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چىیذُ
در همالِ حاضز ،عاختواىّای تا لاب خوؾی ٍیضُ هَخَد وِ تز اعاط ضَاتظ آییي ًاهِ ٍ -4:22یزایؼ دٍم عاختِ ؽذُاًذ
تز اعاط ًیاس لزسُای اعتاًذارد ٍ -4:22یزایؼ عَم هَرد ارسیاتی لزسُای لزار گزفتِاًذ .تذیي هٌظَر اس آًالیش پَػ آٍر ٍ
رٍػ عیف ظزفیت ارائِ ؽذُ در  ATC-40اعتفادُ ؽذُ اعتّ .وچٌیي خْت تفغیز ًتایح حاصلِ اس عغَح ػولىزد ارائِ
ؽذُ در دعتَرالؼول تْغاسی لزسُای ایزاى (ًؾزیِ  )582اعتفادُ ؽذُ اعتً .تایح ًؾاى هیدّذ وِ ایي عاختواىّا تذلیل ػذم
تأهیي هماٍهت ٍ عختی هَرد اًتظار ،در هحذٍدُ ػولىزدی هَخَد در ًؾزیِ ً 582ثَدُ ٍ ًیاسهٌذ تمَیت لزسُای هیتاؽٌذ.
تذیي هٌظَر اس هْارتٌذ هتؼارف ّوگزای ( :ؽَرى) اعتفادُ ؽذُ اعتً .تایح ًْایی حاوی اس آى اعت وِ اعتفادُ اس ایي ؽیَُ
تمَیتی ػلیزغن واّؼ ظزفیت اعتْالن اًزصی عاسُ ،هَخة افشایؼ لاتل لثَل هماٍهت ٍ عختی عاسُ هیؽَد.
ٍاصُّای ولیذی :تمَیت لزسُای ،عغَح ػولىزد ،لاب خوؾی ٍیضُ ،تادتٌذ ّوگزای ؽَرى


 .1همذهِ
عاسُّایی وِ تزای هٌاعك تا لزسُخیشی تاال عزاحی هیؽًَذ تایذ دٍ هؼیار را ارضا وٌٌذ .اٍل ایٌىِ تایذ دارای عختی
وافی تزای وٌتزل تغییزهىاى خاًثی تَدُ تا اس ٍلَع ّز گًَِ خغارت عاسُای ٍ غیز عاسُای در عی سهیيلزسُّای هتَعظ ٍلی
هىزر خلَگیزی تِ ػول آیذّ .وچٌیي عاسُ تایذ هماٍهت ٍ ؽىل پذیزی وافی داؽتِ تاؽذ تا تحت سلشلِّای ؽذیذ اس
فزٍریشػ آى خلَگیزی ؽَد .خغارت عاسُای هحذٍد ٍ خغارت غیز عاسُای هداس اعت.
لابّای خوؾی ٍ هْارتٌذی ّوگزا در عاختواىّای فَالدی تغَر گغتزدُای تِ ػٌَاى عیغتن هماٍم در تزاتز سلشلِ
هَرد اعتفادُ لزار هیگیزًذ ،گزچِ ّیچ یه اس آىّا ًویتَاًذ عختی ٍ ؽىلپذیزی هَرد ًیاس را تَأهاً ارضا وٌذ .در حالی
وِ لابّای خوؾی ؽىلپذیزی هٌاعثی داؽتِ ٍ لابّای هْارتٌذی ّوگزا دارای عختی هٌاعثی هیتاؽٌذ ] .[3اهزٍسُ اًثَّی
اس عاختواىّای ضزٍری (گزٍُ  3اس عاختواىّای تا اّویت سیاد در آئیيًاهِ ٍ -4:22یزایؼ دٍم ]ٍ )[4خَد دارًذ وِ تٌا
تِ دالیل هتؼذدی احغاط هیؽًَذ ًتَاًٌذ حذالل ًیاسّای لزسُای هذًظز آییيًاهِّای خاری را تأهیي وٌٌذ .اها لثل اس الذام تِ

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 5ي  6اردیبُشت ماٌ ، 35;5جُاد داوشگاَی استان کرمان

