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:چکیده 
قرارارزیابیموردشفافطوربهزلزلهخطرمتفاوتسطوحبرابردرهاسازهخسارتآندرکهنواستروشیعملکرد،اساسبرطراحیروش

اینبهنیلبراي.شودمیکنترلاعضاپذیريشکلوسختیمقاومت،کردنمحدودباهاسازهايسازهغیروايسازهعملکردهايوگیردمی
نیازمورداولیهسختیومقاومتسازهاولیهمشخصاتتحلیل،اینانجامبراي.استضروريايسازهمدلرويغیرخطیتحلیلیکها،هدف
ایناصلیهدف.بودخواهدترسریعوترسادهسازه،طراحیوتحلیلانجاممراحلباشد،ترنزدیکنهاییمقدارهايبهاولیهمقدارهايچههر. است

. آورددستبهغیرخطیتحلیلانجامجهتراسازهاولیهسختیومقاومتسریع،وسادهطوربهبتوانکمک آنبهکهاستروشیارائهمقاله،
رانامنظم در ارتفاعمسلحبتنخمشیهايقانیازموردسختیومقاومتبتوانآنهاکمکبهکهشودمیپیشنهادهاییضریبمنظوراینبراي
ازعبارتندهاضریبنمود اینعیینتCPسازه انهدامو مرزLSجانیایمنی، (IOوقفهبیاستفاده،سازهعملکرديهايحالتازیکهربراي

.گیرندترتیب براي محاسبه مقاومت و سختی مورد نیاز سازه مورد استفاده قرار میکه به Cdمکانتغییرنماییضریب بزرگوRرفتارضریب
همچنین براي .در جداولی ارائه شده هستCPوIO،LSمتفاوت عملکرديهايها در حالتمقدارهاي پیشنهادي براي ضرایب رفتار این قا

.روابطی ارائه شده است که بتوان با استفاده از آن این دو پارامتر را تعیین کردتر شدن این تحقیق بر اساس نتایج حاصلسهولت امر و کاربردي
ها،سازهجانبیمکانتغییرکنترلبااولیهو سختیپایهبرشنیازموردمقاومتمحاسبهدرفوقهايضریبازاستفادهدهد،مینشانهابررسی
.کردخواهدترسریعوترسادهرا،هاسازهخطیغیرتحلیلوکارانجامبعديمراحل

،2800نامهآیینرفتار،ضریبمکان،تغییرنماییبزرگضریب،مسلح نامنظمبتنخمشیهايقا:کلیديهايواژه

عملکردبراساسطراحی
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Abstract:

Performance Base Design, The new method that structural damage to different levels danger earthquake

clearly being measured in Structural and non-structural and structural performance by limiting the strength,

stiffness and ductility members is controlled.

To reach these objectives, an analysis of nonlinear structural model is necessary. To do this analysis, the basic

structural properties strength and basic stiffness are required. The initial values are nearer to the final values,

process analysis and design, it will be easier and faster. The main objective of this paper is to present a

method that can simply and quickly to help strength and basic stiffness of the structure is achieved for

nonlinear analysis. For this purpose, factors that is suggested to predict the required strength and stiffness of

reinforced concrete frames irregular in height for each Performance Levels, the use of Immediate Occupancy

IO), Life Safety LS, and Collapse Prevention CP Performance Levels established. These factors include

the behavior factor R and displacement Coefficient Cd in ord er to calculate the required strength and

stiffness of structures used. The proposed values for behavior factor FOR these frames in Performance Levels

IO, LS and CP is Is presented in tables.Also for convenience and useful in the study The results presented are

based on relationships To be able to use these two parameters to be determined.Studies have shown that,

using the factors in calculating the required strength base shear and the basic stiffness with side

displacement control) structures, the next stage of work and non-linear structural analysis, will be easier and

faster.

Keywords:

Irregular reinforced concrete frames, displacement Coefficient , Behavior factors standard 2800 , Performance
Base Design

مقدمه- 1

ها،نامهآیینهايهدفمتداول،طراحیهايروشدراینکهعلیرغم.استتغییرحالدرايلرزهطراحیروشکشورها،بیشتردر
بیانمتوسطوخفیفهايزلزلهبرابردرزیانکنترلوجانبیتلفاترساندنحداقلبهوشدیدهايزلزلهبرابردرسازهحفظ ایستایی

سعیعملکرد،اساسبرطراحیروشدر.گیرندنمیقراراستفادهموردهاهدفاینبهرسیدنبرايکنترلیاهرمشود، ولی هیچمی
کلیطراحیفلسفهیکعملکردبراساسطراحی.شودارائهکنترلیهايروششده،تعیینپیشازبه اهدافنیلبراياستشده
روش،ایندر.گرددمیبیانايلرزهخطراتبرابردرعملکرديهايهدفبهدستیابیحسببرآن معیارهاي طراحیدرکهاست

