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  یرفت و برگشت يو مقاومت بتن در بارها یسخت یکاهندگ یتخاص تأثیر یابیارز

 بتن مسلح یخمش هاي قاب يا لرزه یازبر ن
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 یرارتجـاعی غ -اي لـرزه  یـاز شـود ن  باعـث مـی   ي،بارگـذار  يهـا  و مقاومت اعضـا در چرخـه   یافت سخت :چکیده
 یـاز بـر ن  شـوندگی  یـک مقاومـت و بار  ی،افت سـخت  تأثیرات یابیارز یق،تحق ین. هدف ایابد یشافزا هاناساختم

براي این منظور چهار ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط با تعـداد  بتن مسلح است.  یخمش هاي قاب يا لرزه
هـاي   مـدل  تـأثیر هاي ایران بارگذاري و طراحی شدند انتخاب شد و  نامه که بر اساس آئین 8و  6، 4، 2طبقات 

 یـل تحل پـذیري از  مورد ارزیابی قرار گرفت. براي تعیـین نیازهـاي شـکل    آنهاپذیري  کاهنده بر میزان نیاز شکل
 شـوندگی اسـتفاده شـد.    سختی، مقاومـت و باریـک   ي کاهنده  و چهار مدل یرخطیغ نامیکی تاریخچه زمانیید

نشـان   یجنتـا با و بدون مدل کاهنده محاسبه شد و بـا هـم مقایسـه گردیـد.      حالت دوپذیري در   نیازهاي شکل
 کـه یدر حال دهند یم یشها را افزا درصد، پاسخ سازه 10و مقاومت اعضا، کمتر از  یسخت یکه کاهندگ دهد یم

قابـل   تـأثیر  ،تغییـر شـکل   -بـار  هـاي  هدر حلقـ  شـوندگی  یـک و مقاومت به همراه بار یسخت یکاهندگ یتخاص
  .دارد یارتجاع ریغ -يا لرزه یازهاين یشبر افزا يا مالحظه

  

-بـار  يا مـدل چرخـه   شـوندگی،  یـک و مقاومت، بار یکاهش سخت یرخطی،غ ینامیکید یلتحلکلمات کلیدي: 
 بتن مسلح یقاب خمش ییرشکل،تغ
  

  مقدمه -1
هـاي طراحـی سـعی بـر آن اسـت تـا       نامهدر اغلب آیین

ــه ســازه ــر زلزل ــا را در براب ــل   ه هــاي ضــعیف و متوســط قاب
هـا در برابـر    برداري نگه دارند و از تخریب و انهدام سازه بهره
و توان مقاومـت   کردههاي شدید و ماکزیمم جلوگیري  زلزله

  . ]1[اي حفظ کنند آنها را در مقابل نیروهاي لرزه
) راهنمـاي  Loma Prietaپریتا (لوما ي لـرزهپس از زمین

گردآوري شد. این راهنما  ]FEMA-273 ]1اي  بهسازي لرزه
طور ویژه براي طراحی بر اساس عملکرد پیشنهاد شـد تـا   به

رده نماید. در طراحی تر برآو بتواند اهداف پیشنهادي را دقیق

، باید قادر بـه بـرآورده کـردن    ها نابر اساس عملکرد، ساختم
سطوح عملکرد مورد نیاز باشند. ایـن موضـوع شـامل مـورد     

هـاي بـا    در زلزله يا سازه ریغاي و  قبول نبودن خسارت سازه
بـدون   اي غیر سازههاي  سطح خطر حداقل، پذیرش خسارت

هاي با سطح خطـر متوسـط و    اي در برابر زلزله خسارت سازه
  هاي شدید است. اي در برابر زلزله پذیرش خسارات سازه

بعضی از مصالح (مثل مصالح بتنی) در برابر بارهاي رفت 
اي، دچار افت سختی و مقاومت  و برگشتی، در اثر زوال چرخه

و  سـعی بـر آن اسـت تـا از افـت سـختی       هرچنـد شوند.  می
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ها در هنگام بروز زلزله جلوگیري شود ولـی در   مقاومت سازه
ناپذیر است. خاصیت کاهندگی  بعضی از موارد این امر اجتناب

ها (سختی،  ساختمان غیر ارتجاعی  -اي شود نیاز لرزه باعث می
هاي شدید افزایش یابد.  پذیري) در برابر زلزله مقاومت و شکل

هــا، طراحــی ســاختمانبــدیهی اســت بــراي افــزایش دقــت 
بایست این نیازها با دقت بیشتري محاسبه شوند. امـروزه   می
هاي پیشرفته، این موضوع در تعیین نیازها، چـه   نامه ینیدر آ

هاي غیرخطـی، مـد نظـر    هاي خطی و چه در روشدر روش
زوال  تـأثیر گیـرد. اولـین گزارشـی کـه بـه موضـوع        قرار می
آن را در طراحــی  رتــأثیاي اشــاره نمــود و چگـونگی   چرخـه 