تمَیت لزسُای یه عاسُ ،السم اعت ػولىزد لزسُای آى تحت سلشلِی ًیاس ،ارسیاتی ؽذُ ٍ اس ًیاس یا ػذم ًیاس آى تِ تمَیت
لزسُای اعویٌاى حاصل گزدد.
اٍلیي گام در ارسیاتی تمَیت لزسُای یه عاسُ ایي اعت وِ تا تَخِ تِ اّویت عاسُ ٍ ؽزایظ التصادی ،یه ّذف
1

ػولىزد هٌاعة تزای عاسُ اًتخاب ؽَد .تٌاتِ تؼزیف ،یه ّذف ػولىزد تزای یه عاسُی هؼیي ،هؾخص هیوٌذ وِ تحت
چِ سلشلِای چِ هیشاى آعیة در عاسُ هداس اعت .تِ ػثارتی دیگز ،یه ّذف ػولىزد ،تزاس ػولىزد هغلَب عاختواى را تزای
2

سهیيلزسُی دادُ ؽذُ هؾخص هیوٌذ .تؼذ اس اًتخاب ّذف ػولىزد عاختواى ،هیتَاى ًیاس لزسُای (تزاس سلشلِ) را تزای
اعتفادُ در آًالیش ٍ حذاوثز آعیة هداس (تزاس ػولىزد) را تزای اعتفادُ در ارسیاتی ٍ عزح تمَیت عیغتنّای عاسُای ٍ
غیزعاسُای عاختواى تؼییي وزد ].[5

 .2هذلّای هَرد هغالؼِ
هذلّای هَرد اعتفادُ در ایي تحمیك اس ًَع عاختواىّای تا اّویت خیلی سیاد ٍ در هٌاعك تا خغز ًغثی لزسُای خیلی
3

سیاد هیتاؽٌذ .ایي هذلّا تصَرت عاختواىّای  9 ٍ 7 ،5عثمِ تَدُ وِ دارای عیغتن لاب خوؾی ٍیضُ ی فَالدی هیتاؽٌذ
وِ تِ تزتیة تا ًامّای  SMRF7 ٍ SMRF5 ،SMRF3هؾخص ؽذُاًذ .هذلّای فَق تز رٍی خان ًَع  IIدر ًظز
گزفتِ ؽذُاًذ .تارگذاری ثملی ٍ لزسُای تزاعاط ضَاتظ اعتاًذاردّای ;ٍ -4:22 ٍ 73یزایؼ دٍم تز هذلّای عاسُای
اػوال ؽذُ عپظ عاسُّا تحت تحلیل اعتاتیىی غیزخغی لزار گزفتِ ٍ عزاحی ؽذُاًذ .ایي هذلّا پظ اس تمَیت تا تادتٌذ
ّنهزوش تا ًامّای  SMRF7+CBF ٍ SMRF5+CBF ،SMRF3+CBFهؾخص ؽذُاًذ .ایي لابّا اس یه عاسُی
عِ تؼذی اًتخاب ؽذُاًذ .پالى عاختواى تِ ّوزاُ هَلؼیت لاب ٍ هْارتٌذّا در ؽىل (ً )3ؾاى دادُ ؽذُ اعت.

ؽىل ( :)3هَلؼیت لاب ٍ هْارتٌذّای هَرد هغالؼِ

1

Performance Objective
Seismic Demand
3
Special Moment Resistant Frame
2

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 5ي  6اردیبُشت ماٌ ، 35;5جُاد داوشگاَی استان کرمان