محدودباسازهايسازهغیروايسازهعملکردهايوگرددمیمشخصروشنیبههاآنباقبول متناظرقابلهايزیانوخطرسطوح
.شودکنترل میشکل پذیريومقاومتسختی،نمودن

visionعنوانتحتگزارشیدرSEAOCتوسط1995سالدرعملکردبراساسطراحیموضوعبار،نخستین مطرح گردید 2000
معرفیبیشتريجزئیاتباعملکرديهايو هدفتوسعه داده شد ATC 40تحت عنواندر گزارشیATCتوسط1996و در سال 

اساسبرطراحیروشازدیگريهايجنبهها،نیز با همان هدفFEMA 273گزارش ،ATC 40موازات گزارش به.]1[شد
عنوان2000سالدر فایفر]. 2[شودتشریحوضوحبهقبولقابلخسارتسطوحوزلزلهخطرسطوحآندرکهنمودارائهراعملکرد

صرفاًحالتایندراستفادهموردرفتارضریب].3[کرداستفادهرفتارضریبازتوانمیعملکردبراساسطراحیروشدرکهکرد
کاربردقابلمستقیمطوربهآزاديدرجهچندهايسیستمعملکردبررسیبرايکهاستآزاديدرجهیکهايسیستمبهمربوط
پیچشدارايهايسازهبرايعملکرداساسبرطراحیدررارفتارضریبازاستفادهفایفر.کندمیطلبرادیگريتمهیداتونیست

ولیکردپیشنهادآزاديدرجهچندهايسیستمبرايرارفتارضریبازاستفاده2000سالدرمیراندا]. 4[دادتوسعه2004سالدر
ارتجاعیغیررفتاربهتوجهباعملکرداساسبرطراحیروشدر].5[کردتکمیلیمطالعاتانجامبهمنوطراآنازاستفادهروش
انجامبراي.استضروريايسازهمدلرويغیرخطیتحلیلانجامسازه،یکنیازهايتعیینبرايشدید،هايزلزلهبرابردرهاسازه
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باشد،ترنزدیکنهاییمقدارهايبهاولیهمقادیرهرچه.استنیازمورداولیهسختیومقاومتسازه اولیهمشخصاتتحلیل،این
ازحاصلسختیومقاومتازمنظوراینبرايمیتوانچندهر. بودخواهدترسریعوترسادهسازه،طراحیوتحلیلانجاممراحل
هايزلزلهبرابردرهاسازهطراحیبرايالزماطالعاتوجودعدمبهتوجهباکرد امااستفادهرایجهاينامهآئیناساسبرسازهطراحی
دقتدارايباالمقدارهايشدید،هايزلزلهبرابردرطراحیهايبه هدفنیلبرايکافیاطالعاتنبودهمچنینومتوسطوضعیف
هايقااولیهسختیومقاومتبتوانآنکمکبهکهشودمیپیشنهادروشیمقالهایندرمنظورهمینبه.بودنخواهدکافی

محاسبهبرايکلیاصولروشایندر.آوردقبول بدستقابلدقتباارتجاعی،غیرتحلیلیکانجامبرايرامسلحبتنخمشی
رفتارضریبازنیازموردمقاومتبراي محاسبهکهمعنیبدین.استرایجهاينامهآئیندرموجودروشهمانسختی،ومقاومت
بهآنکردنمحدودوسازهتغییرمکان واقعیمحاسبهجهتتغییرمکاننماییبزرگضریبسختی،محاسبهبرايوشودمیاستفاده
ضریبورفتارضریبتدقیق مقدارهايباولی.گیردمیقراراستفادهموردايسازهغیروايسازهاجزايتخریبازجلوگیريمنظور
محاسبهدقتمتوسط،وخفیفهايزلزلهبرايفوقهايضریبارائههمچنینوشدیدهايزلزلهبرايمکانتغییرنماییبزرگ

نهاییمنظور کنترلبهکهنهاییغیرارتجاعیتحلیللذاویابدمیافزایشزلزلهمتفاوتسطوحبرابردرنیازموردسختیومقاومت
بی استفادهعملکردي؛هايحالتازیکهربرايمقالهایندر.رسدمیسرانجامبهکمتريمشکالتباگیردمیانجامسازهنیازهاي

تغییرمکان نماییبزرگضریبیکورفتارضریبیک CPو جلوگیري از انهدام LSجانیتلفاتاز، جلوگیريIOوقفه 
ورفتارهايضریببرموثرهايعاملابتدابعديهايقسمتدر.شودطراحیهاآنکمکبهنظرموردسازهتاشودمیمحاسبه

