
 ــــــــــــــــــــــــــــــاي ـــــــــهاي بلند با ساختار سبیتم لولههاي سازههاي حوزه نزدیک بر نیروي محوري ستوناثرات زلزلهــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   35  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

  15/03/95تاریخ دریافت: 
  22/09/95تاریخ پذیرش: 

  
  بر ي نزدیک حوزههاي اثرات زلزله

 ايهاي بلند با ساختار سیستم لولههاي سازهنیروي محوري ستون
  

  آموخته کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانش، )مسئولنویسنده ( هومن مظلوم
   St_h_mazloom @ azad.ac.irایران،  ،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران  

  دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران استادیار، آباديمریم فیروزي نظام
  

اي بـوده کـه    هاي بلند با ساختار لولـه نزدیک بر پاسخ سازه ي هاي حوزههدف این مقاله بررسی اثرات زلزله :چکیده
 70/3متري در هر جهت و با ارتفاع هر طبقـه   6 ي طبقه با پالن مربعی با شش دهانه 30 ي براي این منظور از  سازه

فوق براي تأثیر عواملی مشـتمل بـر دو    ي تاریخچه زمانی سازه متر در نظر گرفته شده است. با انجام تحلیل غیرخطی
دور مـورد ارزیـابی    ي نزدیک و براي مقایسه در حـوزه  ي زلزله در حوزه زمان هم ي زلزله و سه مؤلفه زمان هم ي مؤلفه

نسـبت بـه دو   قائم در حالت سه مؤلفه  ي اي، در اثر وجود مؤلفهقرار گرفت. این پژوهش نشان داد که در سیستم لوله
دور و نزدیـک   ي هاي کنـاري در حـوزه  مقدار میانگین افزایش تغییرات نیروي محوري در ستونزلزله،  زمان هممؤلفه 

هاي وجه جـان از  و ستوندرصد بوده  32و  28هاي میانی در حدود درصد و براي ستون 17و  15ترتیب در حدود  به
  دور است. ي نزدیک بیشتر از حوزه ي تغییرات در حوزهحالت کششی به فشار تبدیل شده که میزان این 

  

ي نزدیـک و   حـوزه  هـاي اي، تحلیل غیرخطی تاریخچه زمـانی، زلزلـه  هاي بلند، سیستم لولهسازه: هاکلیدواژه
 زلزله. زمان همي دور، دو و سه مؤلفه  حوزه

  
  مقدمه -1

هـاي  شـهري در دهـه   ي فزاینده ي با توجه به رشد و توسعه
ــتفاده در       ــراي اس ــد ب ــالح جدی ــف مص ــس از کش ــر و پ اخی

تــوان اي را مــیمختلــف ســازههــاي ، ابــداع فــرموســاز ســاخت
هـاي بلنـد   سـاخت سـازه   شـدن  ریپـذ  امکانترین عامل در  مهم

دار ي ساختمان، سیسـتمی اسـت کـه عهـده    ادانست. فرم سازه
طـور   بـه باشـد.  م و افقی مـی ئبارهاي قا تحمل ترکیبات مختلف

ـ  يا سـازه  ریغمالحظات  معمول ثیر مهمـی بـر انتخـاب فـرم     أت
کننـده نیـز باشـند. هرچـه     و ممکن است تعیین داشتهاي سازه

اي از درجه اهمیـت  ساختمان بلندتر و الغرتر باشد، عوامل سازه
نیاز بـه انتخـاب فـرم     آن گردند و متعاقببیشتري برخوردار می

]. از اواخــر قــرن نــوزدهم کــه 3-1شــود [اي بیشــتر مــیســازه

هـاي  در جهان رونـق گرفـت، تـاکنون سیسـتم     يساز بلندمرتبه
هاي بلند مـورد اسـتفاده قـرار    ساختمان براي یگوناگوناي سازه

 اي از بهتـرین لولـه  ي سـازه  در این میـان سیسـتم   گرفته است.
هـاي  اي شناخته شده براي استفاده در سـاختمان هاي سازهفرم

