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:چکیده

هاي چندطبقه، یکی از انواع مهم نامنظمی است که باعث اختالل در رفتار دینامیکی سازه نی سختی یا جرم در ارتفاع ساختمانتغییرات ناگها

شده در تحقیقات نشان داده است که روش تحلیل استاتیکی معادل ارائه.گرددشده و موجب بروز خسارت در اثر زلزله در طبقات ضعیف می

هدف از . شودمیقبول نامنظم، نامناسب بوده و منتهی به خطاهاي غیرقابلهايسازهجهت تخمین نیروهاي ناشی از زلزله براي ايلرزههاينامهآیین

به این منظور در . باشدمسلح داراي نامنظمی در ارتفاع میهاي خمشی بتندر تعیین ضریب رفتار قا2800نامه تحقیق حاضر، ارزیابی ضوابط آیین

از ساختمان ارتفاعیها سعی شدهدر انتخا نمونه.شوندنامنظم در ارتفاع هستند انتخا میهايقاقا خمشی بتنی که شاملابتدا چندین

2800شده بر اساس استانداردهاي انتخانمونه.طبقه12و9و6و3هاي میان مرتبه را پوشش دهندانتخا شوند تا بتوانند اکثر ساختمان

ها، تحلیل دینامیکی غیرخطی و استاتیکی غیرخطی بر روي پس از طراحی نمونه. شوندطراحی میبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایرانزلزله و م

شده و مورد ارزیابی و مقایسه با ضریب رفتارطبق روش یانگ محاسبههاي مورد بررسی،در مرحله بعد، ضریب رفتار قا. شودها انجام میکلیه نمونه

.گیردزلزله ایران قرار می2800نامههادي توسط آیینپیشن

2800نامهآیینمسلح نامنظم، تحلیل استاتیکی معادل، بتنقاضریب رفتار، : هاي کلیدي واژه
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Abstract:

The sudden changes in stiffness or mass of multi-storey buildings height, is one of the most important types

of irregularity. This disturbs the dynamic behavior of the structure and causes damage in the weak stories

subjected to the earthquake. Recent studies have shown that the equivalent static analysis method presented in

seismic codes to estimate the forces resulting from an earthquake for irregular structures is improper and leads

to unacceptable errors. The objective of the present study is to evaluate provisions of standard 2800 in

determining behavior factor of reinforced concrete moment resisting frames with irregularity in elevation. For

this purpose, first, several concrete moment frames with irregularity in elevation are selected. Samples are

selected such that they can be included most of mid-rise buildings 3, 6, 9 and 12 story. The selected samples

are designed based on the Iranian seismic standard 2800 and Part 9 of the Iranian national building code.

After designing the samples, non-linear dynamic and static analyses are performed on all of them. In the next

step, behavior factors of the frames under consideration are calculated according to the yang's method and are

evaluated. The obtained values of achieved behavior factors are compared with the behavior factor proposed

by the Iranian seismic standard 2800

Keywords: Behavior Factor, Irregular Reinforced Concrete Frame, Equivalent static analysis,

standard 2800

مقدمه - 1

همواره در فکر آن بودند تا ،اندبردهها پیسازهیرارتجاعیغاز زمانی که محققین به خاصیت جذ انرژي زلزله در اثر تغییر شکل 

براي این منظور، شناخت دقیق نیاز .ها ارائه کنندروشی آسان و در عین حال دقیق براي در نظر گرفتن آن در تحلیل و طراحی سازه

است که براي جلوگیري از ناپایداري زود تترین نیاز هر سازه مقاوماصلی.یک سازه جهت مقابله با نیروهاي زلزله ضروري استيالرزه

یرغيکننده تخریب در اجزاکنترلسختی عامل.دومین نیاز سازه در برابر اثرات زلزله است، سختی.هنگام سازه مورد نیاز است

اجزا و یا انهدام ياسازههاي شدید است و وجود کافی آن مانع از تخریب ها در برابر زلزلهومین نیاز سازهس،پذیريشکل.استايسازه

هاي شدید شناخته ها در برابر زلزلهغیرارتجاعی سازه-يالرزهپذیري به عنوان نیاز سه عامل مقاومت، سختی و شکل.سازه خواهد شد

دارند و بدین دلیل مقدار قابل غیرخطیها در هنگام زلزله رفتاري دهد که سازهنشان میهاي گذشتهتجربه تاثیر زلزله.شوندمی