 ي سسـه ؤبـود کـه توسـط م    FEMAپیشنهاد کـرد گـزارش   
ت متحــده بــراي بررســی مــدیریت اضــطراري فــدرال ایــاال

 FEMA-273هاي موجود بـا عنـوان   پذیري ساختمان آسیب
هـاي ایـن   منتشر شد. از ویژگی 1996در سپتامبر سال  ]1[

گزارش، لحاظ نمودن خاصیت کاهندگی سـختی و مقاومـت   
 ییها سسه بعدها دستورالعملؤطراحی بود. این م ي پروسهدر 

ــون  -FEMAو  ]FEMA-274 ]2[ ،FEMA-356 ]3همچــ

هـاي بهسـازي   نامه اکثر آیین ي منتشر کرد که پایه ]4[ 357
ــرزه ــه   ل ــا از جمل ــرزه  «اي دنی ــازي ل ــتورالعمل بهس اي دس

  شد.  ]5[ »هاي موجود ایرانساختمان
روشی است  نیتر جامعروش تحلیل دینامیکی غیرخطی 

ها به کار رود و با لحاظ اثـرات   تواند براي تحلیل سازه که می
تري نسبت بـه   دقیق يها جوابکاهندگی سختی و مقاومت، 

بـه دلیـل    حـال  نیبـاا هاي موجود به دست آورد. سایر روش
ها به رکورد ورودي، نبود انطباق شـرایط  حساس بودن پاسخ

ل سـازه مـورد بررسـی،    ساختگاهی محل ثبت رکورد با محـ 
وجود عوامل متنوع بر پاسخ سازه (نظیر محتواي فرکانسـی،  

زلزلـه، رفتارهـاي کاهنـده و ...) و     زمـان  مـدت پریود خـاك،  
پیچیدگی تحلیـل، ایـن روش چنـدان مـورد اسـتقبال قـرار       

اي  هـاي لـرزه  نیـاز  هاي تعیـین  گیرد. یکی دیگر از روش نمی
 تیکی غیرخطـی اسـت. در  استاها در برابر زلزله، تحلیل  سازه

عامل اصـلی تعیـین    عنوان بههدف،   مکان رییتغ این تحلیل،

آیـد. تحلیـل   تحلیل به شمار مـی  هايبخش نیتر مهمنیاز از 
استاتیکی غیرخطی یا بار افزون، مشکالت مربوط به تحلیـل  

تـوان بـا    دینامیکی غیرخطی را نداشـته و بـا انجـام آن مـی    
منحنی نیاز، تخمـین   عنوان بهاسخ استفاده از منحنی طیف پ
دســت آورد. ایــن روش اي سـازه بــه  مناسـبی از پاســخ لــرزه 

تـوان بـه    ها میاین کاستی هایی نیز دارد که از جمله  کاستی
اي تحـت   اجزاي سازه ي لحاظ شدن تقریبی اثر رفتار کاهنده

  رفت و برگشتی زلزله اشاره کرد.  يها کلیس
هدف، ضریبی  مکان رییتغ ي هاي محاسبهدر یکی از روش

وجود دارد که اثرات کاهندگی سختی و مقاومـت   2Cبه نام 
گیرد. در حقیقت ضـریب  در اثر زوال چرخشی را در نظر می

2C را به دلیـل کـاهش    غیر ارتجاعیجایی  اثر افزایش جابه
اي اعضاي  سختی، مقاومت و باریک شدگی در منحنی چرخه

  کند.  ها منظور میآن غیر ارتجاعیبه دلیل رفتار  اي سازه
هدف ایـن مقالـه ارزیـابی ضـریب کاهنـدگی سـختی و       

هـدف   مکان رییتغ ي باشد که در محاسبه ) می2Cمقاومت (
شـود. همچنـین    در تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده مـی 

نتایج حاصل از این تحقیق با مقادیر پیشنهادي در  ي مقایسه
FEMA-440 ]6[  استاز دیگر اهداف این تحقیق.  

  
  هدف مکان رییتغتعریف  -2

ترین موضوع در تحلیل اسـتاتیکی غیرخطـی، تعیـین     اصلی
هاي متفاوتی براي تعیین ایـن  باشد. روش هدف می مکان رییتغ

داراي مزایـا و   آنهـا  هرکـدام ارائـه شـده اسـت کـه      تغییر مکان
 زیـر آن بـه شـرح    ي معایب خاص خود هستند. دو روش عمده

  است:  
دلیـل سـهولت در   ایـن روش بـه  روش ضـرایب:   -الف

طـور وسـیعی مـورد    اي بـه  کاربرد، از سوي مهندسان حرفـه 
ایـن روش در سـال     ي اولیـه گیـرد. مبـانی    استفاده قرار مـی 

شـده و بعـد از    ارائه ]7[ نکلریو کراو راتنایسنوتوسط  1997
ــاوت     ــرفتن قض ــر گ ــتر و در نظ ــات بیش ــر تحقیق آن در اث