سیستم قـاب   ي یافته بلند مرتبه است. در این سیستم که تکامل
شـود تـا بـا اسـتقرار     یمـ  سـعی  گردند،می محسوب سنتی صلب
یت خمشـی و پیچشـی   صـلب  سـاختمان،  هـا در پیرامـون  ستون

و از ممــان اینرســی کــل  سیســتم بــه حــداکثر خــود رســیده
  ].6-4[ ساختمان براي تحمل بارهاي جانبی استفاده گردد

نزدیـک   ي هاي حوزهطور کلی علت اصلی بررسی زلزلهبه
هاي بزرگی چـون نـورثریج آمریکـا در    توان وقوع زلزلهرا می
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ازمیـت ترکیـه در    و 1995، کوبه ژاپن در سـال  1994سال 
که در تمامی آنها گسل مسبب زلزلـه در   دانست 1999سال 

مجاورت مراکز بزرگ شهري بوده است. طی تحقیقات انجـام  
نزدیک مشخص گردیده کـه   ي هاي حوزهشده در مورد زلزله

هـاي بحرانـی انـرژي    نزدیک شامل پـالس  ي هاي حوزهزلزله
 ي حـوزه  يهـا ممکـن اسـت زلزلـه    هرچند]. 10-7هستند [

 ي نزدیک داراي بزرگاي کوچکی از نظـر ریشـتر و یـا دامنـه    
انـد  کوچکی باشند ولی داراي پتانسیل تخریبی بـاالیی بـوده  

]11.[   

هایی که در ترین ویژگیاز دیدگاه بسیاري از محققین مهم
نزدیـک متفـاوت بـا     ي هـاي حـوزه  قائم در زلزله ي اثر مؤلفه

دور مطرح شده نسبت بیشینه شتاب قـائم   ي هاي حوزه زلزله
نزدیک  ي هاي حوزهبه بیشینه شتاب افقی است که در زلزله

دور بیشتر بوده و دیگري نسـبت   ي هاي حوزهنسبت به زلزله
طیف پاسخ قائم به افقی به پریود سازه بوده که به فاصـله از  

  ].13-12گسلش بستگی دارد [ ي صفحه
اي براي بررسی لوله ي سازهبا توجه به مطالب فوق، سیستم 

در این تحقیق انتخاب شده است. هدف این تحقیق بررسی 
اي در مقابل بارهاي لوله ي سازه رفتار و پاسخ دینامیکی فرم

دور و مقایسه بین اثر  ي نزدیک و حوزه ي جانبی زلزله در حوزه
  باشد.زلزله می زمان همزلزله و اثر دو مؤلفه  زمان همسه مؤلفه 

  روش تحقیق  -2
اي بـراي سـاختمان بـا پـالن     در این مطالعه، سیسـتم لولـه  

 36مربعی انتخاب گردیده است. پالن ساختمان بـا ابعـاد طـول    
متـر انتخـاب شـد کـه      6هـاي  متر و با  دهانه 36متر و عرض 

 سـه اي بـه  حالـت سیسـتم لولـه    تأمینهاي بیرونی براي نهدها
در نظـر گرفتـه شـد.     2قسمت تقسیم شده و طول هـر دهانـه   

طبقه در نظر گرفته شده که ارتفاع هر طبقـه برابـر    30 ي سازه
متر است. شکل پالن سـازه و نمـایی از قـاب پیرامـونی      70/3با 

  ده است.  نشان داده ش )1(در نظر گرفته شده در شکل  ي سازه
هاي مورد نظر در حاالت ساختمان ي اي سازههبررسی لرز

  زیر صورت پذیرفته که عبارتند از:
   نزدیک ي هاي حوزهزلزله اثر تحت -الف
    ي دور حوزههاي زلزله اثر تحت -ب

زلزلـه   زمـان  هم ي ثیرات دو  و سه مؤلفهأکه در دو حالت فوق ت
رکـورد زلزلـه در    لحاظ شـده اسـت. بـراي حالـت اول از هفـت     

 ي زلزلـه  2800نزدیک و براي زمین نوع سوم استاندارد  ي حوزه
تهیـه   PEERایران استفاده گردیده که رکوردهاي فوق از سایت 