ها را معموال بر اساس ضوابط بنابراین سازه. کنندانرژي میرائی و پسماند تلف میصورتبهتوجهی از انرژي ورودي زلزله را 

تحلیل . نمایندباشد طراحی میالزم در حالت رفتار خطی االستیک میهاي زلزله براي نیروي زلزله که بسیار کمتر از نیروي نامهآیین

این نوع تحلیل نیز با توجه وقت گیر . باشدهاي شدید تنها با تحلیل غیر خطی میسر میها در مقابل زلزلهرفتار و طراحی دقیق سازه

هاي معمولی در است و انجام آن براي سازهپرهزینهبودن محاسبات و نیاز به داشتن نرم افزارهاي پیشرفته و دانش تحلیل قوي، روشی 

هاي تحلیل و طراحی سازه در محدوده خطی بنابراین با توجه به سهولت و گستردگی روش. باشدمیاقتصاديدفاتر مهندسی عمال غیر 

به این . آیدطی زلزله بدست میها، از یک طیف خنیروي زلزله براي تحلیل و طراحی خطی سازه. باشدتقلیل یافته زلزله مینیروهايبا 

، میرائی و غیره، مقاومتپذیري، اضافه سازه ناشی از عواملی مانند شکلغیرخطیرفتار دلیلبهمنظور کاهش نیروي اعمالی زلزله 

زیاد با توجه به کاربرد. کندضریبی به نام ضریب رفتار سازه، کاهش پیدا میوسیلهبهنیروي خطی محاسبه شده از طیف خطی طرح 

هاي داراي پس رفتگی در هاي خاص مانند سازهها، بازبینی و اصالح ضریب رفتار در مورد سازهنامهروش استاتیکی معادل در آیین

.باشدارتفاع ضروري می

سی تاثیر و الناشایی، به برربرزي. شوداشاره میهاآنکه به تعدادي از تحقیقات زیادي در رابطه با ضریب رفتار صورت گرفته است

فتحی و همکاران رابطه ]. 1[ها پرداختند و روابطی براساس ارتباط آن با ضریب رفتار سازه ارائه کردند ساختگاه بر ضریب رفتار سازه

یک ضریب رفتار براساس میزان صلبیت هاآنهاي فوالدي بر اساس میزان صلبیت اتصاالت بیان کردند پیشنهادي خود را در قا

زیگورگیو تاثیر محل ساخت و نزدیکی به گسل را به عنوان یکی هات]. 2[ها بیان کردند ي، ارتفاع سازه و عرض دهنه قااتصاالت فوالد
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ماهري و اکبري به بررسی نوع بادبند مورد استفاده در ]. 3[بر این اساس ارائه کرد يارابطهاز عوامل موثر بر ضریب رفتار بررسی کرد و 

ها را مورد مطالعه قرار دادند طبق این تحقیقات استفاده از بادبند فوالدي در و ضریب رفتار این نوع سازههاي بتنی پرداختندقا

ها را شکل پذیري این قازانويهشتی نسبت به بادبند بادبندشود همچنین استفاده از هاي بتنی موجب افزایش ضریب رفتار میقا

. ساخته بتنی، پرداختندهاي پیشهاي ساخته شده با پانلان به تعیین ضریب رفتار سازههاشمی و همکار]. 4[دهد بیشتر افزایش می

تسنیمی و سلیمی تاثیر محصور ]. 5[بود 8تا 5ساخته بتنی عددي بین هاي پیشهاي ساخته شده با پانلبراي سازههاآنضریب رفتار 

شود پذیري و ضریب رفتار میحصور شدگی بتن موجب افزایش شکلمهاآنشدگی بتن را در ضریب رفتار بیان کردند طبق تحقیقات 

کناري پرداختند و تاثیر این نوع اتصال تیر به صفحههاي دوگانه با اتصال امیري و همکاران به تعیین ضریب رفتار در سیستم]. 6[

نوع اتصال در طراحی سازه در برابر زلزله ستون را در قا فوالدي مورد مطالعه قرار دادند طبق نتایج این تحقیقات استفاده از این

قدرتی امیري و امیري ارتباط بین ارتفاع و ضریب رفتار در قا خمشی فوالدي ویژه را مورد ]. 7[شدموجب افزایش شکل پذیري می

رفتار در سازه هاي طراحی شده با مقاطع ایرانی، موجب کاهش ضریبافزایش ارتفاع در سازههاآنمطالعه قرار دادند طبق تحقیق 