 .3فزضیات هَرد اعتفادُ تزای ارسیاتی لزسُای ًوًَِّا
تزای تزرعی ٍ ارسیاتی رفتار غیزخغی ًوًَِّا در تزاس ػولىزد هَرد ًظز ،اس آًالیش اعتاتیىی غیزخغی ٍ
رٍػ عیف ظزفیت 1ارائِ ؽذُ در  6 ATC-40اعتفادُ ؽذُ اعت .هذل عاسی ،تحلیل ،عزاحی ٍ تزرعی رفتار
غیز خغی ًوًَِّا تِ ووه ًزمافشار  [8ٍ 7] ETABS2000صَرت گزفتِ اعتّ .وچٌیي اس هؼیارّای پذیزػ
ارائِ ؽذُ در  ٍ 9 FEMA356دعتَرالؼول تْغاسی لزسُای ایزاى  :اعتفادُ ؽذُ اعت.
هغاتك خذٍل پیَعت  3دعتَرالؼول تْغاسی لزسُای ایزاى (ًؾزیِی  ،)582تزای عاختواىّای اس ًَع
اهذادی (هاًٌذ تیوارعتاى) ،تایغتی ّذف تْغاسی ٍیضُ اًتخاب ؽَد .فلذا تایغتی تزای سلشلِ عغح خغز ،3ػولىزد
لاتلیت اعتفادُ تیٍلفِ ٍ تزای سلشلِ عغح خغز ،4-ػولىزد ایوٌی خاًی تأهیي گزدد .تذیي هٌظَر در ایي تحمیك
اّذاف سیز دًثال ؽذُ اعت:
 -3عاسُ تحت سلشلِی عغح خغز 3اس تزاس لاتلیت اعتفادُی تیٍلفِ تداٍس ًىٌذ.
 -4عاسُ تحت سلشلِی عغح خغز 4اس تزاس ایوٌی خاًی تداٍس ًىٌذ.
هزاحل ولی تؼییي عغح ػولىزد عاسُّای هَرد هغالؼِ ،تصَرت اػوال ًیزٍی خاًثی تِ عاسُ ٍ اًدام
تحلیل پَػ اٍر 2تا رعیذى تغییزهىاى ّذف (تام) تِ تغییزهىاى ًمغِی ػولىزد ٍ در ًْایت تؼییي عغح ػولىزد
عاسُّا هیتاؽذ.
تزویثات تار هَرد اعتفادُ تزای تحلیل تا رػایت تٌذّای  5-3-5-5-5 ٍ :-4-5دعتَرالؼول تْغاسی
لزسُای ایزاى اًتخاب ؽذُاًذ .تذیي صَرت وِ اس حذ تاال ٍ پاییي اثزات تار ثملی تِ ّوزاُ دٍ ًَع تَسیغ تار خاًثی
اعتفادُ ؽذُ اعت وِ در هدوَع ًَ 6ع تزویة تار ثملی ٍ خاًثی تِ دعت آهذُ اعت .تا اػوال تارگذاری خاًثی
در دٍ خْت رفت ٍ تزگؾت تؼذاد تزویثات تار تِ  :تزویة افشایؼ هییاتذ .ایي تزویثات تار تصَرت سیز
هیتاؽٌذ.
GRAV1
)=1.1(QD+QL
PUSHG1TX1 =1.1(QD+QL)+EX
PUSHG1TX2 =1.1(QD+QL)-EX
PUSHG1UX1=1.1(QD+QL)+AcclX
PUSHG1UX2=1.1(QD+QL)-AcclX
GRAV2
=0.9QD
PUSHG2TX1 =0.9QD +EX
PUSHG2TX2 =0.9QD -EX
PUSHG2UX1=0.9QD +AcclX
PUSHG2UX2=0.9QD -AcclX

Capacity Spectrum
Push Over

1
2
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تزای ًاهگذاری تزویة تارّا اس الگَی ؽىل ( )4اعتفادُ ؽذُ اعت.

ؽىل( :)4عاختار ًاهگذاری تزویة تارّا
تحت تزویثات تار تذعت آهذُ ،رفتار ٍ ػولىزد لزسُای عاسُّا تا وٌتزل دٍ هؼیار سیزهَرد تزرعی ٍ ارسیاتی لزار
گزفتِ اعت:
الف) تزاعاط تؾىیل هفاصل پالعتیه در اػضا (هؼیار هماٍهت)
ب) تزاعاط همذار تغییزهىاى ًغثی عثمات (هؼیار عختی)

