کـه        . شـوند   ت گسترده مـی   دچار خسار 
اصول طراحی مقاوم در برابر زلزلـه و انفجـار در سـه سـطح               

پذیري بـراي   اي، پالن ساختمانی و شکل مختلف اشکال سازه  
 ساختمانهاي دولتـی اعـم از ادارات،     کلیه ساختمانها خصوصاً  

مدارس و بیمارستانها و ساختمانهاي عمـومی اعـم از مراکـز            
  .در نظر گرفته شود... ها و انکبفروش، 

حمالت و اتفاقات سـالهاي اخیـر بـر روي سـاختمانهاي            
آرمه سبب افزایش سطح آگاهی مهندسـین در خـصوص        بتن

اي  بـه گونـه  . ها تحت اثرات انفجار گردیـد  پذیري سازه  آسیب
که این افزایش سطح آگـاهی در کـشور مـا، سـبب تـدوین                

 تحـت عنـوان     مبحث بیست و یکم مقررات ملـی سـاختمان        
ها در مقابل   حالت ارتجاعی سازه  ].1[ پدافند غیرعامل گردید  

هایی از    ثیر مشخصه أاي حاصل از انفجار تحت ت       بارهاي ضربه 

 



 علیرضا مرتضایی
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ها در برابر زلزلـه نیـز       سازه بوده که براي طراحی مقاوم سازه      
قابلیــت تغییرشـکل و پیوســتگی  . باشـند  داراي اهمیـت مــی 

هـاي   پایـداري سیـستم   اي، مقاومـت، سـختی و         اجزاي سازه 
اسکلتی و قاب خمشی و مقاومت در برابر تخریب پیشرونده،          
پارامترهایی هستند کـه نقـش بـسیار مهمـی در مانـدگاري             

. کنند اي و انفجار بازي می ساختمانها تحت اثر هر دو بار لرزه      
اي بر روي مقاومت ساختمانهاي  اهمیت این پارامترهاي سازه 

 ارزیـابی  اي ز طریـق تحلیـل سـازه      آرمه تحت اثر انفجار ا      بتن
ها با مد نظر قراردادن عملکرد محلـی        در این ارزیابی  . شود  می

اي و پاسخ کلی سازه، پتانسیل تخریب پیـشرونده       اجزاء سازه 
  .    گیرد مورد تدقیق و واکاوي قرار می

  
  ضرورت تحقیق -2

اي بر روي مسائل  مالحظهکید قابلأهاي گذشته ت   در دهه 
مـسائل مـرتبط بـا زلزلـه        . له صورت گرفته است   انفجار و زلز  

آوري  باشند، اما اکثر اطالعات جمع      داراي قدمت بیشتري می   
.  سـال گذشـته بـوده اسـت        50شده در این حوزه در طـول        

له انفجـار تقریبـاً جدیـد بـوده و بـه سـبب رویـدادهاي           أمس
اي تحــت  متفــاوت یــا وقــایع عمــدي، رفتــار اعــضاي ســازه

وع طرحهـاي تحقیقـاتی زیـادي در        بارگذاري انفجـار، موضـ    
متداول، خـصوصاً آنهـایی      يها سازه. سالهاي اخیر بوده است   

شوند، معموالً بـه منظـور        که بر روي سطح زمین ساخته می      
شـوند و از آنجـایی کـه     مقابله با نیروهاي انفجار طراحی نمی 

اي کمتـر از      مالحظـه بزرگاي نیروهاي طراحی به طـور قابـل       
هاي معمول در معرض      باشد، سازه   جار می مقادیر نیروهاي انف  

با در نظـر داشـتن ایـن        . خسارات حاصل از انفجار قرار دارند     
مطلب، سازندگان، معماران و مهندسان، به طـور روزافزونـی           

هـاي    حلی جهـت محافظـت از سـاکنان و سـازه            به دنبال راه  
  . ساختمانی هستند

 ملـی  هاي یکی از گامهاي اساسی جهت حفظ سرمایه   لذا  
 کاهش خطر، مطالعه و شناخت رفتار ساختمانها تحت اثـر           و

 با توجه بـه جایگـاه ویـژه         .باشد  اي و انفجار می     بارهاي ضربه 
مسلح در صنعت ساختمان کشور و گـستردگی        بتنهاي    سازه

مـسلح در     هـاي سـاختمانی خمـشی بـتن       استفاده از سیستم  
ــیب   ــده و آس ــی ش ــاختمانهاي طراح ــوع   س ــن ن ــذیري ای پ

ختمانی در برابر بارهاي انفجار، هدف از ایـن         هاي سا   سیستم
آرمـه مقـاوم در        پاسخ ساختمانهاي بتن   بررسی دقیق  تحقیق

جهت . باشد   می اي و انفجار    لرزه به بارگذاري ضربه     برابر زمین 
ـه آرمه  ساختمان بتننیل به این هدف، مطالعه موردي یک          نُ

قاب خمشی (طبقه با سیستم قاب خمشی و سیستم مختلط     
اي تحت اثر انفجار  بعد از بهسازي لرزه  ) راه دیوار برشی  به هم 

از سویی، با توجه به نقش ستونها       . گیرد  مورد تدقیق قرار می   
، در ایـن    ر تحمل و انتقال بارهاي ثقلـی و جـانبی بـه پـی             د

آرمـه تحـت    کید بر رفتار دینامیکی ستونهاي بتنأتحقیق با ت  
ي مورد بحث سازي پیشنهادبهاثر انفجار، دو طرح بهسازي و    

  .گیرد و بررسی قرار می
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 1960تحلیل اثر بارگذاري انفجار بر روي سـازه از دهـه            
اي تحـت    ، ارتش آمریکـا، نـشریه     1959در سال   . آغاز گردید 

 "هاي مقاوم در برابر اثرات انفجارهاي تـصادفی         سازه"عنوان  
یه که در سال     نسخه ویرایش شده این نشر     ].2 [منتشر نمود 

اي توسـط سـازمانهاي     منتشر گردید، به طور گسترده    1990
هـا و بـه منظـور        نظامی و غیرنظـامی جهـت طراحـی سـازه         

جلوگیري از انتشار انفجار و حفاظت از تجهیـزات و پرسـنل            
روشـهاي موجـود بـراي     . گیـرد   نظامی مورد استفاده قرار می    

بـه سـه   هـاي سـاختمانی    تخمین اثرات انفجار بر روي سـازه   
دسته روشهاي تجربی، روشهاي تحلیلی و روشـهاي عـددي           

  .  شوند تقسیم می
هـاي آزمایـشگاهی ارتبـاط      روشهاي تجربی اساساً با داده    

هــاي  بیـشتر ایــن روشـها بـه دلیــل محـدودیت داده    . دارنـد 
روشهاي تحلیلـی بـر اسـاس       . باشند آزمایشگاهی محدود می  

در این روش   . هاي فیزیکی هستند   شده پدیده  هاي ساده مدل
شده  گردد روندهاي فیزیکی مهم با یک روش ساده        تالش می 

هاي  ها و گزینه   این روشها بستگی به وسعت داده     . مدل شوند 
روشهاي عـددي نیـز بـر اسـاس معـادالت و            . مطالعاتی دارد 

  . باشند  ریاضی میهاي الگوریتم
ها تحت اثر انفجار،      یکی از اجزاي کلیدي در تحلیل سازه      

تولید شده از منابع انفجاري هستند که چگونـه ایـن         بارهاي  
ها اندرکنش دارند و به چه طریق سازه بـه آنهـا             بارها با سازه  
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 به منظور تعیین پاسـخ دینـامیکی        ]3 [خدید. دهد پاسخ می 
هاي متفاوت و منظور نمـودن اثـرات         کننده صفحات با سخت  

حساسیت تراکم مـش، مـدت زمـان انفجـار و نـرخ کـرنش،            
شده کامالً گیردار را تحت اثر بارهـاي انفجـار         ختصفحات س 

هـاي مـورد      آنها براي تحلیـل سـازه     . مورد مطالعه قرار دادند   
ــی ــزي   بررس ــل مرک ــدود و روش تفاض ــزاء مح ، از روش اج