.باشدهاي خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع میهدف از این تحقیق ارائه ضریب رفتار قا].8[شود می

روش تعیین ضریب رفتار -2

پذیري، زمان تناو اصلی سازه، ضریب میرایی سازه، مشخصات خاك، مشخصات نظیر، ضریب شکلپارامترهاییضریب رفتار به 

]. 9[مودهاي باال و ضریب اطمینان طراحی بستگی دارد تغییر شکل مصالح، ضریب مقاومت افزون، مشارکت–ار بارزلزله، رفت

داراي ظرفیت شکل پذیري نباشد، ياسازهدر حقیقت اگر . پذیري سازه استعامل موثر بر ضریب رفتار، ظرفیت شکلتریناصلی

بایست یانگ نشان داد که براي بدست آوردن ضریب رفتار به نحوي می1991ال در س. براي آن ضریب رفتار در نظر گرفتتواننمی

آل یانگ با استفاده از منحنی ظرفیت ایده. رابطه بین برش پایه واقعی، برش پایه طراحی و برش پایه االستیک تئوریک تعریف گردد

ضریب مقاومت افزون و پذیري،یرو بر اثر شکلضریب کاهش نپارمترهاي، نشان داد که ضریب رفتار متشکل از 1شده مطابق شکل 

.باشدمیضریب تنش مجاز 

نمودار منحنی ظرفیت سازه : 1شکل 

رائه در روابط ا. ]10[زیر معرفی نمود به صورتيارابطهیانگ با استفاده از نمودار منحنی ظرفیت سازه براي محاسبه ضریب رفتار 

شکل پذیري µضریب اطمینان طراحی و Yضریب مقاومت افزون است ، RΩست، ضریب رفتار ناشی از شکل پذیري اµR، شده

است سازه

R = Rµ × RΩ × Y 1
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ارزیابی ضریب رفتار - 3

هاي مورد مطالعهقامعرفی -1- 3

اي بر اساس ویرایش لرزهبارگذاري . باشندهاي مورد مطالعه داراي نامنظمی از نوع عقب رفتگی در ارتفاع میقا 2با توجه به شکل 

. استفاده شده است] 12[انجام شده و براي طراحی اعضاي بتنی از مبحث نهم مقررات ملی ایران ] 11[ایران2800نامه سوم آئین

. یري خیلی زیاد، قرار دارندخطرپذها داراي کاربري مسکونی و شکل پذیري زیاد بوده و بر روي خاك  نوع دوم و در منطقه با سازه

و در تمام طبقات داراي متر 4عرض باربر قا . باشدمتر می4ها با هم برابر بوده و مساوي متر و عرض دهانه2/3ارتفاع طبقات برابر 

. کیلو گرم بر متر مربع است200یلو گرم بر متر مربع و بار زنده ک760بار مرده 

30در فرآیند تحلیل و طراحی این قا مقاومت مشخصه بتن . فرض شده است2800ها از نوع از نوع ویژه طبق استاندارد اهمیت قا

، کرنش نهایی بتن برابر 002/0اومت بتن برابر مگاپاسکال، کرنش متناظر با حداکثر مق27386مگاپاسکال، مدول االستیسته بتن برابر 

طراحـی  . مگاپاسـکال فـرض شـده اسـت    200000مگاپاسکال و مدول االستیسته فوالد برابر 300، مقاومت جاري شدن فوالد 003/0

-IDARCزار صورت گرفته و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی با استفاده از نـرم افـ  ] ETABS]13وسیله نرم افزار ها بهقا

2D]14  [انجام شده است.

هاي مورد مطالعهقا: 2شکل 
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هاي مورد استفادهنگاشتمعرفی شتا- 3-2

در تحقیق حاضر، به منظور انجام . ها داردقایلرزه، تاثیر اساسی در ارزیابی عملکرد يالرزهيرکوردهاانتخا اطالعات مناسب از 

الی 1جدولاند ، دانشگاه برکلی بدست آمدهPEERاستفاده شده است که از سایت يالرزهد رکور10تحلیل دینامیکی غیر خطی از 

براي ایجاد همگونی با زلزله طرح مورد استفاده در طراحی قا و امکان مقایسه بهتر بین نتایج و همچنین استفاده از نتایج میانگین ). 3

براي مقیاس . اندنامه ایران براي خاك نوع دوم همپایه شدهطیف طرح آئینها با، تمام شتابنگاشتیرخطیغبراي تحلیل دینامیکی 