هـاي ارزیـابی   مهندسی، با اعمال تغییراتـی در دسـتورالعمل  
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ــیب ــازه آسـ ــذیري سـ ــه   پـ ــه (از جملـ ــر زلزلـ ــا در برابـ هـ
در روش ضرایب، ) ارائه شده است. FEMAهاي  دستورالعمل

اسـتفاده   )1(هـدف، از رابطـه    تغییر مکـان  ي محاسبه براي
  :]3 ،1[شود  می
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  که در آن:
0C :یک سیستم طیفی تغییر مکان ارتباط براي اصالح ضریب 

 درجـه  چنـد  سیسـتم  بـام  تغییر مکان به آزادي درجه

  آزادي.
1Cغیر  يها نامک رییتغ گرفتن نظر در براي تصحیح : ضریب

  سیستم. ارتجاعی
2Cمقاومـت  و سـختی  کـاهش  اثرات براي تصحیح : ضریب 

 زوال از ناشـی  ايهـ  نامکـ  رییـ تغ بـر  ايسـازه  اعضـاي 

  اي.  چرخه
3C :اثر براي تصحیح ضریب  ∆−P. 

aS.شتاب طیفی :  
eTساختمان. مؤثر اصلی تناوب : زمان  

 ]ATC-40 ]8ایـن روش در   روش طیف ظرفیت: -ب
شـود. در ایـن روش ابتـدا بـا      جـایی تقاضـا نامیـده مـی    جابه

غیرخطی، منحنـی ظرفیـت   استفاده از یک تحلیل استاتیکی 
آیـد. در ایـن روش، منحنـی ظرفیـت و      دسـت مـی  سازه بـه 

ــا میرایــی   ــه  درصــد 5منحنــی طیــف پاســخ االســتیک ب ب
و  dS طیفـی  ییجـا  جابـه مختصـات   بر اسـاس  ییها یمنحن

هـر دو   نکـه یبه اشوند. با توجه  تبدیل می aSشتاب طیفی 
جایی طیفی، شتاب طیفی  منحنی در دستگاه مختصات جابه

توان آنها را در یک سیستم مختصات برحسـب  قرار دارند می
رسم کرد. پس از رسم هـر دو منحنـی    aS و dSمختصات 

در یک دستگاه مختصات، یک جابجایی طیفـی بـراي سـازه    
 مـؤثر جایی طیفی میرایی هاین جاب اساس برشود و فرض می

محاسبه شده،  مؤثرشود. با توجه به میرایی می سازه محاسبه
آیند. با استفاده از ضـرایب  دست میضرایب کاهش طیفی به

شـود تـا منحنـی    کاهش طیفی، طیف تقاضا کاهش داده می
طیــف ظرفیــت ســازه را قطــع کنــد. اگــر درصــد اخــتالف  

جـایی   بـا جابـه   آمده دست بهتقاطع  ي طیفی نقطه ییجا جابه
طیفی فـرض شـده در حـد مجـاز قـرار داشـته باشـد، ایـن         

تقاضاي سازه اسـت. ولـی    ییجا جابهطیفی همان  ییجا جابه
دسـت  جایی طیفی فرض شـده و بـه  اگر درصد اختالف جابه

مجاز قرار نداشته باشـد، بـدان معناسـت     ي آمده در محدوده
میرایـی فـرض شـده     سبر اساکه ضرایب کاهش طیفی که 

بنـابراین بایـد یـک    ؛ نیـز صـحیح نیسـتند    انـد  شدهمحاسبه 
  جایی طیفی دیگر فرض گردد و روند فوق تکرار شود. جابه

  
   C2 مروري بر مطالعات مرتبط با ضریب -3
   FEMA يها دستورالعملدر  C2 ضریب -3-1

ــاي  در دســتورالعمل  FEMA-356و  ]FEMA-273 ]1ه
سازه و سـطح عملکـرد    هاي قابنوع  بر اساس C2مقدار  ]3[

  شود.) تعیین می1آنها از جدول (
هـاي  نـوع یـک، شـامل سیسـتم     هاي قاب) 1در جدول (

درصـد بـار جـانبی     30اي هستند که در آنهـا بـیش از    سازه
شـوند کـه هنگـام زلزلـه، کـاهش       توسط اعضایی حمل مـی 

هایی که اعضاي آنها داراي ایـن  سختی و مقاومت دارند. قاب
 خمشــی معمــولی، هــاي قــابخاصــیت هســتند عبارتنــد از 

هـا بـا   مهاربندي شده با محورهـاي متقـارب، قـاب    هاي قاب
با مهاربندي الغر که فقط براي  هاي قابصلب، نیمه اتصاالت

مســلح و  انــد، دیوارهـاي بنــایی غیـر    کشـش طراحــی شـده  
  در برش. ریپذ شکل ریغدیوارهاي 