اثـرات یـک انفجـار      ] 4 [پاندي و همکـاران   . استفاده نمودند 
آرمــه خــارجی یــک ســازه  خــارجی را بــر روي پوســته بــتن

هـا بـا اسـتفاده از      تحلیـل . طالعه قرار دادند  نیروگاهی مورد م  
روش . هاي غیرخطـی تـا مراحـل نهـایی انجـام گردیـد        مدل

اي با در  هاي پوسته  براي تحلیل خطی سازه   شده  تحلیلی ارائه 
افزار اجزاء   هاي فوق، منجر به تولید یک نرم      نظر گرفتن مدل  

  .  گردیدDYNAIBمحدود بنام 
مـین اثـرات انفجـار      روشهایی را بـراي تخ    ] 5[ رمنیکوف

بـراي حـاالتی کـه      . بمب بر ساختمانها مورد مطالعه قرار داد      
یک ساختمان تحت اثـر بارگـذاري انفجـار ناشـی از انفجـار              

گیـرد، تکنیکهـاي     وسایل انفجاري بـا قـدرت بـاال قـرار مـی           
کارانـه   هاي محافظه  اي براي تعیین تخمین    شده تحلیلی ساده 

 مارچند و الفـواخیري .  گردید اثرات انفجار بر ساختمانها ارائه    
ــوالدي  ســسه آمریکــایی ســازهؤدســتورالعمل م] 6[ هــاي ف
)AISC ( را مــورد تــدقیق دادنــد کــه در آن قواعــد کلــی در

هاي فوالدي بـه   ثیر امواج حاصل از انفجار بر سازه   أخصوص ت 
دیـده در   هاي آسـیب    همراه تعدادي از مطالعات موردي سازه     

 آنها پاسـخ دینـامیکی یـک        همچنین. انفجار آورده شده بود   
سازه فوالدي تحت بارگـذاري انفجـار را مـورد مطالعـه قـرار          

پذیر و اتصاالت فوالدي     دادند و رفتار ستونهاي فوالدي شکل     
  . را در بارهاي انفجار بررسی نمودند

پاسخ ستونهاي فوالدي بال پهن را تحـت اثـر          ] 7[شوپ  
العـه قـرار    بارهاي محوري ثابت و بار جانبی انفجار مـورد مط         

 بــراي مــدل نمــودن ABAQUSبرنامــه اجــزاء محــدود . داد
ده ستونها با نسبتهاي الغري و شرایط مرزي متفـاوت اسـتفا       

گیري   هاي تغییرمکان و شکل   تغییرات در تاریخچه زمانی   . شد
مفصل پالستیک حاصل از تفاوت بار محوري مورد آزمـایش          

الدي پاسخ یک مخزن فـو ] 8[برویک و همکاران . قرار گرفت 
را به عنوان یک سازه بسته تحت اثـر بارهـاي انفجـار مـورد               

اســاس  آنهــا از روشــهاي کاهــشی بــر. مطالعــه قــرار دادنــد
فرمولهاي النگراژ جهت کاهش تعداد مشها استفاده نمودنـد،        
. تا بتوانند به کمک آن، انتشار بار انفجـار را توصـیف نماینـد        

دلـسازي اجـزاء    آنها روشی را جهت انتشار امواج انفجار در م        
در تحقیق خـود،    ] 9 [نگو و همکاران  . محدود پیشنهاد دادند  
ها تحت اثر بارهاي انفجار را براي فهم          تحلیل و طراحی سازه   

اي  بارگذاري انفجار و پاسخ دینامیکی اجـزاي مختلـف سـازه       
  . مورد بررسی مجدد قرار دادند

  
  ها پدیده انفجار و بارگذاري دینامیکی سازه -4

لی، انفجار نتیجه آزادسازي سریع حجـم بـسیار   به طور ک 
انفجارهـا را   . باشـد   زیادي از انرژي در یک فضاي محدود می       

توان براساس طبیعتشان به سه گروه فیزیکی، شیمیایی و     می
در انفجار فیزیکی، انـرژي ممکـن       . بندي نمود   اي گروه   هسته

است در اثر گسیختگی شدید یک سیلندر با گاز فـشرده یـا              
آتشفشانی یا حتی ترکیب دو مایع بـا دمـاي متفـاوت       فوران  

گیري هسته  اي، انرژي در اثر شکل در انفجار هسته. آزاد شود
هـا در   توزیـع پروتونهـا و نوترون      واسطه باز ه  اتمهاي مختلف ب  

در انفجـار شـیمیایی،     . شـود   داخل هـسته مرکـزي آزاد مـی       
ــریع اجــزاي ســوخت   اکــسیده ــربن و (شــدن س ــاي ک اتمه
  . منبع اصلی انرژي است، )هیدروژن

انفجارها از نظر موقعیـت بـه دو دسـته انفجـار خـارجی              
تقــسیم ) داخــل ســازه(و انفجــار داخلــی ) خــارج از ســازه(

انفجار خارجی به سه دسته انفجار در هـوا، انفجـار          . شوند  می
در . گـردد  در سطح زمین و انفجار در داخل زمین تقسیم می      

ماً به سازه برخورد کـرده و  انفجار هوایی، امواج انفجار مستقی  
اگـر انفجـار   . نحوه انتشار امواج در هوا به صورت کروي است       

در سطح زمین واقع گردد، انتشار امواج ناشـی از انفجـار بـه             
باشـد و عـالوه بـر انتـشار امـواج در هـوا،        کره می   صورت نیم 

نیـز رخ خواهـد داد،      ) لرزه  مثل زمین (انتشار امواج در زمین     
در انفجار داخل زمین، انـرژي      . توجه نیست بللیکن اثر آن قا   

انفجار به صورت موج فشاري و برشی در زمین منتقل شـده            
هاي شـدیدي را در     ه علت انتشار امـواج در زمـین، شـوک         و ب 

تواند اثرات تخریبی شدیدي بـر        نماید که می    زمین ایجاد می  
عالوه بر بارهاي ناشـی  . هاي زیرزمینی داشته باشد   روي سازه 
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هاي ناشـی از انفجـار نیـز بعـضاً در نظـر      جار، اثر ترکـش از انف 
در این مقاله، بحث محدود به انفجـار هـوایی   . شود گرفته می 

الزم به یادآوري اسـت کـه   . شود  یا انفجار در سطح زمین می     
توان در برابر برخورد مـستقیم یـک    هاي سطحی را نمی     سازه

ا هـا ر    بمب اتمی محافظت نمود؛ بـا ایـن وجـود، ایـن سـازه             
کـه   توان جهت مقابله با فشارهاي ناشی از انفجار، زمـانی          می

  . اي از محل انفجار هستند، طراحی نمود داراي فاصله
آزاد شدن ناگهانی انرژي، یـک مـوج فـشاري را در محـیط              

شود و در شـکل        نامیده می  "1موج ضربه "کند که بنام      ایجاد می 
افتـد،    مـی هنگامی که انفجـار اتفـاق       .  نشان داده شده است    )1(

توسعه گازهاي گرم، یک موج فشاري را در محیط اطراف ایجاد            
شـود،   هنگامی که این مـوج از مرکـز انفجـار دور مـی        . نماید  می

نمایـد کـه قـبالً        اي عبور مـی     بخش داخلی موج اکنون از ناحیه     
تحت فشار بوده و اکنـون بـه وسـیله بخـش اولیـه مـوج گـرم                   

رعت صـوت حرکـت     که امـواج فـشاري بـا سـ          هنگامی. شود  می
 درجـه سلـسیوس   4000 الی  3000کنند، حرارت در حدود       می

 کیلوگرم بر سانتیمترمربع بوده که باعـث        300و فشار در حدود     
 بخـش داخلـی مـوج شـروع بـه       .گردد سرعت افزایش یابد     می

حرکت سریعتر نموده و به تدریج از بخش اولیه امواج پیشی           
موج فشاري کاهـشی    بعد از یک دوره کوتاه زمانی،       . گیرد  می