ً .4تایح حاصل اس تحلیل پَػ اٍر
آًالیش اعتاتیىی غیزخغی رٍی هذلّای هَرد هغالؼِ اًدام ؽذُ ٍ عغَح ػولىزد عاسُّا هَرد ارسیاتی لزار
گزفتِ اعت .تِ هٌظَر تزرعی رفتار اػضای عاسٍُ ،ضؼیت تؾىیل هفاصل پالعتیه اس لحاػ تؼذاد ٍ هَلؼیت در
ًمغِی ػولىزد در اػضای عاسُای تزرعی ؽذُ اعت .ایي ًتایح تصَرت درصذی اس تؼذاد ول هفاصل ایداد ؽذُ
در هحذٍدُ عغَح ػولىزدی هَرد ًظز تزای تزویثات هختلف تارگذاری تحت سلشلِّای عغح خغز ٍ 3عغح
خغز 4در ؽىلّای ( )5تا (ً )7ؾاى دادُ ؽذُ اعت.

ؽىل( :)5تؼذاد هفاصل اػضا در ًمغِی ػولىزد تزای ًوًَِی  SMRF3تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 5ي  6اردیبُشت ماٌ ، 35;5جُاد داوشگاَی استان کرمان

ؽىل( :)6تؼذاد هفاصل اػضا در ًمغِی ػولىزد تزای ًوًَِی  SMRF5تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4

ؽىل( :)7تؼذاد هفاصل اػضا در ًمغِی ػولىزد تزای ًوًَِی  SMRF7تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4
ًتایح تیاًگز ایي اعت وِ هیشاى آعیةّای عاسُای در ّز عِ هذل  SMRF7 ٍ SMRF5 ،SMRF3در هحذٍدُ
ػولىزد هَرد اًتظار ًویتاؽٌذ .تِ عَری وِ ایي آعیةّا تحت سلشلِ عغح خغز  3اس تزاس لاتلیت اعتفادُی تی ٍلفِ )ٍ (IO
تحت سلشلِ عغح خغز  4اس تزاس ایوٌی خاًی ) (LSتداٍس وزدُاًذ .در ًتیدِ ایي عاسُّا دارای هماٍهت وافی خْت هماتلِ تا
سلشلِّای ًیاس ایزاى ًویتاؽٌذ.
خْت تزرعی ٍضؼیت عختی خاًثی عاسُّای هَرد هغالؼِ ،اس ًتایح تذعت آهذُ اس ًغثت گزیش تیي عثمات اعتفادُ
ؽذُ اعت .ایي ًتایح در اؽىال ( )8تا (ً ):ؾاى دادُ ؽذُ اعت.

ؽىل(ً :)8غثت گزیش تیي عثمات عاسُی  SMRF3در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 5ي  6اردیبُشت ماٌ ، 35;5جُاد داوشگاَی استان کرمان

ؽىل(ً :)9غثت گزیش تیي عثمات عاسُی  SMRF5در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4

ؽىل(ً :):غثت گزیش تیي عثمات عاسُی  SMRF7در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِی )a :عغح خغز )b 3عغح خغز4
ًتایح حاصل اس تزرعی اؽىال فَق حاوی اس آى اعت وِ تحت سلشلِی عغح خغز 3همذار گزیش عثمات در تواهی
عثمات اس تزاس ػولىزد لاتلیت اعتفادُی تیٍلفِ فزاتز رفتِ اعتّ .وچٌیي تحت سلشلِی عغح خغز 4ایي ًغثت تزای عثمات
هیاًی اس تزاس ػولىزد ایوٌی خاًی تداٍس وزدُ اعت .فلذا تمَیت لزسُای ایي عاسُّا خْت تأهیي ؽزایظ ػولىزدی هَرد
اًتظار اختٌاب ًاپذیز هیتاؽذ.