  
  .FEMA-356در  C2مقادیر ضریب  :)1جدول (

  سطح عملکرد 
1/0 ≤T   T0 ≥ T  

قاب 
  1نوع 

قاب 
   2نوع 

قاب 
  1نوع 

قاب 
  2نوع 

وقفهاستفاده بی  0/1  0/1  0/1  0/1  
  0/1  1/1  0/1  3/1 ایمنی جانبی

  0/1 2/1  0/1  5/1 آستانه فروریزش
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 Tشوند.  اي از نوع دو محسوب میهاي سازهسایر سیستم
 C2مقـادیر   )1(زمان تناوب اصلی سیستم اسـت. در جـدول   

 T0 از تر بزرگثانیه و  1/0از  تر کوچکهاي تناوب براي زمان
ثانیـه و   1/0ارائه شده است. براي وقتی که زمان تناوب بین 

T0  باشد، مقادیر ضریبC2   یـابی خطـی   بـا اسـتفاده از درون
  ضریب وابسته به خاك است. T0شود. محاسبه می

هـا،  دنبال حرکت رفت و برگشتی و گسـترش خرابـی   به 
کند. ها افت میجزاي سازه کاهش یافته و مقاومت آنسختی ا
اي خـوب نباشـند،    چرخـه  ي هایی کـه داراي حلقـه  در سازه

ها و خرابی حرکت رفت و برگشتی سازه سبب گسترش ترك
ها، افـت  شده و عالوه بر کاهش سختی و افزایش تغییرشکل

نوع یـک در   هاي قابنیز به دنبال خواهد داشت.  مقاومت را
کاهش سختی  سرعت بههنگام زلزله عملکرد خوبی نداشته و 

کنند. بـه همـین دلیـل     مقاومت پیدا می مالحظه قابلو افت 
شـود.  در نظـر گرفتـه مـی    5/1تـا   1برابـر   C2مقدار ضریب 

 ي هدف از بهسازي، براي زلزلـه طـرح، آسـتانه    که یدرصورت
 ي واسـطه  بههاي زیاد،  فروریزش باشد، با توجه به تغییرشکل

 C2موضـعی در اجـزاي سـازه ضـریب      ي هاي گستردهخرابی

هـدف از بهسـازي،    که یدرصورتشود. اختیار می 5/1برابر با 
هاي موضـعی و محـدود در   وقفه باشد و خرابیبی ي استفاده

 يا گونـه  بـه اجزاي سازه مورد انتظار باشـد و جزئیـات سـازه    
اي پایـدار و بـاز    هـاي چرخـه  طراحی شده باشند کـه حلقـه  

در  1(داراي سطح محصور و بزرگ) باشد، این ضریب برابر با 
  شود.نظر گرفته می

  
   FEMA- 440دستورالعمل  در ضریب -3-2

ــتورالعمل  ــنهادي   ]FEMA-440 ]6در دس ــادیر پیش مق
گرفـت و بـر   مورد ارزیابی قـرار   1-3در بند  C2براي ضریب 

 C2جدیدي براي تعیین ضریب  ي اساس نتایج تحقیق، رابطه
پیشـنهادي   ي پیشنهاد شد. در ادامه، روش تحقیق و رابطـه 

  گردد. ارائه می
) 1در شکل ( FEMA-440تحقیق دستورالعمل  ي نتیجه

ارائه شده است. در ایـن شـکل، محـور افقـی، زمـان تنـاوب       
ایـن تحقیـق از    اسـت. در  C2سیستم و محـور قـائم، مقـدار    

اسـتفاده شـده اسـت. در     6تـا   R( 5/1( هاي نسبت مقاومت
ثانیه،  8/0هاي تناوب کمتر از )، براي محدوده زمان1شکل (
از واحد است و با افزایش ضریب کـاهش   تر بزرگ C2ضریب 

هـاي تنـاوب   یابـد. در زمـان   مقاومت، این مقدار افزایش مـی 
هاي بـا کـاهش    سازه مکانتغییر ثانیه، بیشینه  8/0بیشتر از 

همـان   تغییـر مکـان  سختی و مقاومت، بسیار شـبیه پاسـخ   
پالستیک کامل است. البته باید توجـه   ها با رفتار االستو سازه

ثانیه  6/0کمتر از  ي ها در محدوده داشت که پراکندگی داده
هـاي   بسیار زیاد اسـت. بـا بررسـی نتـایج حاصـل از تحلیـل      

هـاي   وردهاي ایجاد شده در خـاك دینامیکی با استفاده از رک
  شود: مختلف، نتایج زیر حاصل می

هاي تنـاوب متوسـط و زیـاد    ي زمان براي محدوده -الف
و  ]FEMA-356 ]3ثانیه) ضـرایب دسـتورالعمل    1(بیش از 