 )1( را شبیه شکل 2ناگهانی یافته، لذا یک پیشانی موج شکلی
حداکثر اضافه فـشار در پیـشانی مـوج اتفـاق         . دهد  شکل می 

در پـشت   . شود  افتد و بنام اضافه فشار حداکثر نامیده می         می
 به نصف اضافه فشار حداکثر      پیشانی موج، اضافه فشار سریعاً    

. ماند  واحی مرکزي انفجار ثابت می    کاهش یافته و تقریباً در ن     
با انبساط امواج، اضافه فشار در پیشانی موج به طـور آرامـی             

یابد؛ فشار در قسمت پشت سر ثابت نمانده، اما در    کاهش می 
بعد از یک زمان کوتـاه،  . آید  عوض به شکل مستطیلی در می     

در یک فاصله خاص از مرکز انفجار، فشار پشتی پیشانی موج  
یـا   3فشار هواي اطراف شده و اصطالحاً فاز منفی       کوچکتر از   

بخش جلویی امواج انفجار با حرکت به       . شود  مکش ایجاد می  
سمت جلو ضعیف شده و در یک فشار هواي متعارف، سرعت 

 دار در شکل  این حالت دنباله  . گردد  آن برابر سرعت صوت می    
 ثبت 4 نمایش داده شده و اضافه فشار در زمانهاي متوالی      )1(

  ].10 [گواه این مطلب است) t5 الی t1(جار انف

  
  . کاهش فشار نسبت به فاصله از محل انفجار):1(شکل 

  
، فشار انفجار بـه کمتـر از فـشار        t4 الی   t1هاي    در منحنی 

 ، در بعضی از فواصل در     t5در منحنی   . کند  جو نزول پیدا نمی   
توضـیح ایـن    . شود  پشت پیشانی موج، اضافه فشار منفی می      

تغییـرات زمـانی   .  نمایش داده شده است    )2(حالت در شکل    
یک موج انفجار در یک فاصله مـشخص از مرکـز انفجـار در              

دهنده ایـن شـکل نـشان     . مایش داده شـده اسـت      ن )2(شکل  
مدت زمان فاز مثبت و همچنین زمـان پایـان فـاز مثبـت و               

  .فی استشروع فاز من
  

  
تغییرات فشار دینامیکی با فاصـله از مرکـز انفجـار در یـک              ):2 (شکل

  .زمان معلوم
  

تهدید و خطر ناشی از یک بمب هوایی توسط دو گزینـه        
شود؛ اندازه بمب یا وزن خرج انفجاري      تقریباً مهم تعریف می   

)w (له بــین مرکــز انفجــار و هــدف کــه بــه  فاصــله  و فاصــ
 زمـان،   -در نمودار فـشار   ). 3( شکل   ، معروف است  5رویارویی

بخش فوقانی فشار محیطـی     : مشاهده است دو فاز اصلی قابل   
کـه   نامیـده شـده، در حـالی      ) td+(که مدت زمان فاز مثبـت       

    بخش تحتانی فشار محیطی مـدت زمـان فـاز منفـی انفجـار        
)-td (شود ینامیده م .  
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  . بارهاي انفجار وارد به ساختمان):3(شکل 

  
فاز منفی داراي مدت زمان بیشتر و شدت کمتـر نـسبت     

با افزایش فاصله رویارویی، مدت زمـان  . باشد به فاز مثبت می 
کاهش دامنه فاز مثبت موج انفجار افزایش یافته که منجر به 

اي  مـواد منفجـره  . گردد و افزایش مدت زمان پالس ضربه می  
انـد،    که در فاصله بسیار نزدیک از سـازه هـدف قـرار گرفتـه             

ضربه بسیار سنگین و بار فـشاري بـسیار زیـادي را بـه یـک            
اي کـه در      مواد منفجـره  . کنند  ناحیه خاصی از سازه وارد می     

توزیع فشار یکنـواختی  اند،  فاصله دورتري از سازه قرار گرفته     
با زمان بیـشتر و دامنـه کمتـر در روي کـل سـازه خواهنـد              

، کـل سـازه در امـواج ضـربه      . داشت اي، کـه بـا اثـرات     نهایتاً
انعکاسی و انکساري موجب بوجود آمـدن نـواحی کـانونی بـا      

. شود  فرو برده می،شوندیک الگوي خاص در اطراف سازه می    
و تحـت اثـر ضـربات    در طول فاز منفی، سازه ضـعیف شـده       

گیرد که ممکن است موجـب خـسارات          ناشی از آوار قرار می    
  .بیشتر گردد

 
  رفتار مواد در نرخ کرنش باال  -5

بارهاي انفجار معموالً نرخهاي کرنش بسیار بـاالیی را در          
ایــن نــرخ . کننــد  ایجــاد مــیs-1 104 الــی s-1 102محــدوده 

هـاي    ازه دینـامیکی سـ    -بارگذاري باال، خصوصیات مکـانیکی    
هـاي خـسارت    هدف را تغییر داده که بر اساس آن، مکـانیزم     

. کننـد  اي تغییر مـی    مورد انتظار نیز براي اجزاء مختلف سازه      
 آرمه تحت اثـرات انفجـار، مقاومـت بـتن           هاي بتن   براي سازه 

ثیرات نرخ کرنش بـه  أمسلح و آرماتورهاي فوالدي به سبب ت       
 حدود تقریبی )4(شکل . یابد اي افزایش می مالحظهطور قابل

نرخهاي کرنش مورد انتظار براي شرایط مختلف بارگذاري را         
شـود نـرخ      که از شکل دیده مـی      طوريهمان. دهد  نشان می 

 s-1 6-10 الـی    s-1 5-10کرنش استاتیکی معمولی در محدوده      
کـه فـشارهاي حاصـل از انفجـار تولیـد       قرار دارد، در حـالی    

  . نمایند  میs-1 104الی  s-1 102نرخهاي کرنش در محدوده 
  

  
  .نرخهاي کرنش در بارگذاري مختلف ):4(شکل 

  

ثیر افزایش مقاومت مصالح با نـرخ     أبراي در نظر گرفتن ت    
کرنش سریع، ضریب افزایش دینامیکی به مقـادیر مقاومـت          

یب به ماهیت تنش بستگی   این ضر . شود استاتیکی اعمال می  
 حالی گیرند، در  تنشهاي خمشی خیلی سریع شکل می     . دارد

خیر بیشتري به دلیل    أکه برشهاي حداکثر به طور نسبی با ت       
مقـدار نـرخ کـرنش     . دهـد  نرخ کرنش پایین در برش رخ می      

براي کشش و فشار در اعضاي فوالدي و بتنی کمتر از حالت         
  . میکی کمتري دارندخمشی است و لذا ضریب افزایش دینا

خصوصیات مکانیکی بتن تحت شرایط بارگذاري دینـامیکی        
کـه   در حـالی  . باشـد   بسیار متفاوت از بارگذاري اسـتاتیکی مـی       

اي  مالحظـه قابـل  سختی دینامیکی با سختی اسـتاتیکی تفـاوت      
ندارد، اما تنشهاي حاصل از بارگـذاري دینـامیکی در یـک دوره          

بیـشتر از تنـشهاي اسـتاتیکی    توانـد بـسیار      خاصی از زمان مـی    
 چهـار ضرایب بزرگنمایی مقاومـت بـه میـزان         ). 5(شکل  ،  باشد

 برابر در کشش براي نرخهاي کـرنش در      ششبرابر در فشار و تا      
  ].11[ گزارش شده است s-1 103 الی s-1 102محدوده 

به سبب خصوصیات ایزومتریک مـصالح فـوالدي، پاسـخ        
 دینامیکی به راحتی    االستیک و غیراالستیک تحت بارگذاري    

 فـوالد بـا   ]12[راتنر و همکاران . مشاهده و ارزیابی است  قابل
ــاوت    ــتاتیکی متفـ ــسلیم اسـ ــت تـ          وMPa330دو مقاومـ

MPa 278     را تحت کـشش در نرخهـاي کـرنش مقاومـت از    
s-1 5-10   الی s-1 1-10        افـزایش  .  مـورد آزمـایش قـرار دادنـد