.ایران استفاده شده است2800نامهها از روش ارائه شده در ویرایش سوم آئین نگاشتنمودن شتا

طبقه6و 3هاي هاي انتخابی براي قامشخصات زلزله: 1جدول 

شتا نسبی ضریب مقیاس

یشینهب

دیفرنامایستگاه

1.240.37024538 Santa Monica City HallNorthridge 1994/01/171

1.900.23924157 LA- Baldwin HillsNorthridge 1994/01/172

2.140.22590015 LA- Chalon RdNorthridge 1994/01/173

2.130.22024389 LA- Century City CCNorthridge 1994/01/174

1.890.2331678 Golden Gate BridgeLoma prieta 1989/10/185

0.930.51258065 Saratoga – Aloha AveLoma prieta 1989/10/186

0.760.6216604 Cerro PrietoVictoria Mexico 1980/06/097

1.920.2425051 Parachute Test SiteWestmorland 1981/04/268

2.550.1781095 Taft Lincoln SchoolKern County 1952/07/219

1.290.38589324 Rio Dell Overpass – FFCape Mendocino 1992/0402510

طبقه9هاي هاي انتخابی براي قامشخصات زلزله: 2جدول 

شتا نسبی ضریب مقیاس

ماکزیمم

ردیفنامایستگاه

1.250.37024538 Santa Monica City

Hall

Northridge 1994/01/171

1.930.23924157 LA- Baldwin HillsNorthridge 1994/01/172

2.170.22590015 LA- Chalon RdNorthridge 1994/01/173

2.160.22024389 LA- Century City

CC

Northridge 1994/01/174

1.920.2331678 Golden Gate BridgeLoma prieta 1989/10/185
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0.940.51258065 Saratoga – Aloha

Ave

Loma prieta 1989/10/186

0.770.6216604 Cerro PrietoVictoria Mexico 1980/06/097

1.950.2425051 Parachute Test SiteWestmorland 1981/04/268

2.590.1781095 Taft Lincoln SchoolKern County 1952/07/219

1.310.38589324 Rio Dell Overpass –

FF

Cape Mendocino 1992/0402510

طبقه12هاي هاي انتخابی براي قامشخصات زلزله: 3جدول 

شتا نسبی ضریب مقیاس

ماکزیمم

ردیفنامایستگاه

1.350.37024538 Santa Monica CityNorthridge 1994/01/171

2.070.23924157 LA- Baldwin HillsNorthridge 1994/01/172

2.330.22590015 LA- Chalon RdNorthridge 1994/01/173

2.320.22024389 LA- Century City

CC

Northridge 1994/01/174

2.070.2331678 Golden Gate BridgeLoma prieta 1989/10/185

1.010.51258065 Saratoga – Aloha

Ave

Loma prieta 1989/10/186

0.830.6216604 Cerro PrietoVictoria Mexico 1980/06/097

2.090.2425051 Parachute Test SiteWestmorland 1981/04/268

2.780.1781095 Taft Lincoln SchoolKern County 1952/07/219

1.410.38589324 Rio Dell Overpass

–

Cape Mendocino 1992/0402510

ین نامهیارزیابی ضریب رفتار پیشنهادي آ-3- 3

. طراحی شدندR= 10هاي مورد نظر بر اساس ضریب رفتار، ابتدا قا2800يانامهیینآبه منظور ارزیابی ضریب رفتار پیشنهادي 

نگاشت با شتا10، تحت IDARCگیري از نرم افزاز هاي مورد مطالعه با بهرهسپس تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی قا

داخلی و به طور کلی یروهاينها، در روش تحلیل دینامیکی غیر خطی، تغییر شکل. مشخصات مذکور در بخش قبل، انجام شد

در این روش فرض بر آن است که . شودخاص محاسبه میهايهاي سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، تحت زلزلهپاسخ

اما فواصل هر گام زمانی ثابت است و پاسخ سازه تحت . تواند تغییر کندیرایی سازه از یک گام به گام بعدي میماتریس سختی و م

نسبت تغییر مکان جانبی به ارتفاع توزیع تغییرمکان نسبی 3شکل . شودهاي عددي و براي هر گام زمانی محاسبه میزلزله، به روش

مشاهده  6الی  3در شکل همانطور که. دهدیم، نشان باشدیمدینامیکی غیر خطی طبقات سازه را که حاصل از تحلیل طبقه

نسبت تغییر مکان جانبی به اشکال نشان دهنده ، یعنی نداشدهترکیبی ارائه به صورتبه دلیل کاهش حجم مقاله هاشکلاین شودیم