FEMA-273 ]1[ دسـت   درصـد  25جایی را تـا   مقادیر جابه
  کند. باال محاسبه می

ین، بیشـینه  یهـاي تنـاوب پـا   ي زمـان  براي محدوده -ب
براي ضرایب کاهش مقاومت کم، دست باال و براي  ییجا جابه

  شوند. ضرایب کاهش مقاومت زیاد، دست پایین برآورد می
  

  
  C2تغییرات مقادیر  :)1شکل (
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بــراي در    ضــریب  ]FEMA-440 ]6در دســتورالعمل 
اصـالح   ي نظر گـرفتن کـاهش سـختی و مقاومـت از رابطـه     

  شود: تعیین می 2 ي شده
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اسـت.   زمان تنـاوب  Tضریب کاهش مقاومت و  Rکه در آن 
 تـر  کوچکهایی که با دوره تناوب فوق براي سازه ي در رابطه

از مقدار محاسـبه شـده    C2ثانیه هستند، براي مقدار  2/0از 
هـاي بـا دوره   براي سازه شود.ثانیه استفاده می 2/0در پریود 

در نظر گرفته  1برابر  C2ثانیه، ضریب  7/0از  تر بزرگتناوب 
تنهـا   C2در ایـن دسـتورالعمل، ضـریب     یطورکل بهشود. می

هایی که داراي کـاهش سـختی و یـا کـاهش     براي ساختمان
  مقاومت شدید باشند کاربرد دارد.

  

  در این تحقیق C2ضریب  ي روش محاسبه -4
جـایی یـک سیسـتم در    از نسبت بیشـینه جابـه   C2ضریب 

حالت غیرخطی با کاهش سختی و یا مقاومت به مقدار متنـاظر  
شود. اگـر سیسـتم داراي   در سیستم بدون کاهندگی حاصل می

مسـاوي یـک    تقریبـاً  C2مالحظه نباشد، ضـریب  کاهندگی قابل
 C2ضـریب   است. اگر سیستم داراي رفتار کاهنـده باشـد قطعـاً   

از یک خواهد بود. براي تعیین ایـن ضـریب بایـد یـک      تر بزرگ
سیستم واقعی (ساختمان چند طبقـه) در نظـر گرفتـه شـود و     

 -ببام) تحت رکوردهـاي شـتا   تغییر مکانهاي آن (العمل عکس
دسـت آیـد. نسـبت    زمان در دو حالت با و بـدون کاهنـدگی بـه   

همان ضریب  کاهنده بدون حالت کاهنده به حالت در مکان تغییر
C2  هـاي دینـامیکی بایـد از رکوردهـاي      خواهد بود. در تحلیـل

ود. براي تحلیل دینـامیکی  زمان مقیاس شده استفاده ش -شتاب
شـکلی کـه در آن کـاهش     تغییر -هاي بارغیرخطی باید از مدل

هـا  شـوندگی در چرخـه  مقاومت، کاهش سختی و حتی باریـک 
اي هـ در ادامـه در خصـوص مـدل   شود، استفاده کرد. لحاظ می

زمـان انتخـابی و    -ساختمانی مورد استفاده، رکوردهـاي شـتاب  
  شکل اعضا بحث خواهد شد. تغییر -مشخصات بار

  هاي ساختمانی مورد مطالعهمدل -4-1
خمشـی   هاي قابهاي مورد مطالعه در این تحقیق،  سازه

دو  صـورت  بـه پذیري متوسـط اسـت کـه    بتن مسلح با شکل
هـا،   تعداد دهانه تأثیراند. براي بررسی سازي شده بعدي مدل
هـا  انتخاب شد. تعداد طبقات قاب 4و  3، 2هاي  تعداد دهانه

متـر در نظـر گرفتـه     2/3و ارتفاع طبقات برابر  8و  6، 4، 2
هـاي   هـا آن اسـت کـه در سـازه    شد. علت انتخاب این مـدل 

ــا    ــار ســازه در مقایســه ب ــرات بیشــتري در رفت ــاه، تغیی کوت
هاي  . بارگذاري ثقلی سازه]9[ شود دتر ایجاد میهاي بلن سازه

مورد مطالعه با استفاده از ضوابط مبحث ششم مقررات ملـی  
. در طبقات، بار مرده و زنده ]10[ساختمان انجام شده است 

در نظـر   مترمربـع کیلـوگرم بـر    200و  650ترتیب برابـر   به
 150و  550گرفته شد. همچنین براي بام، مقادیر فوق برابر 

ها، از ضوابط  لحاظ شد. در طراحی سازه مترمربعکیلوگرم بر 
و نیـز   ]11[ 2800اي ویرایش سـوم اسـتاندارد    طراحی لرزه
اسـتفاده   ]12[ (ACI 318-02)نامه بتن آمریکـا   ضوابط آیین

 ]SAP2000 ]13افـزار   هـا از نـرم  شد. در طراحی سـاختمان 
ها ابعاد تیرها و ستون )،3) و (2( هاي جدولاستفاده شد. در 

نمونه، ارائه شـده اسـت. در    عنوان بهبراي قاب هشت طبقه، 
 )3(ابعاد مقاطع به همراه کد مربوطه و در جدول  )2(جدول 

  شماره کد اعضا در طبقات نشان داده شده است.
  