و تـا محـدوده    8تـا   5هاي فوق در حد شده است. بزرگاي زلزله
) نشـان داده  1کیلومتري در نظر گرفته شده که در جدول ( 10

نزدیـک   ي حـوزه  هـاي شـتاب  طیـف ) 2شده است. در شـکل ( 
 ت.نشان داده شده اس )1جدول (

  

 
  سازي.پالن و قاب پیرامونی انتخابی براي ساختمان مورد مدل ):1شکل (
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 .(III)شده بر روي خاك نوع سه نزدیک ثبت ي ههاي حوزنگاشتشتاب :)1(جدول 
  ردیف رکورد تاریخ ایستگاه (کیلومتر)  فاصله  PGA (g) بزرگی

90/7  419/0  18/0  PS-10047 2002  1  دنالی، آالسکا، آمریکا 

90/6  611/0  46/1  TAKATORI, 000  1995  2  کوبه، ژاپن  
62/7  442/0  13/2  TCU101 1999  3  چی، تایوان -چی  

69/6  476/0  30/3  CDMG STATION 24087  1994  4  نورثریج، آمریکا  

53/6  485/0  90/4  USGS STATION 955  1979  5  امپریال والی، آمریکا  

92/6  549/0  88/7  CDMG STATION 89324  1992  6  کیپ مندوسینو، آمریکا  

14/7  357/0  15/9  LAMONT STATION 1062 1999  7  دوزجه، ترکیه  

  

  
  نزدیک. ي شتاب حوزه هايطیف :)2(شکل 

  

  
  .دور ي هاي شتاب حوزهطیف ):3شکل (

دور و  ي براي حالت دوم نیز از هفت رکورد زلزلـه در حـوزه  
زلزله ایران استفاده گردیده  2800براي زمین نوع سوم استاندارد 
تهیـه شـده اسـت. بـراي      PEERکه رکوردهاي فـوق از سـایت   

کیلومتر در نظر  38تا  25دور فاصله در محدوده  ي حوزه ي زلزله
 )3(نشان داده شده است. در شکل  )2(گرفته شده که در جدول 

  نشان داده شده است.  )2(دور جدول  ي حوزه هاي شتابطیف

هاي مؤلفه ثیراتأپس از مقیاس نمودن رکوردهاي فوق، ت
مورد استفاده  افزار نرملحاظ و سپس استفاده شده است.  زلزله

مـورد   PERFORM-3D-V-5.0خطـی  سـازي غیر براي مدل
که  عدد است 28هاي ساخته شده استفاده بوده و تعداد مدل

مـدل در   14زلزلـه و   زمـان  هـم مدل در حالت دو مؤلفه  14
  زلزله ساخته شده است.   زمان همحالت سه مؤلفه 

 .(III)بر روي خاك نوع سه  شده ثبت دور ي حوزه يها نگاشت شتاب ):2جدول (
  ردیف رکورد تاریخ ایستگاه (کیلومتر)  فاصله  PGA (g) بزرگی

36/6  276/0  96/27  Parkfield - Fault Zone 12  1983  1  کوآلینگا، آمریکا 

80/6  311/0  97/28  Joetsu Kita  2007  2  چیوتسو، ژاپن  
19/6  314/0  76/30  Hollister City Hall,   1984  3  مورگان هیل، آمریکا  

51/7  338/0  74/31  Goynuk  1999  4  کوکائیلی، ترکیه  

46/6  364/0  56/33  San Bernardino   1992  5  بیگ بیر، آمریکا  

90/6  233/0  11/35  Sake City  2008  6  ایواته، ژاپن  

06/6  219/0  66/37  Sunnymead  1986  7  ن.پالم اسپرینگ، آمریکا  
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  بررسی نتایج -3
انجام شده نتـایج بـراي بیشـترین     هاي تحلیلبا توجه به 

دو یـا   يبراها به ترتیب مقدار میانگین نیروي محوري ستون
دور یـا نزدیـک بـودن     ي زلزله و حـوزه  زمان هم ي سه مؤلفه

 يریـ قرارگمحاسبه شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت محـل       
نشـان داده   )4(هاي پیرامونی مورد بررسـی در شـکل   ستون

  شده است.
  