مه هستند و هم براي سازه طراحی شده براساس ضریب رفتار ارتفاع طبقه هم براي سازه طراحی شده بر اساس ضریب رفتار آیین نا

تجاوز نموده  درصد ارتفاع2طبقات از حد مجاز آن در سطح عملکرد ایمنی جانی اکثر مقدار تغییرشکل نسبی .باشندمیپیشنهادي 

ظر نامناسب بوده و منتهی به طرح مورد نيهاقابراي طراحی نامهیینآکه ضریب رفتار پیشنهادي دهدیماین موضوع نشان . است

.غیر ایمن شده است
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تعیین ضریب رفتار واقعی قا- 4- 3

تحلیل به این منظور، پس از طراحی اولیه سازه،. باشدبراي تعیین ضریب رفتار واقعی طبق روش یانگ، نیاز به منحنی ظرفیت سازه می

مورد استفاده غیرخطیدر مدل . بر روي آن انجام شدP-Δنظر گرفتن اثراستاتیکی غیر خطی تحت اثر نیروهاي فزاینده جانبی و با در 

سپس . به صورت دو خطی ساده شد1، مطابق شکل ]15[ایرانيالرزهدر تحقیق، منحنی ظرفیت، بر اساس دستور العمل بهسازي 

ارائه 4که در جدول ها محاسبه گردید با استفاده از پارامترهاي مربوط به منحنی دو خطی و سایر مشخصات سازه، ضریب رفتار قا

که در باشدمیالزم به ذکر است که عدد اول از سمت چپ نشان دهنده تعداد طبقات قا و عدد دوم نشانگر تیپ قا .شده است

.ارائه شده است2شکل

پارامترهاي موثر بر آنوLSها در سطح عملکرد ایمنی جانی قار ضریب رفتا:4جدول 

ب رفتارضری

R

ضریب تنش مجاز 

Y

مقاومت 

RΩافزون

ضریب کاهش نیرو 

Rµ

پذیري شکل

µ

دوره تناو 

T

قا

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

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

46/674/154/140/262/2540/03T3

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

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

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

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

03/736/173/199/284/2840/04T6

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

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

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

34/765/148/103/383/2883/08T6

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

3/765/139/118/377/2121/11T9

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

22/722/184/121/381/2104/13T9

82/642/15/123/384/2083/14T9

53/634/162/1372/2081/15T9

24/632/156/193/267/2057/16T9

4/706/166/14/477/3214/17T9

2/703/174/114/456/3170/18T9

83/620/178/12/379/2114/19T9

720/164/156/303/3400/11T12
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8/643/128/127/313/3414/12T12

67/633/153/128/379/2364/13T12

72/639/134/16/303/3375/14T12

73/639/148/127/377/2350/15T12

34/627/151/13/382/2330/16T12

36/740/133/197/333/3489/17T12

2/739/133/189/326/3451/18T12

9/642/131/17/311/3400/19T12

زه و ضریب رفتار آن دارد و استفاده از یک عدد که نامنظمی تاثیر زیادي بر نوع عملکرد ساشودمینتایج جدول این نتیجه حاصل زا

.ثابت براي تعیین ضریب رفتار به نظر کار درستی نیست

، خطاي زیاد و غیر قابل قبولی را ایجاد نموده و در خالف جهت نامهآیینکه طراحی بر اساس دهدمیاین اختالف قابل توجه نشان 

نامنظم داراي نارسایی بوده و نیاز به بازنگري و مسلحبتنهايقادر مورد ضریب رفتار نامهآیینياضابطهبنابراین . باشدمیاطمینان 

.مقدار خطاي موجود بین ضریب رفتار واقعی و ضریب رفتار آیین نامه ارائه شده است5در جدول.اصالح دارد

نامهدر صد اختالف ضریب رفتار واقعی با ضریب رفتار آیین:5جدول

تیپ بندي قا سه طبقهقا شش طبقهقا نه طبقهده طبقهقا دواز

قا R%اختالف R%اختالف R%اختالف R%اختالف 

1تیپ 1/40%99/54/36%36/62/31%88/66/23%64/7

2تیپ 3/42%77/53/34%57/66/29%04/73/29%07/7

3تیپ 9/42%71/537%30/68/29%02/73/35%47/6

4تیپ 2/43%68/56/40%94/55/34%55/63/35%47/6

5تیپ 7/42%73/54/41%86/53/38%17/6

6تیپ 5/45%45/55/42%75/52/40%98/5

7تیپ 38%20/633%70/628%20/7

8تیپ 7/39%03/61/35%49/68/32%72/6

9تیپ 5/41%85/53/41%87/52/39%08/6

ارزیابی ضریب رفتار پیشنهادي تحقیق-3-5

هاي مورد نظر مجددا بر اساس ضریب رفتار ، قاحاضربراي ارزیابی ضریب رفتار تعیین شده بر اساس روش به کار رفته در تحقیق