بتنخمشیهايقابرايهاآنباالمقدارهايموردهايبهتوجهباسپس.شودمیارائههاآنمحاسبهروشومکاننمایی تغییربزرگ
ارائهباالهايضریببرايپیشنهاديمقدارهايها،آنمیانگینمحاسبهباانتهادروگرددمیتعیینطبقات متفاوتتعدادبامسلح

.شودمی

مکانتغییربزرگنماییضریبورفتارضریببرموثرعوامل-2

رفتارضریب- 2-1

مشخصاتخاك،مشخصاتسازه،میراییضریبسازه،اصلیتناوزمانپذیري،شکلضریبنظیر،پارامترهاییبهرفتارضریب
].2[داردبستگیطراحیاطمینانضریبوباالمودهايمشارکتافزون،مقاومتضریبمصالح،تغییرشکل–باررفتارزلزله،
نباشد،پذیريشکلظرفیتدارايايسازهاگرحقیقتدر.استسازهپذیريشکلظرفیترفتار،ضریببرموثرعاملتریناصلی
وارتجاعیپاسخدرتغییرباعثکهعاملیعنوانبهسازهاصلیتناوزمان.گرفتنظردررفتارضریبآنبرايتواننمی

سختهايسازهبرايرفتارضریبمقداربرتناوزمانتاثیر.گذاشتخواهدتاثیررفتارضریبمقداربربودخواهدسازهغیرارتجاعی
درسازهپاسخدرتغییرباعثانرژياتالفمکانیسمیکعنوانبهمیرایی. استترمحسوسبسیارپایینهايتناوزمانداراي
شاملسازهبرواردهزلزلهمشخصاتهمچنین. بودخواهدموثررفتارضریبمقداردرنتیجهدروغیرارتجاعیوارتجاعیحالت

کههستندمتفاوتیشکلتغییر-باررفتاردارايمصالح.داردرفتار تاثیرضریببرفرکانسیمحتوايوتداوممدتشتا،حداکثر
کاهندگیومقاومتتنزلدارايکهمصالحیتغییرشکل- بارمدل.گذاشتخواهدرفتار تاثیرضریبمقداربرهاآنازیکهرانتخا
سببزلزله،نیرويمحاسبهدرباالترارتعاشیمودهايمشارکتگرفتننظردر.هستنددارارارفتارضریبکمترینهستند،سختی
درجهچندهايسیستمدررفتارضریبافزایشدرعاملتریناصلیعنوانبهافزونمقاومتضریب.شدخواهدرفتارضریبکاهش
وجودوزلزلهبرابردرهاسازهبارگذاريهاينامهآئیندراطمیناناعمال حاشیهعدمپذیرشعلتبههمچنین.رودمیشماربهآزادي

].6[یابدمیافزایشطراحیاطمینانضریبمقداربامتناسبرفتارضریبها،سازهطراحیهاينامهآئیندرایمنیحاشیهاین
اطمینانو ضریبRsافزونمقاومتضریبمصالح،تغییرشکلباررفتار،Tسازهاصلیتناوزمان،µپذیريشکلضریب
.گیرندمیقرارنظرمدرفتارضریبمحاسبهبرايتحقیقایندرکههستندرفتارضریبتعییندرموثرعواملترینمهمYطراحی

تغییرمکاننماییبزرگضریب- 2-2

و،Rsمقاومت افزون،ضریب،µپذیري شکلاز، ضریبمکان عبارتندتغییرنماییبزرگضریببرموثرعواملترینمهم
.گیرندمیقرارنظرمدآنمقدارمحاسبهدرکهYطراحیضریب اطمینان
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مکانتغییرنماییبزرگضریبورفتارضریبتعیینروش- 3

رفتارضریبتعیینروش- 3-1

واقعی، برش پایه طراحی بایست رابطه بین برش پایه یانگ نشان داد که براي بدست آوردن ضریب رفتار به نحوي می1991در سال 
، نشان داد که ضـریب رفتـار   1آل شده مطابق شکل یانگ با استفاده از منحنی ظرفیت ایده. و برش پایه االستیک تئوریک تعریف گردد

.باشدضریب مقاومت افزون و ضریب تنش مجاز میپذیري،متشکل از پارمترهاي ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل

نمودار منحنی ظرفیت سازه : 1شکل 

:]7[زیر معرفی نمودبه صورتاي رابطهیانگ با استفاده از نمودار منحنی ظرفیت سازه براي محاسبه ضریب رفتار 