  
گیـري نیروهـاي   پیرامـونی بـراي انـدازه    هـاي محـل سـتون   ):4(شکل 

  محوري.
  

مـذکور میـانگین بیشـینه مقـدار نیروهـاي       ي براي سازه
اول براي پنج ستون واقع در بال کششی و  ي محوري در طبقه

پنج ستون واقع در بال فشاري و پنج ستون واقع در یکـی از  
نیروي محوري  فقط 25و  15ها محاسبه و براي طبقات جان

در پنج ستون ذکر شده در بال کششی و یک جان محاسبه و 
دور و نزدیـک و   ي صورت نمودار با تفکیـک حالـت حـوزه    به

  زلزله ترسیم شده است.     زمان همؤلفه حالت دو و سه م
  

  هاي طبقه اول  نیروي محوري ستون -3-1
مشخص شده  )6(و  )5( هايدر شکل طور که همان

نزدیک و اثر سه  ي دور و حوزه ي است، در حالت حوزه
 زمان هم ي زلزله در سازه نسبت به دو مؤلفه زمان هم ي مؤلفه
   میانی کناري و هايستون محوري نیروي کششی بال در زلزله،

  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري سـتون  ي مقایسه :)5(شکل 

 ي طبقه در حوزه 30 ي اول سازه ي کششی، بال فشاري و جان در طبقه
  دور در حالت دو و سه مؤلفه زلزله.

  

  
هـاي بـال   مقایسه میانگین بیشینه نیـروي محـوري سـتون    ):6شکل (

 ي طبقـه در حـوزه   30اول سازه  ي جان در طبقهکششی، بال فشاري و 
  نزدیک در حالت دو و سه مؤلفه زلزله.

  
قائم زلزله افزایش یافته و مقدار این  ي وجـود مؤلفهل ـدلی به

دور است.  ي نزدیک بیشتر از حوزه ي حالت حوزهافزایش در 
هاي سه مؤلفه نسبت به دو مؤلفـه در  نیرو در بال فشاري اثر

زلزلـه   کناري و میانی به دلیل وجود مؤلفـه قـائم  هاي  ستون
ها شده که این مقـدار در  باعث کاهش نیروي محوري ستون

اسـت. در   دور ي حالت حـوزه  از نزدیک بیشتر ي حالت حوزه
که در کشش قرار  یهایستون میانی، در ستونجان به غیر از 

زلزلـه،   ي زلزله نسبت به دو مؤلفه ي اند، اثر سه مؤلفهگرفته
هایی کـه   باعث افزایش نیروي محوري شده است و در ستون

اند باعث کاهش نیروي محوري شده است. گرفته در فشار قرار
در ستون میانی نیروي محوري از فشاري به کششی تبـدیل  

نزدیـک بیشـتر از    ي که مقدار ایـن تغییـرات در حـوزه    شده
هـاي  دور است. مقدار تغییرات نیروي محوري ستون ي حوزه
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 ي زلزله نسبت به دو مؤلفـه  ي کناري در حالت اثر سه مؤلفه
هـاي  و براي ستون درصد 13دور در حدود  ي زلزله در حوزه

نزدیـک بـراي    ي بوده و در حـوزه  درصد 33میانی در حدود 
هـاي  و بـراي سـتون   درصـد  15هاي کناري در حدود ستون

  بوده است. درصد 37حدود  میانی در
 مشـخص شـده اسـت، در    )7( طـور کـه در شـکل   همان

دور در اثـر سـه    ي نزدیـک و حـوزه   ي حالت حوزه ي مقایسه
-زلزله در سازه در بال کششی نیروي محوري ستون ي مؤلفه

هاي کناري و میانی افزایش یافته است و در بال فشاري نیـز  
دور  ي نزدیک نسبت به حوزه ي حوزه ي هاي سه مؤلفهاثر نیرو