 درصـدي بـراي دو   23 الی 10 درصدي و 21 الی   9مقاومت  
در آزمایشات دیگري کـه  . نوع فوالد به ترتیب مشاهد گردید    

بر روي فوالدهاي نرم صورت گرفـت، مـشخص گردیـد کـه             
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 برابـر افـزایش     دو تـا  نـرم  فـوالد  تحتـانی  حد مقاومت تسلیم 
 درصد افـزایش یافتـه و   50یابد؛ مقاومت تسلیم نهایی تا        می

توانـد   اي مـی   حظهمالمقاومت تسلیم حد فوقانی به طور قابل      
در مقابل، کرنش کشش نهـایی بـا افـزایش نـرخ     . باالتر باشد 

  .یابد کرنش کاهش می
  

  
  . کرنش بتن در نرخهاي کرنش مختلف-هاي تنش  منحنی):5(شکل 
  

مقایسه بارهاي انفجـار و بارهـاي متـداول در         -6
  اختمان طراحی س

بارهایی . اي بارهاي گذرا هستند ربهـار و ضـارهاي انفجـب
ه باال و ـسیکل دامن ل نیمـی و به شکـصورت دینامیک هـکه ب

آیند و یا پالسهاي ر انفجار هوا بوجود میـوتاه در اثـدت کـم
این . ز جزء بارهاي گذرا هستندـرژي نیـال انـرتبط با انتقـم
کار  هدت کوتاهی از زمان بـ یک مرايـذرا فقط بـاي گـارهـب
  . ه استـانیـم ثـک دهـر از یــاً کمتـاســه اســد کـرون یـم

این بدین معنی است که یک سري از خصوصیات دینامیکی          
ثیرات اینرسی أهمچون خصوصیات مادي وابسته به زمان و ت       

طراحی در برابـر    . توسط طراح در نظر گرفته شود     بایست    می
 در محـدوده   یگر بارهاي غیرعـادي معمـوالً     انفجار، ضربه و د   

گیرد و کاربرد آن در محدوده عملکرد     صورت می  جانی ایمنی
. باشـد   نمـی  مرسـوم  بـرداري   بهـره  سـطح  و وقفـه   بـی  استفاده

ــاي ــرد معیاره ــراي عملک ــر ب ــساتأت دیگ ــی سی ــر بحران  نظی

 غیـره    ضـربه و   سیسات تست انفجار،  أاي، ت   راکتورهاي هسته 
باشد،   برداري و استفاده مجدد می       بهره عدم تجاوز از محدوده   

سیسات صنعتی ملـزم بـه      أاما بیشتر ساختمانهاي تجاري و ت     
هـایی کـه جهـت        سازه. رعایت عملکرد در این سطح نیستند     

شوند، اجازه  مقاومت در برابر اثرات انفجار و ضربه طراحی می 
دارند تمامی مقاومت خود را اعم از خطی و غیرخطی مـادي        

کار برنـد   ه  جهت جذب خسارت ب   ) غیراالستیکاالستیک و   (
  .  وسیله یکپارچگی کل سازه به خطر نیفتدینبدتا 

 بارهاي انفجار در یک بازه زمانی بـسیار کوتـاهتر نـسبت           
ــرزه  ــاي ل ــه باره ــی  ب ــازه وارد م ــه س ــوند اي ب ــابراین، . ش      بن

ثیرات نرخ کرنش مواد داراي اهمیت بوده و باید در ارزیابی   أت
هاي بـا مـدت زمـان کوتـاه     ها تحت اثر بارگذاری زهعملکرد سا 

از سـویی، دامنـه بـار در      . مانند انفجار در نظر گرفتـه شـوند       
قسمت جلـوي سـاختمان بـا پـشت آن و طـرف دیگـر کـه                 

یابد، داراي  اي کاهش می مالحظه نیروهاي انفجار به طور قابل 
اي کلـی بـین شـتاب      ، مقایـسه  )6(شـکل   . باشـد   تفاوت مـی  

  .دهد ک بار انفجاري را نشان میـم و یـزله بـزلشده از  تـثب

  
  .انفجار) ب(اي و  بار لرزه) الف( مقایسه بین ):6(شکل 
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 14لـرزه    مـشخص اسـت، زمـین   )6(که از شـکل     گونههمان
لیه انفجاري تر از پالس او    بار طوالنی  1500اي بم تقریباً      هثانی
ثیرات بارهـاي  أت. انجامد ثانیه به طول می     میلی 9 باشد که   می

به طور کلـی موضـعی و محلـی بـوده کـه منجـر بـه                  انفجار
بـالعکس،  . گـردد  خسارتهاي شدید و موضعی و یا انهدام مـی     

اي تقریباً به طور یکنواخت در پایه سازه وارد شده  بارهاي لرزه
 لرزش چنین ارتعاشی قـرار  اي تحت اثر    و تمامی عناصر سازه   

اي که سازه در طول یک  از سوي دیگر، سرعت اولیه. گیرند می
واد لذا، م. نماید رابطه عکس با جرم سازه دارد انفجار تجربه می

تر همچون بتن به واسطه جرم   تر و متراکم    هاي حجیم   و سازه 
اي اعم از مقاومت باالتر و ارتعاش کمتر   باال داراي امتیاز ویژه   

 مقابله با نیروهاي انفجار بوده که ایـن مزیـت تحـت اثـر                در
  . گردد اي تبدیل به یک ضعف و اشکال می نیروي لرزه

  
  بررسی دقت و صحت مدل تحلیلی -7

هاي انفجــار در تعیــین پاســخ اگرچــه آزمایــشات و تــست
بــه دلیــل کننــده هــستند، امــا   تعیــینهــا  ســازهدینــامیکی
در نقـش کلیـدي     هـاي تحلیلـی     هاي موجود، مدل  محدودیت

در ایـن   . کننـد   هاي اثرات بار انفجار بازي می       تعیین مشخصه 
هـاي اجـزاء محـدود غیرخطـی بـا اسـتفاده از              مقاله، تحلیل 

 توسط نویسنده توسعه  قبالً که صورت پذیرفت]13 [اي برنامه
اطالعات کامل در خصوص برنامـه مـذکور در         . داده شده بود  

 بررسی صحت و دقت به منظور.  آورده شده است]14 [مرجع
 بـه دلیـل    6مدل تحلیلی مورد استفاده، مدل ساختمان مـورا       

 مـورد اسـتفاده   1995گذاري سال  عملکرد معروفش در بمب   
 طبقه قاب خمشی    9ساختمان از بتن آرمه، با      . گیرد  قرار می 

معمولی براي تحمل بار ثقلی و سیستم دیـوار برشـی بـراي             
ابعـاد پـالن   . ه اسـت مقابله با بارهاي جانبی باد سـاخته شـد       

 متر و در راستاي 67 غرب، -ساختمان تقریباً در راستاي شرق
قاب خمشی معمـولی شـامل   .  متر است5/30 جنوب  -شمال

 7/10 غرب و دو دهانه - متري در راستاي شرق1/6دو دهانه 
  .باشد  جنوب می-متر در راستاي شمال

 گذاري  مله بمب ح قبل از  را ساختمان نماي ،)الف 7( شکل
شـکل  . دهـد    آمریکا نشان می   7 در شهر اوکالهما   1995سال  

، پالن طبقه سوم را نشان داده که ایـن پـالن، پـالن              )ب 7(

قاب خمشی  . در طبقات فوقانی ساختمان است     مشابه طبقات
آسانسور . معمولی براي مقاومت در برابر بار ثقلی طراحی شد     

متر نتیسا 30دیواري با ضخامت     اختمانس پله  راه هاي  هسته و
نمودنـد و از      داشتند که در مقابل بارهاي جانبی مقاومت می       

اي شکل کـه عمـل تهویـه هـوا را             طرفی چهار دیوار استوانه   
 .کردند  مقاومت می نیز در مقابل بارهاي جانبیو داده انجام
  