1R = Rµ × Rs × Y

شکل µضریب اطمینان طراحی و Yضریب مقاومت افزون است، Rsضریب رفتار ناشی از شکل پذیري است، µRاخیر، هدر رابط
.گردندي این بخش تشریح میااست که در ادامهپذیري سازه

ضریب رفتار ناشی از شکل پذیري -1- 3-1

پذیري ارائه روابطی وابسته به ضریب شکلبراي سه محدوده از زمان تناو سیستم، 1940نیومارك و هال با بررسی زلزله السنترو 
ناسار و ]. 8[دادارتباط می µو شکل پذیري سازه  Tرا به زمان تناو سازه   پذیري دادند که ضریب رفتار ناشی از شکل

هاي چند تغییر شکل مصالح را در محاسبه ضریب رفتار سازه-مدل بارپذیري، زمان تناو اصلی سازه و اثرات ناشی از شکلکروینگلر
پذیري و پریود ویدیک و همکاران روي ضریب رفتار بر حسب شکل]. 9[درجه آزاد احداث شده در محل سنگی و رسوبی وارد کردند

بار، تغییر ، میرایی سیستم، مدلها عوامل زیادي از جمله مشخصات زلزله، مشخصات خاك منطقهکردند آنمحل ساخت سازه مطالعه
میرندا و بترو یک ضریب ]. 10[پذیري سازه را در محاسبه ضریب رفتار سازه منظور کردندشکل مصالح، زمان تناو و ضریب شکل

روابط پیشنهادي میرندا بر حسب خاك نرم، آبرفتی . پذیري و مشخصات خاك و زلزله بیان کردرفتار بر حسب زمان تناو، شکل
درصد بدست 5فرض میرایی ها باشتا نگاشت مختلف در محدوده وسیعی از انواع خاك124این روابط بر اساس . نگی بودوس
:در این تحقیق از این رابطه استفاده شده استکه] 11[آمد
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ناسار و ]. 8[دادارتباط می µو شکل پذیري سازه  Tرا به زمان تناو سازه  Rµ پذیري دادند که ضریب رفتار ناشی از شکل

هاي چند تغییر شکل مصالح را در محاسبه ضریب رفتار سازه-مدل بارپذیري، زمان تناو اصلی سازه و اثرات ناشی از شکلکروینگلر
پذیري و پریود ویدیک و همکاران روي ضریب رفتار بر حسب شکل]. 9[درجه آزاد احداث شده در محل سنگی و رسوبی وارد کردند

بار، تغییر ، میرایی سیستم، مدلها عوامل زیادي از جمله مشخصات زلزله، مشخصات خاك منطقهکردند آنمحل ساخت سازه مطالعه
میرندا و بترو یک ضریب ]. 10[پذیري سازه را در محاسبه ضریب رفتار سازه منظور کردندشکل مصالح، زمان تناو و ضریب شکل

روابط پیشنهادي میرندا بر حسب خاك نرم، آبرفتی . پذیري و مشخصات خاك و زلزله بیان کردرفتار بر حسب زمان تناو، شکل
درصد بدست 5فرض میرایی ها باشتا نگاشت مختلف در محدوده وسیعی از انواع خاك124این روابط بر اساس . نگی بودوس
:در این تحقیق از این رابطه استفاده شده استکه] 11[آمد
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مکانتغییرنماییبزرگضریبورفتارضریبتعیینروش- 3

رفتارضریبتعیینروش- 3-1

واقعی، برش پایه طراحی بایست رابطه بین برش پایه یانگ نشان داد که براي بدست آوردن ضریب رفتار به نحوي می1991در سال 
، نشان داد که ضـریب رفتـار   1آل شده مطابق شکل یانگ با استفاده از منحنی ظرفیت ایده. و برش پایه االستیک تئوریک تعریف گردد

.باشدضریب مقاومت افزون و ضریب تنش مجاز میپذیري،متشکل از پارمترهاي ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل

نمودار منحنی ظرفیت سازه : 1شکل 

:]7[زیر معرفی نمودبه صورتاي رابطهیانگ با استفاده از نمودار منحنی ظرفیت سازه براي محاسبه ضریب رفتار 

1R = Rµ × Rs × Y

شکل µضریب اطمینان طراحی و Yضریب مقاومت افزون است، Rsضریب رفتار ناشی از شکل پذیري است، µRاخیر، هدر رابط
.گردندي این بخش تشریح میااست که در ادامهپذیري سازه

ضریب رفتار ناشی از شکل پذیري -1- 3-1

پذیري ارائه روابطی وابسته به ضریب شکلبراي سه محدوده از زمان تناو سیستم، 1940نیومارك و هال با بررسی زلزله السنترو 
ناسار و ]. 8[دادارتباط می µو شکل پذیري سازه  Tرا به زمان تناو سازه   پذیري دادند که ضریب رفتار ناشی از شکل