ها هاي کناري و میانی افزایش نیروي محوري ستوندر ستون
-را نشان داده است. در جان به غیر از ستون میانی، در ستون

زلزلـه در   ي اند اثر سه مؤلفـه که در کشش قرار گرفته یهای
دور  باعث افزایش نیـروي   ي نزدیک نسبت به حوزه ي حوزه

اند نیز باعث گرفته ایی که در فشار قرارهمحوري و در ستون
ها شـده اسـت و در سـتون    افزایش نیروي محوري در ستون

نزدیـک نسـبت بـه      ي میانی نیروي محوري در حالت حـوزه 
صورت کششی بـوده و  افـزایش را در حالـت     بهدور  ي حوزه
دور از خود نشان داده است.  ي نزدیک نسبت به حوزه ي حوزه

هاي کناري در اثـر سـه   مقدار تغییرات نیروي محوري ستون
دور  ي نسبت به حوزه ي نزدیک حوزهزلزله در حالت  ي مؤلفه

 35هاي میـانی در حـدود   و براي ستون درصد 27در حدود 
  بوده است. درصد

  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري سـتون  ي مقایسه :)7( شکل

دور  ي طبقه در حوزه 30کششی، بال فشاري و جان در طبقه اول سازه 
  و نزدیک در حالت سه مؤلفه زلزله.

  هاي طبقه پانزدهمنیروي محوري ستون -3-2
مشخص شده است،  )9(و  )8( هايطور که در شکلهمان

نزدیـک اثـر سـه     ي دور و در حالت حـوزه  ي در حالت حوزه
 زمان هم ي زلزله در سازه نسبت به دو مؤلفه زمان هم ي مؤلفه

هـاي کنـاري و   زلزله، در بال کششی نیروي محـوري سـتون  
قائم زلزله افزایش یافته که میزان  ي دلیل وجود مؤلفه بهمیانی 

دور  ي نزدیـک بیشـتر از حـوزه    ي این افزایش در حالـت حـوزه  
کـه در   یهـای جان به غیر از ستون میانی، در ستون در است.

زلزلـه نسـبت بـه دو     ي اند اثر سـه مؤلفـه  کشش قرار گرفته
هـایی  زلزله باعث افزایش نیروي محوري و در ستون ي مؤلفه

اند باعث کاهش نیروي محـوري شـده   که در فشار قرارگرفته
است اما در ستون میانی نیروي محوري از فشاري به کششی 

زدیک بیشتر ن ي مقدار این تغییرات در حوزه که تبدیل شده،
    يها ستوندار تغییرات نیروي محوري ـدور است. مق ي از حوزه

  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري سـتون  ي مقایسه :)8(شکل 

دور در حالت دو  ي طبقه در حوزه 30سازه  15کششی و جان در طبقه 
  و سه مؤلفه زلزله.

  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري سـتون  ي مقایسه ):9شکل (

در حالت  نزدیک ي طبقه در حوزه 30سازه  15کششی و جان در طبقه 
  دو و سه مؤلفه زلزله.
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      1394، چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40

 ي زلزله نسبت به دو مؤلفـه  ي در حالت اثر سه مؤلفه کناري
هـاي  و براي ستون درصد 15دور در حدود  ي زلزله در حوزه

نزدیـک بـراي    ي بوده و در حـوزه  درصد 28میانی در حدود 
هـاي  و بـراي سـتون   درصـد  17هاي کناري در حدود ستون

  بوده است. درصد 32میانی در حدود 
 مشـخص شـده اسـت، در    )10( طور که در شـکل همان

دور در اثـر سـه    ي نزدیـک و حـوزه   ي حالت حوزه ي مقایسه
زلزلــه در ســازه در بــال کششــی نیــروي محــوري  ي مؤلفــه
کناري و میانی افزایش یافته است. در جان به غیر هاي  ستون

اند اثر که در کشش قرار گرفته یهایاز ستون میانی، در ستون
 ي دور حـوزه نسبت بـه   ي نزدیک حوزهزلزله در  ي سه مؤلفه