    
گـذاري سـال      ان مورا قبل از حمله بمـب      نماي ساختم )  الف ):7(شکل  

  .پالن طبقه سوم ساختمان اصلی) ؛ ب1995
  

.  و در سمت خیابان رخ داد      G20انفجار نزدیک به ستون     
، قاب خمشی معمولی داراي ستونهاي G قاب خیابان، سمت در

 متر بود، کـه تـا طبقـه    2/12با فاصله عریض، مرکز به مرکز  
آن، ستونها با فاصله مرکز بـه       در باالي   . یافتند  سوم ادامه می  

 ابعاد سطح مقطعی ستونهاي طبقه.  متر قرار داشتند1/6 مرکز

. باشـند  میمیلیمتر  910× 510 برابر Gهمکف بر روي محور     
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میلیمتـر   610 ×410ابعاد ستونهاي طبقه سوم به باال برابـر         
طبقه :  صورت بودند  به این دیگر ابعاد سطح مقطعی     . هستند

شــاهتیرهاي میلیمتــر  910× 1520قــالی سـوم، تیرهــاي انت 
و شـاهتیرهاي   میلیمتر   460× 890طبقه چهارم الی هشتم،     

  . هستند میلیمتر 1190 ×460طبقه بام 
 شامل انفجار مواد انفجـاري جاسـازي        1995حمله سال   

 در  G20شده در یک کـامیون پـارك شـده نزدیـک سـتون              
نفجـاري  شـود کـه بمـب ا        تخمین زده می  . سمت خیابان بود  

. باشـد تـی   انکیلوگرم تی  1820داراي ماده انفجاري معادل     
 متر بود و  4/1رو تقریباً     ارتفاع کف کامیون از روي کف پیاده      

، کمتـر  G20شرقی سـتون   مرکز آن از وجه ساختمان، شمال  
اي بخـشهایی از    گـسیختگی سـازه  )8(شکل .  متر بود 4/3از  

  . دهد سازه را بعد از انفجار نشان می
   

  
اي بخـشهایی از سـاختمان مـورا بعـد از             گـسیختگی سـازه    ):8(شکل  

  .نماي جنوبی) ب(نماي شرقی و ) الف(انفجار؛ 

 گسیختگی برشی   G24 تخریب شد و ستون      G20ستون  
 در شـرایط اولیـه     G16ستون  . ناشی از انفجار را تحمل نمود     

بدون هـیچ سـتونی در   . سیختگی برشی ناشی از انفجار بود     گ
 طبقــه همکــف و گــسیختگی ســتونهاي G22 و G18نقــاط 

G16  ،G20   و G24   متر براي 4/24اي برابر   ، طول مهار نشده 
  ].15 [شاهتیر انتقالی بزرگ در طبقه سوم باقی ماند

به منظور بررسی صحت و دقـت مـدل تحلیلـی، سـتون             
G15 ً14 [ش اجزاء محدود مدل گردید     به کمک رو    مجددا.[ 

سازي ستون تحت اثر بارهاي انفجار را نشان           شبیه )9(شکل  
به منظور بارگذاري بر روي عـضو مـوردنظر از روش     . دهد  می

بـه کمـک ایـن      .  گردیـد  اسـتفاده ] ConWep  ]16معادالت  
 در  روش، بزرگاي بار وارده به دقت کنترل شده و بـار دقیقـاً            

. گردد  بدون هیچ مقدار اضافی اعمال میبازه زمانی مربوطه و   
کن   شود که فقط پوشش بتن قلوه        مشاهده می  )10(از شکل   

همچنـین در شـکل     . مانـد   شده و بتن هسته سالم باقی مـی       
 نمودار تاریخچه زمانی تغییرشکل وسط دهانـه سـتون          )11(

حداکثر تغییرشکل وسط دهانه ستون تقریباً    . ارائه شده است  
شـود کـه نتـایج        مـشاهده مـی   .  اسـت   میلیمتـر  3در حدود   

سازي انطباق خوبی با مقادیر مشاهده شـده در سـایت             شبیه
  . انفجار دارد

  

  
  ].14[ از ساختمان مورا G15 مدل اجزاء محدود ستون ):9(شکل 



  حت اثر بارگذاري انفجارآرمه مقاوم در برابر زلزله تمطالعه موردي یک ساختمان بتن
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 از سـاختمان  G15سازي اثرات بار انفجـار بـر سـتون       شبیه ):10(شکل  

  ].14[مورا 
  

  
 نمودار تاریخچه زمانی تغییرشکل وسط دهانه ستون مـورد        ):11(شکل  

  .بررسی
  

برابـر  مطالعه موردي طراحی یک ساختمان در     -8
  زلزله و انفجار

ـه اي    در این بخش، سـازه      طبقـه کـه داراي سیـستمی        نُ
باشد، مورد بررسـی قـرار      مشابه با سیستم ساختمان مورا می     

گردد سازه مذکور در ناحیـه   از آنجایی که فرض می . گیرد  می
 لذا ابتدا سازه مذکور تحت ،خیزي بسیار زیاد قرار دارد   با لرزه 

 شده  بهسازي سازه   سپس شده،   ازيبهساي    اثر نیروهاي لرزه  
پالن سـازه مـذکور در      . گیرد  تحت اثر بارهاي انفجار قرار می     

 دهانـه در راسـتاي    سـه . شـود    نمـایش داده مـی     )12(شکل  
 دهانه در راسـتاي  هفت متر و 7 و 4 غرب به طولهاي   -شرق

 35×18 متر، پالنی با ابعاد      5 جنوب هر یک به طول       -شمال
   .اند متر را تشکیل داده

اي اعم از تیرهـا، سـتونها و دیوارهـاي            ابعاد اعضاي سازه  
برشی و مقدار فوالد مصرفی در این اعضا محاسبه شـده کـه          

 بار مـرده طبقـات    . گردد  به دلیل محدودیت فضایی ذکر نمی     
 کیلـوگرم بـر     600، بار مـرده بـام        کیلوگرم بر مترمربع   550

  کیلــوگرم بــر100، بــار مــرده ناشــی از پارتیــشن مترمربــع
 کیلـوگرم بــر  250، بـار مــرده دیوارهـاي خــارجی   مترمربـع 
 و بـار   کیلـوگرم بـر مترمربـع   500، بار زنده طبقات     مترمربع
 28مقاومـت   . باشـد    مـی   کیلوگرم بر مترمربـع    150زنده بام   

 و  کیلوگرم بر سـانتیمترمربع    250اي بتن     روزه نمونه استوانه  
ــولی    ــاي ط ــسلیم فوالده ــت ت ــر  4000مقاوم ــوگرم ب  کیل

ــوالدي عرضــی  یمترمربعســانت ــسلیم ف ــت ت  3000 و مقاوم
  . در نظر گرفته شدندکیلوگرم بر سانتیمترمربع

  

  
  . پالن سازه مورد بررسی):12(شکل 

  
  اي  ارزیابی لرزه -9

شـود    اي ایمنی جانی بر این اساس انجام می         ارزیابی لرزه 
خیزي بسیار زیـاد   اختمان مورد بررسی در ناحیه با لرزه  که س 

هاي اي ساختمان   تورالعمل بهسازي لرزه  از دس . قرارگرفته است 
هـا نـشان    ارزیابی. شود  ارزیابی استفاده می  براي  ] 17[موجود  

دهنــد کـه ســاختمان بـه دلیــل سـختی منفــی بعــد از     مـی 
اي ضعیف ستونها     خوردگی به سبب فقدان جزئیات لرزه       ترك

خیزي منجر به کاهش  فقدان جزئیات لرزه. داراي ضعف است 
  . گردد ظرفیت برشی عضو می

ــرار    ــورد بررســی ق ــر دو راســتاي طــولی و عرضــی م ه
 پیشنهاد داده شـده     بهسازيبدین منظور دو طرح     . گیرند  می
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طرح اول پیشنهادي   . گردد  و سازه بر اساس آنها بهسازي می      
 300ضــخامت شـامل اضــافه نمــودن دیوارهــاي برشــی بــه  

میلیمتر به سیستم جانبی در دو جهـت سـازه بـوده و طـرح      
 برخـی از عناصـر سیـستم قـاب          بهسازيدوم شامل ارتقاء و     