 .5تزرعی ػولىزد عزح تمَیتی SMRF+CBF
ؽیَُای وِ تِ هٌظَر تمَیت لزسُای عاسُّای اٍلیِ هذ ًظز لزار گزفتِ اعت اعتفادُ اس هْارتٌذی ّوگزای :
ؽىل ) (Chevronهیتاؽذ .عزاحی عیغتن هْارتٌذی تِ گًَِای صَرت گزفتِ اعت وِ ّز یه اس اػضای
عاسُای در هحذٍدُی ػولىزدی خَد ػول وٌٌذ .تِ هٌظَر همایغِ ظزفیت اعتْالن اًزصی در عیغتن اٍلیِ ٍ
عیغتن تمَیتی اس هیزایی ٍیغىَس هؤثز (( )effوِ تیاىگز هیشاى واّؼ ًیاس لزسُای االعتیه ٍ در ًتیدِ افشایؼ ظزفیت
اعتْالن اًزصی هیتاؽذ) اعتفادُ ؽذُ اعت .در ؽىلّای (;) تا ( )33تَاى اعتْالن اًزصی عاسُی اٍلیِ ٍ عزحّای تمَیتی
ارائِ ؽذُ در ّز یه اس عغَح خغز سلشلِ تا یىذیگز همایغِ ؽذُاًذ.
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ؽىل(;) :همادیز  effعاسُ  SMRF3+CBF ٍ SMRF3در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِ
 )aعغح خغز3

 )bعغح خغز4

ؽىل( :)32همادیز  effعاسُ  SMRF5+CBF ٍ SMRF5در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِ:
 )aعغح خغز3

 )bعغح خغز4

ؽىل( :)33همادیز  effعاسُ  SMRF7+CBF ٍ SMRF7در ًمغِی ػولىزد تحت سلشلِ:
 )aعغح خغز3

 )bعغح خغز4

تا تزرعی ًتایح ًْایی حاصل اس تحلیل غیزخغی عیغتنّا هؾاّذُ هیؽَد وِ تِ خاعز االعتیه هاًذى
عیغتن لزسُتز در ایي عزح تمَیت ،همذار هیزائی ٍیغىَس هؤثز ( )effتغیار ووی در ًمغِی ػولىزد حاصل ؽذُ ٍ
ًْایتاً اعتفادُ اس عیغتن  CBFخْت تمَیت عاسُی  SMRFتاػث واّؼ ظزفیت اعتْالن اًزصی ایي عاسُّا
هیؽَد.
تزای همایغِ هیشاى عختی عیغتن اٍلیِ ٍ عزح تمَیتی ارائِ ؽذُ ،اس ًغثت گزیش تیي عثمات در ًمغِ ػولىزد
عاسُ اعتفادُ ؽذُ اعت .تذیي هٌظَر ،ایي ًغثت تحت عغَح خغز  4 ٍ 3تزای ایي عیغتنّا در ؽىلّای ( )34تا
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(ً )39ؾاى دادُ ؽذُ اعت .خْت اختٌاب اس اسدحام اؽىال ،تٌْا ًتایح هزتغَ تِ تزویة تارّای ؽاهل  ٍ G1در
خْت رفت ارائِ ؽذُ اعتً .تایح تزای دیگز تزویة تارّا ًیش چٌیي اعت.

ؽىل(ً :)34غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF3+CBF ٍ SMRF3تحت سلشلِی عغح خغز3

ؽىل(ً :)35غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF3+CBF ٍ SMRF3تحت سلشلِی عغح خغز4

ؽىل(ً :)36غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF5+CBF ٍ SMRF5تحت سلشلِی عغح خغز3
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ؽىل(ً :)37غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF5+CBF ٍ SMRF5تحت سلشلِی عغح خغز4

ؽىل(ً :)38غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF7+CBF ٍ SMRF7تحت سلشلِی عغح خغز3

ؽىل(ً :)39غثت گزیش عثمات عاسُی  SMRF7+CBF ٍ SMRF7تحت سلشلِی عغح خغز4

تا تزرعی اؽىال فَق ًتیدِ هیؽَد وِ اعتفادُ اس ؽیَُ تمَیتی  SMRF+CBFتاػث افشایؼ چؾوگیز ٍ
لاتل لثَلی در هیشاى عختی تیي عثمات عاسُّای هَرد هغالؼِ ؽذُ اعت.