هـایی کـه در فشـار    باعث افزایش نیروي محوري و در ستون
ا هـ اند نیز باعث افزایش نیروي محـوري در سـتون  قرارگرفته

ي  حوزهشده است و در ستون میانی نیروي محوري در حالت 
کششـی بـوده و     صـورت  بـه  ي دور حـوزه نسبت بـه    نزدیک

از  ي دور حـوزه نسبت به  ي نزدیک حوزهافزایش را در حالت 
خــود نشــان داده اســت. مقــدار تغییــرات نیــروي محــوري  

ي  حوزهزلزله در حالت  ي هاي کناري در اثر سه مؤلفه ستون
و بـراي   درصـد  20در حـدود   ي دور حوزهنسبت به  کنزدی

  بوده است. درصد 24هاي میانی در حدود ستون
  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري ستون ي مقایسه :)10(شکل 

و نزدیک در  ي دور حوزهطبقه در  30سازه  15کششی و جان در طبقه 
  حالت سه مؤلفه زلزله.

  

  طبقه بیست و پنجمهاي نیروي محوري ستون -3-3
مشـخص شـده   ) 12(و  )11هاي (طور که در شکلهمان

و اثر  ي نزدیک حوزهو در حالت  ي دور حوزهاست، در حالت 
 ي زلزله به سـازه نسـبت بـه دو مؤلفـه     زمان هم ي سه مؤلفه

هـاي  زلزله، در بال کششی نیـروي محـوري سـتون    زمان هم
قائم زلزله افزایش یافته  ي دلیل وجود مؤلفه بهکناري و میانی 

بیشـتر از   ي نزدیـک  حـوزه که میزان این افزایش در حالـت  
جــان بــه غیــر از ســتون میــانی، در  اســت، در ي دور حــوزه
زلزله  ي اند اثر سه مؤلفهکه در کشش قرار گرفته یهای ستون

زلزله باعث افزایش نیروي محوري و در  ي نسبت به دو مؤلفه
انـد باعـث کـاهش نیـروي     قرارگرفتههایی که در فشار ستون

محوري شده است و در ستون میانی نیز نیروي محـوري در  
زلزله فشاري بوده که  ي هر دو حالت اثر سه مؤلفه و دو مؤلفه

زلزله به سازه نسبت به دو  ي مقدار آن در اثر حالت سه مؤلفه
ي  حوزهمقدار این تغییرات در  که زلزله، کمتر شده، ي مؤلفه

  است.  ي دور حوزهیشتر از ب نزدیک
  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري ستون ي مقایسه ):11شکل (

در حالت دو  ي دور حوزهطبقه در  30سازه  25کششی و جان در طبقه 
  و سه مؤلفه زلزله.

  

  
هـاي بـال   میانگین بیشینه نیروي محوري ستون ي مقایسه ):12شکل (

در حالت  ي نزدیک حوزهطبقه در  30سازه  25کششی و جان در طبقه 
  دو و سه مؤلفه زلزله.
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هـاي کنـاري در   مقدار تغییرات نیـروي محـوري سـتون   
 زلـزله نسـبت بـه دو مؤلفـه زلزلـه در     مـؤلفه سـه حالت اثر

هاي میانی در و براي ستون درصد 16حدود ي دور در  حوزه
هـاي  براي ستون ي نزدیک حوزهبوده و در  درصد 22حدود 

هـاي میـانی در   و بـراي سـتون   درصـد  19کناري در حدود 
  بوده است. درصد 27حدود 

در مشـخص شـده اسـت،     )13(طور که در شـکل  همان
در اثـر سـه    ي دور حـوزه و  ي نزدیـک  حوزهحالت  ي سهیمقا

زلزلـه در سـازه، در بــال کششـی نیـروي محــوري      ي مؤلفـه 
جـان بـه   هاي کناري و میانی افزایش یافته اسـت. در  ستون

کـه در کشـش قـرار     یهـای غیر از سـتون میـانی، در سـتون   
نسبت بـه   ي نزدیک حوزهزلزله در  ي اند اثر سه مؤلفهگرفته
هـایی  باعث افزایش نیروي محوري و در سـتون  ي دور حوزه