پـذیري    خمشی معمولی به سیستم قـاب خمـشی بـا شـکل           
هر دو حالت سازه به کمک روندهاي تحلیل     .باشد  می متوسط

. گیرنـد   مورد بررسی قرار مـی    ) بارافزون(استاتیکی غیرخطی   
 SAP2000افـزار   اي به کمک نـرم   هاي پاسخ لرزه  تمام تحلیل 

مقایـسه بـین طرحهـاي      ) 13(شـکل   . شـود   انجام مـی  ] 18[
هاي تغییرمکان نـسبی   شده را به صورت منحنی  ارائه بهسازي

  . دهد هاي برش پایه نشان می بام در مقابل منحنی
، )قاب خمشی به همراه دیوار برشـی (در سیستم مختلط    

ــ)1(جــدول  ــی  نت ــشان م ــل را ن ــل از تحلی ــد ایج حاص   .ده
  

  
  .يبهسازهاي ظرفیت طرحهاي پیشنهادي   منحنی):13(شکل 

  
  . نتایج پاسخ سیستم مختلط به بارگذاري انفجار):1(جدول 

  تراز 
  طبقه

دیوار 
  برشی

حداکثر 
فشار 

)MPa(  

  تغییرمکان
  جزئیات  )مترمیلی(

گسیختگی   A 15-4  550  همکف
  خمشی

گسیختگی   A 11-6  460  اول
  خمشی

  A 6-3  170  دوم
تغییرمکان 

خمشی وسط 
  دهانه

  B  1  80  همکف
تغییرمکان 

خمشی وسط 
  دهانه

شـده، حـداکثر       بارهـاي انفجـار هـوایی مـنعکس        )2(جدول  
هـاي خـسارت      تغییرشکلهاي وسط دهانه متناظر و مکـانیزم      

انـد را     ثیر انفجار قرار گرفتـه    أی که شدیداً تحت ت    براي اعضای 
نـواحی نزدیـک بـه      . دهـد   در سیستم قاب خمشی نشان می     

اي از سازه است که شدیدترین بارها به آن           ، ناحیه D4ستون  
 از طبقــه همکــف تــا D4تخریــب ســتون . وارد شــده اســت

  .  ستون در طبقه دوم متمرکز شده است-نزدیکی اتصال تیر
  

سـخهاي اصـلی ناشـی از بارگـذاري انفجـار در سـازه بـا                 پا ):2(جدول  
  .سیستم قاب خمشی

  ستونها

  تراز 
  طبقه

  آکس 
  ستون

حداکثر 
  فشار

)MPa(  

  تغییرمکان
  جزئیات  )متریمیل(

  تغییرمکان خمشی   C4 4-2  25  همکف
  وسط دهانه

  گسیخته شد  ---  D4  115-48  همکف
  گسیخته شد  ---  E4  55-4  همکف

  کان خمشی تغییرم  F4  3  10  همکف
  وسط دهانه

  -خسارت شدید  ---  D4  30-3  اول
  ظرفیت محدود

  تغییرمکان خمشی  D4  4-2  10  دوم
   وسط دهانه

  تیرها

  تراز 
  طبقه

  بین 
  ستونها

حداکثر 
  فشار 

)MPa(  

  تغییرمکان
  جزئیات  ) متریمیل(

   گسیخته شدD4در   ---  C4-D4 73-2  اول

  تغییرمکان خمشی  D4-E4  9-3  70  دوم
  انه وسط ده

  
  هاي انهدام پیشرونده  تحلیل -10

FEMA277 ]19 [  نمایـد کـه بیـشتر خـسارات       بیان مـی
 سـاختمان مـورا در   1995گـذاري سـال    اي که در بمب    سازه

 "انهدام پیشرونده"شهر اوکالهما آمریکا اتفاق افتاد به سبب       
سازه بود که خسارت ناشی از انفجار بـه عناصـر بـاربر ثقلـی            

انهدام پیشرونده بدین معنی است یک . کلیدي منتشر گردید
سلسله حوادثی که به دنبال خسارت به یک بخشی از سـازه             
رخ داده و در آن خسارت کلـی سـازه کـه از خـسارت اولیـه        
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اي بزرگتـر از خـسارت    ناشی شده به طور غیر قابـل مقایـسه     
اي محلی ممکن است به       یک گسیختگی سازه  . باشد  اولیه می 

عادي بر یک عضو یـا اعـضاء، اضـافه     دلیل یک بارگذاري غیر   
. اي پیرامونی رخ دهـد   انهدام عناصر سازهبارگذاري و احتماالً 

یابد که کل سازه منهدم گردد یـا   این روند تا زمانی ادامه می    
ظرفیـت  . هاي حد گسیختگی حاصل گـردد      برخی از مکانیزم  

یک سازه به منظور تحمـل بارهـاي ثقلـی بـدون انهـدام، از               
ع نیروهاي داخلی حاصل از نیروها، مقاومت در        طریق بازتوزی 

  . نماید برابر انهدام پیشرونده را تعریف می
اسـاس   هـاي انهـدام پیـشرونده بـر       در این بخش، ارزیابی   

اي بوده و با      هاي سازه   هاي بار ثقلی هر یک از سیستم      تحلیل
رسد به دلیل اثرات انفجـار        حذف آن عناصري که به نظر می      

ها با  تحلیل. پذیرد  اي صورت می    ل سازه گسیخته شوند از مد   
ها و قضاوتهاي مهندسی پاسخ کل سـاختمان ترکیـب          ارزیابی

اي از    محاسبات انهدام پیـشرونده شـامل مجموعـه       . شوند  می
اي خطــی و قــضاوت  هـاي ســازه  محاسـبات دســتی، تحلیــل 

اي، اعضایی که تخمین  براي هر سیستم سازه. مهندسی است 
ار تخریـب شـوند، از مـدل تحلیلـی     شوند در اثر انفج   زده می 

شـود   آنگاه محاسبات با این تفکر انجـام مـی       . شوند  حذف می 
که آیا سازه خسارت دیده توانایی تحمل بارهاي ثقلی را دارد    

شـوند کـه شـامل وزن خـود          یا خیر؟ بارهاي ثقلی فرض می     
سازه، وزن مرده کف طبقات، وزن مرده بام و بیـست درصـد           

رفیت باربري ثقلـی در تحمـل بارهـاي         اگر ظ . بار زنده باشند  
هـاي کـار   وارده در یک تحلیل االستیک ناکافی باشد، تحلیل     

که وقتـی سـازه تـسلیم شـد و یـا             مجازي جهت تعیین این   
روند تا به کمـک آنهـا    بازتوزیع نیرو صورت گرفت، به کار می   

  . مشخص شود که ظرفیت تحمل بارها کافی است و یا خیر
دیـده در اثـر انفجـار تقریبـاً بـه         ب که عناصر آسی   از آنجا 

شـوند، بـه سـبب اثـرات      صورت آنی از بین رفته و حذف می     
انفجــار و ضــربه، بارگــذاري بیــشتر از مقــادیر ثقلــی اســمی 

ــی  ــزایش م ــد اف ــشرونده   . یاب ــدام پی ــل انه ــدهاي تحلی رون
پیشنهادي، اغلب مقادیر بار ثقلی را به منظور در نظر گرفتن        

کـه اثـرات انفجـار     با فرض آن. نماید اثرات ضربه دو برابر می 
اي باقیمانـده     هنماید، عناصر سـاز     بارهاي ثقلی را دو برابر می     

شـده باشـند    تر از نیازهاي بار ثقلی محاسبه باید دو برابر قوي 

در این بخـش، روش شـرح داده        . تا از انهدام جلوگیري شود    
بعد از حذف عناصـر  . گیرد شده در باال مورد استفاده قرار می     

هاي ظرفیت به نیاز بار ثقلی        شده در اثر انفجار، نسبت      منهدم
در برش و خمش بـراي هـر سیـستمی از عناصـر باقیمانـده            