 .6خالصِ ٍ ًتیدِگیزی
در ایي تحمیك عاختواىّای فَالدی هَخَد تا عیغتن لاب خوؾی ٍیضُ تا تَخِ تِ رفتار ػولىزدی خَد
هَرد ارسیاتی لزسُای لزار گزفتٌذ .عپظ تا اعتفادُ اس هْارتٌذی ّوگزای ( :ؽَرى) تمَیت ؽذًذ .در ّز دٍ
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حالت ،لثل ٍ تؼذ اس تمَیت ،اس آًالیش اعتاتیىی غیز خغی خْت ارسیاتی لزسُای اعتفادُ ؽذً .تایح حاصلِ تصَرت
سیز هیتاؽذ:
 -3تزرعی ًتایح هزتَط تِ تؼذاد ٍ هَلؼیت هفاصل پالعتیه ایداد ؽذُ در اػضای عاسُای عاسُّای تا
لاب خوؾی ٍیضُ ًؾاى داد وِ ایي عاسُّا تزاس ػولىزد هَرد اًتظار را رد وزدُاًذ ،فلذا تمَیت آىّا
السم هیتاؽذ.
 -4تا تزرعی هیشاى تغییزهىاى ًغثی عثمات در هذلّای اٍلیِ هؾاّذُ ؽذ وِ ایي عاختواىّا ؽزایظ
ػولىزدی هَرد ًیاس را ارضا ًىزدُ ٍ فالذ عختی خاًثی لاتل لثَل هیتاؽٌذ.
 -5اعتفادُ اس عیغتن هْارتٌذی ّن هزوش لَالدی تزای تمَیت لزسُای عاسُّا تاػث واّؼ ظزفیت خذب
ٍ اعتْالن اًزصی عاسُ تِ هیشاى  ٪8; ٍ ٪7:تِ تزتیة تزای سلشلِّای عغح خغز ٍ 3عغح خغز4
ٍ در ػیي حال هَخة افشایؼ چؾوگیز ٍ لاتل لثَل عختی خاًثی عاسُّا تِ ؽذ.

 .9هزاخغ
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لذرتی اهیزی ،ؽً ٍ ،ؼیوی ،م ،تزرعی ٍ همایغِی ػولىزد لاتْای هْارتٌذ ساًَیی ٍ ضزتذری ،چْارهیي وٌگزُ هلی
هٌْذعی ػوزاى ،داًؾگاُ تْزاى ،ایزاى.35:9 ،

[]4

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکه ،آئیيًاهِ عزاحی عاختواىّا در تزاتز سلشلِ ،اعتاًذارد ٍ ،4:22یزایؼ دٍم،
تْزاى ،ایزاى.359: ،
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اهیٌی ،ف ٍ ،واتة ،ج ،تزرعی اهىاى تمَیت لزسُای عاسُّای فَالدی هَخَد تا اعتفادُ اس تادتٌذ ساًَیی ٍ الواى
ساًَیی ،پایاىًاهِ وارؽٌاعی ارؽذ ،داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایزاى ،تْزاى.35:3 ،

Applied Technology Council, Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings,
ATC-40 Report, Redwood City, California, November, 1996.
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[]7

فارٍلی ،ع ،راٌّوای وارتزدی تْغاسی لزسُای ،چاج اٍل ،اًتؾارات عیوای داًؼ ،تْزاى ،ایزاى.35:9 ،
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تاخی ،حّ ٍ ،اؽوی ،ج ،تىٌیهّای هذلغاسی ،تحلیل ٍ عزاحی واهپیَتزی عاسُّا در لالة پزٍصُّای وارتزدی تا
اعتفادُ اس تزًاهِّای  ،SAP2000-ETABS-SAFEچاج دٍم ،اًتؾارات آسادُ ،تْزاى ،ایزاى.35:6 ،

Applied Technology Council, Prestandard and commentary for the seismic
rehabilitation of buildings, FEMA-356 Report, Washington, Federal Emergency
Management Agency, November, 2000.
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عاسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِریشی وؾَر ،دعتَرالؼول تْغاسی لزسُای عاختواىّای هَخَدً ،ؾزیِ ؽوارُ  ،582تْزاى،
ایزاى.35:7 ،