  .ها براي قاب هشت طبقهابعاد مقاطع تیرها و ستون :)2جدول (
 متر)(میلی h متر)(میلی b  کد مقطع

B1 350 250 

B2 400 300 

B3 450 350 

B4 500 400 

B5 550 450 

C1 350 350 

C2 400 400 

C3 450 450 

C4 500 500 

C5 550 550 

C6 600 600 
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  .براي قاب هشت طبقه ها ستونشماره مقاطع تیرها و  :)3جدول (

  کد مقطع  شماره طبقه
  ستون  تیر

1  C5 B4 
2  C5 B4 
3  C5 B4 
4  C4 B3 
5  C4 B3 
6  C4 B3 
7  C3 B3 
8  C3 B3 

  
  هاي مورد استفادهنگاشتشتاب -4-2

ها در این تحقیق بر اساس مقـررات  نگاشتانتخاب شتاب
 ]11[) 2800اي ایـران (اسـتاندارد   طراحی لـرزه  ي نامهآیین

صورت گرفته است. در این پژوهش، پـس از بررسـی تعـداد    
 هفـت هـاي گذشـته،   زیادي از رکوردهاي ثبت شده در سال

و حداکثر  5/6نگاشت با توجه به بزرگاي زلزله (حداقل شتاب
 43کیلـومتري و حـداکثر    13گسل (حداقل  ي )، فاصله5/7

مطـابق بـا    IIکیلومتري)، نـوع خـاك منطقـه (خـاك تیـپ      
حرکت  زمان مدت) و در نظر گرفتن حداقل 2800 استاندارد

)، 2800بیان شده در استاندارد  ي شدید زمین (مطابق ضابطه
هاي قوي انتخاب شد. مشخصات لرزههاي زمیناز پایگاه داده

این  بیان شده است. )5(و  )4( هاي جدولها در  لرزهاین زمین
هـاي  رکوردهـاي ورودي در تحلیـل   عنوان به ها نگاشت شتاب

ها قبل از اعمال نگاشت تاریخچه زمانی برگزیده شدند. شتاب
  به مقیاس درآمدند. براي مقیاس کردن رکوردهـا از ضـوابط   

  
  .هاي زلزله منتخبرکورد :)4جدول (

لفه زلزلهؤم زلزله  نام اختصاري 
 LOMAP/CLD285 LOMA1 لوماپریتا

 LOMAP/CYC285 LOMA2 لوماپریتا

 LOMAP/A07000 LOMA3 لوماپریتا

 NORTHR/116090 NORTH1 نورثریج

 NORTHR/STM360 NORTH2 نورثریج

 TABAS/DAY-TR TABAS طبس

 KERN/TAF111 TAFT کرن کونتی

   .هاي منتخبنگاشتمشخصات شتاب :)5( جدول

فاصله تا گسل  بزرگا
 (کیلومتر)

وقوع زلزله  زمان مدت
 (ثانیه)

  شتاب زلزله 
 g برحسب

93/6  80/20  95/39  179/0  
93/6  34/20  95/39  484/0  
93/6  86/41  95/39  156/0  
69/6  17/41  98/39  208/0  
69/6  45/26  98/39  370/0  
35/7  94/13  82/23  406/0  
36/7  89/38  15/54  178/0  

  
ــه ]11[ 2800اســتاندارد  هــاي  اســتفاده شــد. مشخصــات زلزل

  ) ارائه شده است.5) به ترتیب در جدول (4مندرج در جدول (
  
  اعضا شکل رییتغ –مدل بار -4-3

هاي بتن مسلح، به آثـار   در ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه
شـدگی در مـدل    کاهش سختی، کـاهش مقاومـت و باریـک   

 این خصوصیات را به کمک سه عامـل  ]14[ توجه شد. پارك
α ،β  وγ  ترتیـب بیـانگر سـه خصوصـیت ذکـر شـده       که بـه

-کند. در حالت کلی دو نوع منحنـی بـار   تعریف می ،هستند
  شکل در این تحقیق استفاده شده است. تغییر

مدل بدون اثـرات کاهنـدگی مقاومـت و سـختی و      -الف
شـکل کـالف    تغییـر -در این حالت از مدل بار شدگی:باریک

  که در آن اثرات کاهندگی وجود ندارد استفاده شد. ]15[
-در این حالت از منحنی بار مدل با اثرات کاهندگی: -ب

اسـتفاده شـد. بـراي     ]16[پـارامتري تاکـدا    سـه تغییرشکل 
هایی استفاده شـد تـا   بررسی بدترین وضع کاهندگی از مدل

ــختی و      ــت، س ــم از مقاوم ــدگی اع ــرایط کاهن ــدترین ش ب
شـدگی را در نظـر بگیـرد. ایـن مقـادیر بـا توجـه بـه          یکبار