  . گردد محاسبه می
استفاده از فرض دو برابر نمودن نیروهاي بار ثقلی بـدین        

 یـا بزرگتـر از آن   2برابـر   C/D8معنی است که یـک نـسبت     
. ه جلوگیري خواهد نمودبراي بارهاي ثقلی از انهدام پیشروند

 گـردد، آنگـاه انهـدام پیـشرونده       2 بیشتر از    C/Dاگر نسبت   
 براي خمش یا برش کمتر از       C/Dاگر نسبت   . افتد  اتفاق نمی 

 کمتـر از  C/Dاگر نـسبت  . دهد  باشد، گسیختگی رخ می   یک
رسد   باشد، انهدام ممکن به نظر می     یک باشد، اما بیشتر از      2

. باشـد   تر می  موردانتظار نزدیک  گسیختگی ممکن و  و مکانیزم   
به عنوان مثـال، تـسلیم      (پذیر باشد     اگر مکانیزم انهدام شکل   

، آنگـاه اعـضاي تـیم بـا ایـن هـدف تحلیـل             )خمشی تیرهـا  
پیونـدد یـا خیـر؟ اگـر      شوند که آیا انهدام بـه وقـوع مـی        می

به عنـوان مثـال، گـسیختگی       (مکانیزم گسیختگی ترد باشد     
اگـر  . کـه انهـدام اتفـاق افتـد       گـردد     ، آنگاه فرض می   )برشی

رود که انهدام محلـی رخ دهـد، پتانـسیل بـراي              احتمال می 
  . گیرد انتشار انهدام مورد بررسی قرار می

  
  عملکرد سیستم قاب خمشی  -11

 E4 از تراز طبقه همکف الی طبقه سوم و سـتون    D4ستون  
تیـر طبقـه    . شـوند   در تراز طبقه اول به دلیل انفجار تخریب می        

 بـه دلیـل ترکیبـات فقـدان سـتونهاي      F4 الـی  D4قاب  دوم از   
اتـصال  . شـود   گاهی و خسارات ناشی از انفجار گسیخته می         تکیه
 ستون طبقه دوم از بـین رفتـه و تیرهـاي طبقـه سـوم بـا           -تیر

  ). 14(شکل ، مانند خسارت کم تا متوسط باقی می
محاسبات دستی جهت انجام تحلیل خطی قاب خمشی 

به منظور پوشش . گردد  انجام میچهاربر روي خط ستون 
 و گشتاورهاي منفی D4 ستون در مثبت گشتاور فوقانی حدود

هاي دوبعدي انجام  دو گروه از تحلیلE4 و C4در ستونهاي 
دیده، هر تیر اصر آسیبـگروه اول، بعد از حذف عن. شوند می

گاه ساده  ر با تکیهـاز تراز طبقه سوم تا بام به عنوان یک تی
  . شوند ارگذاري صورت گرفته، مـدل می طول آن ب3/1 که در



 علیرضا مرتضایی
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  . تحلیل انهدام پیشرونده ساختمان مورد بررسی):14(شکل 

  
گروه دوم، بعد از حذف اعضاي گسیخته شده، هر تیر از تراز          

ي گیـردار کـه   طبقه سوم تا بام به صورت یک تیر با دو انتها     
محاسبات نشان  . شوند  بارگذاري شده، مدل می    3/1در نقطه   

 برابـر ظرفیـت     2الـی    4/1(دهند که تیر بام تسلیم شده         می
برابـر   1/1(رسـد   و تیر طبقه نهم نیز به تـسلیم مـی         ) تسلیم
ظرفیت خمشی ذخیره در تیرهاي طبقه سـوم الـی          ). تسلیم

 توانـستند   ،دشـون   هشتم که در این روش در نظر گرفته نمی        
تیر طبقه سـوم، ظرفیـت      . مقداري بازتوزیع بار داشته باشند    

مین و نگهداري بارهاي خود و بارهاي       أخمشی کافی جهت ت   
حاصل از دالها و تیر طبقه دوم که به دلیـل تخریـب سـتون        

  . طبقه از این تیر آویزان شده بودند، را داشت
یک تحلیل کار مجازي دوبعدي نیز بر روي قاب خمشی 

 C/Dدهند که قاب داراي نسبت    نتایج نشان می،شود انجام می
بدون هیچ .  بوده که انهدام پیشرونده رخ نخواهد داد3/2برابر 

اي از عناصر قاب، تنها فقدان سطوح کف ناشی  انهدام پیشرونده
 543شود که تقریباً  مجدداً تخمین زده می. باشد از انفجار می

خسارت  ترکیب سبب به اختمانس در کف مساحت کل از مترمربع
 یعنی تقریباً ،رود حاصل از انفجار و انهدام پیشرونده از بین می

   . درصد آنچه که در ساختمان اصلی مشاهده شده است10
  

قاب خمشی به همـراه     (عملکرد سیستم مختلط     -12
  ) دیوار برشی

. گیـرد   در ابتدا مورد بررسی قرار می Cدیوار برشی آکس    
. مانـد  گذاري بدون خسارت بـاقی مـی    در بمب  Bدیوار برشی   

 2، صرف نظر از ظرفیـت بـار ثقلـی خـود، در        Aدیوار برشی   
 کـه  از آنجا. بیند ن به شدت آسیب می تر ساختما   طبقه پایین 

شـود، در    اضافه نمیD و خط    Cاي بین خط      هیچ عضو سازه  
. باشـد  شده نمـی  این ناحیه سازه اصلی در اثر انفجار محافظت 

 همـان   5 و محـور     3 و دالهاي کف بین محـور        Cقاب محور   
اي را تجربــه  خــسارت انفجــار مــستقیم و انهــدام پیــشرونده

ي اتفـاق  بهـساز نمایند که در ساختمان اصـلی و قبـل از           می
هـایی را ایجـاد   محافظC دیوارهـا در پـشت محـور    . افتـد  می
دیوار برشـی   . شود  کنند که در ساختمان اصلی دیده نمی        می
B    سـت از بخـشهاي سـازه از اثـرات و ایجـاد       با حفـظ و حرا

دیـوار  . مانـد  ظرفیت بار ثقلی اضافی، دست نخورده باقی مـی    
 محافظ انفجاري اضافی و ظرفیت بار ثقلـی اضـافی           Aبرشی  
  ). 15(شکل نماید،  ي تراز طبقه سوم ایجاد میدر باال

  

  
  . مدلسازي سیستم مختلط جهت تحلیل انهدام پیشرونده):15(شکل 
  

 همچنین طولهاي مهار نشده دهانـه      B و   Aدیوارهاي برشی   
 کـه   F و   B  ،C  ،D  ،Eتیرهاي عرضی بر روي ستون محورهـاي        

ایـن کـاهش   . دهـد   هستند را کاهش مـی 4عمود بر قاب محور     
 طـره   دهانه ممکن است تیرها را قادر بسازد تا به عنوان تیرهاي          

انـد، در راسـتاي سـتونهاي         که از دیوارهاي برشی توسعه یافتـه      
، عمـل نماینـد و      4، به سـمت محـور       F الی   B و   4 الی   3محور  

اي ممکن مـورد ارزیـابی قـرار     لذا تنها عملکرد طره   . دوام بیاورند 
از آنجایی که هیچ آرمـاتور فـوالدي اضـافی در بـاالي             . گیرد  می

دارد، تنها آرماتور منفی تیـر،  تیرهاي عرضی وسط دهانه وجود ن     
شـود، آرماتورهـاي حرارتـی دال         اي وارد می    که در عملکرد طره   
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 گـسیخته  Aاز آنجایی که دو طبقه پایینی دیوار برشی      . باشد  می
شود، بخشهایی از دیـوار کـه توسـط انفجـار از بـین نرفتـه،                  می

اي را بــه تیرهــاي اصــلی وارد  اي قابــل مالحظــه بارهــاي نقطــه
اي هـیچ   تـوان نتیجـه گرفـت کـه عملکـرد طـره        مـی . نماید  می

مقاومت جدیدي در برابر انهدام قابل مالحظه بـدنبال خـسارات           
سطحی از طبقه کـه     . کند  ناشی از انفجار در سازه اضافه نمی      