هاي چند تغییر شکل مصالح را در محاسبه ضریب رفتار سازه-مدل بارپذیري، زمان تناو اصلی سازه و اثرات ناشی از شکلکروینگلر
پذیري و پریود ویدیک و همکاران روي ضریب رفتار بر حسب شکل]. 9[درجه آزاد احداث شده در محل سنگی و رسوبی وارد کردند

بار، تغییر ، میرایی سیستم، مدلها عوامل زیادي از جمله مشخصات زلزله، مشخصات خاك منطقهکردند آنمحل ساخت سازه مطالعه
میرندا و بترو یک ضریب ]. 10[پذیري سازه را در محاسبه ضریب رفتار سازه منظور کردندشکل مصالح، زمان تناو و ضریب شکل

روابط پیشنهادي میرندا بر حسب خاك نرم، آبرفتی . پذیري و مشخصات خاك و زلزله بیان کردرفتار بر حسب زمان تناو، شکل
درصد بدست 5فرض میرایی ها باشتا نگاشت مختلف در محدوده وسیعی از انواع خاك124این روابط بر اساس . نگی بودوس
:در این تحقیق از این رابطه استفاده شده استکه] 11[آمد



“1394مهرماه 15-تهران- هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران”

٥

1
1








R 2

یسنگهايینزميبرا
2150.61 1

1
10 2

In Te
T T T

    


ی                   رسوبهايینزميبرا
220.21 2

1
12 5

In Te
T T T

    


با خاك نرمهايینزميبرا
23/ 0.353

1
3 4

gIn T Tg gT T
e

T T

 
   

ضریب مقاومت افزون -2- 3-1

در صورتی که در برابر بارهاي . شوندصورت ارتجاعی طراحی میاي بهها در برابر بارهاي غیر لرزههاي طراحی، سازهنامهدر آئین
. ها در مرحله غیرارتجاعی استفاده کنندجذ انرژي سازهتوانند از خاصیت اي، مجاز به استفاده از عملکرد غیرارتجاعی هستند و میلرزه

چنین مقاومتی در روند . کند استفاده کننداي که در مرحله غیرارتجاعی بروز میتوانند از مقاومت اضافهاین حالت میهمچنین در
به این . یابدیداري سازه خاتمه میآید و در آستانه ناپادر اعضاي سازه پدید می لوالهاي خمیريدرپی مفاصل پالستیک تشکیل پی

قاومت سازه به مقاومت شود و برابر است با نسبت حداکثر مشود که با ضریب مقاومت افزون بیان میافزون گفته میمقاومت، مقاومت
.]12[ارتجاعی آن

ضریب اطمینان طراحی 3- 3-1

شود که به صورت افزایش بار ضریب اطمینان در نظر گرفته میهاي طراحی، براي افزایش اطمینان از مقاومت سازه،نامهدر آیین
ها در برابر زلزله اما در طراحی سازه. شودها اعمال میو یا هر دو مورد، در طراحی سازه تنش مجاز، کاهش مقاومت اعمال ضر بار

شوند که تحت سطح بار تعریف اي طراحی مینهها به گوشود و سازهبا توجه به سطح باالي نیروي زلزله، ضریب اطمینان اعمال نمی
اي، ضریب اطمینان براي اي و غیرلرزهها در برابر بارهی لرزهسازي طراحی سازهبراي همسان. شده به حداکثر مقاومت خود برسند

اعمال به سازه بر ضریب اي، مقدار نیروي زلزله در مرحله ي لرزهاگردد ولی براي حذف آن براي بارهطراحی بار زلزله نیز اعمال می
].12[شود منظور میاین ضریب در ضریب رفتار اثرهاي بارگذارينامهدر آئین. شودتقسیم می Yاطمینان 

مکانتغییرنماییبزرگضریب- 3-2

]13[شودمیتعیین3يرابطهازمکانتغییرنماییبزرگضریب

3

هاي نامنظم در ارتفاع مکان قاتغییرنماییبزرگضریبضریب رفتار و تعیین- 4

تعدادبادهانهسهمسلح نامنظم در ارتفاعبتنخمشیقا31تغییرمکاننماییبزرگضریبورفتارضریبتعیینمنظوربه
بارگذارينامهآئینبارگذاري،براي.شدطراحیهانامهآئیناساسبروشدانتخا2شکل دوازده طبقه طبقات سه، شش، نه و 

d sC R Y  
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ادامه مراحلدر.گرفتقراراستفادهموردبتن مسلحهايسازهطراحینامهآئینبراي طراحی،و 2800استاندارد ایرانايلرزه
.شودمیهئاراتغییرمکاننماییبزرگضریبورفتارضریبتعیینمتفاوت