تغییرمکان عیتوز 6الی  3يهاشکل. انجام گردیدهاآنواقعی طراحی شدند و سپس تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بر روي 

طبقات سازه از حد مجاز آن در سطح اکثرکه تغییرمکان نسبی در شودیممالحظه . دهدیمها را در این حالت نشان نسبی طبقات قا
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تعداد محدودي مقدار تغییرمکان نسبی از حد مجاز در حد بسیار کمی البته در .باشدیمکمتر  درصد ارتفاع2عملکرد ایمنی جانی 

.نمایدیماین موضوع صحت نتایج روش پیشنهادي در تعیین ضریب رفتار واقعی قا را تایید . ه که قابل چشم پوشی استتجاوز کرد

نامه و ضریب رفتار رفتار آیینهاي سه طبقه براساس ضریب شود تفاوت تغییر مکان نسبی قاهمانطور که در این اشکال مشاهده می

. هاي شش، نه و دوازده طبقه این اختالف در بیشتر موارد قابل مالحظه استست در حالیکه در قاپیشنهادي، در بیشتر موارد ناچیز ا

.اي بلندتر، قابل توجه استهبنابراین تاثیر نامنظمی بر رفتار غیرخطی سازه در قا

یشنهادي رفتار پب نامه و ضریشده بر اساس ضریب رفتار آیینهاي طراحیمقایسه نتایج تحلیل دینامیکی قا: 3شکل 

طبقه3براي قا 



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

10

یشنهادي رفتار پنامه و ضریب شده بر اساس ضریب رفتار آیینهاي طراحیمقایسه نتایج تحلیل دینامیکی قا: 4شکل 

طبقه6براي قا 
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یشنهادي پرفتار نامه و ضریب شده بر اساس ضریب رفتار آیینهاي طراحیمقایسه نتایج تحلیل دینامیکی قا: 5شکل 

طبقه9براي قا
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یشنهادي رفتار پنامه و ضریب شده بر اساس ضریب رفتار آیینهاي طراحیمقایسه نتایج تحلیل دینامیکی قا: 6شکل 

طبقه12براي قا 
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و نتایجيبندجمع-5

نامه سطوح ایمنی در آیینشدهارائهر نامه این نتیجه حاصل شد که ضریب رفتابعد از ارزیابی ضریب رفتار پیشنهادي آیینمقالهدر این 

ها پرداخته شد و بعد از تحلیل سپس به تعیین ضریب رفتار  حقیقی قا. نمایدین نمیتأمهاي مورد بررسی جانی را براي قا

تحقیق در .نمایدین میتأمها را دینامیکی غیرخطی مجدد، مشاهده شد که ضریب رفتار پیشنهادي سطوح عملکرد ایمنی جانی قا

آیین نامه ایران . داراي نامنظمی در ارتفاع به کار رفتمسلحبتنخمشی يهاقاحاضر روش یانگ براي تخمین ضریب رفتار واقعی 

و قا سه طبقه4گنجاندن با . کندمتر محدود می18هاي نامنظم، به پنج طبقه یا استفاده از تحلیل استاتیکی معادل را در سازه

نامنظم در مسلحبتندر مورد قا2800نامهیینآ، نشان داده شد ضریب رفتار پیشنهادي نها آکان نسبی دو مورد از تجاوز تغییر م

همچنین نشان داده شد که . مربوطه نیاز به بازنگري و اصالح داردياضابطهو شودیمارتفاع منتهی به خطاهاي بزرگ و طرح غیر ایمن 

نامنظم در ارتفاع ارائه نموده و طراحی بر اساس آن مسلحبتنهاي یب رفتار مناسبی براي طراحی قاروش به کار رفته در تحقیق، ضر

نیاز به گیريیجهنتشایان ذکر است که در حالت کلی، این . اطمینان کافی در سطح عملکرد ایمنی جانی دارديایهحاشداراي 

. دارديترگستردهتحقیقات بیشتر و 
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