اند نیز باعث افـزایش نیـروي محـوري    که در فشار قرارگرفته
ها شده است و در ستون میانی نیروي محـوري در  در ستون

صـورت   بـه  ي دور حوزهنسبت به  ي نزدیک حوزههردو حالت 
نسـبت   ي نزدیـک  حـوزه فشاري بوده و  کاهش را در حالت 

از خـود نشـان داده اسـت. مقـدار تغییـرات       ي دور حـوزه به 
زلزلـه   ي هاي کناري در اثر سـه مؤلفـه  نیروي محوري ستون

   در حـدود  ي دور حـوزه نسـبت بـه    نزدیکي  حوزهدر حالت 
بـوده   درصـد  15هاي میانی در حدود و براي ستون درصد 9

  است.
  

  
هاي بـال  میانگین بیشینه نیروي محوري ستون ي مقایسه :)13( شکل

 ي دور حوزهطبقه در  30 ي کششی و جان در طبقه بیست و پنجم سازه
  زلزله. ي و نزدیک در حالت سه مؤلفه

  گیرينتیجه -4
 زمـان  هـم  ي اي در حالت وجود سـه مؤلفـه  در سیستم لوله

و  ي دور حـوزه زلزلـه در   زمان هم ي نسبت به دو مؤلفهزلزله 
اي، لولـه  ، در وجه بال کششی قـاب سـازه  ي نزدیک حوزهدر 

دلیل حضـور   بههاي کناري و میانی نیروي محوري در ستون
درصد  28تا  15از حدود  ي دور حوزهقائم زلزله در  ي مؤلفه

افـزایش   درصـد  32تـا   17از حـدود   ي نزدیک حوزهو براي 
هاي کناري اي در ستونلوله یافته و در بال فشاري قاب سازه

قائم زلزلـه بـه    ي دلیل وجود مؤلفه بهو میانی نیروي محوري 
هایی که واقـع در  همین مقدار کاهش یافته است و در ستون

 ي دلیـل وجـود مؤلفـه    بهاي هستند هوجه جان قاب سازه لول
هـایی کـه در کشـش بـوده افـزایش      قائم زلزله، براي سـتون 

هایی که در فشار نیروي محوري مشاهده شده و براي ستون
هستند نیروي محوري کاهش یافته است کـه بـا توجـه بـه     

هاي اصلی در کنج سازه و در قسمت کناري بین  اینکه ستون
باشـند، مقـادیر   اي مشترك مـی هاي سیستم لولهجان و بال

هاي کناري مشابه اعداد قبلی بـوده  این تغییرات براي ستون
ي  حــوزهو بــراي  درصـد  15در حــدود  ي دور حــوزهکـه در  
میانی نیروهـا   بوده و براي ستون درصد 17در حدود  نزدیک

اند که مقـدار ایـن   از فشار به کشش تغییر یافتهطور عمده به
 ي دور حـوزه نسـبت بـه    ي نزدیـک  حـوزه تغییرات در حالت 

بیشتر شده است. مقدار این تغییرات با احتساب تغییر حالت 
قبلی بوده که بـراي   ي برابر اعداد ذکر شدهبیش  و کمنیروها، 
و براي  درصد 28در حدود  ي دور حوزههاي میانی در ستون
است. بایـد متـذکر شـد     درصد 32در حدود  ي نزدیک حوزه

هاي براي حالت طراحی با افزایش نیروهاي کششی در ستون
اي باید تمهیدات الزم بـراي ایـن   وجه بال کششی سازه لوله

اي بـراي  ها در وجه بال فوق و در وجه جان سازه لولهستون
هاي تحت کشش و ستون میانی که از حالت فشار بـه  ستون

سـتون و اتصـاالت آن و    ءانـد، در اجـزا  کشش تغییـر نمـوده  
هاي مذکور در نظر گرفته شـود و ایـن   فونداسیون زیر ستون

داراي اهمیت بیشتري نسـبت   ي نزدیک حوزهتدابیر الزم در 
  است.   ي دور حوزهبه 
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