هاتیپ قا: 2شکل 

تحلیل به این منظور، پس از طراحی اولیه سازه،. باشدبراي تعیین ضریب رفتار واقعی طبق روش یانگ، نیاز به منحنی ظرفیت سازه می
در مدل غیرخطی مورد . بر روي آن انجام شدP-Δاستاتیکی غیر خطی تحت اثر نیروهاي فزاینده جانبی و با در نظر گرفتن اثر 

سپس با استفاده . ، به صورت دو خطی ساده شد]14[اي ایراناستفاده در تحقیق، منحنی ظرفیت، بر اساس دستور العمل بهسازي لرزه
ها را کان سازهمتغییرنماییبزرگضریبها و از پارامترهاي مربوط به منحنی دو خطی و سایر مشخصات سازه، ضریب رفتار قا

.ارائه شده است3الی 1محاسبه کرد که نتایج براي سه سطح عملکردي در جداول 



“1394مهرماه 15-تهران- هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران”

٧

پارامترهاي موثر بر آنوIOوقفه ها در سطح عملکرد بیقار ضریب رفتا:1جدول 

ضریب رفتار
R

تغییرمکان نماییضریب بزرگ

dC

ضریب تنش 
Yمجاز 

مقاومت افزون
Rs

ضریب کاهش نیرو 
Rµ

پذیري شکل
µ

دوره تناو 
T

قا

9/62/765/163/156/266/2614/01T3

54/69/668/16/143/256/2601/02T3

96/634/674/15/128/243/2540/03T3

93/532/688/159/198/111/2536/04T3

89/651/668/148/175/26/2854/01T6

89/643/610/232/148/232/2883/02T6

53/632/630/187/168/259/2798/03T6

04/638/636/169/176/262/2840/04T6

88/507/635/159/182/273/2792/05T6

78/557/544/17/136/227/2807/06T6

26/768/678/130/112/387/2919/07T6

74/629/665/145/181/262/2883/08T6

98/57/570/146/140/228/2836/09T6

67/679/565/138/192/253/2121/11T9

44/656/536/151/113/370/2129/12T9

55/673/522/182/194/257/2104/13T9

23/648/542/148/195/259/2083/14T9

11/55/434/134/184/25/2081/15T9

67/502/532/155/177/245/2057/16T9

794/506/163/111/449/3214/17T9

13/537/403/128/187/329/3170/18T9

29/644/520/177/195/256/2114/19T9

84/758/620/163/127/376/2400/11T12

75/525/543/127/114/387/2414/12T12

09/617/533/156/1355/2364/13T12

1/615/539/133/129/378/2375/14T12

08/617/539/146/198/253/2350/15T12

8/596/427/15/103/358/2330/16T12

75/668/540/132/165/307/3489/17T12

52/649/539/132/155/399/2451/18T12

26/628/542/13/138/385/2400/19T12
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پارامترهاي موثر بر آنوLSها در سطح عملکرد ایمنی جانی قار ضریب رفتا:2جدول 

ضریب رفتار
R

تغییرمکان نماییضریب بزرگ

dC

ضریب تنش 
Yمجاز 

مقاومت افزون
Rs

نیرو ضریب کاهش 
Rµ

پذیري شکل
µ

دوره تناو 
T

قا

5/793/765/166/174/290/2614/01T3

18/762/768/163/162/278/2601/02T3

46/602/774/154/140/262/2540/03T3

41/691/688/160/113/230/2536/04T3

87/714/768/150/146/381/2854/01T6

5/706/710/234/197/254/2883/02T6

15/79/730/105/283/280/2798/03T6

03/768/636/173/199/284/2840/04T6

63/643/635/163/102/393/2792/05T6

41/617/644/173/158/249/2807/06T6

9/734/778/133/136/310/3919/07T6

34/79/665/148/103/383/2883/08T6

51/627/670/148/159/250/2836/09T6

3/735/665/139/118/377/2121/11T9

98/606/636/152/14/395/2129/12T9

22/732/622/184/121/381/2104/13T9

82/6642/15/123/384/2083/14T9

53/692/534/162/1372/2081/15T9

24/668/532/156/193/267/2057/16T9

4/736/606/166/14/477/3214/17T9

2/719/603/174/114/456/3170/18T9

83/696/520/178/12/379/2114/19T9

796/520/164/156/303/3400/11T12

8/673/543/128/127/313/3414/12T12

67/666/533/153/128/379/2364/13T12

72/666/539/134/16/303/3375/14T12

73/67/539/148/127/377/2350/15T12

34/641/527/151/13/382/2330/16T12

36/718/640/133/197/333/3489/17T12

2/703/639/133/189/326/3451/18T12

9/682/542/131/17/311/3400/19T12
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پارامترهاي موثر بر آنوCPها در سطح عملکرد آستانه فروریزش قار ضریب رفتا:3جدول 