انتخاب شد. در جـدول   ]17[ (IDARC2D)راهنماي برنامه 
  پارامتر ارائه شده است. سه) مقادیر این 6(

  زیر است: قرار بههاي مورد استفاده انواع مدل
  ؛مدل بدون کاهندگی - 1
   ؛مدل با کاهش شدید سختی و مقاومت - 2
  ؛شدگی شدید مقاومت، سختی و باریکمدل با کاهش  -3
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  ؛مدل با کاهش شدید سختی - 4
   .مدل با کاهش شدید مقاومت - 5

  
  .مقادیر پارامترهاي کاهش سختی، مقاومت و لغزش :)6جدول (

 β γ	α  نام مدل
  1  01/0  200  کالف

  1  6/0  4  سختی و مقاومت کاهش شدید
  کاهش شدید سختی، 
  05/0  6/0  4  مقاومت و باریک شدگی

  1  01/0  4  کاهش شدید سختی
  1  6/0  4  کاهش شدید مقاومت

  

 تغییـر -هـاي بـار  به ترتیب مدل )5(تا  )2(هاي در شکل
ــدگی ســختی،    ــدگی، کاهن ــدون کاهن ــدل ب ــراي م شــکل ب

شـوندگی ارائـه شـده اسـت. در      کاهندگی مقاومت و باریـک 
ها محور قائم لنگـر خمشـی و محـور افقـی      تمامی این شکل

  مفصل پالستیک هستند.دوران خمشی در 
  

  
  .مدل دو خطی بدون کاهندگی :)2شکل (

  

  
  .مدل کاهندگی سختی :)3شکل (

  

  
  .مقاومت یکاهندگمدل  :)4شکل (

  

  
  .مدل باریک شوندگی یا لغزش :)5شکل (

  

  نتایج -5
 (IDA-RC2D)تحلیل تاریخچه زمانی توسط برنامـه   پس از

بـر مبنـاي رکوردهــاي    تغییـر مکـان  پاسـخ مـاکزیمم    ]17[
تغییـر  دست آمد. از تقسیم هر یک از مقادیر مقیاس شده به

 C2، ضریب کاهنده ریغبر مبناي مدل کاهنده به مدل  مکان
ی بـراي  یجـا  مقادیر ماکزیمم جابه )7(حاصل شد. در جدول 

ارائـه   شـکل  رییـ تغ -مدل بـار  5قاب دو طبقه در هر یک از 
هـاي جـدول   شده است. از تقسیم مقادیر هر یـک از سـتون  

دست به C2) مقدار 1) به ستون دوم (مدل 5تا  2هاي (مدل
ها انجام شد و مقادیر آنهـا   آید. این کار براي تمامی دهانه می

نشان داده شد. در ردیف آخر، میانگین مقادیر  )8(در جدول 
C2 گونه که از جـدول پیداسـت، کمتـرین    تعیین شد. همان

و بیشترین مقدار مربـوط   4مربوط به مدل  C2مقدار ضریب 
  است. 3به مدل 
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  .دو طبقه هاي قابجایی در حداکثر جابه :)7( جدول
  5 مدل
  مترمیلی

  4 مدل
 مترمیلی

  3 مدل
 مترمیلی

  2 مدل
  مترمیلی

مدل   
  قاب 

2/103  7/98  7/150  3/104  دهانه 2 

1/101  7/101  6/164  8/105  دهانه 3 

0/106  0/108  179 6/121  دهانه 4 

  
  .دو طبقه هاي قابدر  C2 مقادیر :)8( جدول

مدل   2 مدل 3 مدل 4 مدل  5 مدل  
  قاب 

083/1  036/1  581/1  095/1  دهانه 2 

06/1  07/1  74/1  12/1  دهانه 3 

06/1  08/1  79/1  21/1  دهانه 4 

067/1  062/1  7/1  14/1  میانگین 

  
عملیات مشـابه بـراي قـاب چهـار      )10(و  )9(در جدول 

طبقه انجام شد و مقادیر حاصل ارائه گردید. از ایـن جـداول   
بیشترین  3کمترین و مدل  5توان نتیجه گرفت که مدل  می

  باشد. مقدار ضریب را دارا می
  

  .طبقه چهار هاي قابجایی در حداکثر جابه :)9( جدول
  5 مدل
  مترمیلی

  4 مدل
 مترمیلی

  3 مدل
 مترمیلی

  2 مدل
  مترمیلی

  1 مدل
  مترمیلی

مدل   
  قاب 

8/125  97/127  71/241  57/141  دهانه 2 25/115 

5/121  07/117  4/183  8/127  5/113  دهانه 3 

14/127  28/139  28/214  71/153  دهانه 4 122 

  
  .طبقه چهار هاي قابدر  C2مقادیر  :)10( جدول

مدل   2 مدل 3 مدل 4 مدل  5 مدل  
  قاب 

09/1  11/1  07/2  23/1  دهانه 2 

07/1  03/1  61/1  12/1  دهانه 3 

04/1  14/1  75/1  26/1  دهانه 4 

06/1  09/1  81/1  20/1  میانگین 

  