 درصـد آن    75شـوند در حـدود        به سبب انهدام تخریب مـی     
   .شود چیزي است که در ساختمان اصلی مشاهده می

 انفجـار بـراي دیوارهـایی کـه بـر روي            هاي پاسخ تحلیل
ترین این مناسب. شوند ارند، انجام نمی قرار دH و Aمحورهاي  

کـه    مکان براي یک سیستم دیـوار برشـی اسـت در صـورتی            
دیوارهـاي  . نظر شـود  ات انفجار و انهدام پیشرونده صرف     خطر

 به اندازه کافی از منبع انفجار دور هستند تا H و Aمحورهاي 
بخشهایی از دالهاي کف و . نخورده باقی بمانند به صورت دست

 نسبت به آنهایی که چهار و سهتیرهاي عرضی بین محورهاي 
بر روي محورهاي دورتر قرار دارند، در مقابـل اثـرات انفجـار      

پذیرتر هستند و مقاومت در برابر انهدام پیـشرونده در         آسیب
 چهـار تر از محـور      تـا حـدي پـایین      Bمجاورت دیوار برشـی     

مالحظه در میزان انهـدام     تنها پتانسیل کاهش قابل   . باشد می

شود، در  پیشرونده، هنگامی که با ساختمان اصلی مقایسه می
 در 4 و D ،F ،3باشد که بین محورهاي  بخشهایی از دالها می

این عناصر با احتمال . شوند گذاري سازه اصلی منهدم می بمب
مـساحتی از   . ندآور   جدید دوام می   بهسازيباال در پیکربندي    

 درصد آن  81رود حدوداً     طبقه که به سبب انهدام از بین می       
  . شود چیزي است که در ساختمان اصلی مشاهده می

هــاي خــسارت ناشــی از انهــدام  بینــی  پــیش)3(جــدول 
هـاي انفجـار و انهـدام    تحلیـل . نماید  پیشرونده را خالصه می   

نهدام ي را در شدت کلی اا مالحظه پیشرونده یک کاهش قابل 
در این  . دهد  هاي با سیستم قاب خمشی نشان می      براي طرح 

 درصد مساحت کل 42شده از حدوداً  سیستم، مساحت منهدم
در ارتقاء پاسخ . یابد  درصد کاهش می4طبقات به یک مقدار   

ساختمان، سیستم قاب خمشی نسبت به سیستم دیوار برشی 
ساحت بسته به موقعیت دیوارهاي برشی، مـ      . باشد  ثرتر می ؤم

 34 درصد الـی  31شده تخمینی به مقداري در حدود    منهدم
در سـاختمان   . یابـد   درصد مساحت کل طبقات کـاهش مـی       

قاوم در برابر بار اي م هاي سازه اصلی، انفجار به دور از سیستم
تر به عناصر قابی ضعیف قرار دارد که این عامل جانبی و نزدیک

  . گردد سبب حجم بیشتري از خسارت می

  .بینی شده ناشی از انفجار و انهدام پیشرونده  خالصه خسارت پیش):3( جدول
  تراز   )مترمربع(شده  کل سطوح تخریب

  طبقه
  مساحت طبقه

  )مترمربع(

سطح تحت تأثیر خسارت 
  مستقیم ساختمان ناشی 

   با دیوار برشیبهسازي  ي قاب خمشیبهساز  ساختمان اصلی  )مترمربع(از انفجار 

  280  0  381  0  910  بام
9  910 0  381  0  280  
8  910 0  381  0  280  
7  910 0  381  0  280  
6  910 0  381  0  280  
5  910 18  381  18  280  
4  910 64  381  64  280  
3  910 127  423  127  280  
2  910 145  423  145  310  
  2550  354  3513  354  8190  کل

  31  4  42  4  دیده درصدي از کل مساحت خسارت
  درصدي از مساحت 

  12  100  10  ---  ناشی از انفجار دیده رتخسا

  درصدي از مساحت 
  88  0  90  ---  دیده ناشی از انهدام پیشرونده خسارت



 علیرضا مرتضایی
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  گیري  نتیجه -13
 امنیـت در    ، افـزایش   مفهومی گاهاز دید  پدافند غیرعامل 

بهـسازي و   هاي  اجراي طرح در این راستا،    . برابر تهدید است  
ــسازي ــی، به ــازه ایمن ــزایش داده وس ــاهش   را اف ــبب ک س

آرمـه    ي یـک سـاختمان بـتن      بهـساز . گردد  پذیري می   آسیب
خیـزي   موجود جهت ارتقاء عملکرد آن در یک ناحیه با لـرزه         

بسیار زیاد، سـبب افـزایش و ارتقـاء مقاومـت آن در مقابـل               
  . شود انفجار و انهدام پیشرونده می

هـــاي انفجـــار و انهـــدام پیـــشرونده کـــاهش تحلیـــل
هـاي بـا    دت کلی انهـدام بـراي طرح      ي را در ش   ا  مالحظه  قابل

 نسبت به سیستم مختلط      شده بهسازيسیستم قاب خمشی    
در سیـستم  . نشان دادند) قاب خمشی به همراه دیوار برشی  (

ضخامت اضافه شـده بـه عناصـر         شده،   بهسازيقاب خمشی   
تـر سـاختمان و افـزایش     اي مختلـف در سـطوح پـایین      سازه

ایش مقاومت برشـی    آرماتورهاي طولی و عرضی، به دلیل افز      
و مقاومت کششی قطري و به دلیل افزایش میزان انرژي، که    

شـود،   اي قبل از گسیختگی آنها جذب می توسط عناصر سازه 
در این سیستم، . سبب افزایش مقاومت در برابر انفجار گردید

 درصد مساحت کل طبقات 40شده از حدوداً    مساحت منهدم 
 سیستم دیوار برشـی     . درصد کاهش یافت   5به مقداري برابر    

نسبتاً کمتر پاسخ ساختمان را ارتقاء داده و بسته به موقعیت        
شده تخمینی به مقداري در  دیوارهاي برشی، مساحت منهدم   

 درصد مساحت کل طبقات کـاهش      34 درصد الی    31حدود  
  .یافت

نتایج حاصل از تحلیل نشان دادنـد در سیـستم مخـتلط           
یوارهاي برشی سـبب    ، د )قاب خمشی به همراه دیوار برشی     (

کاهش طولهاي مهار نشده دهانـه تیرهـاي عرضـی بـر روي             
این کـاهش دهانـه تیرهـا را قـادر         . گردند  ستون انهدامی می  

 تا به عنوان تیرهـاي طـره کـه از دیوارهـاي برشـی      سازد  می
هـاي   سیـستم . اند، عمـل نمـوده و دوام بیاورنـد        توسعه یافته 

اي مقـاوم   اي لـرزه دیوار برشـی، سـاختمان را در برابـر بارهـ       
نموده اما قرارگیري آنها در قسمتهاي میانی ساختمان سبب         

گردد که بـسیاري از اعـضا در معـرض بارهـاي ناشـی از                 می
هـاي دیـوار    مهمترین مزیت سیستم  . انفجار بمب قرار گیرند   

ـ          ل آوارهـاي   برشی، حفاظت و حراست از سطوح کف در مقاب

ت دیوارهـاي   هاي متـوالی در پـش     تولید شده توسـط انهـدام     
  . برشی است

 سبب افزایش   بهسازيهاي  نتایج نشان دادند، انجام طرح    
 در مورد سیستم قاب خمـشی شـده     پیوستگی سازه خصوصاً  

سازد تا  که به تبع آن، این افزایش پیوستگی سازه را قادر می      
بارهـا را از محلهـایی    و سختی بیشتري عمل نموده و    با دوام 

در .  بـازتوزیع نمایـد    اند   بین رفته  هاي بار ثقلی از   گاه  که تکیه 
 یـک سـاختمان     بهـسازي ساخت یک ساختمان جدید یا در       

ثرتر است که براي مقاومت در برابر انفجـار  ؤموجود، بهتر و م 
اي  خارجی و ضربه، عناصري که جهت مقابله با نیروهاي لرزه    

  .اند، در پیرامون سازه توزیع شوند در نظر گرفته شده
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