ضریب رفتار
R

تغییرمکان نماییضریب بزرگ

dC

ضریب تنش 

Yمجاز 

مقاومت افزون
Rs

ضریب کاهش نیرو 
Rµ

پذیري شکل
µ

دوره تناو 
T

قا

17/871/865/168/194/213/3614/01T3

83/736/868/165/18/299/2601/02T3

12/762/774/157/16/278/2540/03T3

05/761/788/163/128/248/2536/04T3

24/69/568/145/124/306/3854/01T6

37/88/710/235/195/275/2883/02T6

83/759/730/191/114/304/3798/03T6

74/748/736/178/123/307/3840/04T6

24/704/735/165/124/315/3792/05T6

772/644/178/177/267/2807/06T6

72/805/878/135/161/334/3919/07T6

13/860/765/15/128/307/3883/08T6

88/684/670/149/171/27/2836/09T6

13/896/665/14/152/3013/3121/11T9

11/59/536/117/169/32/3129/12T9

86/784/622/185/146/302/3104/13T9

54/76/642/150/153/309/3083/14T9

45/753/634/164/137/395/2081/15T9

8/699/532/158/126/387/2057/16T9

36/824/706/168/168/405/4214/17T9

11/8703/177/145/483/3170/18T9

53/754/620/18/148/303/3114/19T9

72/748/620/166/187/325/3400/11T12

51/73/643/13/1439/3414/12T12

37/721/633/154/159/302/3364/13T12

37/72/639/135/191/328/3375/14T12

57/738/639/149/164/307/3350/15T12

01/791/527/152/161/305/3330/16T12

1/881/640/134/133/463/3489/17T12

87/759/639/135/121/453/3451/18T12

58/736/642/132/1436/3400/19T12
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تعیین ضریب رفتاررابطه -5

نامنظمیشاخص- 5-1

دست آوردن این شاخص روابط مختلفی براي به. کندمیشاخص نامنظمی فاکتوري است که میزان نامنظمی قا را بیان 

این ]. 15[د باشمیهمکاران یشنهاد شده در تحقیق کارواسیس و پموجود است که یکی از پر کاربردترین روابط، رابطه 

در این رابطه نامنظمی سازه با .لیل سادگی محاسبه و گویا بودن در اکثر تحقیقات مشابه قابل مشاهده استرابطه به د

. استمیزان نامنظمی سازه در راستاي قائم نشانگرsاندیس. شودبیان می 4مطابق رابطه sاندیس 

4

ي پارامترهابراي روشن شدن . دهدعرض سقف مورد نظر را نشان میLواستبیانگر تعداد طبقات قا sn 4در رابطه 

.بهره برد 3شکل ازتوان این رابطه می

تعریف پارامترهاي شاخص نامنظمی: 3شکل 

شایان ذکر است که مقدار اندیس نامنظمی براي سازه منظم برابر یک است با افزایش مقدار اندیس نامنظمی، سازه نیز 

اندیس  4در جدول . تر خواهد بودباشد این اندیس نیز بزرگترنامنظمبه عبارت دیگر هر چه سازه ؛ خواهد بودترنامنظم

.ارائه شده استهاقاامنظمی ن

1

1

1
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1 1
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هااندیس نامنظمی قائم قا:4جدول

شاخص نامنظمی

Sقائم 

شاخص نامنظمی قا

Sقائم 

شاخص نامنظمی قا

Sقائم 

قا

187/19T93/18T625/11T3

045/11T123/19T625/12T3

045/12T1207/11T923T3

136/13T1207/12T975/14T3

136/14T12187/13T91/11T6

136/15T12187/14T91/12T6

136/16T12187/15T93/13T6

045/17T12187/16T93/14T6

136/18T1206/17T94/15T6

136/19T12187/18T93/16T6

1/17T6

نامنظمیص برحسب ارتفاع سازه و شاخهاارائه رابطه تعیین ضریب رفتار و ضریب بزرگ نمایی قا-5-2

اي ساده براي تعیین ضریب رفتار و ضریب بزرگ رابطهکه در ابتدا بیان شد، از اهداف اصلی این مقاله ارائه همان طور

به . آورددستبهها توان با یک عمل رگرسیون بر روي دادهها را میاین رابطه. استدر ارتفاعهاي بتنی نامنظمنمایی قا

هاي نامنظمی فرض این منظور ضریب رفتار و ضریب بزرگ نمایی به عنوان یک تابع وابسته به ارتفاع سازه و شاخص