 هـا  نامک رییتغمقادیر مربوط به  )12(و  )11(در جداول 
براي قاب شش طبقـه نشـان داده شـده اسـت.      C2و ضریب 

بیشترین آن در مدل و  5کمترین مقدار این ضریب در مدل 
  افتد. اتفاق می 3

  
  .شش طبقه يها در قابجایی حداکثر جابه :)11( جدول

  5 مدل
  مترمیلی

  4 مدل
 مترمیلی

  3 مدل
 مترمیلی

  2 مدل
  مترمیلی

  1 مدل
  مترمیلی

مدل   
  قاب 

62/152  52/157  241 85/168  86/148  دهانه 2 

44/157  94/157  85/226  71/165  48/147  دهانه 3 

88/145  14/151  14/248  86/152  71/141  دهانه 4 

  
  .شش طبقه هاي قابدر  C2مقادیر  :)12( جدول

مدل   2 مدل 3 مدل 4 مدل  5 مدل  
  قاب 

023/1  06/1  62/1  13/1  دهانه 2 

06/1  07/1  54/1  12/1  دهانه 3 

03/1  07/1  75/1  08/1  دهانه 4 

041/1  066/1  64/1  11/1  میانگین 

  

و  هـا  نامکـ تغییـر  مقادیر مربوط به  14و  13در جدول 
براي ساختمان هشت طبقه ارائه شـده اسـت. در    C2ضریب 

و بیشترین آن  4این حالت کمترین مقدار ضریب براي مدل 
  .افتد اتفاق می 3براي مدل 

  
  .هشت طبقه هاي قابجایی در حداکثر جابه :)13( جدول

  5 مدل
  مترمیلی

  4 مدل
 مترمیلی

  3 مدل
 مترمیلی

  2 مدل
  مترمیلی

  1 مدل
  مترمیلی

مدل   
  قاب 

7/246  71/235  489 42/258  8/211  دهانه 2 

4/198  4/201  5/424  7/228  دهانه 3 196 

85/210  206 415 43/238  5/193  دهانه 4 

  
  .هشت طبقه هاي قابدر  C2مقادیر  :)14( جدول

  مدل  2 مدل  3 مدل  4 مدل  5 مدل
قاب   

16/1  11/1  3/2  22/1   دهانه 2 
01/1  02/1  16/2  16/1  دهانه 3 

08/1  06/1  14/2  23/1  دهانه 4 

08/1  06/1  2/2  2/1   میانگین 
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 گیرينتیجه -6

مصالح بتنی در بارهاي رفت و برگشتی دچار افت سختی 
  -اي شود نیاز لـرزه  شوند. این خاصیت باعث می و مقاومت می
(سـختی، مقاومـت و   هاي بتن مسلح ساختمان غیر ارتجاعی

هاي شدید افزایش یابد. هدف این  پذیري) در برابر زلزله شکل
اي است. هاي در اثر زوال چرخ مقاله بررسی افزایش نیاز لرزه

ضریب کاهندگی سختی و  عنوان به C2ها ضریب  نامهینیدر آ
مقاومت این مسئولیت را به عهـده دارد. لـذا در ایـن مقالـه     

ایـن   تغییرات این ضریب مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت. بـراي     
، شش و هشت طبقـه  منظور چهار مدل ساختمانی دو، چهار

 -هـاي مـدل بـار   در نظر گرفته شد و ضریب فـوق در حالـت  
فـت. نتـایج زیـر در    مختلف مورد ارزیابی قرار گر شکل رییتغ

  این تحلیل حاصل شد:
براي حالت کاهندگی شدید سختی، مقاومت و  C2 ضریب .1

ــک هــاي دیگــر بیشــتر از حالــت مراتــب بــهشــدگی،  باری
  کاهندگی است.

ــت    .2 ــه حال ــوط ب ــدگی مرب ــدار ضــریب کاهن کمتــرین مق
اسـت. کاهنـدگی    تنهـایی  بـه کاهندگی سختی و مقاومت 
اي را  درصد نیازهـاي لـرزه   10سختی و مقاومت کمتر از 

  دهد. افزایش می
، ایـن  C2بـراي ضـریب    آمـده  دسـت  بهبا توجه به مقادیر  .3

نسـبت   بهیک کمیت  C2شود که ضریب نتیجه حاصل می
  پایدار نسبت به تعداد دهانه است.

در مدل بـا کاهنـدگی    C2براي ضریب  آمده دست بهنتایج  .4
شدگی، تطـابق خـوبی بـا     سختی، مقاومت و باریک شدید

  دهد. نشان نمی FEMA440ضرایب پیشنهادي در 
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