باشد که در این تحقیق مورد میSPSSافزارنرمي آماري جهت انجام رگرسیون، افزارهانرمین ترمعروفیکی از . شودمی

نامنظمی و ارتفاع سازه است براي سه حالت مختلف ص ي که بر اساس شاخروابط پیشنهاد. استفاده قرار گرفته است

.باشدصورت زیر میعملکردي به

:IOوقفه ها در سطح عملکرد بیقاو ضریب بزرگ نماییررابطه تعیین ضریب رفتا5-2-1

.باشدمی672/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 5

.باشدمی759/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 6

:LSها در سطح عملکرد ایمنی جانی قاو ضریب بزرگ نماییررابطه تعیین ضریب رفتا5-2-2

.باشدمی874/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 7

.باشدمی884/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 8

0.23 0.4314.16R S   

0.26 0.3415.66dC S   

0.28 0.4215dC S   

0.12 0.359.88R S   
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: CPها در سطح عملکرد آستانه فروریزش قاو ضریب بزرگ نماییررابطه تعیین ضریب رفتا5-2-3

.باشدمی581/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 9

.باشدمی784/0ضریب همبستگی این رابطه برابر با 10

هاي بتن مسلح نامنظم ابطه پیشنهادي در تعیین ضریب رفتار قاوتوان گفت که رمیضرایب همبستگی روابطبا توجه به 
.نمایدیمدر ارتفاع مناسب عمل 

عملکرداساسبرمکان در طراحیتغییرنماییهاي رفتار و بزرگضریبازاستفادهچکونگی- 6

سهدرراارتجاعیمقاومتنیازهايتوانمیهايضریباینازبا استفاده. ارزیابی شدCdو Rمقدارهاي قبلیهايقسمتدر
رفتارضریبکمکبهیافتهکاهشنیروهايتحتايسازهتحلیلوسیلهبهکهاعضامقاومتنیازهاي. کردتعیینعملکرديحالت

صورتدروشوندمیمقایسهعملکرديحالتسهدرطراحیهاينامهآییناساسبراعضامقاومتهايظرفیتباشودمیمحاسبه
تحتسازهتحلیلکمکبهکهايسازهمکانتغییرنیازهايیاايسازهسختینیازهايهمچنین. شوندمیطراحیبازاعضانیاز،

هايتغییرمکانباشوندمیضرمکانتغییرنماییبزرگضریبدروشوندمیمحاسبهرفتارضریببامتناسبیافتهکاهشنیروي
تصحیحاعضاابعادنیازصورتدروشوندمیمقایسهعملکرديحالتسهدرشوندمیمعرفیطراحیهاينامهآییندرکهمجاز
یکها،آنپذیريشکلنیازهايتامینبراياعضانهاییابعادتعیینبراي.شودمیتعییناعضااولیهابعادفرایندبا این.شوندمی

سازهمهندسین.استالف ساده:ازعبارتندکهاستمزیتچندیندارايپیشنهاديروشاین.استضروريغیرارتجاعیتحلیل
.استگرفتهانجاممربوطپارامترهايوزمینهایندرزیاديتجربیتحقیقاتج.هستندآشناآنبا

گیرينتیجه- 7

اجرايمنظوربهمسلح نامنظم در ارتفاعبتنخمشیهايقااعضاياولیهمقاومتوسختیمحاسبهبرايروشیکمقالهایندر
متفاوتهايحالتبراينماییبزرگضریبسهرفتار وضریبسهروشایندر. استشدههئاراعملکرداساسبرطراحیمعیارهاي
ولاجددراعداداینمقدارهاي. استشدهمعرفیانهدامازجلوگیريوجانیتلفاتازجلوگیريوفقه،بیاستفادهسازهعملکردي

با داشتن ارتفاع سازه و اندیس نامنظمی آن به سادگی ضریب رفتار وضریب 10الی 5همچنین با ارائه روابط.استشدهارایه5تا 3
باوآیدمیدستبهاعضاايسازهمقاومتنیازهايرفتار،هايضریبازبا استفاده.هاي نامنظم را تعیین کردبزرگ نمایی قا

بایستمیاعضاابعادکردننهاییبراي.شودمیمحاسبهاعضاسختینیازهايتغییرمکان،نماییبزرگهايضریبازاستفاده
مقاومتمحاسبهدرهاآنازاستفادهوهاي ارائه شدهضریبدهد،مینشانهابررسی.شوداعمالعملکرداساسبرطراحیمعیارهاي

وترسادهرا،هاسازهخطیغیرتحلیلوکارانجاممراحلها،سازهجانبیتغییرمکانکنترلبااولیهسختیوپایهبرشنیازمورد
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